
            Menina bonita do laço de Fita
               

               Um lindo conto de respeito
          as diversidades

  

             



Vamos agora viajar no fantástico mundo da menina
bonita do laço de fita. 

Em um jardim encantado um coelhinho queria ter uma
filha pretinha, mas não sabia como pois ele era bem
branquinho .... 

O coelhinho avistou da sua casa uma menina muito
bonita. Ele sabia que ela era diferente pois suas
características chamavam atenção pelos traços fortes,
seu cabelo enrolado. 

O coelhinho só queria entender como ela era tão bonita
.... 



A menina era tão bonita e ainda tinha um laço de fita 
Qual era o seu segredo pra ser assim tão bonita ?

A menina  tentando adivinhar não sabia se sua cor ela
tinha caído na lata de tinta quando era pequenina, o
coelho tomou um banho de tinta preta mas caiu uma
chuva e ele voltou a ficar todo branquinho. 

Menina bonita do laço de fita, como você faz para ser
assim tão bonita ? Será porque tomei muito café
quando era pequenina ? o coelho foi lá tomou bastante
café mas de nada adiantou . 



Menina bonita do laço de fita , como voçê faz pra ser
assim tão bonita ?

E a menina disse: Ah, deve ser porque comi muita
jabuticaba, ele então se empaturrou de jabuticaba,
mas não ficou nada preto. 

Com tantas perguntas a menina já não sabia mais o
que dizer , foi então que apareceu sua mãe que era
muito linda e também pretinha . Sua mãe era tão linda
que parecia uma fada . 



Foi ai que o coelhinho percebeu que a menina parecia
com sua mãe , pois a gente parece mesmo é como
nossos pais , pensou o coelho.

Ele entendeu que se queria uma filha pretinha deveria
casar com uma coelhinha pretinha também 

Entre risadas e brincadeiras naquele lindo jardim um
belo dia o coelhinho encontrou uma coelhinha pretinha
, ela era tão linda quanto a menina do laço de fita. 



E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço
sempre encontrava alguém e perguntava : 

- Coelha bonita do laço de fita qual é o teu segredo pra
ser tão pretinha ? 

Ela respondia : 

Segredos da mãe da minha madrinha ...
  

      



Eles começaram a namorar , casaram e tiveram vários
filhos de todas as cores: branco, branco malhado de
preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem
pretinha . Afilhada da menina bonita da casa do lado .

           



A coelhinha fez vários amigos e todos a reconheciam
pois ela tinha um jeito único de ser.

Afinal de contas se todo mundo fosse igualzinho , o
mundo não teria graça!

 

"Sonho com o dia em que todos se levantarão e
compreenderão que fomos feitos para vivermos
como irmãos" . Nelson Mandela   

Fim




