O Rapaz de Bronze
Sophia de Mello Breyner Andresen

O Rapaz de Bronze, de Sophia de
Mello Breyner Andresen, transporta-nos
para um lugar encantado.
Tudo se passa num belo jardim, com
imensas flores, um enorme lago e, no
centro,

uma

estátua

de

bronze

representando um menino, daí a origem do
título - O Rapaz de Bronze.
A dona do jardim adorava organizar
festas e, para a sua decoração, utilizava
sempre gladíolos, pois a senhora achava
aquela flor muito bela e rica. Os gladíolos
consideravam-se superiores às outras flores
e plantas, pois eram os únicos que eram
colhidos para as festas da dona do jardim.
Até que, um dia, a dona do jardim cansou-se
de gladíolos e ordenou ao seu jardineiro que
colhesse outros tipos de flores para as suas
festas.
Um Gladíolo ficou muito triste, inconsolável, pois o seu sonho era ser colhido, então, pediu ao
Rapaz de Bronze (que era o Rei da noite) para organizar uma festa. Primeiramente, o Rapaz de Bronze
não concordou com a ideia, pois festas eram só para humanos, opinava ele, mas depois acabou por
aceitar a sugestão devido à insistência do Gladíolo.
A festa começou a ser organizada com todo o gosto e cuidado. Iria ser de noite e todas as flores,
plantas e árvores estavam convidadas. Realizar-se-ia no lago e a iluminação estaria a cargo dos
pirilampos. Procurava-se criar um ambiente belo, festivo, de sonho. Contudo, existia uma jarra vazia,
sem nada, e o Rapaz de Bronze não gostava de a ver assim, tão desnudada. Então, o Gladíolo sugeriu
que se colocasse lá uma pessoa, pois, se nas festas dos humanos são colocadas flores nas jarras, nas
festas das flores, deveriam ser colocadas pessoas… A princípio, a sugestão parecia muito estranha e

despropositada, porém, depois de terem refletido sobre o assunto, decidiram colocar Florinda, a filha do
jardineiro, na jarra.
Uma pessoa a ornamentar uma jarra?! Como terá sido a festa?
Se quiserem saber mais, leiam este livro repleto de fantasia e de encanto!
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