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O Rapaz de Bronze 

A comissão organizadora da Festa das Flores 

 

NARRADOR – No jardim mágico do Rapaz de bronze, à noite, 

as flores ganham vida, conversam, brincam, saltam como as 

pessoas. Este jardim era dividido por canteiros e num desses, 

vivia uma espécie de flores muito vaidosas e convencidas, os 

GLADÍOLOS. 

GLADÍOLO – finalmente, já é de noite, já me posso mexer à 

vontade. Tenho de ir visitar as minhas amigas flores, que eu 

mais admiro, pois eu o Gladíolo, sou a flor mais bonita deste 

jardim, não acham? Sabem, normalmente sou a mais 

escolhida para a jarra das festas das pessoas adultas. 

(De repente o Gladíolo começa a pensar) 

  – Já aconteceram tantas festas e ainda não me 

colheram para ir para a jarra das festas, estou tão triste, 

queria tanto ir a uma festa…. (começa a pensar) … hum! Já 

sei e que tal se organizasse-mos uma festa das Flores, mas 

claro, só poderiam organizar a festa as flores mais chiques e 

bonitas como eu. 

  - Mas, há um problema, quem manda neste jardim 

magico é a estatua do Rapaz de bronze, que está no fundo do 

jardim, é ela que decide se pode ou não haver festa, será que 

ela vai aceitar? 

(o gladíolo vai ter com o Rapaz de Bronze) 

RAPAZ DE BRONZE - Olá! Que me queres Gladíolo? 
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GLADÍOLO – preciso de te pedir um favor. Quero que me 

deixes organizar uma festa aqui no jardim, uma festa de 

flores, como a dos adultos. 

RAPAZ DE BRONZE – mas para quê?  

GLADÍOLO – Sabes, ando muito triste, ninguém me colheu 

para ir para a jarra das festas, e eu queria tanto ir a uma 

festa. 

RAPAZ DE BRONZE – Ai gladíolo, és tão vaidoso! 

GLADÍOLO – deixa-mo organizar uma festa. Por favor? 

RAPAZ DE BRONZE – não estejas triste, podes organizar a 

festa. 

GLADÍOLO – obrigado, obrigado, rapaz de bronze, vou já 

escolher a comissão das flores que vai organizar comigo a 

festa! Muito obrigado! A festa vai ser depois de Amanha! 

    - Tenho muito que fazer, adeus? 

    -Vou já falar com a minha amiga orquídea que 

vive na estufa, para decidirmos quem vai pertencer a 

comissão organizadora das festas. 

ORQUÍDEA – Olá amigo gladíolo, estas tão bonito, as tuas 

pétalas estão tão brilhantes, és cá um vaidoso, deves passar 

horas ao espelho! 

GLADÍOLO – Tu é que és! Nunca sais da estufa com medo de 

te constipares. 

ORQUÍDEA – eu sou muito fina e delicada, não posso 

apanhar uma corrente de ar, mas afinal, o que te traz por cá?  

GLADÍOLO – sabes querida, lembrei-me de organizar uma 

festa, a festa das flores. 
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ORQUÍDEA – acho que é uma óptima ideia, já escolhestes as 

flores para organizar a festa? 

GLADÍOLO – foi por isso que vim cá, quem é que tu achas 

que deve pertencer a essa comissão? 

ORQUIDEA – acho que deveriam ser as flores mais chiques, a 

Tulipa, o Cravo e a Rosa. 

GLADÍOLO – a Rosa, essa pindérica é que não, já esta fora de 

moda! 

ORQUIDEA – não sejas mal-educado, a presença da rosa é 

imprescindível. 

GLADÍOLO – esta bem! Vou já convidá-las antes que a noite 

desapareça e a magia acabe! 

  - Vou ter já com a Tulipa 

(encontra a Tulipa) 

GLADÍOLO – Minha bela Tulipa, minha rainha, a mais bela 

das flores deste canteiro. 

TULIPA – olá Gladíolo! Que tu queres, és um chato, nunca me 

deixas em paz! 

GLADÍOLO – sabes estou a organizar uma festa das flores e 

queria convidar-te para pertenceres a comissão organizadora 

da festa que se vai realizar nos próximos dias. 

TULIPA – Bem, já tinha algumas coisas combinadas, mas 

como se trata de organizar uma festa, não posso faltar, conta 

comigo. 

GLADÍOLO – obrigado, bem vou já convidar o Cravo. 

(encontra o cravo) 
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GLADÍOLO – olá cravo, apesar de teres um cheiro esquisito a 

Dentista quero convidar-te para pertenceres a comissão 

organizadora da festa das Flores. 

CRAVO – Ah! A sério! Vamos fazer uma festa das flores, a 

tanto tempo que não ia a nenhuma, podes contar comigo, já 

estou ansioso para começar a organizar a festa. 

GLADÍOLO – obrigado! Vou continuar, só falta convidar 

aquela flor fora de moda, a Rosa. 

(vai ao encontro da rosa) 

ROSA – olá Gladíolo, por aqui? É raro ver-te por cá perdeste-

te? Que me queres? 

GLADÍOLO – bem, foste escolhida, para pertenceres a 

organização da festa das flores aceitas ou não? 

ROSA – não sei se tenho muito geito para isso…. Mas…  

GLADÍOLO – (baixinho) eu bem dizia que convidar esta chata 

iria ser uma desgraça! 

ROSA – disseste alguma coisa? 

GLADÍOLO – não, não… aceitas? 

ROSA - Aceito! Depois diz-me o dia ao certo! 

GLADÍOLO – esta bem, adeus! 

   – já convidei todas as flores para a comissão, está 

a amanhecer!!! A magia está a terminar, tenho de ir para o 

meu canteiro. 

(amanhece e as flores ficam em estátua). 

 

FIM 
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