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“Aprenda a não temer o desconhecido, 
confiar na escolha da alma 

e acreditar além dos sentidos”.
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PRÓLOGO

Escrever esta história ao longo de dois anos, de modo 
totalmente despretensioso, fundamentada em eventos e 

fatos ocorridos na história e, também, inspirada nas memórias 
contadas pela minha nona, italiana, e de meus avós paternos, 
foi muito prazeroso. 

A experiência foi enriquecedora. Busquei mostrar, de 
modo lúdico, que somos apenas “mais” uma espécie, dentre 
milhares, em fase de constante aprendizado. 

Espero que tenha possibilitado, com essas ideias, apontar 
assuntos relevantes que ainda precisam ser muito debatidos e 
compreendidos pela sociedade, esteja ela em qualquer tempo 
e local do globo.
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Dílio, um homem simples, pai e marido exemplar, des-
cobre de maneira surpreendente que, em um passado 

muito distante, viveu um fazendeiro de coração nobre, que 
teve a preocupação de passar para sua descendente, Luna 
Lina, toda sua sabedoria e humildade. Através de ricos 
detalhes, valorizando a conexão que há entre todos os ele-
mentos da natureza e também o respeito que deve existir 
entre as pessoas, independente de etnia ou classe social, 
nos ensina que não somos as únicas espécies inteligentes 
na face da terra.

Dílio descobre, de forma jamais esperada, um segredo 
escondido que muda toda a sua vida. Com muita persistência, 
ele desvenda o enigma: “O presente está dentro de uma caixa 
pequena, guardado dentro de uma enorme caixa”.

Maria Brenelli
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CAPÍTULO 01

SEGREDO DE SÉCULO
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Na sombra de uma grande e imponente árvore, no centro 
da praça da seringueira, Dílio estava sentado, absorto 

em seus pensamentos, observando a correria e a alegria das 
crianças nos brinquedos infantis alinhados ao redor da praça. 
Do lado oposto da árvore, alguns velhinhos desalinhados e 
barulhentos jogavam dominó em uma mesa estrategicamente 
colocada para aproveitar o frescor da sombra, e um esqueléti-
co cachorro, sem raça definida, dormia tranquilamente sob a 
cadeira do senhor que aparentava mais idade. O calor estava 
acima do normal para aquela estação do ano. O jornal, que 
Dílio usava para abanar-se, soltou de sua mão e caiu sobre 
algumas raízes que ficavam expostas na areia do parque. 

Ao pegar o jornal, algo pequeno, brilhante, enterra-
do quase que totalmente no solo, com formato triangular, 
chamou-lhe a atenção. Olhando mais de perto, era possível 
perceber que era uma parte de uma peça metálica. Ele come-
çou a limpar ao redor do objeto com as mãos, instintivamente 
Emília vem ao seu auxílio. Aos poucos, surge uma pequena 
caixa metálica, similar a um estojo de maquiagens. Estava 
deteriorada pelo tempo, aparentava ser muito antiga. Não 
era possível observar os detalhes, porque a terra escura, 
incrustada em suas partes visíveis impediam uma análise. A 
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menina pegou o objeto com firmeza, agitou várias vezes no 
ar como um troféu e o encostou no ouvido. Não satisfeita, 
delicadamente entregou-o ao pai e, com aquele ar de curio-
sidade, esperou que a abrisse. Mesmo com muito esforço 
as tentativas foram frustradas. O tempo deixou a tampa do 
objeto selada. Sem dar muita importância, embrulhou a caixa 
recém-encontrada em uma folha do jornal e caminhou, ao 
entardecer, para casa. Enquanto descansava no sofá da sala, 
Emília, impossível de não se notar, dona de olhos pretos como 
jabuticabas, surge furtivamente, segurando em riste1, o em-
brulho contendo a caixa encontrada na praça da seringueira. 

– Ok! Curiosa! Vamos ver o que tem aí dentro.

Com as ferramentas adequadas, chaves de fendas, alicate, 
formão, martelinho em mãos e muitas expectativas, foi possí-
vel analisar melhor o objeto sob a luz da varanda. A menina 
acompanhou tudo de perto, aliás, muito de perto com seu 
olhar fixo e dizia repetidamente:

– Pai, pai, abre logo, abre! – Sua ansiedade era realmente 
contagiante.

O pai procurava esconder sua ansiedade, mas também 
desejava descobrir qual a surpresa que poderia estar escon-
dida dentro daquela antiga caixa. Lembrou-se de sua nona 
Brígida, imigrante italiana que costumava guardar suas joias 
em uma caixa de prata com tampa parecida com aquela.

Após remover toda a sujeira que estava fixa ao redor da 
tampa e várias tentativas frustradas, a caixa foi aberta. Houve 
um breve silêncio, então, a alegria tomou conta daquele pe-
queno instante, e pai e filha, juntos, sorriram e vibraram ao 
conseguir alcançar o objetivo. Porém a alegria transformou-se 

1	 Riste	-	significa	em	posição	erguida.
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imediatamente em grande surpresa. No interior da caixa, ha-
via um saquinho de veludo azul com lacinho vermelho. Emí-
lia, inquieta, pegou o saquinho da mão do pai, com agilidade 
abriu, colocou na palma da mão e mostrou o que parecia ser 
uma semente. Embaixo do saquinho estavam pequenas folhas 
de papel amareladas, dispostas umas sobre as outras, como 
um pequeno bloco. As folhas mediam aproximadamente três 
centímetros de altura por um centímetro de largura, menor 
do que um colorido bloquinho de lembretes. Aproximando-
o dos olhos era possível observar que as minúsculas folhas 
estavam quase totalmente preenchidas com pequenos pontos 
e tracejados escuros perfeitamente alinhados, semelhantes a 
grafia em braille2, mas sem relevos.

Depois de satisfazer a curiosidade, entendendo que a cai-
xa não continha nada de interessante, Emília foi ao encontro 
da mãe na cozinha. O pai, Dílio, sem saber ao certo o que tinha 
encontrado, ficou sozinho imaginando o motivo que levara 
alguém a enterrar tal objeto, sem aparente importância, no 
pé daquela árvore. A extrema organização e delicadeza em 
que foram acondicionados a semente e os pequenos papéis, 
demonstravam claramente o importante significado para o 
seu dono. Ficou imaginando que a pessoa que o fizera estava 
convicta de que os seus segredos jamais seriam compar-
tilhados, se houvesse mesmo um segredo, considerando o 
contraponto, talvez estas conjecturas não passassem de um 
devaneio. A realidade poderia ser simplesmente a de que não 
houvesse nenhum segredo e que uma criança, brincando de 
esconder os seus pertences, acabara por esquecê-los. Será? 
Questionou-se. 

2	 Braille	-	sistema	de	leitura	com	o	tato	para	cegos.
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Durante alguns dias, esta era uma questão que insisten-
temente permeava os seus pensamentos.

* * * * * 

Dílio desposou Sofia depois dos quarenta anos de idade. 
Entraram no programa de adoção, após os exames revela-
rem que ela não poderia ter filhos. Dois anos depois, foram 
presenteados com a chegada de Emília. Um bebê saudável 
com apenas oito meses de idade. Ele está há quinze anos 
trabalhando como diagramador digital em um jornal local 
e leva uma vida simples. Mas nem tanto quanto comparado 
à pobreza que veio ao mundo pelas mãos de uma parteira, 
à luz da lamparina, em uma casa humilde construída de tá-
buas, onde os cômodos eram pequenos e com muitas frestas 
irregulares nas paredes por onde entrava poeira. O piso era 
de terra batida, a cozinha tinha uma pequena pia e um fogão 
de lenha, que, a primeira vista, indicava não ter sido feito 
por um profissional. A sala tinha acesso a dois quartos, onde 
repousavam no canto os únicos assentos da casa, três cadeiras 
de madeira que eram usadas para acomodar as visitas como 
também para as refeições diárias da família. Apenas o banhei-
ro, construído separado, nos fundos da residência, tinha o piso 
de tábuas. Aquele pequeno espaço que deveria ser privativo, 
era tido como o local mais assustador do imóvel, além de ter 
um cheiro nauseante que vinha da fossa profunda da pequena 
latrina. O pior mesmo era quando chovia e a necessidade de 
usá-lo era incontrolável. 

