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Amarelinha
Os dias com lua no céu
e as noites ensolaradas...
Ah! O calor,
bate pique-esconde
no muro de pedra mosaico,
pula amarelinha no chão torto de giz,
faz calor, sorrisos, suor, amora.
Cai da árvore a fruta roxa,
mancha a mão, lambuza a infância
de um tempo perdido, passado,
amigos guardados ou já esquecidos,
fica o coração apertado, sorrindo
calado no tempo infinito
da lembrança inefável dos dias
coloridos em preto e branco.

Bolas de sabão
Bolas de sabão.
Como não amar?
Como não lembrar da sensação de correr atrás de uma bola de
sabão.
Sorrir. Sentir o vento bater no rosto, os cabelos a voar...
Correr em busca da bola antes de vê-la estourar.
Simplicidade.
Andar de pés no chão, tomar banho de chuva, jogar futebol na
rua, bicicleta, liberdade.
Sentar na calçada para tomar sorvete não tem idade.
E as brincadeiras... tantas bobeiras.
Lembro bem de Maria, que gostava de brincar de Gato Mia.
*****
Maria só queria se divertir, brincar e sorrir.
Mas estava presa à timidez
Com vergonha de falar e de pedir
No computador foi brincar outra vez!
Chateada por não querer mais brincar sozinha,
Maria sugeriu brincar de gato mia
Todos se escondiam, na sala ou na cozinha,
Um procura — e todos brincam com Maria

Camila Paixão

cami.paixao19@gmail.com

Tem 24 anos e está no 9º semestre do curso de Letras - Português
e Inglês da Universidade de São Paulo. Gosta de escrever
desde os 6 anos de idade e sempre se aventurou pela poesia
e pelo conto, passando também pelo mundo das fanfics na
adolescência. Você pode visitar o seu blog Todo em Cada Coisa,
se quiser ler mais textos da autora.
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Com todas as luzes apagadas
Difícil mesmo de enxergar
Não podia rir, nem dar gargalhadas
Para a brincadeira não estragar
O primeiro foi o pai, que não aguentou e riu
Mas como ele fez isso — se não podia dar um piu?
A segunda se entregou, também não resistiu
mar/abr 2016
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O terceiro foi achado... o gato mia — Miu.
Falta um para encontrar,
Mas Maria não quer achar,
Está boa a brincadeira
E não quer ver terminar,
Mas quando o último encontrar,
O Gato mia, vai ter que miar
Coisa simples de entender
É só brincar de esconder
Sem TV ou computador
Brinque apenas e apague a luz
Não faça barulho — sorria
Agora é feliz nossa Maria!
*****
O tempo não perdoa, ele não passa — Voa.
Histórias, Memórias, Lembranças, Mudanças.
Momentos que não se repetem, porque são únicos, lindos, mágicos e duram pouco tempo, como as bolas de sabão.
E se não brincar agora, elas se vão.

