Palavras sugeridas

A coroa
Era uma vez, há muitos, muitos anos num reino muito distante,
um rei que era muito brincalhão.
Esse rei adorava crianças e, um dia, a sua mulher ficou grávida.
Em todo o mundo nunca tinha havido um bebé tão desejado.
Quando o bebé nasceu, o rei ficou muito admirado porque não
havia só uma criança, mas sim seis bebés, eram 3 meninas e 3
meninos. Ao longo do tempo estes bebés foram crescendo, e a certa
altura já eram adultos e transformaram-se em pessoas
completamente diferentes.
Quando chegou a altura de escolher um rei ou uma rainha para
os diferentes cargos, ninguém sabia quem poderia vir a ser o rei ou
rainha, porque como as crianças eram iguais, o rei já não se lembrava
quem tinha nascido primeiro, então gerou-se uma confusão!
Cada um inventava para seu lado, a Maria Eunice dizia que ia
ser a rainha da alegria, a Maria Madalena dizia que ia ser a rainha da
poesia, a Maria Clara dizia que ia ser a rainha da felicidade, o José
Pedro dizia que ia ser o rei da amizade, o José António dizia que ia ser
o rei da comida e o José Manuel dizia que ia ser o rei do desporto.
Ninguém se entendia, cada um queria ser rei ou rainha para seu lado.
Em vez de tomarem uma decisão em família, com amor, não, eles
acharam melhor fazer com que o castelo parecesse uma casa de
malucos.
Chegou o dia em que já não se podia adiar mais a coroação e
tinha mesmo alguém de ser coroado, todos eles estavam a sorrir
como se fossem muito amigos mas na realidade eles odiavam-se.

O rei, farto da confusão que já andava há alguns anos no
castelo, disse:
- Ou vocês se decidem ou eu entrego o reino a um cão, - era óbvio
que ele não iria entregar o reino a um cão mas queria que eles se
decidissem. Foi nessa altura que a Maria Madalena disse:
- Nós podemos ser todos os governadores deste reino,
podemos distribuir as várias tarefas por cada um de nós.
E assim foram, todos contentes e a reinar. Todos concordaram
com a ideia de Maria Madalena e a partir desse dia todos eles
passaram a administrar o reino com muita paz.
Fim!
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