Os pais de Dílio, Antonio e Izabella Piovantes, atual-
mente levam uma vida mais confortável em um município 
próximo. 
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Dílio mentalmente fez uma comparação ideológica sobre 
a sociedade moderna e a mais antiga.

“Estudando as dificuldades cotidianas daquele tempo, podemos 
concluir que, nos dias atuais, a extrema pobreza em regiões da 
cidade grande é, na maioria das vezes, mais confortável do que 
naquela época. Porém não seria preciso ir longe para encontrar, 
em qualquer tempo, muitas pessoas insatisfeitas com suas vidas. 
O acesso às novas tecnologias inundou o mundo de informações 
quase imediatas, escravizou o homem, principalmente os jovens, 
no magnífico universo digital, ofuscou o brilho do verdadeiro 
intelecto, prendendo-o na sua própria cultura do individualis-
mo, da superficialidade, do imediatismo, do consumismo, da 
competitividade a qualquer preço e impôs a toda sociedade o 
questionamento sobre esse novo conceito e modo de vida. A 
única certeza do resultado deste comportamento quase sem 
limites é a influência que faz uma legião de crianças desabrochar 
cada vez mais novas para a vida adulta”.

Como sempre, no trabalho, as matérias do próximo exem-
plar do jornal são entregues sempre com atraso, porém, em 
um destes dias raros, Dílio estava para concluir seu trabalho, 
quando lembrou que havia trazido em sua mochila a caixinha 
metálica que encontrara na praça. Concluiu seu trabalho e 
foi mostrar a caixa e o conteúdo ao senhor Agenor, o mais 
velho e experiente funcionário do jornal, que ainda está na 
ativa e, no passado, exercera a profissão de tipógrafo. Sem-
pre foi um sujeito esquisito que aparentava estar com uma 
carranca na face.

– Essa é uma caixa de joias, sem joias? – Disse Agenor 
em tom irônico.

– Sim, achei intrigante estas folhinhas que se assemelham 
a um bloquinho, cheia de pontos e traços, desconfio que po-
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deria ser um tipo de códigos, por exemplo, o código morse..., 
dê uma boa olhada. 

Enquanto falava, Agenor com olhos treinados na pro-
fissão, passou a observar atentamente os detalhes da caixa, 
depois a semente e por fim o pequeno bloquinho de papéis. 
Quando exclamou: – Interessante! 

– Um minuto, vou buscar minha inseparável “lupita”. 

Esse era o termo carinhoso que ele denominava a sua lupa 
de precisão com escala, seu antigo e inseparável instrumento 
de trabalho, similar às lupas cônicas usadas pelos relojoeiros.

Sentou-se em sua mesa com seu jeito brucutu, puxou a 
luminária próximo da lupa cônica sobre aqueles papeizinhos 
amarelados. E, ao analisá-los, seu semblante mudou imediata-
mente, para uma mistura de felicidade e espanto, certamente 
havia descoberto algo muito interessante. 

– Meu Deus! 

– O que foi? – Perguntou Dílio.

– Impressionante, Dílio, dê uma olhada nisso! 

Encostando o olho na lupa, ficou espantado e involunta-
riamente recuou. Olhou para o companheiro, demonstrando 
uma grande surpresa no que acabara de descobrir. Aqueles 
pontos e traços, sem muita importância, revelaram-se letras, 
palavras e frases inteiras. Seria impossível, a olho nu, enxer-
gar aquela escrita escondida em seu diminuto formato. 

– Mas... mas, como isso é possível, Agenor? Balbuciou 
Dílio espantado.

– Bem, em todos estes anos de trabalho, amigo, eu nunca 
vi uma coisa assim, a grafia magnificamente perfeita e minús-
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cula, com a mesma precisão dos tipos construídos nos áureos 
tempos do chumbo, observei que elas têm um alinhamento 
perfeito, uma verdadeira obra-prima. Só pode ser coisa de um 
artista, um profissional! Deixe estas folhinhas comigo, vou 
analisá-las com mais detalhes. – Insistiu Agenor.

Apanhando os objetos e caminhando em direção da saída, 
Dílio respondeu apressadamente.

– Meu amigo, eu preciso entender melhor sobre tudo isso, 
depois nos falaremos. Ah! Empreste-me a “lupita”? 

Sem aguardar a resposta, apanhou a lupa e saiu. Não deu 
atenção ao que o amigo disse:

– “Cuidado amigo, Dílio, essa descoberta poderá mudar 
a sua vida”.

No seu costumeiro caminho para casa, como em todas as 
quartas feiras, após o expediente, ele deveria passar na farmácia 
para comprar o medicamento de sua filha. Porém, sentindo-se 
inebriado pela descoberta, conduziu distraidamente seu auto-
móvel para casa, divagando sobre as muitas dúvidas do que 
estariam escondidas naquelas pequenas palavras.

“Quem teria feito isso?” A única certeza, até aquele mo-
mento, era que alguém tivera um imenso trabalho e, depois, 
o capricho de esconder...

“Como seria possível diminuir daquela forma os carac-
teres?” Imaginando que este pequeno livro tinha sido escrito 
em um passado distante, onde não existiam tantos recursos 
tipográficos. Tentando buscar no seu conhecimento uma 
explicação racional para o acontecido.

“Que segredo queria essa pessoa esconder?” “O que 
significa um pequeno livro e uma semente?”
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“Qual a razão para tudo isso e o porquê de ser eu o esco-
lhido?” Na sua crença, tinha a plena convicção de que o acaso 
não existe. Nada acontece sem um propósito.

Quando se deu conta, já estava em sua casa. Sem o remédio.

Entrou apressadamente, disse apenas um “oi” para a 
esposa e filha. Foi direto ao quarto, pegou seu abajur de 
cabeceira e o bloco de anotações, colocou-os sobre a mesa de 
jantar junto com a caixa de joias e a lupa. Sentado, ajeitou 
o foco da luz sobre a página inicial do monte de pequenas 
folhas. Mesmo com a lupa especial do amigo, fechando um 
dos olhos, encontrava dificuldade em ler. As letras não 
fixavam no foco da lente e embaralhavam, era preciso si-
lêncio e concentração para enxergá-las. Aos poucos, com 
dificuldade, as palavras foram se revelando, era possível ler 
e compreender a leitura.

23 de outubro de 1898.

Querido diário, meu pai presenteou-me com uma 

moderna máquina de datilografia modelo “Scholes 

and Glidden”. Eu sonhava há muito tempo com 

uma dessas. Só fiquei um pouco triste com as 

minhas amigas que zombaram de mim, pois elas 

queriam que eu fizesse os pedidos iguais aos delas, 

as mesmas bonecas de porcelana pintadas à mão, 

estojinhos de pós ou vestidos de griffe. A mais velha 

delas, insinuou que meu pai só realiza os meus 

pedidos porque tenho um pequeno problema na 

perna esquerda. Mas, hoje, estou feliz em escrever 

as minhas primeiras linhas, em minha máquina. 

Só minha! A partir de agora, com minha incrível 

máquina, serei uma jornalista e preciso registrar 

tudo, porque um dia serei uma importante jor-
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nalista, como Marguerite Durand 3 e, certamente, 

terei a oportunidade como os grandes escritores, 

de perpetuar as palavras e pensamentos.

Entretido na leitura, Dílio ouviu uma voz familiar ao 
longe chamando seu nome, imediatamente voltou à realidade.

