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Era uma vez...

… um livro chamado Suspiro Feliz, que tinha uma história de felicidade para
contar, mas como se sentia incompleto, porque nunca tinha conseguido que
alguém o lesse, era mais conhecido por Suspiro. Vivia triste e cabisbaixo, por
não conseguir espalhar a sua mensagem de felicidade pelo mundo.
Não é que ele fosse um livro muito antigo ou com histórias desatualizadas.
Era apenas um livro extenso. E fora escrito numa época em que as pessoas
queriam histórias curtas e rápidas.
Não percebia bem se tinha um aspeto pouco atraente que não despertava o
interesse das pessoas; se eram as suas páginas pouco coloridas ou a sua capa
antiquada, mas a verdade é que se sentia muito ignorado.

Gostava de imaginar um lugar mágico, no meio das nuvens,
onde os livros viviam saltitantes e alegres por todo o lado!
Um sítio onde ele pudesse também ser feliz. Mas tinha
medo. Acabava então por ficar em casa a pensar:
«E se eu conseguir contruir algo que me leve lá acima?
E se lá também não gostarem de mim e eu ficar esquecido
para sempre? E se me perder no caminho e não souber
voltar para casa? E se for tudo uma perda de tempo?»
E pronto! Depois de tantos «se isto» e «se aquilo», depressa
dizia a si mesmo que o melhor era deixar-se de sonhos
loucos. E, assim, vivia no seu cantinho onde era cada vez
mais infeliz.

