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Merlim Ferlim Querlim
Feiticeiro de Perlim
Havia já muito tempo que o pequeno feiticeiro de
Perlim não dava ares da sua graça! Mas Merlim Ferlim
Querlim decidiu aparecer… Cansado de tanta alegria
e felicidade nos rostos dos habitantes e
visitantes de Perlim, sentiu que estava na hora
certa e disse para os seus botões:
- Hi, hi, hi, hi!!! Agora é que vai ser, cor e mais cor,
o que vem a ser isto?! Estou ofuscado com esta
confusão de criaturinhas coloridas, casas coloridas, habitantes coloridos… Chega!!! Enquanto diz
tudo isto num corrupio, de um lado para o outro,
tropeça sozinho nos seus próprios pés.
Eu, o Merlim Ferlim Querlim, feiticeiro e mágico,
mestre, quase profissional, mas ainda um bocadinho
aprendiz, de Perlim, vou acabar com esta confusão,
vai-se acabar a cor, tudo vai ser… Branco…
Os habitantes de Perlim trazem os seus animais de
estimação, um pato, uma coruja, um coelho e um cão,
muito felizes passeiam-se pela Quinta do Castelo até
que encontram Merlim Ferlim Querlim, disposto a
acabar com tanta felicidade!
- O que é que tu queres? – pergunta a fada Piri. – Olha
que eu lanço-te um feitiço, enfeitiçado, que te deixe
todo enrolado e te leve para outro lado!
- Isso querias tu sua fadinha colorida, intrometida e
esbaforida! Hi, hi, hi, hi!!! Eu aprendi muitos truques
novos e nada conseguirás contra mim, eu sou o
Merlim Ferlim Querlim, feiticeiro e mágico de Perlim!
E nisto, Merlim Ferlim Querlim lança um feitiço
sobre a Fada Piri e transforma-a numa estátua
branca! Branquinha como a neve, Piri fica muito
quietinha e os habitantes de Perlim começam a
desesperar. O que farão agora?
É então que um a um, acompanhados das suas

mascotes, tentam convencer Merlim Ferlim Querlim a
trazer a Piri de volta, com todas as suas cores e
alegria. O resultado é… bem ameaçador, o feiticeiro de Perlim lança o mesmo feitiço da Piri aos
animais de estimação dos nossos habitantes de
Perlim – a coruja do Perlim fica branca, o pato da
Pimpim fica branco, o coelho do Pim fica branco, o
cão da Preciosa fica… bem fica preto e branco, porque
este feitiço correu um bocadinho mal, ao lançá-lo,
Merlim Ferlim Querlim tropeça mais uma vez, não se
percebe bem onde nem porquê!
- Oh, que vai ser de nós? – A Pimpim está inconsolável,
é preciso que tudo volte ao normal e é então que todos
juntos têm uma ideia!
- E se nós tentássemos conversar com o feiticeiro
Merlim Ferlim Querlim? Uma boa conversa pode
ajudar a mudar o feiticeiro mauzinho – diz Perlim!
- Eu cá só quero a Piri de volta! – Choraminga a Preciosa… - Ela era a nossa única esperança! Alguém aqui
sabe, por acaso, algum feitiço para mudar tudo isto?
- Eu não sei. – Diz Perlim mas acho que podemos
negociar com o feiticeiro!
- Negociar com o feiticeiro? – Perguntam os outros em
uníssono.
- Sim, negociar! – continua Perlim - E se nós oferecêssemos toda a neve de Perlim ao Merlim Ferlim Querlim? A neve é branca, ele vai gostar dela de certeza!
Sempre que nevar em Perlim ele pode estar connosco,
brincar connosco e divertir-se connosco, talvez assim
as nossas cores deixem de lhe causar este efeito e
passe a gostar mais de tudo à sua volta! Eu cá acho
que o Feiticeiro de Perlim tem um problema!
- Um problema? – Perguntam os outros em coro. –
Que problema?!

Juntam-se em roda e segredam umas coisas que
ninguém consegue ouvir!
- A mim parece-me uma boa ideia, vale a pena tentar!
– Consentiu a Preciosa, muito eufórica!
Todos concordaram, tentar não iria custar nada, mais
uma vez! E se o feiticeiro os transformasse em
habitantes de Perlim todos branquinhos, tal como fez
com a Piri e as mascotes também poderia fazer com
eles. Não havia muitas mais ideias por isso só lhes
restou tentar.
Muito a medo puseram-se a chamar. Primeiro quase
em sussurro – Merlim Ferlim Querlim … Depois o volume
foi aumentando e com a ajuda dos meninos que
visitam Perlim chamam bem alto – Merlim Ferlim
Querlim ….
Finalmente o pequeno feiticeiro aparece! Muito
enfunado lá diz:
- O que é que vocês me querem? Aviso-vos já que
estou a ficar farto dessas cores todas e vou contar
até três, se não saem todos da minha frente vou
virar cubinhos de gelo branco!
- Não Merlim Ferlim Querlim, por favor, ouve-nos! –
pede a Pimpim.
- Queremos fazer uma troca. – Diz Perlim. – Nós
damos-te a neve de Perlim, sempre que nevar podes vir
brincar connosco, fazer bonecos na neve e anjos neve.

Já imaginaste, tanto branco só para ti?! Vai ser uma
maravilha! Mas… tens de nos devolver a Piri com as
suas cores e os nossos animais também… E ainda
temos um presente para ti! Achamos que vais passar
a ver tudo com outros olhos!!!
Merlim Ferlim Querlim fica com um ar pensativo e
vira as costas aos pequenos habitantes de Perlim,
enquanto pensa. Anda de um lado para o outro,
tropeça aqui e ali, e finalmente, de rompante, diz:
- Vocês deixam-me brincar convosco e deixam
que a neve seja só minha?
- Sim, dizem em coro os habitantes de Perlim.
- E ainda me vão dar um presente? … Não sei,
como é que eu posso confiar em vocês?
- Nós damos a nossa palavra, dizem todos, mais uma
vez, ficando à espera da reação do pequeno
feiticeiro…
- Vocês o que acham? – Pergunta Merlim Ferlim
Querlim aos meninos visitantes de Perlim.
(Os visitantes reagem)
- Está bem… Concordo!
O pequeno Feiticeiro traz de volta a Fada Piri às
suas vibrantes cores, a neve começa a cair em
Perlim, para felicidade de todos…
Aí, os habitantes de Perlim, oferecem uns grandes
óculos a Merlim Ferlim Querlim que não cabe em si de
felicidade e começa a dar pulos de alegria, ao
colocá-los! Nesse momento, muito, muito feliz
devolve as cores que roubou a Perlim, num lindo
fogo-de-artifício colorido na encosta de Perlim. O
mundo à sua volta ganha nova cor e tudo faz mais
sentido agora! O Pequeno Feiticeiro tinha alguns
problemas de visão e por isso nada o fazia feliz!
Agora, o mundo tem outras cores!

Sejam bem-vindo a Perlim!
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