– Dílio, Dílio... Onde você está? – Emendou sua esposa. 
– No mundo da lua?

Entretido no seu objetivo de conseguir ler aquelas mi-
núsculas folhas, não percebeu a presença de Sofia e Emília 
prostradas à sua frente. 

– Você esqueceu novamente o remédio da Emília? – In-
dagou zangada Sofia.

– Desculpe-me, querida, esqueci completamente! Poderia 
ir buscá-lo com a Emília, estou muito ocupado. – Disse isso, 
voltando a atenção para a leitura.

Mesmo incomodado com a pequena dor de cabeça causa-
da pelas dificuldades em adaptar-se a lupa de precisão, ajeitou 
novamente o abajur para obter melhor iluminação sobre a 
folha, olhou o relógio na parede que marcava exatos vinte 
horas e ficou surpreso com o horário.

– Minha nossa! Não vi a hora passar, já faz uma hora que 
estou tentando decifrar estas folhinhas! E eu só consegui ler 
algumas linhas... – Pensou desanimado Dílio. 

Ele decidiu naquele instante que estava na hora de pro-
curar outra maneira, mais eficiente, de explorar o conteúdo 
das folhinhas sem o uso obrigatório da lupa, pois a sua dor 
de cabeça parecia estar aumentando.

3	 Marguerite	Charlotte	Durand,	nasceu	em	24	de	janeiro	1864,	jornalista	e	feminis-
ta	francesa,	fundadora	do	jornal	La Fronda.
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Dílio, com sua ampla experiência como diagramador 
digital, tinha plena convicção de que poderia aproveitar a 
parafernália tecnológica que aprendeu a utilizar em seu ofício 
diário para ampliar e imprimir o pequeno diário, de forma 
menos rudimentar e dolorosa. Naquela mesma noite, certo 
de que conseguiria uma resposta favorável, foi pesquisar no 
seu microcomputador, utilizou alguns buscadores, trocou in-
formações com membros de fóruns especializados, consultou 
até teses de universitários correlacionados, enfim, cansado, 
sem nenhum resultado animador, desistiu momentaneamente. 
Até que surgiu uma ideia. Pegou o seu bloco de notas e, para 
não o deixar esquecer, escreveu e grifou tudo. 

“A bula dos medicamentos, talvez seja a solução para o meu 
problema. Procurar a Giselli, ela trabalha em laboratório farma-
cêutico”.

Deitado tranquilo, em absoluto silêncio ao lado da es-
posa, pôde refletir sobre a sua descoberta fascinante e seu 
dia agitado.

Quanta coisa para um só dia! Se sorte não existe, eu fui 
o escolhido para compartilhar os segredos deste diário, aliás, 
minúsculo diário, ainda menor que uma caixa de fósforos. 
Pensando bem, há cem anos, somente as famílias tradicionais e 
com posses poderiam dar-se ao luxo de presentear seus filhos 
com uma caríssima máquina de escrever, porém, mais difícil 
ainda, seria presentear uma menina com um equipamento 
profissional quase que exclusivo dos homens. Considerando 
a grande desigualdade social em que o Brasil enfrentava na-
quela época, não era difícil imaginar o porquê de os muitos 
valores da sociedade estarem impregnados dos preceitos, 
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tendenciosos, do coronelismo4, onde a ampla maioria dos 
políticos acreditava haver apenas duas classes sociais: a dos 
ricos, que, cercados da ostentação na vida de luxo e conforto, 
ditavam as regras econômicas e sociais do país e, a dos pobres, 
que não tinham outra opção, a não ser trabalhar duro pelo 
seu sustento e, muitas vezes, apenas pelo sustento do dia, pela 
esperança do progresso que constantemente eram anuncia-
dos nos jornais e rádios vindos da capital. Imaginando esta 
situação nos dias de hoje, não vejo grandes mudanças, eu e a 
maioria dos cidadãos, certamente, estaríamos na classe pobre. 

Gostei do jeito dessa menina! Será ela, filha de algum 
político famoso? Antes de cair no sono, ainda lhe restavam 
muitas dúvidas. Estranho, ela ainda não ter mencionado o 
seu nome no início do texto. Por que escrever um diário tão 
pequeno? Contudo estas poucas linhas conhecidas, já me 
fizeram viajar através do tempo... E, como!

* * * * *
No intervalo do cafezinho na empresa, aproveitou para 

falar com a amiga. Sua ansiedade o fez dispensar a anotação 
em seu bloco de nota. 

– Oi Giselli, como está? – Pergunta ele ao telefone.

– Tudo bem, Dílio, quanto tempo. Como estão Sofia e 
Emília?

– Elas estão bem. Desculpe-me ligar para pedir uma 
ajuda sua. Fez-se uma breve pausa. 

– Aconteceu alguma coisa? – Perguntou ela. 

– Não, nada. Eu pensei em procurar você, para umas 
dicas, porque trabalha em um laboratório de remédios. E 

4	 Coronelismo	-	Intervenção	política	dos	coronéis	que	permitiam	aos	partidos	estaduais	
assegurar	o	seu	controle	sobre	seu	eleitorado.
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remédios contêm bulas! Pensando nisso, estou precisando 
ampliar um texto muito pequeno, tão pequeno que não con-
sigo enxergá-lo a olho nu. – Explica ele.

– Como um texto de uma bula? – Giselli, não o com-
preendeu.

– Explico melhor, amiga. Eu tenho um texto com as le-
tras pequenas e gostaria de ampliá-lo e, se possível, imprimi-
lo com maior clareza. Pensei em uma bula de medicamentos, 
ela tem como padrão os textos miúdos e deve existir uma 
maneira de visualizá-los. Como é possível?

– Entendi. Você quer ampliar um texto. Aqui o pessoal 
do laboratório não tem contato com a empresa gráfica que 
presta esse serviço, ele é realizado de acordo com as espe-
cificações e reponsabilidade técnica de outro departamento. 
Mas, pelo que sei, o processo é totalmente inverso ao que 
está procurando, primeiro os textos são produzidos em ta-
manhos normais, formatos A4 ou talvez seja no A3, após a 
revisão, eles são reduzidos no formato da bula, conforme as 
exigências das normas. 

– Entendi amiga... – Ele, imediatamente baixou o tom de 
voz, indicando o desapontamento em sua resposta. 

– Espera aí, Dílio, você quer ampliar muito esse texto, 
tem uma ideia da proporção que quer ampliá-lo?

– Não tenho a mínima ideia do quanto, mas hipotetica-
mente, imagine a espessura de um fio de cabelo, quero ampliá-
lo para a espessura de uma mangueira de jardim. 

– Respondeu Dílio.

Ouve-se do outro lado da linha uma sonora risada.
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– Desculpe-me, amigo. Isso foi hilário, uma comparação 
um tanto quanto esdrúxula. – Ela, ainda, contendo o riso, 
continua a explicar. 

– Você precisa de um microscópio eletrônico digital5, ele 
fará este serviço. Este é um dos instrumentos que utilizo em 
meu trabalho no laboratório. Ele permite escolher e capturar 
as imagens em alta resolução, depois exportá-la sem formato 
adequado para o computador. Eu sei que isso você domina.

– Sim, obrigado, Giselli, é isso que eu precisava. É isso! 
Um microscópio que grava imagens. E, por acaso, você sabe 
onde eu poderia conseguir um emprestado por alguns dias, 
perguntou ele.

– Um microscópio digital, emprestado? Estamos falan-
do de um equipamento muito valioso, acho bem difícil. Mas 
procure o professor Eustáquio Mello no centro de pesquisa 
da Universidade Estadual, no departamento de microscopia, 
ele foi meu professor na faculdade e tem muito conhecimento 
neste campo, talvez possa ajudar você. Vale tentar. – Res-
pondeu ela.

