O Jardim

E

ra uma vez um
jardineiro que
cuidava do seu
jardim com imenso carinho.
Mas um dia, bem cedo, ao
entrar no jardim, descobriu
que suas plantas estavam
infelizes e desconsoladas.

Minha
nossa, tem
algo errado!

—Minha nossa, tem algo errado! —
exclamou o jardineiro. — Por que todas
as minhas flores e árvores parecem tão
tristes? Diga-me, querido carvalho, o que
está te preocupando?
Cheio de tristeza, o carvalho respondeu:
—Estou infeliz por ser um carvalho. Queria
ser alto e elegante como o pinheiro, mas
em vez disso sou troncudo e desajeitado.
O jardineiro olhou para o pinheiro e
perguntou:
—Pinheiro, por que está cabisbaixo?
—Ah, é que realmente não é justo! —
exclamou o pinheiro, — Eu queria ser
uma parreira, pois assim daria milhares de
uvas!

Foi então que a parreira disse:
—Não gosto de como meus galhos se
contorcem. Eu queria ser alta e dar
frutos grandes como o pessegueiro.
O jardineiro olhou para o canteiro
de flores e viu que seu lindo gerânio
estava choroso.
—Por que chora? Suas pétalas antes
lindas estão agora caídas e murchas
de tristeza.
—Não tem como eu estar contente, —
chorou o gerânio, — eu não exalo um
rico perfume como a bela flor do lilás .
—O que devo fazer? — perguntou-se
o jardineiro. — Meu jardim que outrora
era lindo agora está cheio de tristeza.

Não gosto
de como
meus
galhos se
contorcem!

Estou
determinada a
ser a melhor
margarida que
eu puder!

			

Foi então que o jardineiro
reparou na margarida com
seu rostinho alegre e feliz.
—Querida margarida, por
que está tão feliz quando
todas as minhas outras
plantas estão tristes? —
perguntou o jardineiro.

—Bem — respondeu a margarida, —
eu sei que sou apenas uma pequena
margarida, mas esta manhã pensei o
seguinte: se o senhor quisesse uma flor ou
árvore diferente, a teria plantado. Mas
já que me plantou, estou determinada a
ser a melhor margarida que eu puder!

O jardineiro ficou muito feliz por ver
aquela florzinha grata pelo seu lugar
no jardim.
—Minhas árvores e flores — disse
o jardineiro, — vocês deviam ter
vergonha! Apesar desta margarida
ser tão pequena, ela não está
queixosa, mas sim feliz e agradecida
pelo jeito que foi feita!
Todas as plantas que haviam se
queixado disseram:
—Nunca mais nos queixaremos
nem reclamaremos pelo jeito como
fomos feitos. Estaremos agradecidos
por como fomos criados!

Esteja agradecido
por como foi
criado!…

Moral
Em vez de se comparar com os
outros ao seu redor, anime-se, fique
feliz , e seja o melhor que puder.
Esteja agradecido por tudo que tem.
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