Anna Kurtnner

pakamine27a@hotmail.com

Estudante de Letras. Apaixonada por Livros, filmes e Rock
and Roll. Um sonho: publicar um livro. Uma realidade: não sei
escrever se não amar a história. “Sem amor eu nada seria”
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A menina de olhos
marrons e o lobo mau
Era uma vez uma garotinha com grandes olhos marrons.
Mamãe costumava chamá-los de brilhantes biscoitos. Papai não
dizia o mesmo. Ele insistia em dizer que os grandes olhos da filhinha nada viam. Sua pequena boca rosa, no entanto, tentava
substituir sua visão ausente. Papai também falava que sua voz
era horrível e que ninguém acreditaria nela. Porém, suas bonecas escutavam-na. Elas viam o que papai fazia. A garotinha
chorava contando para elas. As bonecas apenas repetiam o que
papai falava: ela não poderia falar mal de um pai amoroso como
o dela. Um homem como ele não faria mal à sua princesinha. Ele
só demonstrava seu afeto de uma forma diferente. Ela não deveria contar para mamãe, ela ficaria com ciúmes.
Como toda boa menina, ela obedecia ao seu pai. Não contava nada para ninguém. A sensação, contudo, não era a mesma
de receber os parabéns da mamãe por ter guardado os brinquedos após divertir-se com eles. Mesmo obedecendo ao pai, ela se
sentia culpada. Um choro sempre parecia preparado para cair
de seus olhos. Quando isso acontecia, ela se lembrava do que
papai contava. O pai do papai havia participado de algo que ela
não entendia muito bem. Vovó sofreu muito cuidando dos filhos
sozinha. A comida era pouca, e não havia nenhuma casa feita
de doces. Papai adorava ficar até tarde no quintal olhando as
estrelas nascerem, mas, naquela época, elas nasciam o tempo
todo. Brilhantes e fumegantes, elas caíam em casas e traziam a
morte. Não era a estrela que guiou os pais do pequeno cordeiro.
Ele tinha muito medo de que um dia uma estrela visitasse sua
família. Vovó dizia que ele não precisava ficar amedrontado. Se
a luz chegasse muito próximo, eles iriam para um lugar muito
melhor, bem pertinho das nuvens. Ele se acalmava. Morar perto
das nuvens devia ser como comer algodão-doce em todas as refeições. Isso o tranquilizava. Mesmo com a ansiedade para viver
com as “ovelhinhas”, como ele chamava as nuvens, o barulho
mar/abr 2016
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que aquela grande luz trazia incomodava-o. Às vezes, ele acordava molhado, mas a vovó não brigava. Ela entendia que aquilo
era medo, não uma malcriação. Se o vovô estivesse com eles,
ele não deixaria aqueles barulhos atrapalharem o sono de seu
filhinho. Mas ele estava longe. Ele devia ter ido caçar, pois papai
falou que a última vez que o vira ele estava com uma arma nas
costas. Lembrando disso, a menina viu como era má. Ela tinha
um papai que a amava muito e ficava triste com isso. Ele nunca
mais sentiu a mão do vovô afagando sua cabeça, já que, como
vovó disse, ele foi comprar uma casa nas nuvens para acomodar
a família quando a hora da viagem deles chegasse. Ela não poderia falar mal do papai. Ela tinha um pai e reclamava. Papai não
ficaria feliz.
Na escola, a professora contava histórias. A preferida da
turma era “A Cachinhos Dourados e os Três Ursos”. Ela não gostava muito desta. A Cachinhos Dourados era muito intrometida, e papai não gostava de meninas assim. A pequenina gostava
mesmo de “A Chapeuzinho Vermelho”. Ela também encontrava os perigos do bosque, à noite, em seu quarto, quando tudo
estava escuro, e o que se podia enxergar era apenas a gigante
sombra do papai na frente da janela. A luz da rua chegava ao seu
quarto, mas ninguém via seu desespero. O lobo era bom na presença dos outros. Sozinho, na escuridão, ele era mau. O maior
sonho da menina era ser salva pelo caçador. Papai, todavia, falava que esses contos eram mentira. Ela não entendia como poderiam ser. Ela sentia o medo da Chapeuzinho.
Depois de muito acreditar e ouvir sobre princesas regatadas
por príncipes, ela percebeu que não era ela uma princesa. Papai
dizia que princesas eram boas e nunca perturbavam ninguém.
Ela ficava irritando-o com seus choros. Uma princesa de verdade era educada e não reclamava, mesmo se seu pai deixasse-a
sozinha em uma torre. Os pais sabem o que é melhor para suas
filhinhas. Ela notou que tudo o que papai havia dito era verdade.
Ela só ficava incomodando. Percebeu, assim, que era uma vilã.
Isso a chocou muito. Ela não queria ter uma verruga na ponta do
nariz. Só que ela não podia disfarçar. Era ela quem atrapalhava
o papai, e quem atrapalha é a vilã. Qualquer palavra sua deixaria
papai triste, como fazem os vilões. Eles sempre eram punidos no
final. Embora fosse uma vilã, a garotinha não seria punida apenas no final da história. Sua punição vinha toda noite.
Decidia a não ser mais uma vilã, ela bolou um plano. E se
9
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fugisse? Apesar de isso ter dado errado com João e Maria, com
ela seria diferente. Estava tudo já pensado. Após o recreio, ela
gritaria de dor no estômago. Em caso de suspeita, ela já havia
enchido sua mochila de doces. Mamãe não sabe disso. Com dor,
ela seria levada para ver a moça de branco que cuida dos pequeninos doentes. Ela fingiria tomar o remédio. A moça de branco,
no entanto, não sabe que aquilo não é um remédio. Aquilo é
uma poção mágica. O duende que usa uma capa branca havia
preparado. Tomando o líquido, a garotinha ficaria invisível. A
fuga seria, então, possível. Pensando bem, a menina de olhos
de biscoitos percebeu que, se ela ficasse invisível, não precisaria
fugir. Papai não a veria quando tudo fosse silêncio.
O plano não deu certo, não pelo fato do duende não querer entregar sua poção. O motivo foi que a menina percebeu que
ela já era invisível. Mamãe nunca a viu. Sempre passava atrasada ou com o telefone no ouvido. Seus amiguinhos no trabalho
eram mais interessantes. Eles obedeciam à mamãe. Ela mandava em todos. Eles não derrubavam pipoca no chão, nem choravam à noite após a visita do lobo mau. Aliás, o lobo mau não os
visitava. Eles eram bons meninos. A menina só não entendia por
que continuava ganhando presentes de Natal se era uma menina muito má. Ser invisível não era tão bom assim.
Voltando à sua ideia de deixar de ser vilã, ela quis achar
um sapo. Depois de muito sofrerem, as princesas beijam o sapo.
Isso é a salvação. O sapo em príncipe transforma-se. Os castigos
são ali findados. Morando na cidade, longe de lagos, a garotinha percebeu que seria difícil achar seu bichinho verde. Tentou
achar um na feira, mas o mais próximo de verde que achou foi
o espinafre. Ainda triste, a menina notou que o mais doloroso
não seria encontrar seu amuleto, seria ter que encostar a boca
nele. Ela não gostava quando papai pedia isso. Era melhor tentar
achar outra alternativa.
Seus livrinhos continuavam a trazer inspirações. Ela pensou em fazer um pedido para o gênio. Ela não precisaria de três,
apenas um já era suficiente. Sua súplica seria que papai parasse
com aquilo, mas que não ficasse bravo ou triste com ela. A solução, porém, desmanchou-se ao perceber que não seria fácil
achar um deserto para procurar a lâmpada. Nem um tapete mágico ela tinha.
Os terrores do bosque passaram a ser cada vez mais longos. Ela pedia para papai parar. Ele dizia para não ser desobemar/abr 2016
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diente. A obediência era custosa para a garotinha. Após mais
um protesto, ela viu uma parte do pai que nunca conhecera. Ele
a agrediu. Lobos maus não fazem isso. Só bruxas beliscam as
crianças. Mas ela mereceu, meninas más precisam ser punidas.
Apesar de tentar não magoar papai, os sofrimentos começaram a deixar marcas visíveis. Os roxos apareciam em seus bracinhos, embora a boca rosa nada pudesse dizer. Para não prejudicar o papai, a menina começou a participar de brincadeiras
mais perigosas na escola. Se ela caísse no pega-pega, o hematoma seria justificado. A moça de branco fez algumas perguntas
sobre o que havia acontecido. A própria inspetora contara-lhe
do tombo que levou no parquinho. Papai não ficou encrencado.
Por mais que conseguisse superar os machucados, alguma
coisa ainda doía. Não era o corpo. Era alguma coisa que ela não
sabia dar nome. Em um livro, a pequena viu uma palavra engraçada: alma. Parecia que aquilo era o que lhe doía. Por mais que,
no texto, a alma fosse tratada como uma coisa boa, a criança
não conseguia concordar. Como uma palavra formada com as
mesmas letras de lama seria boa? A segunda versão talvez fosse
mais propícia ao seu estado. A lama preenchia sua alma. Sentimentos confusos tornavam seu interior um pântano. O pai que
amava sua filhinha não era o mesmo que a machucava à noite.
Ela achou a resposta. Claro, o lobo mau não era seu papai!
Ela sempre desconfiou do vizinho. Aquele homem de cabelo
branco e implicante. Ele brigava toda vez que papai estacionava
em frente à sua garagem. Ele era um feiticeiro e havia colocado
uma maldição no papai. Não era um feitiço do tipo do lobisomem, que virava um monstro sem conseguir evitar. O terrível
homem havia criado uma outra pessoa que parecia muito com
papai. Assim, à noite, não era papai que a encontrava, era esse
horrível impostor. Ela não precisaria mais ficar com aquele sentimento em sua alma, seu pai nunca a fizera mal. Ele era uma
vítima.
Com o conhecimento desse problema, a menina tentou
ajudar o pai. E se esse impostor fosse o culpado da discussão
com a vovó? Ela havia ficado muito brava, dizendo que o filho
havia levado seu rádio sem pedir. Vovó estava enganada. O impostor era tão parecido que nem ela reconhecera que não era
seu filho.
Tentando resolver a situação, a menina bolou um segundo
plano. Esse, com certeza, daria certo. Ela ficaria escondida atrás
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A

