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Esta é a história de uma Toupeira DisLéxica que usa uns óculos cor-de-rosa
que lhe permite ver a vida sempre colorida.

Com a ajuda dos seus amigos, o Castor Nuno e a Marmota Norma, vai conseguir encontrar
a sua felicidade, provando que quando se é persistente e se luta pelos seus sonhos consegue-se sempre

atingir os objectivos que no caso da Toupeira Joana é fazer as crianças da floresta felizes…

Descobre como!





A toupeira dos Óculos cor-de-rosa

“Madrinha conte-me uma história sobre Toupeiras. Sabe, as Toupeiras são o meu animal favorito!”

Aqui está meu querido afilhado, Nuno de Carvalho e Melo, a tua história de uma Toupeira muito especial.
A Toupeira Joana que espero vir a ser um exemplo de força, persistência e resiliência a seguir
pela minha afilhada Isabella Brito Borghi. Amo-vos muito meus queridos afilhados do coração. 

TEXTO Maria Dias

ILUSTRAÇÕES PEDRO VERSTEEG

ENCONTRA A SuA MISSÃO
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Numa linda floresta repleta de Nogueiras vivia a Toupeira Joana.
Era uma toupeira muito bem-disposta, sempre com os seus vistosos óculos cor-de-rosa e,
por onde passava, todos os animais reparavam nela e no seu sorriso contagiante

A Toupeira Joana era Engenheira Alimentar na fábrica das nozes dos Esquilos Miguel & Tomás, Lda.
Era uma fábrica sempre muito ocupada pois as nozes eram um alimento muito procurado e apreciado pelos Humanos.

A Toupeira Joana andava sempre atarefada com muito trabalho.

Contudo, a Toupeira Joana não estava feliz; apenas ver se as nozes estavam em perfeitas condições, controlar o seu 

esmagamento, garantir a ausência de bicharocos ranhosos... não enchia mais o seu sorriso! A Toupeira Joana sempre gostou 

muito do seu trabalho na fábrica, mas já não era o suficiente para se sentir feliz e radiante. O Castor Nuno, seu colega de trabalho
e companheiro diário, reparou neste desânimo da Toupeira sorridente.
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- Oh Joana o que tens hoje? - perguntou o Castor Nuno.

- Nada Nuno... Por que perguntas? - respondeu a Toupeira Joana.

- Porque pareces distante…!!! - exclamou o Castor Nuno. 

- Não, Nuno, estou bem. - Diz a Toupeira Joana, ajeitando os seus óculos cor-de-rosa,

sem se dar conta que a transparência da sua expressividade
demonstrava a tristeza que lhe ia na alma.
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Quando, nesse dia, a Toupeira Joana saiu da Fábrica e ia a caminho da sua toca,

encontrou a Marmota Norma, era a sua grande amiga desde que eram crianças.
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- Olá Joana, como estás? Há tanto tempo que não te via! - diz a Marmota Norma.

- Olá Norma, eu estou bem. E tu? - responde a Toupeira Joana.

- Não pareces bem, Joana. Eu conheço-te. O que se passa?

- Não sei Norma, acho que já não me sinto feliz na Fábrica Esquilos Miguel & Tomás, Lda.

- Porquê? Tu gostavas tanto do teu trabalho, estavas sempre tão dedicada!

  pergunta a Marmota Norma muito admirada.

- Sinto já não estar a fazer nada que me faça feliz… - diz a Toupeira Joana,

com pequeninas lágrimas a quererem saltar dos seus lindos olhos.
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Continua a Marmota Norma:
- Mas por que não sais da fábrica e fazes outra coisa qualquer?

- Estudei tanto para ser Engenheira Alimentar e, agora que tenho sucesso na fábrica,

  é que vou sair? Não sei fazer mais nada… - responde a Toupeira Joana muito desconsolada.

- Claro que sabes, Joana! Como dizes uma coisa dessas? - pergunta a Marmota Norma. 

