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Era mais uma tarde chuvosa e Toninho se preparava para deixar a 

estação de trem, depois de mais um dia de pouco trabalho. 

Enquanto contava as moedas percebeu que teria muito pouco para 

fazer um lanche naquela noite.
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Quando acabou de contar a última moeda 

um senhor de paletó preto pergunta:

- Quero engraxar meu sapato, você já está indo embora?

Toninho responde rápido: - Claro que não senhor!
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Toninho vê naquele senhor bem vestido a esperança de conseguir 

mais alguns trocados para aquele dia, e capricha no serviço.
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Toninho se espanta ao receber em suas mãos um livro velho 

de capa de couro com muitas páginas. 

- O que é isso senhor? - pergunta Toninho. 

- Aqui está tudo o que você deseja. Use com cuidado - disse o senhor.
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Ficou observando o livro em suas mãos. Quando percebeu o senhor ja 

seguia o seu caminho, como se tudo aquilo fosse normal. "Onde já se 

viu pagar alguém com um livro?", pensou Toninho.
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A caminho do depósito onde Toninho dormia todas as noites, ele 

passa em frente a loja de brinquedos. Pára e fica a admirar um 

dos seus maiores sonhos: uma bola de futebol.
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Já no depósito, resolveu dar uma olhada no livro. Surpresa! 

O livro estava todo em branco, do inicio ao fim. 

- Um livro em branco? O que eu vou fazer com isso?, 

disse o menino bravo.
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Pegou um pedaço de carvão e começou a rabiscar na 

primeira folha. Aos poucos o desenho de uma bola de 

futebol foi aparecendo, e ele adormeceu sobre o livro.
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De manhã, quando acordou, Toninho mal pode acreditar no que via. 

A tão sonhada bola estava ali. De verdade. 

- Como essa bola veio parar aqui? - ele se perguntou. 

- O desenho do livro... será?
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Se esqueceu do trabalho, da fome e brincou o dia inteiro com 

sua bola. Mas no final do dia toda a felicidade foi embora e 

ele ainda sentia falta de algo. Toninho ficou a pensar.
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No dia seguinte, indo para a estação, a fome aperta 

ainda mais quando vê uma familia no parque fazendo 

um piquenique. E Toninho vê naquela comida toda a 

felicidade de que precisava.
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Na estação, o Toninho se lembra do que o senhor disse ao lhe 

dar o livro: “Aqui esta tudo o que você deseja”.

- É isso! O livro vai me ajudar a conseguir comida.

Pegou o livro e começou a desenhar.
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Ao entrar no galpão ele sente o cheiro da comida e encontra 

uma mesa com tudo de mais gostoso que pudesse imaginar. 

Toninho comeu até não aguentar mais. E, assim que a fome 

foi saciada, toda a alegria também foi embora.
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Pensando em tudo que aconteceu,

 Toninho percebe que ao desenhar no livro 

seus desenhos se tornam realidade.

18 O Livro em  Branco



Deitado, ele começa a olhar em volta o lugar em que vive. 

“Uma casa grande e bonita talvez me faça feliz.”, pensa. 

Assim, Toninho começa a desenhar no livro uma bela casa.  

- Amanhã estarei morando na casa dos meus sonhos.

E Toninho adormece.
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Quando acordou tudo estava diferente. 

Aquela era a casa dos seus sonhos. 

Um grande sofá... cozinha... quartos... tudo estava lá! 
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Olhou pela janela e viu as crianças brincando com suas famílias no parque. 

Lembrou que desde de que fugiu do orfanato, 

não tinha mais com quem brincar. 

“Onde está a alegria que nem a bola, nem a comida, nem a bela 

casa me  trouxeram?”, pensou o menino.
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Toninho atirou o livro no fogo.

- Maldito livro em branco!

Enquanto ele chorava, o livro ardia na lareira.

De repente, tudo parecia ter sido um sonho. 

Ele estava novamente no galpão vazio.
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À sua frente estava o senhor que lhe deu o livro, Sr Leopoldo.

- Por que choras? O livro não realizou seus sonhos? - pergunta o senhor. 

Com raiva ele responde: - O livro me enganou! 

Nada do que ganhei me trouxe felicidade.

 - Não chore. Tudo vai ficar bem. Tem boa comida e um lugar aquecido 

para você ficar, em nossa casa. - disse Leopoldo.
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Na casa do Sr. Leopoldo, após tomar um banho, Toninho fez uma refeição 

com toda a família. Tão simples quanto a casa, foi a refeição servida. 

Toninho percebeu que naquela noite realizou todos 

os pedidos que fez ao livro: amigos, uma casa e uma família.
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Sr. Leopoldo ao guardar o misterioso livro na estante 

vê o ultimo desenho de Toninho:

O MENINO COM UMA FAMÍLIA E AMIGOS.

FIM







O que você faria se tivesse em suas mãos um livro que 

transforma em realidade tudo o que é desenhado nele?

O Livro em Branco

Conheça a história de Toninho, um menino abandonado e 

solitário, que em busca da felicidade recebe de um misterioso 

senhor um livro capaz de realizar todos os seus desejos.

Será que Toninho conseguirá realizar todos os seus sonhos 

com a ajuda do livro?

Confira em “O LIVRO EM BRANCO”.

Disponível para download em 

http://olivroembranco2010.blogspot.com