– Muito obrigado, amiga. Fico te devendo essa, você não 
tem ideia do quanto me ajudou. Mais uma vez, obrigado. 

– Espero ter ajudado, qualquer dúvida me ligue. Mande 
lembranças às meninas e boa sorte. – Disse, encerrando a 
conversa.

Dílio não conseguia a concentração necessária para 
desenvolver suas atividades porque todos os seus pensamen-
tos estavam voltados ao pequeno diário. Ele sempre muito 
organizado, sentiu que não poderia deixar os seus objetivos 

5	 Microscópio	eletrônico	-	é	um	microscópio	com	potencial	de	aumento	muito	superior	
ao	óptico.
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particulares interferirem em sua responsabilidade profissio-
nal. Procurou o seu “big boss” e pediu afastamento por alguns 
dias, o que de princípio foi negado, mas com o argumento de 
cuidar de sua saúde conseguiu uma semana de folga. Esse 
tempo, para ele, seria muito mais do que suficiente.

Em casa, mais cedo do que o usual, beijou a filha e a 
esposa e disse:

– Querida, sente-se aqui, tenho uma longa história para 
te contar.

 Ajeitados no sofá, contou com detalhes desde o início o 
que ele e Emília haviam encontrado na praça da Seringuei-
ra, a descoberta do diminuto texto com o amigo Agenor, a 
pesquisa, o contato com a amiga farmacêutica, o pedido de 
afastamento do trabalho e, por fim, como foi possível ampliar e 
imprimir todas as folhas do pequeno diário no microscópio da 
faculdade. Mostrou-lhe a caixa metálica contendo a semente 
e o enigmático diário. 

– E aqui está todo o conteúdo do diário revelado, de-
monstrando uma imensa felicidade com um bloco de folhas 
de papéis completamente preenchidas em suas mãos. Com 
isso, explicou também o motivo de sua inesperada agitação 
e ansiedade.

– Se você acredita que seja importante, vá em frente meu 
bem! Inclinou-se e deu-lhe um suave beijo na testa.

– Querida, obrigado. Eu tenho certeza de que fui esco-
lhido para desvendar os segredos desta caixa.

– O que está escrito no livrinho, papai? – Pergunta a 
curiosa filha.
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– Filhinha, ainda não sei, tenha paciência, assim que o 
papai ler essas folhas, vocês duas serão as primeiras a saberem. 
Agora preciso de silêncio e um lugar tranquilo para repousar 
o esqueleto, certo? 

Juntou tudo novamente, pegou o seu bloco de notas e o 
dicionário, especialmente para anotar as frases não compreen-
didas que foram escritas numa linguagem antiga e coloquial. 
Dirigiu-se ao seu lugar preferido da casa - fundos do quintal 
- e acomodou-se na rede. 

Sossegado, colocou o óculos de leitura, pegou as folhas, 
respirou fundo e pôs-se a ler.

Diário, hoje meu pai recebeu dois senhores aristo-

cratas e escutei um deles dizer que os revolucio-

nários cubanos estavam corretos em lutar para 

conquistar a independência do domínio colonial 

espanhol, mas não esperava o violento conflito 

armado entre os Estados Unidos e Espanha.

No Brasil mesmo após dez anos de República, a 

queda do regime imperial português ainda me 

parece recente. 

Revolucionários, o que significa? Preciso continuar 

meus estudos com o dicionário, uma boa jornalista 

tem obrigação de saber tudo “de cor e salteado”. 

Vou perguntar amanhã, na aula da professora 

Joana de português. Agora, querido amigo, tenho 

que encerrar. O meu professor de piano acabou de 

chegar, eu sei porque estou escutando a sequência 

de notas para constatar a afinação.
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Diário, hoje dia 25 de outubro de 1898, terça-feira 

chuvosa. 

A única coisa interessante que encontrei, foram duas 

correspondências em nome do papai que abri, o pri-

meiro papel era brilhante e desenhos em relevo. O 

lacre de cera foi o que mais chamou minha atenção. 

Não tinha nada de emocionante, apenas um convite 

para mais um baile de gala na corte e outro para 

a exposição estilo “art nouveau”, considerada a últi-

ma moda, esse mamãe irá adorar, porque lembrará 

nossa viagem a Paris, porém, todos estes convites são 

iguais aos outros para ópera e teatro. 

Lembrete importante: Papai prometeu levar-me 

ao Rio de Janeiro, para assistirmos juntos, uma 

grande novidade no Brasil. Dizem os jornalistas da 

capital que são fotografias em movimento, proje-

tadas pelo cinematógrafo6 sobre uma grande tela 

retangular branca, em uma sala especial chamada 

de cinema ou simplesmente cine.

Aqui está muito tedioso, vou aproveitar para 

escrever. Pois hoje, não poderei ir ao jardim, tam-

bém não irei a escola, porque o papai mandou que 

levassem ao hospital a nega Cida, mãe da Maria 

do Rosário, nossa cozinheira, em nossa carruagem 

conduzida pelo Sebastião, apelidado de “semente de 

bucha”, puxada pelos melhores cavalos da casa. O 

alazão e a poeira. As outras duas carroças estão 

passando por reparos. O pior mesmo está por vir, 

o almoço que está sendo preparado pela jovem 

Maria Quitéria. Ela, sempre exagera nos temperos. 

Tive uma ideia para espantar o marasmo. 

Com a ajuda da mamãe separei os livros da biblio-

teca que já li, abaixo a minha lista de livros na 

6	 Cinematógrafo	–	Equipamento	da	primeira	exibição	no	cinema	brasileiro,	Rio	de	
janeiro	em	1896.
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ordem dos que mais admiro:

•	 A Christmas Carol, Charles Dickens,traduzido 

para um Cântico de Natal (1843), adorei a 

história dos três fantasmas do Natal que ator-

mentam o avarento senhor Scrooge, também o 

livro Oliver Twist publicado em 1838 e David 

Copperfield (1850) do mesmo autor. 

•	 Alice no País das Maravilhas – no início deste 

ano, acho que foi em janeiro, morreu o autor 

Lewis Carroll.

•	 O Morro dos Ventos Uivantes – escritora bri-

tânica Emily Brontë (1847).

•	 Robinson Crusoe, Daniel Defoe (edição especial 

1885)

•	 Moby Dick – Herman Melville (1851).

•	 O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde (1890), 

meu pai conseguiu um exemplar original, sem 

tradução. Recomendo esta leitura muito dife-

rente.

•	 A Máquina do Tempo de H.G. Wells, publicado em 

1895.

•	 Iaiá Garcia – Machado de Assis (1878). 

•	 Navio Negreiro – Castro Alves, poema. 

•	 Orlando Furioso – Ludovico Ariosto, poemas, 

(traduzido em 1895).

•	 Don Quixote, Miguel de Cervantes (edição espe-

cial de 1896).

•	 Os Três Mosqueteiros – na verdade eram quatro 

mosqueteiros, de Alexandre Dumas (1889) e do 

mesmo autor O Conde de Monte Cristo (1844).

•	 Corcunda de Notre Dame – Victor Hugo (1831).

•	 O Primo Basílio – Eça de Queirós (1878).

•	 Broquéis e Missal – Cruz e Sousa (1893). O 

poema “Cristais”, lindo.
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•	 O Cortiço – Aluísio Azevedo (1890).

•	 Hamlet – Willian Shakespeare, primeira edição 

traduzida em 1835, este livro foi o único que 

não foi escolha minha e eu ainda não li, ire-

mos representar a peça na escola no mês de 

novembro, baseada na história. A professora 

falou que é importante lê-lo.

Eu recomendo todos os livros citados. Sei que ainda 

tenho muitos para ler, mas gosto especialmente 

das histórias do escritor Charles Dickens, meu 

autor preferido, também coleciono as tirinhas de 

jornais e tenho guardado quatro exemplares da 

revista ilustrada com histórias em quadrinhos: As 

Aventuras de Zé Caipora (1894).