mar/abr 2016

da porta com uma frigideira. Quando o impostor chegasse, na
escuridão, ela bateria nele. A professora falou que não é bom
agredir os outros, mas aquele era um impostor e ele merecia.
O impostor cairia no chão. Papai viria correndo do seu quarto e
veria aquele indivíduo deitado. Ele perceberia tudo de pronto e
agradeceria muito sua filhinha por livrar-lhe da maldição.
No dia de realizar o plano, a garota pegou a panela na cozinha e escondeu embaixo da cama. Próximo ao momento, ela se
colocou atrás da porta e esperou. Ouviu os passos no corredor.
A porta foi aberta. Ela bateu no impostor, mas ele era muito alto.
Ela alcançou apenas sua barriga. Ele não caiu no chão. Revoltado, ele começou a machucar ainda mais a menina. Ela tentou
defender-se. Seus bracinhos eram muito fracos. Ela gritou por
mamãe. Ela não ouvia. Antes de deitar, ela tomava uns feijões
mágicos brancos. Ela falava que sem eles não conseguia dormir.
O impostor foi, dessa vez, mais cruel. O sofrimento durou até o
amanhecer.
A vida em casa ficou mais difícil. As bonecas assistiam a
tudo sem prestar apoio à pequena. A janela tentava ajudar, dando sua transparência como forma de denúncia. As cortinas, pelo
contrário, grossas, tampavam tudo a pedido de papai. Mamãe
nada escutava. Papai continuava muito carinhoso.
A história do impostor foi colocada em dúvida pela menina.
O vizinho feiticeiro não era maldoso como pensava. Ao cair da
bicicleta, ele foi o único a ajudar a garotinha. Perguntou sobre
aqueles arranhões. A menina desconversou e disse que caíra na
escada do colégio. Contrariando as instruções da professora, ela
descera correndo e acabou com aqueles ferimentos. O senhor
acreditou e disse para a menina ter mais cuidado. Há cicatrizes
que ficam para a vida toda. Ela sabia disso. Podia senti-las em
formação, não sobre sua delicada pele, mas dentro de seu bondoso coração.
O impostor perdia lugar para seu pai. As diferenças entre
eles não existiam mais. A noite deixou de ser a portadora exclusiva dos perigos. O dia também carregou-os lentamente. As
atitudes deles começaram a igualar-se. Papai passou a trabalhar
em casa alguns dias da semana. Nesses momentos, as semelhanças eram inegáveis. O passeio pelo bosque não tinha um
destino certo. A duração das empreitadas expandiam além de
uma marca de chegada.
Para não voltar para casa tão cedo, a biblioteca da escola
mar/abr 2016
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virou seu esconderijo. As histórias de outras pessoas, diferentes
da dela, de indivíduos felizes, faziam-na sonhar. Pinóquio tinha
um pai que gostava muito dele, embora ele contasse algumas
mentiras. Branca de Neve tinha sete amigos. Ela tinha, no lugar,
medo.
Aos poucos, o deleite passou da leitura à escrita. Embora
ainda cometesse muitos erros, papéis começaram a preencher
sua gaveta. Ela escrevia sobre tudo. O cachorro de seu vizinho
feiticeiro que sempre vinha correndo feliz em sua direção. O
irmãozinho de um menino de sua classe que chorava em toda
peça de teatro dos alunos. O jornaleiro que não sabia ler. Apesar
de escrever sobre todos que conhecia, nunca os descrevia como
melancólicos. Esse adjetivo ela guardava para si.
Um dia, um evento passou por sua cabeça. Todos os anos,
sua escola realizava um concurso de pequenos contos. O prêmio brilhava aos olhos da pequena: um dicionário. Ela resolveu
participar.
Em seu texto, usou a palavra que nunca deu a ninguém.
Contou a história de uma menina que sofria com o excesso de
amor de seu pai. Não mostrou o escrito para seus conhecidos,
apenas colocou em um envelope.
O anúncio do ganhador seria no mesmo dia das audições.
O diretor resolveu convidar os pais para orgulharem-se de seus
filhos autores. A leitura seria feita no palco e todos ouviriam juntos as histórias extraordinárias. A pequena menina foi a última.
Todos já estavam desinteressados e dispersos. Devido a uma reunião importante, mamãe não pudera ir. Papai era o único da
plateia que carregava seu sangue. A menina foi tímida para o
lugar marcado no chão do palco. Leu sua narrativa completamente, sem engasgar em nenhuma parte. Ela a sabia de cor, não
precisou decodificar as letras no papel. Apenas sua voz foi ouvida. O silêncio apareceu, não como em seu quarto. Dessa vez, ele
foi diferente. Mostrou respeito e abriu lugar para a passagem de
algumas lágrimas.
No fim do enredo, ninguém viu um final feliz. Perplexos, todos começaram a entender os machucados constantes de uma
menina que amava os livros. A pequena não sentiu o que pensou
que sentiria. Conseguiu sair da lama em que se encontrava. Com
o texto em mãos, ela deixou o palco. Sua história, no entanto,
ainda ficou presente.
Após aquele dia, papai disse que não a amava mais. Ela o
13
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deixara muito triste. Ele deu amor e ela, em troca, contou tudo
de forma deturpada para pessoas que não entenderiam. Mamãe
não tomou mais os feijões mágicos brancos. Ela se culpava por
não ouvir sua filha. Vovó não queria acreditar que seu filho, que
via a belezas nas nuvens quando criança, transformara-se naquilo.
A menina, no entanto, não aceitou a culpa que lhe foi dada,
embora tenha sentido por seu pai. Ela não queria que ele fosse
morar num lugar úmido e fechado, sem poder sair de lá. Devia
ser um local igual à barriga da baleia em que Gepeto ficou preso, com restos de comidas e perigos. Mas ela não o procuraria
como fez Pinóquio.
O caçador nunca apareceu para resgatá-la. Nenhum príncipe ficou em sua janela a cantar ou matou um dragão por ela. Ela
foi sua própria salvadora. Não se nega que sua fada-madrinha,
de fato, apareceu. Ela não tinha aparência humana. Na verdade,
era ela bem abstrata. Ela só existia no momento mágico que o
lápis tocava o papel. Apenas os grandes olhos marrons da menina podiam vê-la.
Como bonificação, a garota recebeu todas as palavras que
lhe encantavam. O dicionário passou a ser seu. No entanto, o
maior prêmio foi saber que ela não precisaria beijar um sapo
para ser salva. Sua escrita foi o suficiente.