A Marmota Norma fica em silêncio por uns momentos…
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- Joana: tens que encontrar dentro de ti a tua paixão, aquilo que te vai fazer saltar da cama
  todos os dias cheia de energia. É essa paixão que te vai trazer a felicidade

  que agora não sentes - diz a Marmota Norma. 

- Mas como encontro essa paixão? - pergunta a Toupeira Joana. 

- Só tens que procurar no teu coração o que sempre gostaste mesmo muito de fazer.
  Quais eram os teus sonhos de criança? De certeza que estão aí as respostas

  que necessitas - pergunta Marmota Norma.

As duas amigas ficaram por uns segundos em silêncio, pensativas.

A toupeira dos Óculos cor-de-rosa



- Ah! Já sei uma coisa que fazias quando éramos crianças! 
  Lembras-te das histórias fabulosas que escrevias para todos os meninos e meninas da floresta?

  Eram espectaculares as tuas fábulas - lembrou-se a Marmota Norma. 

- Oh já não me lembrava disso! – exclamou a Toupeira Joana e continuou recuperando
  algum animo – Os meninos e meninas, quando eu começava a contar as fábulas que lhes escrevia,
  até diziam que tinham chegado à floresta encantada! Mas é-me tão difícil escrever… ainda hoje troco   

  letras! Até daquilo que mais adoro: Moz ou Nós ? – desabafou a Toupeira Joana com o seu sorriso
  meio triste meio envergonhado.

- Não te preocupes, Joana! Escreves muito bem e eu sempre posso ajudar-te a corrigir.

  As amigas servem para isso! – disse feliz a Marmota Norma.
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Nesse momento, fez-se luz no coração da Toupeira Joana! Até os seus pequeninos
olhos brilhavam por detrás dos seus espampanantes óculos cor-de-rosa.
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- Vês Joana, encontramos uma das tuas paixões! Eu sabia que íamos pelo menos encontrar uma.
  É só ouvires o teu coração e ires às tuas memórias, que encontras as tuas verdadeiras paixões.
  Na realidade são o teu propósito de vida. Tens um talento único para dares felicidade aos outros

  com as tuas histórias de encantar - disse a Marmota Norma. 

- Obrigada, Norma! Já sei o que vou fazer da minha vida! Tenho uma missão…
  fazer sorrir as crianças da floresta e tornar as suas vidas mais encantadas!

E assim foi. A Toupeira Joana, com os seus óculos cor-de-rosa reluzentes,
seguiu até à sua toca a cantarolar, sentindo uma felicidade imensa.
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Pelo caminho, cruzou-se com o Castor Nuno e quase não o viu de tanto entusiasmo que tinha.

- Joana, onde vais toda feliz?! Já não te ouvia cantar há imenso tempo… A que se deve tanta alegría?

- Encontrei! Encontrei, Nuno! Encontrei a minha missão e pela qual tenho que lutar
  para ser verdadeiramente feliz!

Num ápice, deu um abraço ao Castor Nuno e roubou-lhe um doce beijo,
deixando-o de olhos tão abertos e sem qualquer reacção, todo corado!
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A saltitar toda sorridente, a Toupeira Joana deixou para trás o Castor Nuno e correu decidida
rumo ao seu sonho. Assim que chegou à sua toca, começou logo a escrever um novo conto.

A felicidade estava escondida dentro do coração da Toupeira Joana e esquecida
nas profundezas da sua memória.
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Sempre que te sentires como a Toupeira Joana, procura dentro do teu coração,
vasculha nas tuas memórias, e descobre dentro de ti quais são as tuas paixões.
São elas que te vão fazer saltar da cama feliz e cheio de energia.

Com força para atingires os teus objectivos, como diria a Marmota Norma.

Sê feliz sempre, todos os dias da tua vida.
Apenas tu és responsável pela tua felicidade! 
O que quer que decidas fazer, certifica-te que te faz muito feLiz!