Minha mãe está de olho em mim, mesmo faltado 

a aula hoje, tenho a obrigação na parte da tarde 

de estudar em casa. 

Para terminar por hoje, quero pedir ao papai do 

céu que cuide da “véia nega”, mãe da Maria do 

Rosário, é uma senhora muito especial e querida 

aqui em casa, aliás, nunca um negro aqui foi tra-

tado como escravo pelo papai. Todos recebem pelos 

serviços prestados. 

O negro Tião é o capataz da fazenda e homem de 

confiança de papai, inclusive, ele tem a responsa-

bilidade de cuidar dos imigrantes italianos que 

acabaram de ser contratados para ajudar os ne-

gros empregados de sua lavoura de café. A Maria 

do Rosário, além de ajudar minha mãe aqui em 

casa é, também, a merendeira onde eu estudo, na 

Escola Estadual Barão do Rio Branco, no período 

escolar de dez as quatorze horas. Ela foi indicada 

para o cargo pelo papai na reunião dos mestres. 
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Meu pai é muito diferente do comendador Perreas, 

nosso vizinho mais próximo, que ainda açoita os 

negros que trabalham lá na sua fazenda mesmo de-

pois dessa tal de liberdade Áurea. Há muitos anos, 

meu pai contou que encontrou um de seus negros 

fujões escondido dentro de nossa propriedade e, 

mesmo contra a vontade de mamãe, levou-o com a 

intenção de devolvê-lo ao seu dono de direito. No 

caminho o jovem negro, assustado, pediu clemência 

e contou a papai das péssimas condições que eram 

submetidos, torturados na fazenda pelo comenda-

dor, pelo feitor e pela família. O negro ouviu dizer 

que papai era um homem justo e tratava os negros 

com respeito. Mesmo correndo risco de morte no 

“tronco” fugiu para pedir abrigo. Meu pai, temendo 

pelo pior, ao entregar o negro ao comendador Per-

reas ofereceu um bom dinheiro ao fujão e estendeu 

a oferta, inteligentemente, a todos os outros que 

ele considerasse insubordinados e preguiçosos. No 

final da história, meu pai acabou comprando três 

negros e, o interessante é que, entre esses escravos 

estava o Izidoro, o nosso “sorriso”. Os negros que 

trabalham há muitos anos para nossa família, não 

abandonaram nossa casa, mesmo depois dessa nova 

lei estabelecida pela princesa.

À medida que as horas avançavam e o crepúsculo anun-
ciava a noite, Dílio, sem nenhuma noção de tempo ou espaço, 
continuava absorto na leitura.

Sua esposa o observava da janela da cozinha, daquela 
distância era possível notar seu semblante compenetrado, 
quase hipnotizado pela importância dos fatos que estavam 
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sendo lidos. Para não atrapalhar, delicadamente acendeu 
a luz posicionada sobre ele, deixou sobre a mesinha um 
copo de café e alguns biscoitos, beijou carinhosamente 
a sua testa e entrou. Lá fora o silêncio era o seu único 
companheiro.

Diário, hoje dia 26 de outubro de 1898.

Ontem foi uma noite muito especial, a “véia nega” 

voltou do hospital e está passando bem. Como de 

costume os meus pais sentaram-se ao redor da fo-

gueira, no terreiro de espalhar o café, juntamente 

com os seresteiros, Sebastião, Maria do Rosário, os 

negros Benê e  Izidoro e, dessa vez, com os imigran-

tes italianos Bepê (Giuzepe) e seu irmão Ângelo, 

para contarem os causos7 de “almas penadas”. Acho 

muito engraçado o modo como os imigrantes falam 

alto e gesticulam, parecem estar sempre irritados. 

Mas é apenas impressão, o senhor Bepê é muito 

atencioso e não desgruda da sua viola.

Já sei o significado da palavra “Revolucionário”, 

minha professora tirou minha dúvida. 

Meu pai contou que fez até serenata romântica 

para conquistar minha mãe, mas o pai dela, meu 

avô, só permitiu a união deles apenas depois que 

ele provasse as suas intenções de casamento. Para 

que isso acontecesse, ele espertamente levou o 

santo padre Politto da paróquia para ajudá-lo a 

conquistar também o futuro sogro. E deu certo.

7	 Causos	-	é	uma	história	 (representando	 fatos	verídicos	ou	não),	 fazem	parte	do	
folclore	brasileiro.
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CAPÍTULO 02

AMIGO INCOMUM
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Diário, hoje sexta-feira, dia 20 de julho de 1900.

O dia está lindo, mamãe ajudou-me a trazer a 

máquina de datilografia sob a mais bela árvore 

do jardim, ela tem um encanto mágico, cresci em-

baixo dela, imponente sempre esteve lá, servindo 

de referência na minha localização e aconchego 

de sua sombra. 

Hoje quero escrever muito. 

Agradeço a Deus, aos meus pais, aos empregados, 

aos médicos e a todos que rezaram por mim. Con-

sidero o dia 13/07/1900 como um novo renasci-

mento, uma nova data importante marcada no 

meu calendário para ser comemorada pelo resto 

da vida. Lembro-me da primeira vez que acordei, 

papai deixou que trouxessem, no meu quarto, a 

minha maravilhosa máquina de datilografia. 

Querido diário, ainda estou tentando entender 

o que aconteceu naquele dia para seguir com as 

minhas atividades normais exatamente como o 

doutor Edeuclésio recomendou. Eu não me lem-

bro absolutamente de nada do ocorrido, foi muito 

estranho acordar depois de um sono profundo e 

descobrir que quase um ano e nove meses passa-

ram sem tê-los vividos. Sinto que foram roubados 



40

Amigo incomum

de minha vida. É assustador saber que esse tempo 

precioso jamais retornará. 

A suposição mais aceitável foi que: Tentei subir 

na árvore, a seringueira do jardim, para colocar o 

filhote de sabiá no seu ninho, caí de costas e bati 

a cabeça sobre uma das raízes exposta da árvore. 

Minha mãe contou o grande desespero quando o 

Sebastião, capataz, encontrou-me desacordada e a 

urgência em chegar ao hospital. Alguns dias depois 

o resultado dos exames constatou um quadro de 

coma profundo. Por indicação médica fui trans-

ferida para o melhor hospital da capital, onde te-

riam, teoricamente, mais recursos e, por fim após 

nove meses de internação, fui trazida para casa e 

acomodada em um leito especialmente preparado 

para mim. Papai contratou a senhorita Dolores, 

para ser minha acompanhante e cuidadora em 

tempo integral.

Neste período que fiquei ausente, tive a impressão 

de sempre escutar, ao longe, uma voz serena e 

amorosa dizendo-me: 

“O presente está dentro de uma caixa pequena, 
bem guardado, dentro de uma grande caixa”.

A frase soava tão familiar e correta que apesar 

de não entender o seu significado, eu conseguia 

perfeitamente senti-la. Era confortável imaginar 

uma combinação lógica de coisas, lugares e cheiros, 

pois não existia a distinção de realidade e sonhos 

nesses dois mundos opostos que eu estive, a sen-

sação era de perfeita harmonia. 
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Depois de ter reestabelecido os plenos sentidos, o 

meu maior desejo é o de compartilhar o que sinto 

neste momento: a minha felicidade em ver o sol 

entrar pela janela, ver as flores no vaso da mesi-

nha de canto, sentir o aroma de café fresco sendo 

coado lá na cozinha, ouvir os estalidos das letras 

sendo impressas na minha máquina de datilografia 

e o canto estridente do bem-te-vi. Coisas maravi-

lhosas e quase imperceptíveis em nosso dia a dia.

“Meu pai tinha razão em reconhecer e agradecer 
todos os dias pelos pequenos e grandes milagres 
de Deus”.

