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A BAILARINA
Era uma vez uma menininha que queria ser bailarina. Ela tinha quatro anos e se chamava Fernanda.
Na fazenda onde ela morava não havia escola de dança, nem loja para comprar roupa de bailarina, nem qualquer outra pessoa que soubesse dançar. A casa onde ela morava tinha um aparelho de televisão bem grande e ela assistia aos programas em que havia bailarinos, dança e
patinação no gelo. Até nos seus sonhos havia bailarinas e ela era a principal de todas, a mais
bonita, a que pulava mais alto e rodopiava mais tempo.
O que não faltava na fazenda era espaço. A Fernanda dançava pela fazenda e tentava fazer
sozinha aquilo que via na TV. Como não tinha sapatilhas, dançava descalça e, às vezes, machucava os pezinhos. Ela punha a música no seu quarto, saía dançando pela casa e depois em volta
da casa. De vez em quando dançava com as galinhas e os porcos. Fazia de conta que eles todos
eram bailarinos também.
Todos na casa a chamavam de Fernanda, a Pequena Bailarina.
Uma vez Papai Noel lhe trouxe uma roupa de bailarina e um par de sapatilhas. Era tudo corde-rosa e branco, exatamente do tamanho dela. Com as sapatilhas e o vestidinho de balé bem
armado, com meia-calça branca e uma tiara cheia de lantejoulas, ela saía dançando pelos campos todos os dias em que não chovia. Quando chovia, ela dançava só dentro de casa para não
estragar as sapatilhas.
Fernanda cresceu e o Papai Noel trouxe outras sapatilhas e outros vestidinhos. Todo ano no
Natal ela ganhava uma roupa nova de bailarina. Quando tinha quinze anos, mudou-se da fazenda para a cidade grande e foi estudar numa escola de dança. Ela se tornou a principal dançarina da escola e foi para outra escola mais avançada. Assim foi até que não havia quem soubesse mais do que ela para ensiná-la. A professora agora era ela. Era a melhor bailarina do seu
tempo e todas as pessoas pagavam para vê-la dançar nos teatros e nos filmes. Os programas
de televisão sobre dança falavam da Fernanda e mostravam suas apresentações em todos os
cantos do mundo.
Fernanda, a Pequena Bailarina, ficou famosa, rica e foi muito feliz. Ela se casou e teve quatro
filhas, todas lindas bailarinas como ela.
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