
Os quarenta lápis de cor 

 
 

Era uma vez quarenta lápis de cor que viviam numa caixa no 

supermercado. O maior desejo deles era serem comprados por um pintor 

famoso. No entanto, após várias pessoas os terem cobiçado, finalmente chegou 

uma menina que os comprou. 

Os lápis ficaram muito tristes e uns até começaram a chorar! Não iriam 

viver para a casa de um pintor famoso! Nunca iriam realizar o seu maior desejo. 

Mas agora não havia nada a fazer. Tinham de se conformar com a situação. 

Apenas esperavam que aquela menina de cabelos dourados que havia pegado 

neles, não fosse uma afiadora de lápis compulsiva e que desse cabo deles num 

instante… Ou que os colocasse na boca e roesse a extremidade de cada um 

deles, quando estivesse a divagar nos seus pensamentos… 

Quando a menina chegou a casa, foi logo aconchegar os lápis numa caixa 

de veludo que tinha guardada para os seus lápis novos. Enquanto os punha na 

caixa, a menina começou a falar com eles. Os quarenta lápis de cor acharam 

aquilo muito estranho, pois nunca ninguém tinha falado com eles de uma forma 

tão, tão carinhosa! Depois, a menina começou a pintar a sua mandala com eles. 

Durante a pintura, a menina continuava a falar com os lápis. Nenhum deles 

respondia, até que a menina lhes disse para eles não terem medo, que podiam 

falar com ela, porque a menina não lhes faria mal, nem iria contar a ninguém que 

os seus lápis falavam. A partir daí, todos os dias, a menina ia pintando o seu 

livrinho de mandalas, enquanto ia falando com os quarenta lápis. 

Depressa se conheceram muito bem, até que houve um dia em que eles 

disseram à menina o nome deles. O vermelho era a raiva, porque estava sempre 

zangado; o cinzento era o dorminhoco, porque não parava de dormir; o azul era 

a tristeza, porque estava sempre triste; o branco era o comilão, pois tinha sempre 

muita fome; o amarelo era a alegria, porque estava sempre feliz; o verde era a 

esperança, porque dizia à menina que os seus desejos iam tornar-se realidade; 

todos os outros lápis tinham o seu nome. A menina reparou que os nomes dos 

lápis estavam apropriados às suas personalidades. 

Depois de muitas pinturas, o preto organizou uma reunião secreta com os 

outros trinta e nove lápis e disse-lhes que fora muito melhor terem sido 

comprados por uma criança do que por um pintor famoso, pois a criança é que 

dera verdadeiramente valor aos quarenta lápis de cor. 
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