Sinto que algo mudou em mim depois do acidente, 

não sei explicar ao certo, mas parece que meus 

laços com as coisas mais simples do cotidiano ga-

nharam importância ainda maior, abrir os olhos 

ao despertar, desejar um silêncio sepulcral só para 

ouvir o pulsar do meu coração e ter absoluta certe-

za de estar viva novamente é uma alegria imensa. 

Minha mãe Alzira, foi a primeira imagem que 

vi ao acordar, ela estava bem diferente daquela 

bela pintura no quadro da sala principal, tinha 

rugas nitidamente mais visíveis, olhos marcados 

pelo abatimento e estava muito magra. Agora, aos 

poucos, está se recuperando. Não consigo imaginar 

o quanto sofreu esse tempo todo. Tenho impressão 

que eles envelheceram muito rápido neste tempo 

que estive ausente. 

Será que todas as pessoas que conheci envelhe-

ceram tanto assim em quase dois anos? Eu irei 

completar em dezembro dezesseis anos. Pouca coi-

sa mudou, o meu busto cresceu e talvez a minha 

altura. 
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Meu pai Walter está pálido, mas continua bonito 

como sempre. Sua testa parece que aumentou, pode 

ser porque com menos cabelos as entradas ficaram 

mais visíveis. A Maria do Rosário em nada mudou 

e nem envelheceu, mesmo depois do falecimento 

de sua mãe há alguns meses, ela continua igual, 

com sua grande e saliente circunferência. O “Tião” 

também não mudou, mas desleixou o jardim da 

casa, agora está infestado com tiriricas e mato alto. 

Lembrete: Meu aniversário de quinze anos passou 

e não debutei, mas meu pai disse que faremos uma 

grande festa de gala para comemorar os meus 

dezesseis anos no final do ano, na ocasião, compra-

remos um novo vestido de gala e luvas de crochê. 

Ele prometeu contratar a equipe do renomado 

fotógrafo Marc Ferrez1 do Rio de Janeiro para 

fazer o álbum de fotos e os músicos da orquestra 

do teatro municipal. O repertório será variado 

com polca, valsa e tango. 

Coisas que gostaria de ter visto acontecer: 

1- A passagem do século XIX para XX. Minha mãe 

conta que nas ruas da Capital tinha até marchinha 

de carnaval, teve muitos fogos de artifícios, muita 

festa e alegria. Ela guardou algumas revistas e 

recortes de jornais para mim.

2- O lançamento no Rio de Janeiro das fotos em 

movimento (cinema).

3- O Natal de 1899.

O que poderia lembrar foi só. Por hoje encerro, 

tenho que descansar.

1	 Marc	Ferrez	-	fotógrafo	franco-brasileiro.	Retratou	cenas	dos	períodos	do	Império	
e	início	da	República,	entre	1865	e	1918.
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Quando Dílio interrompeu a leitura, percebeu que já era 
madrugada e todas as luzes da casa estavam apagadas. Pensou 
consigo mesmo: “Que silêncio sepulcral”. Reproduziu o que 
acabara de ler e continuou refletindo.

Nossa! Que história fascinante. Essa menina frágil de 
dezesseis anos é encantadoramente apaixonante, tinha pouca 
idade quando o acidente a deixou por quase dois anos em coma. 
Ela tem um dom natural para expressar seus sentimentos 
em palavras. Apesar da sua pouca idade, ela tem muito mais 
afinidades com os livros do que eu e muitos intelectuais que 
conheço. Impressionante como o grande volume de leitura foi 
capaz de ajudá-la em sua correta ortografia, com detalhes bem 
elaborados em uma narrativa inteligente dos fatos. Ela retrata 
uma vida cercada de luxo, embora ela gostasse de coisas simples 
e valorizava, em cada palavra, este conceito. Demonstra ter uma 
aura iluminada com determinação em viver, perspicácia e suas 
opiniões chamam a atenção em cada evento importante descri-
to. De maneira natural, ela retrata, com riqueza de detalhes, 
os acontecimentos da história brasileira que eu desconhecia 
completamente até o momento. Emocionante o agradecimento 
de amor e carinho pelas pessoas que a cercam. 

Intrigante é não saber, ainda, o nome dela. O pai Walter 
deve ter sido um homem importante, talvez um Barão ex-
portador de café que transitava pela alta roda social, a mãe 
Alzira é descrita como sempre presente na vida da menina 
e dedicada à família. Se ao menos tivesse uma pista de onde 
eles viviam, poderia pesquisar...

Não consigo entender até aqui, porque uma pessoa teria 
um grande trabalho para reduzir o tamanho de um diário 
desse jeito e escondê-lo. E a semente? Não faz nenhum sen-
tido... Talvez esteja precipitado porque ainda estou no início. 
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E pensar que Emília e eu nos enganamos facilmente ao 
abrir a caixa sem encontrar nada de interessante. O tesouro 
existia e, estava lá, diante de nossos olhos, bem escondido 
esperando para ser descoberto. Que maneira criativa esta 
pessoa encontrou para esconder o conteúdo do diário, o in-
teressante, seguindo um raciocínio lógico, para que ele fosse 
conhecido precisaria ser descoberto, não uma, mas duas vezes. 
Primeiro passo seria encontrar a caixa metálica e, segundo o 
mais difícil, enxergar naqueles pontos e traços, palavras. Não 
me sai do pensamento aquela frase “O presente está dentro 
de uma caixa pequena, bem guardado, dentro de uma grande 
caixa”. Inconsciente ela estava tentando enviar uma pista? 
Para mim é outra charada que preciso entender.

Vou aproveitar esse tempo livre, que consegui de folga 
no trabalho, para descobrir se existe mesmo algo importante 
neste diário. 

Uma coisa é certa, se essa menina estivesse aqui neste 
tempo, eu a indicaria para um cargo no jornal onde trabalho, 
pensou finalizando os seus pensamentos antes de adormecer.

Dílio já estava de pé, preparando seu desjejum, quando 
o dia estava nascendo. Anotou em seu bloco de notas suas 
tarefas do dia. Conforme sua organização, na parte da manhã 
deveria traduzir e transcrever resumidamente os itens rele-
vantes do início do texto até o ponto onde parou a leitura do 
diário. Após o almoço, continuaria a leitura.

Diário, hoje segunda feira, dia 23 de julho de 1900.

Antes de ontem não passei bem, sentindo náuseas 

e tonturas, fiquei de repouso a maior parte do dia, 

sem condições de fazer o que mais gosto: Escrever.

Ontem o doutor Edeuclésio veio me ver a pedido 
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do meu pai, ele receitou algumas pílulas, chá verde 

e muito repouso. Também lembrou aos meus pais, 

que eu ainda estava em processo de recuperação, 

o que poderia levar um tempo maior que o es-

perado. Deixou uma recomendação antes de sair, 

para observarem-me atentamente e, caso houves-

se qualquer mudança ele deveria ser informado 

imediatamente.

Como prometido, estou saindo do quarto. Sebastião 

ajudou mamãe a colocar-me sob a mais linda árvo-

re do jardim da casa, a mesma árvore que ocorreu 

o meu acidente. Ele ajeitou a mesinha, a cadeira 

e minha mãe a máquina de datilografia. Estava 

tudo preparado perfeitamente para começar o meu 

trabalho: escrever. Quando aquela frase familiar 

soou de forma audível e singular: 

“O presente está dentro de uma caixa pequena, 

bem guardado, dentro de uma grande caixa”. 

Isso me fez olhar ao redor, com a nítida impres-

são de ter alguém falando muito próximo do meu 

ouvido. Olhei novamente ao redor e sem ninguém 

por perto, fiquei convencida de que foi a voz do 

meu pensamento. 

– Será mesmo? – Perguntou aquele tom de voz 

sereno, parecido a um assovio.