Bia Camargo

bilimacamargo@gmail.com

“Nascida sob a regência de Aquário, escolhi uma graduação que
responde bem às “exigências” desse signo. Curiosa e inclinada
ao abstrato, a Filosofia preencheu o posto que minha alma
sempre deu por vago. A escrita surgiu como uma consequência
dessa busca interior. Escritores e, especialmente, filósofos eram
os integrantes da minha lista de admiração. Apesar de achar
que o caminho para a escrita virtuosa, como a de Nietzsche,
ainda seja longo; estou começando a trilhá-lo. Convido-os para
participar dessa trajetória!”
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Velho amigo
Meu velho amigo não é um só. Muitas facetas compõem
sua figura à medida que sofre as convulsões de metamorfoses,
adaptando-se ao meu espírito e humor.
Quando precisei de colo, foi Hermione Granger.
Quando precisei de um cúmplice, foi Gina Wesley.
Quando queria ação, foi Goku.
Quando me sentia esperta, foi Kim Possible.
Quando partia numa aventura, foi Ash Ketchum.
O vejo em todos os lugares, me acompanhando de perto.
Compartilhamos piadas internas, como velhos amigos devem
fazer. Trocamos olhares cúmplices quando ninguém está nos
observando. Sorrisos se formam em nossos lábios, sem que percebamos. Sim, nos meus e nos dele. Somos cúmplices, inimigos,
parceiros, amantes... Ele é tudo o que preciso que seja.
A primeira vez que nos encontramos, não conseguia ainda pronunciar palavras, mas conseguia ver seu rosto tomando
a forma de minha mãe. Ela se aproximava de mim enquanto
chorava sozinha, e me abraçava forte quando acordava no meio
da noite. Ela cantava para mim e eu ria sozinha, vendo-a dançar feliz. E então, minha mãe de carne e osso surgia pela porta,
tomando minha atenção para si, e ele ficava no canto, quieto e
sóbrio, sem reclamar por um segundo de me perder para ela.
Minha mãe não dançava, não cantava para mim, não me abraçava durante a noite, mas não me importava. Ele fazia isso por ela.
Por mim.
Os anos se passaram e nos aproximamos mais, nos completando. Eu o alimentando com criatividade e energia, ele me
alimentando de amor. Incontáveis foram as vezes que me aninhei em seus braços, improvisados com travesseiros e paredes,
chorando por todos os motivos, sentindo a maior tristeza do
mundo, no auge de meus dez anos. Ele dizia palavras de conforto, enquanto repetia para ele diversas vezes que não iria aguentar, que haviam facas na gaveta da cozinha para serem usadas.
Mas nunca as usei. Sempre tive alguém me impedindo, convencendo-me de que não estava sozinha, desviando minha atenção
da escuridão, chamando-me para brincar.
17
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A infância acabou e com ela a inocência. Novas formas ele
tomou por mim. Meninos bonitos, personagens de livros, de
filmes, da vida, da minha imaginação. Fizemos novos passeios.
Eu, nos devaneios do prazer. Ele, pelo meu corpo. Não haviam
julgamentos, nem culpa, nem dor. Quando ouvia de outros que
estávamos errados em agir dessa maneira, ele me dizia para
ignorá-los, fazendo meus gemidos serem mais altos do que as
vozes do tabu.
Nunca me abandonando, aceitou quando a idade e a falta
de tempo nos afastaram. Compreendeu quando parei de recorrer a ele em meus momentos de dor, e não me culpou por não
mais levá-lo comigo nos dias de diversão. Reservava-se em me
lembrar, em algum ponto do dia, de que estava ao meu lado,
mesmo sem ser requisitado, mesmo sem ser visto, para quando precisasse de sua presença novamente. Num dia sombrio me
voltei a ele aos berros, em profundo desespero. Não havia ninguém para me abraçar, ninguém para me divertir, ninguém... só
ele. Desde então, não nos separamos mais. Nunca permitimos
deixar o outro partir.
Meu velho amigo não tem nome, forma ou rosto. Talvez,
seja só um espectro de mim mesma. Mas gosto de pensar que
ele existe de verdade em algum lugar e que estará me esperando, pacientemente, como sempre. Imagino-o aliviado e feliz por
finalmente nos encontrarmos e eu o abraçarei, sem precisar de
artifícios para isso. Sentirei sua pele na minha, chorarei em seu
ombro, sorrirei olhando em seus olhos e sussurrarei em seu ouvido, “Obrigada, meu velho amigo”.

