O Arco Iris e a Floresta Verde
Elsa Rossi
Certa vez, todos os animais da Floresta Verde , cansados que estavam,
de tantos problemas, decidiram construir o Jardim Encantado, onde
pudessem ter muitas flores perfumadas, para ser abrigo de muitas
abelhinhas e passarinhos como o Beija-Flor.
Mas o objetivo maior era que houvesse uma grande plantação
de PAZ e UNIÃO.
Para isso se poriam em marcha a caminho, em busca do ArcoÍris da Alegria. Mas não sabiam para que lado deveriam ir.
Os mais sábios, como o Leão, a Coruja e a Raposa, diziam que o ArcoÍris ficava ao Norte da Floresta Verde.
Os mais inteligentes como o Elefante e o Gavião e o Boto Cor de Rosa
diziam que o Arco-Íris ficava ao sul daFloresta Verde.
Os mais humildes, os mais simples, como o Rouxinol, a Tartaruga e o
Cervo entre outros, diziam que para se encontrar o Arco-Íris,
primeiramente todos tinham de cultivar a PAZ em seus corações.
Como haviam diferentes opiniões sobre qual direção deveriam seguir,
resolveram fazer uma votação.
Assim todos os animais poderiam participar e quando se tivesse o
resultado para qual direção deveriam todos seguir, iriam juntos.
Pensaram, pensaram... E decidiram uns que deveriam se seguir para o
Norte da Floresta Verde, outros pelo Sul e outros ficaram pensando,
meditando no que dissera o Rouxinol, com seus belos gorjeios musicais,
o qual encantava toda a Floresta Verde.

O Rouxinol cantava tão alto, que enternecia a todos os corações. Assim
ouvindo e meditando na música do Rouxinol, os corações começaram a
sentirPAZ.
Neste momento em que a PAZ reinava em todos os corações, apareceu
o Arco-Íris. Que surprêsa maravilhosa! - disseram todos.
Eram muitos animais, grandes e pequenos, aves de todos os tamanhos.
Vinham de todas as partes, de todos os recantos da Floresta Verde.
Havia até a participação dos peixes e dos insetos. Toda a natureza,
todos os habitantes da Floresta Verdeestavam atentos à música
maravilhosa do pequeno Rouxinol.
E eles não precisariam fazer longa caminhada ao Norte, nem ao Sul...
Ele o Arco-Íris de multicores, estava ai, envolvendo a todos, na
doce PAZ dos corações....
Como isso foi bom, porque com a PAZ nos corações de todos os
habitantes desta Grande Floresta Verde, o Arco-Íris poderia ficar ali por
longo tempo, unindo todos eles.
Os sábios, os inteligentes entenderam que o mais importante é ter os
mesmos pensamentos no amor e naPAZ, para se conquistar a união.
E tendo união, todos conseguem seus objetivos.
Unidos poderiam construir o tão esperadoJardim Encantado.
E o Arco-Íris da Alegria ali estava, ele próprio unindo muitas cores, dando
um colorido aos céus daFloresta Verde.

Todos os animais ficaram felizes e puderam construir o Jardim
Encantado, realizando pela primeira vez a grande Festa da PAZ nos
Corações de todos os habitantes da Floresta Verde.
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