– Quem está ai? Tem alguém aqui? – Perguntei 

em voz alta.

Respondeu a mesma voz com um sonoro, “Sim”.

Continuei a escrever no diário. Será que a minha 

cabeça está querendo me pregar peça ou será 

um daqueles personagens dos causos? Enquanto 

ainda escrevia a frase, ouvi a resposta de meus 

pensamentos.
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– Fruto de seus pensamentos, não sou. Sou real e 

de linhagem velha.

Gritei “socorro” o mais alto que os meus pul-

mões aguentaram. Maria do Rosário veio em 

disparada na minha direção, segurando o seu 

vestido rodado. Minha mãe veio logo atrás dela 

e por último chegou Sebastião ofegante. Sem 

entenderem nada, quase que ao mesmo tempo 

os três, com rostos assustados, queriam saber o 

que estava acontecendo.

Pedi que fizessem silêncio para escutar a voz. Era 

possível apenas escutar o vento balançando os 

galhos e nada mais. 

– Que voz, sinhazinha, “vós-me-cê” escuta? – Per-

guntou o negro Sebastião.

– Minha filha, está tudo bem? Fiquei preocupada! 

Apreensiva, diz a mãe Alzira. 

Respondi que estava tudo bem e que provavelmente 

seria uma rajada de vento mais forte o causador do 

susto. Entendi que ninguém havia ouvido absoluta-

mente nada, a não ser os meus próprios gritos. Para 

não colocar a minha sanidade mental em dúvida, 

resolvi pôr um ponto final na conversa e pedir, 

cordialmente, que todos me deixassem sozinha. 

Ainda sem entender o que estava acontecendo, 

procurando uma resposta lógica, arrisquei outra 

pergunta. 

– Quem é você?

Houve uma pausa, girei o rosto rapidamente na 

direção esquerda e direita sobre os ombros e no-

vamente ouvi.

– Pequenina, talvez no lugar a mais velha vida. 

A mesma voz serena, com o som das palavras ter-

minando como um leve assovio do vento.
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– Eu escuto você, mas não o vejo. Onde está você, 

é feito do vento? – Perguntei em tom baixo.

– Não pequenina, real sou. Ecos sou de muitos sons, 

sempre seus sonhos estiveram. – Respondeu a voz. 

Observando atentamente a imponente seringueira, 

de suas raízes até a parte inferior de sua alta copa, 

concluí que o som só poderia partir dela: Era o 

único ser vivo mais próximo. 

Encostei o meu ouvido no tronco tentando loca-

lizar a origem daquele som sereno que parecia 

muito familiar.

– Um vegetal! Uma árvore que fala? Que espécie 

de árvore é você? 

Pensei, procurando uma explicação. – Estão ten-

tando me pregar uma peça?

– Não, pequenina. Não explicar posso, apenas ale-

gro em ser você, apenas você. – Responde aquela 

mesma voz com som do vento cortando o ar e 

balançando as folhas da árvore.

Recompondo-me do susto, fui registrando tudo em 

minha máquina de datilografia, pois não poderia 

perder nenhuma palavra desta estranha conversa 

e precisava ser totalmente fiel aos acontecimentos. 

Mesmo que estejam apenas e somente em minha 

cabeça.

– Você pode me fazer algum mal? Outras pessoas 

escutam você? – Perguntei.

– Não, mal nenhum. Muitos amanheceres presen-

ciei, nunca ouvido fui. Amigo de nenhuma espécie 

jamais tivera tal permissão, menininha. 

– Meu nome é Luna Lina, mamãe diz que foi ideia 

do papai a “Luna” e dela o “Lina”. Ela achava lin-

do o nome de uma cantora do bistrô, não muito 

famosa. E você, tem um nome?
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– Nome não tenho, Luna “Linda”. 

– Então amigo, posso chamá-lo de amigo? 

Não houve resposta daquela voz estranha.

– Então de hoje em diante irei chamá-lo de “Eco”, 

porque a sua voz é muito parecida com uma res-

sonância verbal.

– Alegre pelo nome estou, Luna “Linda”. – Respon-

deu Eco.

– Não, amigo, meu nome é Luna Lina e o correto 

é dizer: Estou feliz por ter um nome.

– Sim, feliz por ter recebido nome lindo. Presente 

importante será passado até no dia do novo nas-

cimento. Luna “Linda”, abrigo seu deve ir, o céu 

vai gotejar.

– Irá chover, é isso? – Perguntei.

Neste momento escutei o significado do aviso. O 

barulho do trovão. Não houve tempo de resposta. 

Olhei no horizonte, para as nuvens carregadas 

trazendo a chuva, senti-me segura e protegida de-

baixo dos galhos daquela velha árvore, em poucos 

minutos ali estavam, mamãe acompanhada do pa-

pai, recolhendo os objetos para o interior da casa 

com muita rapidez. 

Fui instalada na sala defronte à janela principal 

que possuía uma privilegiada vista do jardim e da 

imponente árvore. Os respingos da chuva no vidro 

que lá fora caía mansa, impedia-nos de estarmos 

juntas naquele exato momento. Eu e minha re-

cente descoberta, o amigo “Eco”! – Será que estou 

delirando, quem irá acreditar nisso?

Será que esta velha árvore tem o poder de prever 

o futuro? 
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Relendo o que acabei de escrever, muitas dúvidas 

surgiram, como poderia a velha árvore saber da 

frase: “O presente está dentro de uma caixa pe-

quena, bem guardado, dentro de uma grande cai-

xa”, esta frase sempre esteve presente em minha 

memória, mesmo depois que acordei do acidente.

Amigo diário, ainda mais contundente é a frase: 

“Eco sou de muitos sons em seus sonhos que esti-

veram sempre”. 

Meu Deus! Será que uma parte de mim não estava 

adormecida naquele longo período, como afirmou 

o doutor Edeuclésio?

Eu sinto, mas ainda não consigo descrever ao certo, 

se lembranças as quais presenciei, tiveram uma 

profunda ligação com meus sonhos e influencia-

ram direta ou indiretamente no meu despertar. 

Pensando desta forma, não existiria uma árvore fa-

lante com intelecto e os diálogos que citei poderiam 

ser perfeitamente frutos de minha imaginação... 

Estou dividida neste mundo de incertezas, uma 

parte de mim afirma que estou errada e que é pre-

ciso não temer o desconhecido, confiar na escolha 

da alma e acreditar além dos sentidos conhecidos 

e a outra diz, que a realidade é apenas um efeito 

colateral, reflexo da prolongada ausência.

Mas para continuar a colocar aqui todas as minhas 

dúvidas, pensamentos, descobertas e, ainda, ser fiel 

aos meus instintos, preciso ser sincera primeiro 

comigo mesma. 

“Se tenho o desejo de ser igual ou parecida com 

‘Marguerite Durand’, descrever o que enxergo, crer 

no que ouço e seguir a voz da intuição, estes serão 

sempre os meus objetivos que deixarei registrados”.

Lá fora a chuva continua caindo mansa sobre as 
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folhas daquela estranha e curiosa espécie de ár-

vore do conhecimento. E eu daqui, continuarei a 

observá-la atentamente.

O sol já estava alto quando Emília passou levemente um 
pequeno ramo do jardim no nariz do pai, que estava profun-
damente adormecido. 

Dílio apenas coçou o nariz e continuou em seu sono. A 
mãe, observando da janela da cozinha a intenção da filha, 
tentou impedir a segunda tentativa de cutucar o pai, mas não 
houve tempo. Ele acordou de sobressalto e ainda sonolento 
perguntou ao ver o sol brilhando.

– Que horas são? 

– Oito e vinte em ponto. Respondeu a esposa. Você acabou 
dormindo na rede.

– Papai, papai, papai, levanta. Hoje a mamãe disse que 
iremos passear, você está de férias. Não é, papai?