Valéria Pereira

tete.firenze@hotmail.com
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Caça ao tesouro
Eu tinha cinco anos. Agitado, falante e brincalhão. Absolutamente normal. Algumas coisas que acontecem em nossas
vidas são esquecidas horas depois. Outras, no entanto, parecem
ser escritas no cérebro com caneta permanente.
Sempre fui curioso. Na época já quis saber em detalhes
como fui concebido. Escutei a clássica explicação envolvendo a
visita de uma cegonha. Meu irmão Charles, de sete anos, maneou a cabeça. Quando ficamos sozinhos no quintal, ele me lembrou de um fato interessante:
- A filha da nossa vizinha nasceu semana passada. E eu não
vi nenhuma cegonha voando em cima da casa!
- É verdade! Mas acho que ela voou direto ao hospital. – argumentei
- Carlos, o hospital fica no caminho da nossa casa. Teríamos
visto a cegonha passar por aqui. Lembra que estávamos brincando de piratas no terraço?
Meus olhos azuis se iluminaram como o oceano banhado
pelos raios solares. Esqueci-me da história “da origem dos bebês”. Acabei de escutar o nome de minha brincadeira favorita.
Sabe aquela mistura de aventura, ação e muita imaginação? Jogar bola é legal, mas você se prende a certas regras padronizadas. Parte para o meio da rua, coloca-se dois pares de chinelos
como traves e vai para o jogo com uma bola de saco de estopa.
Desliza mal para caramba, mas pelo menos não voa muito longe, mesmo se chutada com força. Pudera, os gols eram sempre
duvidosos quando um chinelo saía do lugar. Uma vez pisei num
caco de vidro no meio de uma partida, na qual perdia de cinco
a dois. Pronto, meu entusiasmo pelo futebol de rua se dissipou
como fumaça. E o corte levou semanas para cicatrizar.
Agora, desanimar de brincar de piratas? Isso nunca! Em certa ocasião me desbravei em alto mar numa terrível tempestade
para chegar a uma ilha longínqua. Levei uma bronca daquelas,
pois eu estava resfriado e estávamos no inverno. Meu barco era
a banheira que usava quando bebê. Já era grande demais para
sentar nela, então fiquei em pé mesmo, fazendo de um rolo de
papelão uma luneta; e a tempestade, bem... Meu irmão mais ve19
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lho ligou a mangueira do nosso jardim e apertou o gatilho na
minha direção. Devo dizer que um segundo daquele jato frio e
disperso de água molhou toda a roupa. Ficamos de castigo sim,
e o quarto foi bem aconchegante enquanto me recuperava das
crises de espirro, tosse e coriza provocados pela aventura.
No entanto, a mais arriscada missão estava por vir. Um
mês após esse evento, início de primavera, nada melhor do que
ver o jardim e o terraço dos fundos de nossa casa cheio de plantas. E fazer de conta que eram venenosas ou carnívoras. Charles
aprovou a ideia. Afinal, um pirata pode passar por dezenas de
perigos diferentes.
Era um sábado e recebemos a visita de nosso tio Everaldo.
Um rapaz simpático e esguio, alto como o “Professor Girafales”.
Só faltou o chapéu e o charuto. Ainda bem, pois ninguém fumava em casa. Via pessoas com aquele canudinho branco na boca
e depois exalarem aquela fumaça fedorenta. Achava interessante, mas minha mãe Arlinda sempre me alertou:
- Nunca experimente essa droga, Carlos. É péssimo para
saúde, está entendendo?
- Sim, mãe, entendi!
Charles revirou os olhos. Não pude conter o riso quando
mamãe se afastou. Era o mesmo discurso toda vez que víamos
um fumante na rua. Não consegui gravar tabuada na cabeça tão
bem quanto o alerta de “não fume”. Devo isso a minha querida
mãe Arlinda. Talvez não estivesse aqui te contando meu passado se não fosse por ela.
Bem, voltando ao meu tio, o rapaz estava eufórico naquela
primavera de 1970. Com trinta e dois anos, ele concretizaria o
sonho de se casar. Chamo-o de rapaz porque, apesar da idade
madura, Everaldo se comportava como um pré-adolescente, entrando na puberdade. Tomei consciência disso muitos anos depois. Ele brincava de amarelinha, pega-pega e esconde-esconde
com meu irmão e eu. Era muito engraçado ver um adulto correndo pela casa nos procurando e gritando “ACHEI” ao nos ver
embaixo da cama ou atrás de uma porta. Com uma mente ainda
infantilizada, mamãe duvidava que seu adorável irmão encontrasse uma mulher que o quisesse. Mas essa proeza aconteceu.
Arlinda o recebeu de braços abertos. Tudo fora meticulosamente preparado. Os convites foram colados na porta da
geladeira para que não esquecêssemos essa data especial. Mamãe preparou um café da manhã digno de casarões de luxo.
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Não tínhamos muitas posses, mas a ocasião merecia. Bandejas
de uvas, peras, maças e bananas foram dispostas na extensão
da mesa. Além das jarras de suco, leite, chás, pães e torradas.
Na cozinha, Everaldo mostrou o par de alianças, alinhadas no
interior de uma caixinha de madeira pintada de vermelho. Meu
irmão, mais alto que eu, conseguiu enxerga-las. Deu um assobio
de fascinação. Joias douradas, cravejadas de brilhantes. Devem
ter custado uma fortuna, apesar de eu não ter noção de valores
monetários com aquela idade. Ele pousou a caixinha sobre o eletrodoméstico, onde os convites haviam sido presos com pedaços de imã. Não nos deixou tocá-las.
O café da manhã transcorreu com a voz excitada de Everaldo contando desde quando conheceu sua cara metade e o quanto isso era importante. Dessa vez eu revirei os olhos. A moça
chamava-se Melissa e não havia nada de interessante nela, pelo
menos a uma criança. Ela veio em nossa casa algumas vezes, porém se limitou a contar a nossa mãe os planos de reforma da
casa que eles compraram. Agora posso concluir que as alianças
foram o menor dos gastos. Meu tio se apaixonou por uma mulher consumista e tinha que conviver com isso, a não ser que
desistisse do casamento. Ele não teria tempo de brincar comigo,
pois precisaria trabalhar bem mais para comprar aquelas roupas
requintadas, colares e pulseiras que Melissa gostava de exibir. E
como nos desprezava! Parece que nunca fora uma criança como
nós. Charles tentara puxar conversa, elogiando o colar de pérolas que ela fazia questão de manusear como se fosse um terço.
Tudo que recebeu em troca foi um aceno de mão, que dizia: “Cai
fora, pivete!” A gota d’água foi em uma de suas despedidas. Ela
