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o aniversário de Euzinha
Ninguém nunca aparecia:
Ela soprava a velinha
E comia o bolo sozinha.

udo tinha de ser
Do jeito que ela queria,
Da cor que ela escolhia,
Da forma que preferia.
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onheci uma menina
Que se chamava Euzinha.
Teimosa, ranzinza e birrenta:
Uma verdadeira bruxinha.



s vezes sentia vontade
De brincar de amarelinha,
Como não tinha companhia
Chorava e jogava sozinha.

evava uma vida vazia...
Não tinha nenhuma alegria.
Até seu cachorro Preguiça
Fugiu pra casa da vizinha.
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m dia surgiu na cidade 
Uma fada chamada Elazinha 
Que aceitou o desafio
De trazer a alegria para a   
vida de Euzinha.

 fada deu um espelho
Para Euzinha se olhar.
Logo que ela se viu
Começou a se assustar.
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uzinha ficou com medo
Da sua infelicidade
E chorou o dia inteiro
Até inundar a cidade.

 fada disse pra ela
 Que tudo podia mudar,
 Que só encontra a alegria 
 Quem se atreve a procurar.
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steve um tempo em São Paulo, 
No Paraná descansou, 
No Amazonas conheceu um menino 
De quem ganhou uma flor.
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uzinha arrumou as malas
E decidiu viajar,
Correr atrás da alegria 
Na terra, no céu e no mar.



as praias da Bahia 
Encontrou um pescador
Que sonhava com a sereia
Por quem se apaixonou.

uma noite sem estrelas
O pescador lhe falou:
– A alegria está no mar
Onde mora o meu amor.
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o Ceará conheceu
Uma moça muito engraçada
Que contava histórias para os filhos
Fazendo renda na calçada.



 fada respondeu ligeiro:
– Procure dentro do espelho,
Talvez a alegria esteja
No seu jeito de olhar.
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oltando triste pra casa,
Triste de desesperar,
Perguntou para a fada:
– Onde é que a alegria está?



 alegria estava lá:
No menino, na flor e na fada,
No cachorro Preguiça, que voltou 
para casa, 
Na história que a mãe rendeira 
contava, 
Nos amigos que encontrava,
No abraço e no sorriso de quem 
sabe partilhar!
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