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Jamais se desespere em meio às sombrias

   aflições da sua vida, pois das nuvens mais negras

  cai água limpa e fecunda.

Provérbio Chinês



Há muito tempo houve uma Era 

      onde não havia rios ou lagos na Terra

      viviam quatro dragões sobre o mar oriental

            mas eles, nada tinham de mortal.







Eram o Dragão Negro, veloz e habilidoso

                  o Dragão Pérola, inocente e sempre em movimento

       havia o Dragão Amarelo, de coração piedoso

                         e o Dragão Longo, o mais sábio e atento. 



Brincando entre as nuvens acabaram notando

                  o clamor de um povo por chuva rezando. 



A relva estava amarela e os campos rachados

                  a terra seca e rostos abalados.



Queimavam incensos e oravam

        frutas e bolos eram as oferendas que restavam

magros e famintos, clamavam aos céus ardentemente

       – Por favor Deus do céu, 

traga chuva para dar de comer à nossa gente!



Comovidos com aquela situação

      foram até o Imperador de Jade pedir uma intervenção.



De todos os deuses, o Imperador era  o mais poderoso.

       Em seu palácio nas nuvens parecia bom e grandioso

dele eram os assuntos do céu, da terra e do mar

       era o único em quem podiam confiar





Mas o Imperador não era bom como imaginavam

o poder e a riqueza há muito tempo o cegaram

– O que fazem aqui, correndo pelo meu lar

ao invés de ficar no mar e se comportar?



O Dragão Longo se adiantou: – Imperador, por favor, faça chover.

As culturas estão morrendo, eles não terão o que comer!

Irritado com a correria, o deus disse aos dragões

– Tudo bem, para o dia seguinte prometo chuva e trovões!



Ansiosos, esperaram o raiar do novo dia

       porém, dez se passaram e chuva não se via.

Raízes e cascas eram o que restava

       para o povo que aos poucos definhava.





Então, o Dragão Longo encontrou uma solução,

      do mar que viviam cada um tiraria uma porção:

    – Vejam a abundância de água onde vivemos!

        Vamos jogá-las nas nuvens e chuva traremos!   

 



Os quatro dragões aplaudiram aquela ideia genial

 porém, o Dragão Longo percebeu algo de mau:

– Há um problema, pois iremos enfurecer o Imperador.

         Somente ele pode trazer à Terra chuva ou calor.

 O Dragão Amarelo não se intimidou

           – Quero salvar as pessoas! – ele falou.

  Os quatro dragões concordaram e decidiram o que fazer

             fossem punidos ou não, nunca iriam se arrepender!



Fim desta amostra.

Quer saber o que vai acontecer com os dragões e a 
população abatida? Adquira “Os Quatro Dragões” em:

www.lojapendragon.com.br/infantil/livro-os-quatro-
dragoes

ou em:

www.luciastore.com.br

https://www.lojapendragon.com.br/infantil/livro-os-quatro-dragoes
https://www.lojapendragon.com.br/infantil/livro-os-quatro-dragoes
https://www.luciastore.com.br/