cumprimentou mamãe com um aceno, como se sentisse asco
de tocá-la, e em seguida tirou um maço de cigarros da bolsa de
couro. Arlinda fez uma expressão de pura decepção ao vê-la se
afastando e baforando fumaça pelo caminho. Charles suspirou.
Eu amava meu irmão, mas naquela ocasião tive vontade de chamá-lo de panaca! Fora rejeitado e ainda assim idolatrava aquela
figura fútil. Uma paixonite infantil, deduzi mais tarde.
O casamento no cartório fora marcado para as duas da
tarde. Everaldo disse a nossa mãe para não se preocupar com
o almoço, pois o nervosismo não o deixaria comer. Eu o convidei para brincar, mas ele não tinha disposição pra isso também.
Charles apareceu na varanda usando um chapéu de palha. Em
nossa imaginação, um chapéu pirata. Então tive uma ideia:
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- Vamos para uma ilha deserta hoje, irmão! – sugeri, esfregando as palmas das mãos.
- Vai ter tempestade? Mamãe vai dar um berro se me vir
desenrolar a mangueira da parede de novo!
- Não, hoje procuraremos um tesouro!
- Uau! E o que vamos usar de tesouro? Eu já gastei as moedas que mamãe me deu e...
- Usaremos outra coisa.
Passado o meio dia, meu tio trocou de roupa. A camisa xadrez e as calças de couro deram lugar a um traje social especial.
Enquanto ele trabalhava no nó da gravata borboleta, com as
mãos trêmulas, meu irmão e eu contávamos os passos no quintal dos fundos. Passamos mais de uma hora desenhando um
mapa decente para a aventura. Ao canto da folha, desenhei a
parede da casa, representando o muro de um castelo tomado
de inimigos. Eles enterraram o tesouro na mata, mas nós iríamos
encontrá-lo. Isso se um dos piratas não tencionasse em fazer um
motim e mantivesse a fortuna bem escondida. Ao nosso redor,
algumas roseiras que mencionei, que na brincadeira eram venenosas. Um toque no espinho, estaríamos à beira da morte.
- Sete passos para esquerda! – disse o pirata Charles, segurando a folha sulfite, quero dizer, o mapa, sob os olhos saltados.
Contamos os passos em voz alta o bastante para chamar
a atenção dos inimigos. Fiquei na retaguarda, empunhando um
pedaço de cabo de vassoura, ou melhor, minha espada afiada.
- Agora, nove passos para direita! – prosseguiu o leitor do
pergaminho.
De repente, fomos surpreendidos pelo “Barba Negra”. Ele
não tinha barba, mas se vestia de negro. Ele correu agitado em
nossa direção:
- As alianças SUMIRAM! Vocês a pegaram?
- Três, quatro, cinco...
- Estou falando com vocês! Faltam menos de duas horas
para o casamento e tenho que sair daqui a VINTE minutos!
- Seis, sete, oito, nove... Um momento, estamos quase chegando ao X.
O inimigo reagiu e me tomou a espada.
- NÃO estou brincando, Carlos. Já falei com sua mãe, ela esteve fazendo faxina nos quartos e não pegou as alianças. E por
acaso havia uma cadeira bem ao lado da geladeira...
- Mais cinco passos para o norte e veremos a marcação do
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X! – bradou o portador do mapa.
- De qual lado é o norte? – perguntei, tentando desprezar
meu tio como sua noiva desprezara meu irmão.
- Nossa, me esqueci da bússola, somos piratas bobos!
Caímos na gargalhada enquanto a raiva de Everaldo aumentava. Ele me puxou pelo braço até a árvore de laranja lima
aos fundos do quintal. Ali havia uma coloração de terra diferente no solo, de uns trinta centímetros quadrados, sutilmente coberta de folhas.
- Espere, Barba Negra, você não contou os passos em voz
alta! – retrucou meu irmão.
- Cale a boca, Charles! – bradou meu tio.
Então percebemos que a brincadeira passara dos limites.
Os olhos do meu ajudante brilharam, até um líquido escorrer deles. Ele fungou, deixou o mapa cair e saiu em disparada. Fiquei
sozinho com meu tio. Tentei manter a bravura de um pirata ousado:
- Esqueci de desenhar o X no chão, mas acho que...
- Carlos, eu sei que se alguém de fora entrasse para nos assaltar eu veria, pois fiquei na varanda da frente desde o desjejum
até a última meia hora. Não vou discutir nem forçar sua mãe a te
dar um castigo. Só quero minhas alianças. AGORA!
Relutante, encravei meus dedos na terra úmida. Centímetros abaixo, toquei a pequena caixa em formato de coração. O
tesouro que escondi para tentar manter meu tio próximo a mim.
Sem aliança, sem casamento, sem a noiva chata tirando meu
amigo adulto de mim.
- Me desculpa, tio! – foi só o que consegui dizer.
Mamãe me chamou para que nos arrumássemos e perguntou por que Charles chorava enquanto se vestia. Ficamos em silêncio.
Em nosso fusca, concordei em limpar a caixinha das alianças, a caminho do cartório. Foi o evento mais triste no qual compareci. O casamento não durou muito. Os negócios de Everaldo
não progrediram e dez anos depois Melissa o deixou a ver navios (piratas). Até que ela teve paciência. Decerto o amava. Pelo
menos um pouco.
Gosto de me recordar da infância. E devo lembrar que minha fascinação por piratas começou quando minha querida mãe
Arlinda nos contou uma história para dormir. Charles também
ficou obcecado pela ação dos caçadores de tesouros, munidos
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de espadas e tapa-olhos.
Hoje, início de 2016, meu filho vai se casar. Ah, sua noiva é
bem mais simpática e humilde em comparação a Melissa. Arlinda, com seus quase setenta anos e cabelos brancos, não perderá isso por nada. Pena que meu irmão só assistirá a cerimônia lá
dos céus. Ele não ouviu os conselhos de mamãe com relação aos
cigarros. Um câncer de pulmão o venceu ano passado. Já Everaldo, o divorciado, estará presente e não deixou herdeiros na
família Risso. Ele ficaria na miséria se fosse pagar pensão. Ele era
o autêntico tesouro da minha infância, pois sempre esteve presente e assumiu o papel de pai, pois o nosso progenitor abandonou Arlinda antes do meu nascimento.
Agora preciso me arrumar. Foi pertinente eu te contar a
minha travessura no dia do casamento do meu tio, em 1970. Na
verdade, relatei isso a muitos amigos e amigas. Minha esposa
Eduarda nunca me deixaria mentir. Quando meu filho comprou
as alianças, me pediu para cuidar delas. Quando fugiu da minha
mente onde as tinha guardado, Eduarda me encarou franzindo
a testa e perguntou:
- Será que você não as enterrou no jardim?
- Se estiver lá, a culpa é do nosso cachorro! – gargalhei.

