


 

 

FIM 



Faltava-lhe uma parte. 

E ele não era feliz. 



Então partiu em busca  

de encontrar a outra parte. 



Enquanro rolava, 

cantava esta canção: 

 

“Oh, busco a parte que falta em mim, 

a parte que falta em mim. 

Ai-ai-iô, assim eu vou,  

em busca da parte que falta em mim”. 

  



Às vezes ele torrava ao sol 



mas logo caía a chuva refrescante. 



E às vezes ficava gelado com a neve, 

mas logo o sol aparecia e o aquecia novamente. 



E como faltava-lhe uma parte, 

não conseguia rolar muito rápido. 

Assim, podia parar 

pra conversar com uma minhoca, 



ou sentir o aroma de uma flor 

ou sentir o aroma de uma flor 



e às vezes, o besouro o ultrapassava 



e este era o melhor momento de todos. 



E ele seguia adiante, 

por oceanos: 



“Oh, busco a parte que falta em mim 

por terras e mares sem fim 

asse o pudim, faça o quindim, 

estou buscando a parte que falta em mim”. 



Passava por pântanos e matagais 



montanhas acima 



montanhas abaixo 



até que um dia – alto lá! 

 

“Achei a parte que faltava em mim”, ele cantou. 

“Achei a parte que faltava em mim,  

asse o pudim, faça o quindim, 

achei a parte...” 



“Espere aí” disse a parte. 

“Antes que você asse o pudim e faça o  

quindim...  

 



Não sou a parte que te falta. 

Não sou parte de ninguém.  

Sou parte completa. 

E ainda que eu fosse 

a parte que falta em alguém, 

não acho que seria a sua!” 

 



“Oh”, exclamou, com um tom de tristeza, 

“me desculpe por tê-la incomodado.” 

E continuou a rolar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Achou uma outra parte 

 

 

 

 



 

 

 

só que ela era muito pequena.  

 

 

 

 



 

 

 

E esta, muito grande 



 

 

 

esta, um pouco pontuda demais 



 

 

 

e esta, quadrada demais. 



Certa vez, pareceu 

que tinha achado  

a parte perfeita 



mas não a segurou forte o bastante 

 



e a perdeu. 

 

 



Na vez seguinte 

segurou com força demais 

 

 



e a quebrou. 

 

 



Continuou a rolar e a rolar, 

 

 



vivendo aventuras 

 

 



caindo em buracos 

 

 



e trombando contra paredes de pedra. 

 



Então, um dia, achou 

uma outra parte 

que parecia ser perfeita. 

 



“Oi”, disse. 

“Oi”, disse a parte. 

“Você é parte de alguém?” 

“Não que eu saiba.” 

“Bem, talvez você queira ser parte de si 

mesma certo”? 

“Posso ser de alguém e ao mesmo tempo ser 

minha.” 

“Bem, talvez não queira ser minha.” 

“Talvez eu queira.” 

“Talvez não dê encaixe...” 

“Bem...” 



“Hummm?” 

“Hummhumm!” 

 

 



Encaixou! 

Encaixou com perfeição! 

Finalmente! Finalmente! 

 



Rolou para longe 

e, por estar 

completo,  

rolou mais 

e mais rápido. 

Mais rápido 

do que jamais rolara! 



 

 

Tão rápido que nem podia 

parar pra conversar com uma minhoca 

 

 

 



 

ou sentir o aroma de uma flor 

 

 

 



 

rápido demais para que a  

borboleta pousasse nele. 

 

 



 

Mas ele podia cantar sua canção alegre, 

por fim, podia cantar 

“Achei a parte que faltava em mim”. 

 

 



 

E se pôs a cantarolar: 

 “Azei a tate que taltaba im tim 

 azei a dade que daltaba im dim 

 tate o tutim ta tim 

 date o dutim 

 azei...”.  

 



 

Meu Deus! 

Agora que estava completo 

não podia sequer cantar 

 

 



 

“Ah”, pensou, 

“então é assim !” 

 

 



 

 

Então parou de rolar... 

 

 



 

 

e, com cuidado, pôs a parte no chão, 

 

 



 

 

e rolou devagar para longe 

 



 

 

e enquanto rolava, com voz suave cantava: 

 



 

 

“Oh, busco a parte que falta em mim, 

a parte que falta em mim. 

Ai-ai-iô, assim eu vou,  

em busca da parte que falta em mim”.  
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