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Num lugar bem. bem

lá no fundo do mar

tudo é tão escuro que não

dá pra ver nada, nadinha 

mesmo

E nunca ninguém 
tinha visto coisa 

alguma, até que, um 
dia, uma claridade 

começou a surgir..



...e, com ela, um peixe bem bonito, que

trazia consigo a sua luz. Ele dizia:

- Venham comigo, e esta luz sempre os

acompanhará...



- Hum! - Disse a Estrela-do-Mar -
Quem é esse estranho? É eu que 
deveria dar a luz por aqui!

E se esticou toda , como se fosse 
uma estrela do Céu! 



Bernado, o Ermítão, quase não falava, 

mas dessa vez não se conteve.

_ Ele disse que é 

pra mim e para 

minha casa! Eu 

e minha casa 

queremos luz! 

Nós vamos

com ele!



- Eu Hein? Acho mais é que ele está atrás 

da minha pérola! - falou a ostra!

E, se fechou toda.



_ Unamos os
nossos braços! -
Disse o polvo, 
pensando que, 

unido, jamais seria
vencido:

_ Temos direitos
adquiridos à 

escuridão! Ele não
pode nos obrigar a 

sair!



- Mais é tudo tão belo e colorido 
com a luz! - Disse a baleia.

- Ele não quer nos obrigar a sair, 
e sim nos abrigar da escuridão...

Eu vou

com ele!



- Ah, eu é que não! 
O tubarão estava rangendo os 

dentes.
- Com esta luz, não vou mais 

devorar ninguém!

- De longe, qualquer um pode me 
ver! Prefiro a escuridão!



- Mais ele cuidará de nós! -
falou a enguia toda ligada.

- E sabemos que ele fala a 
verdade!



_ Isso eu não nego, mas, e o 
nosso modo de vida? Como é 
que fica?

A Anêmona que nem pensava
em sair do lugar!



- Mas é uma mudança para melhor! 
falou a Esponja-do-mar, que tinha 
absorvido bem as idéias do peixe que 
brilha.

- Eu vou com a luz!



- Apesar de ter razão eu não vou! 
Porque eu não quero e ponto final. Sou 
livre para escolher o errado, não sou?
Às vezes cavalo-marinho é tão burro.



- Eu vou … ele me faz com que eu me 
sinta tão bem, sem aquela coisa 
queimando por dentro…



E o peixe foi passando… e 
quem o acompanhou, está 
bem feliz…

pois depois de ter 
ido embora, a 

escuridão voltou, 
ao fundo do mar…

E aqueles que não foram com a luz…



EE aqueles que não 

foram com a luz, estão 

até hoje batendo as 

cabeças...

E alguns esperando 

que o Peixe que 

bilha volte 

novamente algum 

dia.