Rone Cristiano Silva

ronecsilva30@gmail.com

Trabalho com processamento de dados e sempre que posso, nas
horas livres, escrevo novos textos. Atualmente estou tentando
melhorar meu inglês, para estar apto a novas oportunidades
profissionais. Escrever contos em inglês ainda está fora dos
meus planos, mas sempre pesquiso técnicas de escrita para me
aperfeiçoar. Meu romance O Último Drink já está nos capítulos
finais no Wattpad.
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O príncipe e a fadinha
Ayumi Teruya

pamelayumi7@hotmail.com

Uma
adolescente de
dezoito anos
que adora ler e
escrever, desde
os sete anos
criando mundos
e inventando
histórias para
tornar o mundo
um lugar mais
divertido. Tem
o sonho de
ser psicóloga
e nas horas
vagas quer
ser escritora.
Blogueira
por hobbie,
escritora por
paixão.

Joana acreditava que era uma fada e que tudo podia realizar. Ela, com seus braços gorduchinhos e olhinhos amendoados,
saía sempre acompanhada com a sua varinha de condão e sua
sainha de tutu rosa, claro que não poderia se esquecer da tiara
brilhante que se destacava em seus cabelos escuros.
Ela tinha apenas cinco anos, mas já queria mudar o mundo com um simples gesto, mesmo que ele fosse balançar uma
varinha de plástico para lá e para cá realizando desejos com a
própria imaginação.
Gostava de passear como qualquer outra criança e todos
os domingos seus pais a levavam para lugares diferentes. Eles
queriam que a menina conhecesse o mundo e vivesse aventuras, antes que a fase dos eletrônicos e da isolação do mundo real
chegassem.
...
Era um domingo de sol, a brisa fresca entrava pela janela
do quarto de Joana e ela dançava ao som de Elvis sobre os lençóis da cama. Ela quase conseguia sentir o calor do sol aquecendo suas bochechas e a brisa acariciando seus cabelos.
Seu pai entrou no quarto fingindo tocar uma guitarra e sua
mãe estava logo atrás revirando os olhos enquanto segurava
uma risada. Eram esses momentos mágicos em que tudo para
ela parecia parar. Joana via tudo nitidamente em câmera lenta,
reparando em todos os detalhes possíveis para guardar tudo na
memória; a forma delicada de como sua mãe os olhava, o jeito
desengonçado de seu pai e a maneira de como os três pareciam
estar em uma bolha mágica. Ela podia jurar que conseguia ver
um pó dourado cintilando entre os feixes de luz. Era essa magia
que enchia a sua varinha de condão.
Seus pais haviam decidido que a levariam a um parque para
aproveitar o sol. Seu pai queria ensiná-la a empinar pipa, mesmo
que a mãe não estivesse muito de acordo com isso. “Deixe-a viver”, dizia o homem à sua mulher.
Joana vestiu a saia de tutu sobre uma leggin roxa e segurou firme em sua varinha de condão. Depois disso, lá foram eles!
Cantando suas músicas preferidas, uma mistura de Elvis e músi25
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cas infantis.
O Parque estava cheio de alegria e risadas de criança. Famílias inteiras passeavam por lá e Joana conseguia ver aquele pó
dourado mágico cercando a todos. Seu peito parecia inflar cada
vez que encontrava uma criança gargalhando com uma janelinha à mostra.
Ela não tinha muito contato com crianças fora da escolinha, já que era filha única. Joana se perguntava como seria ter
um irmão ou uma irmã e pedia constantemente um de presente
de aniversário ou de dia das crianças.
Seus pais resolveram se acomodar em uma parte da grama
e claro que a pequena começou a brincar sozinha, para ela não
faltava a imaginação. Joana balançava sua varinha de condão
enquanto corria pela grama recém cortada. O cheiro das árvores e do orvalho enchiam suas narinas e enquanto isso, seus pais
colocavam sanduíches e suco sobre um pano xadrez.
— Mamãe, eu posso brincar no parquinho? — ela perguntou apontando freneticamente com seu bracinho gordinho para
os brinquedos que ficavam logo adiante de onde eles haviam
começado a montar o seu piquenique.
— Tudo bem, mas qualquer coisa suspeita você deve gritar
e voltar correndo para cá! — sua mãe a alertou e ela assentiu
saindo correndo na direção das outras crianças.
Joana não entendeu muito bem o que sua mãe quis dizer
com “qualquer coisa suspeita”, para ela todas as pessoas tinham
algo bom dentro de si e talvez essa bondade pudesse surgir junto com uma fada madrinha, ela ajudaria em tudo.
Todas as crianças brincavam e corriam, nenhuma delas usava uma saia de tutu e nem uma varinha de condão, mas não pareciam ligar para o fato de que Joana usava. Ela estava maravilhada com a diversidade e a energia que as outras crianças mais
velhas tinham, mas não foi bem isso que chamou a sua atenção.
Havia um menino sentado sozinho em um canto, ele parecia estar escondido debaixo do escorregador abandonado,
seus olhos estavam caídos e ele não estava nada animado para
brincar com as outras crianças. Foi exatamente esse garoto que
despertou a curiosidade em Joana, ela nunca havia visto uma
criança tão triste como aquela.
Talvez ela pudesse animá-lo com a sua varinha e até realizar um desejo para ele. Era isso o que ela queria fazer, as outras
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crianças sorridentes haviam perdido a graça... afinal, todas as
crianças deveriam ser sorridentes, era algo normal demais para
que ela prestasse atenção nisso.
— Olá... — ela sorriu tímida. O menino a encarou lentamente e um pouco assustado, seus olhos estavam arregalados e
sua respiração acelerada. Ele não estava esperando que alguém
fosse conversar com ele.
— Oi... — ele voltou a encarar as outras crianças brincando
e Joana percebeu isso.
— Por que você não vai brincar com as outras crianças? —
ela perguntou sentando-se ao seu lado.
— Eu não posso, não sou como elas... — ela franziu a testa
ao ouvir o menino falando isso, ele deveria ser no máximo uns
quatro anos mais velho que ela.
— Claro que é sim! Você tem dois olhos, um nariz, dois
ouvidos e um sorriso que deve ser bem lindão! — ela colocou
os dedos indicadores no canto de sua boca e sorriu mostrando
para ele a sua própria janelinha.
— É mais complicado que isso... Olhe só para mim... — ele
se levantou com cuidado e a única coisa diferente que ela notou
foi que ele era realmente muito magro, mas mesmo assim ela
não conseguia entender. Joana via um menino normal que precisava colocar um sorriso no rosto.
— Você é um menino muito bonito... — ele bufou e revirou
seus olhinhos cor-de-mel, Joana sem entender muito bem em
como reagir àquilo o imitou, fazendo com que ele desse um leve
sorriso.
— Olhe só para as minhas roupas, todas velhas e estragadas... Eu tenho uma vida difícil, sabia? Minha mãe nem sempre
pode comprar tudo o que precisamos... — seu tom de voz foi
diminuindo de acordo com o que ele falava, ao chegar no final,
Joana só conseguia escutar um fio de voz. Ele se sentou um pouco cabisbaixo.
— Você não precisa ficar assim... Você deve ter uma mamãe que te ama muito! — ele a encarou um pouquinho surpreso com o seu comentário. Geralmente as pessoas o expulsavam
dos lugares ou ficavam com dó, eles sempre pareciam culpar a
sua mãe por ter dado à luz mesmo sabendo das terríveis condições em que ambos viveriam.
— É... quer dizer, ela trabalha muito para nos sustentar...
— a menina abriu um sorriso enorme.
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— Já sei como eu posso te ajudar! Você conhece uma coisa
chamada imaginação? — ela se levantou, colocou uma de suas
mãozinhas na cintura e a outra balançava com delicadeza a varinha de condão. Parada ali, o menino pensou que ela se parecia
com uma fada e talvez até fosse, a única que o notara.
— Claro que conheço! — respondeu parecendo estar um
pouco mais animado, ele tinha quase certeza de que ela poderia
ser uma fada e estava ali para ajudá-lo.
— Muito bem, eu serei uma fada bailarina e você será...
— ela parou pensativa com um dedinho apoiado no queixo —
Já sei! Um príncipe igual à Cinderela... só que menino! — ela o
puxou para que o menino ficasse de pé. — O meu nome vai ser
Ângela e você vai ser... Baltasar! — ele franziu a testa ao ouvir
o nome, mas o aceitou como se fosse algo normal. — Em qual
reino moraremos?
— Na Felicilândia! — a menina sorriu.
— Muito bem, agora eu o nomeio Rei Baltasar do Reino
Felicilândia! — ele se ajoelhou e ela tocou em sua cabeça com a
varinha.
O menino sentiu uma felicidade instantânea ao ser tocado com aquela varinha de plástico. Ele sabia que ela era só uma
