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O Menino do Circo
Um belo dia de sol, o circo estava chegando na cidade. Um menino que morava
perto ficou maravilhado e queria muito ir, de tanto insistir a mãe acabou
deixando. Chegando lá o palhaço o chamou para ajudar em uma de suas
apresentações e o menino o ajudou com a maior satisfação.
No dia seguinte voltou ao circo e desta vez sem a mãe saber e assim fez todos
os outros dias. As pessoas que trabalhavam no circo ficaram encantadas com
ele, pois o mesmo ajudava muito. Certo dia um homem que trabalhava naquele
circo o fez um convite: Você deseja conhecer mais sobre o circo, viajar? E
naquele momento o menino pensou, pensou e respondeu: Claro que sim! E
marcaram o dia a hora da partida. Logo depois foi para casa e pensou como
contaria para a mãe que ele ia embora com o circo, então resolveu não contar
falou simplesmente que iria visitar um amigo e a mãe disse :Tudo bem, só não
chega tarde e lhe deu um abraço forte.
E assim foi no dia e hora marcada, quando já estava bem distante de sua
casa ele percebeu algo diferente que aquelas pessoas não eram normais e
começou a tremer de medo e a ficar bem assustado com tudo. E ai o circo
chegou ao seu destino de novas apresentações e o homem que havia feito o
convite para o menino, o ameaçou para que ele não contasse nada para
ninguém. E o menino muito triste se sentou lá fora do circo e resolveu andar um
pouco por ali, foi quando ele avistou um cemitério e de lá estava saindo vários
mortos do túmulo e correndo em sua direção e o menino começou a gritar, correr
sem parar tropeçou e caiu até que um dos mortos chegou até ele. E o mesmo
perguntou: O que você quer comigo? E o morto respondeu: Quero seu corpo,
sua alma. E o menino muito assustado continuou a perguntar mais pra quê? De
repente quando o morto ia lhe responder, o menino fugiu entrou em uma casa
próxima dali. Dentro desta casa tinha um porão e ele conseguiu abrir e montou
uma armadilha para esse morto ele conseguiu dispersar o morto a ponto de cair,
então com toda a sua força fechou o porão. Muito aliviado começou a chorar.
Quando o menino saiu de dentro da casa o circo não estava mais lá, ele
conseguiu voltar para sua mãe e nunca mais ouviram falar desse circo.