garotinha, mas naquele dia ele queria ser mais. Ele queria ser
levado pela imaginação da pequena Joana.
Juntos, os dois brincaram por um bom tempo, viveram
grandes aventuras, enfrentaram dragões e Baltasar salvou várias princesas. Eles nunca haviam rido tanto em suas vidas, as
outras crianças começaram a notar e quiseram participar da
brincadeira. Algum tempo depois, todo o parquinho havia se
tornado o Reino de Felicilândia onde todos eram alguma coisa
bem importante! O reino estava recheado de princesas, cavaleiros e feiticeiros do bem. Todos obedeciam ao Rei Baltasar, porque ele era muito bonzinho, então todos colaboravam.
Assim foi se passando o tempo, as crianças pareciam se divertir mais e mais, até que a fome bateu. Algumas crianças dividiram seu lanche com o tão adorado rei que os fazia rir, mas
Joana sentia que precisava ir embora, seus pais começariam a
ficar preocupados e ela não via a hora de comer o seu sanduíche
preferido com geleia.
— Oh, querido rei... — Baltasar estava rindo enquanto conversava com a sua rainha na casinha de madeira que dava acesso
a um escorregador completamente novo.
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— Oi, Joana! — ele a abraçou forte, esse era um dos dias
mais felizes da sua vida. Seu sorriso era o maior que a pequena
já havia visto e isso parecia contagiá-la — Pode dizer... — ele a
soltou para que ela pudesse falar.
— Eu preciso ir... — ela encarou o horizonte e percebeu
que seus pais estavam vindo em direção ao parquinho.
— Mas já? — ele perguntou e ela assentiu. Ambos sentiam que talvez nunca se encontrariam novamente, era isso que
acontecia com amizades de parquinho... e eles sabiam disso.
— Sim, meus pais estão vindo — ela apontou para o horizonte e o menino parou de sorrir. — Acho que é isso... — ela
olhou para o chão e começou a mexer em sua sainha.
— Tudo bem, tchau fadinha bailarina Ângela! — ele a abraçou novamente. — Obrigado pelo dia de hoje! — ele se afastou
sorrindo.
— De nada... — respondeu ela meio confusa, não entendia
o porquê do menino ter agradecido. — Lembre-se, você sempre
pode usar a sua imaginação, Rei Baltasar! — ela se curvou e escorregou no escorregador para ir de encontro aos seus pais.
...
Os três juntos comeram sobre a toalha quadriculada enquanto conversavam. Joana contou sobre suas aventuras, tantas essas que havia vivido no dia de hoje. Ela encarou ao longe e
a última coisa que viu foi o pequeno Rei Baltasar saindo do parquinho junto com uma mulher bem simples que empurrava um
carrinho de mercado cheio de papelão. A mulher parecia estar
tão cansada e o menino pulava de alegria ao seu lado.
Joana não sabia o que havia feito naquele dia, mas com
toda a sua inocência ela havia criado uma nova esperança para
aquele menino que há muito tempo havia permanecido escondido nas sombras, onde a cidade esconde seus defeitos, onde
pessoas necessitadas permanecem invisíveis.
Agora ele não era somente um menino de rua, era um menino de rua com um Rei Baltasar vivendo dentro dele e isso mudaria a sua infância e com certeza a sua vida.
A inocência, a compaixão e a imaginação fazem parte da
infância e talvez Joana acabe perdendo um pouco disso no futuro, assim como qualquer outra pessoa, mas ela sempre terá esse
dia tão especial guardado na memória, o dia em que ela tornou
o invisível visível através de sua inocência.
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De volta a Neverland
O menino de sete anos olhava aborrecido pela janela. Estava enfurnado dentro de casa por causa da chuva, que caía torrencialmente. Seu pai, que era agricultor, para não perder o dia,
tentava fabricar um conjunto de mesa e cadeiras. Ele se dedicava à marcenaria sempre que sobrava tempo.
Primeiro, ele construiu uma cadeira que, na sua opinião, ficou quase perfeita. Melhoraria nas outras, com certeza. Porém,
o trabalho não progredia e a culpa era sempre do seu único filho,
que surgia na garagem querendo ajudar ou com perguntas que
nem se dava ao trabalho de responder. Até mesmo quando uma
tábua saía disforme ou quando acertava o próprio dedo com o
martelo, julgava que a culpa era do menino.
— Posso ajudar? – perguntou o filho.
— Lá vem você me atrapalhar outra vez! – O pai balançou
a cabeça, impaciente.
— Para mexer com madeira tem que ter paciência... – comentou o menino, tímido.
— Você não sabe de nada! – O pai ficou ainda mais irritado.
– Vai incomodar sua mãe, vai!
— Tá bom... – O menino não queria sair, mas foi.
A mãe estava no quarto de costura, remendando camisas
velhas do marido.
— Mãe, faz um calção bem bonito para mim?
— Já não lhe fiz vários calções? Agora estou ocupada. Vai
brincar pra lá, vai!
Talvez o menino nem quisesse nada novo, mas sim um pouco de atenção. E, como não a obteve, resolveu sair dali para não
atrapalhar.
— Filho... – arrependida, chamou-o no momento em que
ele se retirava do quarto.
O menino voltou-se com um olhar perscrutador.
— Quando eu terminar aqui, faço um calção bem bonito
para você com os retalhos que vieram da casa da vovó, com bolsos e detalhes azuis, tudo bem?
— Legal! – O menino sorriu.
— Sei que não dá para brincar lá fora, mas por que você
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não vai olhar a chuva pela janela da cozinha? Você vai ver como
ela se parece com um rio!
— Tá bom – respondeu resignado.
Na cozinha, o garoto subiu num banquinho e fitou pela janela, mas não era a chuva que via, e sim um rio, bem como sua
mãe lhe dissera. Ele nunca havia olhado para a chuva daquela
forma, e agora tinha criado um rio imaginário e imenso – um rio
que o separava de uma cidade (também imaginária) repleta de
crianças, que brincavam felizes e sem nenhum adulto por perto.
O menino ria sozinho quando o pai surgiu na cozinha.
— O quê você tá fazendo aí, menino? Qual a graça?
O garoto mal o ouviu.
— Pai, faz um barquinho de madeira para mim?
— Para quê? – O pai estranhou.
— Quero aproveitar que o rio está cheio... – o menino respondeu. – Vou viajar de barco.
O pai não sabia bem o que responder, mas, mesmo sem
entender, decidiu agradar o filho.
— Tá bom, filho, eu faço o barquinho. – Ele se serviu de
uma xícara de café e voltou para a garagem.
O menino continuava a rir, olhando o rio que crescia conforme a chuva engrossava.
— Tá gostando de olhar a enxurrada, filho? – perguntou a
mãe, que acabara de entrar na cozinha.
— Não é enxurrada, mãe. É um rio, lembra?
— É verdade, já tinha me esquecido!
— Mãe, o pai vai fazer um barquinho de madeira para
mim... – interrompeu a frase e fez um olhar pedinte. – A senhora
bem que podia fazer as velas com retalhos...
— Mas para onde pretende navegar o meu pequeno capitão? – brincou a mãe.
— Para uma terra bem distante, onde só existem crianças... A mãe faz as velas?
Havia inocência naquelas palavras, mas a mulher percebeu
que, por querer fugir para um mundo só de crianças, o filho não
estava lá muito satisfeito com os pais. Decidiu que não podia lhe
negar esse pedido.
— Tá bom, filho. Eu faço as velas – prometeu, voltando-se
para o quarto de costura para satisfazer o desejo do menino.
O barquinho ficou perfeito, com uma mão de verniz que o
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pai dera e as velas de cores azul e branca que a mãe remendara.
Parecia até uma réplica de um barco de verdade.
— Nunca imaginei que pudesse fazer um brinquedo assim
– disse o homem, emocionado e orgulhoso de si.
Os olhos da criança brilhavam.
— É seu – anunciou, entregando-o ao filho.
Era o presente mais bonito que o menino já recebera. Ele
quase não teve coragem de lançá-lo ao rio imaginário, mas a
chuva estava diminuindo e as águas que ladeavam sua janela
começavam a enfraquecer. O menino não podia mais hesitar,
então, atirou o barquinho pela janela e ficou a contemplar sua
primeira viagem.
A mãe e o pai correram para ver como o brinquedo navegava.
— Podemos ir com você, capitão? – perguntou a mãe.
— Mas lá aonde vou não tem gente grande... – argumentou o menino.
— Hoje a sua mãe e eu somos crianças como você – disse o
pai, espalhando o cabelo do filho num gesto de carinho.
O menino ficou pensativo.
— Tá bom, vocês podem vir.
Pai, mãe e filho se abraçaram. Ficaram a observar o barquinho se perder na imensidão que era o mundo de onde eles
olhavam.
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