– Filhinha, calma. Iremos planejar tudo certinho. Agora 
preciso juntar todas as folhas que já li do pequeno diário da 
Luna Lina.

– Papai quem é “Lulinda”?

– Luna Lina, querida. Corrigiu o pai. A pessoa que es-
creveu o livrinho que achamos dentro daquele estojo, lá na 
praça da seringueira, lembra?

– Sim, papai. Conte a história, conte? Você prometeu...A 
menina fez até biquinho para convencer o pai.
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– Paciência é uma virtude, querida. Assim que eu fizer a 
minha higiene pessoal e tomar meu delicioso café, falaremos 
sobre isso. Certo? 

Olhando fixamente nos olhos da filha.

Ele então pulou da rede e brincando de pega-pega, agarrou 
a filha pela cintura, colocou-a sentada sobre seus ombros e entra-
ram cantarolando a melodia preferida da filha: O sapo na lagoa.

Em uma cena difícil de imaginar, lá estava Dílio, quase 
que hipnotizado pela tulipa no vaso da sala. Seu olhar fixo 
e penetrante denunciava sua intenção em estabelecer uma 
comunicação com a planta. 

Pensativo, procurando uma razão lógica em toda aquela 
leitura, tentou desesperadamente compreender para acre-
ditar, mas, naquele momento, o que parecia ser um grande 
segredo, a cada nova linha revelava-se utópico e improvável. 

“Uma menina inteligente, um acidente inesperado e uma 
árvore”.

O que isso significa? Que imaginação fértil tem essa 
menina!

Em seu cantinho preferido pôs-se a ler novamente as 
folhas do pequeno livro.

Diário, hoje, Terça feira, dia 24 de julho de 1900.

Já passam das duas horas da tarde e faz um tempi-

nho que estou aqui debaixo da enorme seringueira, 

preparada para escrever todas as palavras que 

escutar do meu amigo “Eco”. Em voz alta chamei 

seu nome várias vezes, sem nenhuma resposta.

– Vamos fazer o seguinte, não precisa falar comigo, 

caso concorde apenas balance um de seus galhos. 
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– Pode ser? – Perguntei. 

No alto, os galhos balançavam. Pensei. Este é o 

sinal de que concordou?

– Entendido, então. Posso continuar com as per-

guntas?

– Menina Luna “Linda”, tento, mas não controlo 

minhas extremidades, somente ao amigo vento 

elas obedecem. – Respondeu aquela voz conhecida.

– Tenho muitas perguntas, tenho muitas dúvidas, 

a maior delas é como posso acreditar em você, se 

não consigo ter uma explicação?

Houve um breve silêncio.
– Menininha, procure a resposta sempre no inte-
rior seu. Melhor forma não haverá. No momento 
que surgiu2 o pequenino que de pai chama, o pai 
de seu pai no solo enterrou pequena semente em 
respeito à velha tradição do frutífero desenvol-
vimento. O pai seu, há muitos amanhecer, idade 
próximo de sua agora, subiu na planta crescida 
que vigorosamente juntos germinaram e, do ninho 
retirou, o alado mais belo filhote peito amarelo, 
aprisionou ele em casa de arame pequena. Muitos 
amanheceres depois bons amigos tornaram-se, o 
alado, a mãe não desistiu jamais, todos nascer do 
sol colocava bico, através das grades, alimento com 
gotas da noite. Um amanhecer aquele pequenino, 
que pai chama, despertado foi pelo significado da 
amizade verdadeira, libertou da prisão, alto voou 
mãe e o filho juntos na imensidão azul. Surpreso 
fiquei, ver o alado na cabeça do pequenino que 
pai chama, novamente pousar; Compreendi o 
enorme respeito e carinho mútuo. Expectador fui 
do equilíbrio da mãe sábia de todos os elementos. 
Nos conhecimentos ancestrais, como esse, teste-

2	 Surgiu	-	Nasceu.	Veio	ao	mundo.
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munhei raro importante acontecimento. Uma 
honra celestial ocasião especial presenciar. Em 
cultura nossa, menininha, ainda como sementes, 
propósito recebemos todos e permissão guardiões 
do conhecimento, feitos somos, observar, aprender 
e semear. Da origem a jornada final, quando o 
período cumprido, preparado, à mãe sábia de todos 
os elementos carrega para a próxima fase iniciar.

Diário, estou com a sensação de que minhas per-

guntas perderam completamente o sentido diante 

do significado do novo saber e desse “ser” especial, 

o interessante é que há alguns instantes atrás era 

como se eu tivesse um dedo na minha garganta 

obrigando as palavras amontoadas a serem expe-

lidas no papel.

Houve uma transformação em mim no exato mo-

mento que recebi este presente, passei a enxergar 

a importância e beleza da mãe natureza, entendi o 

significado prático de sentir, dar valor e entender 

outra espécie “desconhecida” de vida no planeta. 

Estou decidida a compreender a natureza das coi-

sas e ouvir o que a velha sábia árvore tem para 

revelar. 

Lógico que a ideia de ouvir um vegetal, para mim 

é algo inquietante, contudo é fascinante, mas dialo-

gar com ela é assustador. Por isso, como uma boa 

futura jornalista preciso estar preparada para ser 

confrontada, no futuro próximo, com o ceticismo, 

a arrogância dos intelectuais e até com a trucu-

lência das pessoas que realmente só creem no que 

veem e aprenderam. Será preciso levá-las além da 

racionalidade, fazê-las sentirem para acreditar no 

desconhecido. 
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Preciso continuar a escrever rápido para não es-

quecer absolutamente nada, neste momento pode-

ria continuar meus próprios pensamentos, buscar 

inspiração nas mais encantadoras poesias, contudo 

nenhuma poderia definir fielmente a gratidão que 

sinto agora, nem mesmo o fino aroma que exala 

e envolve a atmosfera. Minhas palavras emude-

ceram diante de tão bela e verdadeira expressão 

de amor. Amor incondicional, amor fraternal, 

simplesmente amor. 

Procuro uma maneira de perpetuar este momen-

to, parar o tempo neste instante, porque estou 

extasiada contemplando a magnífica obra de Deus: 

uma árvore do jardim. 

Analisando-a cuidadosamente dos galhos mais altos 

ao tronco, o emaranhado de raízes e a delicadeza 

das folhas, pergunto: Como poderia o mais sábio dos 

homens imaginar que no centro de tudo, pulsa um 

coração benevolente, brilhantemente inteligente? 

Quão ignorantes somos?

O som conhecido interrompeu os meus pensa-

mentos.

– Menininha, ouvir posso seus pensamentos e res-

ponder sobre os amanheceres ainda não vividos, 

permissão não tenho. É certo que todas as espécies 

que na esfera viva habitam, conectados estão, mui-

tos outros a você iguais, propositalmente jamais 

conectados estão. Essas ocas vidas, igual casulos 

abandonados, desconhecem importância da mãe 

de todos os elementos, equilíbrio seguro oferece e 

compartilha igualmente a todos.

“Precisamos importância do outro compreender 
para entender a própria”.
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– Curta é a passagem existencial, ambos recebe-

mos permissão única de comunicação. Registro 

não existe acontecimento parecido entre nossas 

espécies. Importante, pequena amiga, em papéis 

guardar todo conhecimento. 

Interrompi para perguntar.

– Amigo “Eco”, eu preciso entender o sentido de 

algumas expressões, só assim poderei escrevê-las 

corretamente. 

– Quando diz a “mãe sábia de todos os elementos”, 

seria a natureza?

– Todas as espécies estão “conectadas” e de que 

forma isso é possível?

– A “esfera viva”, seria uma definição para o nosso 

planeta terra? 

– “Curta é a passagem existencial” seria um período 

ou nosso tempo de vida?

– Por último, quando diz ser guardião do conhe-

cimento para observar, aprender e semear, está 

dizendo que todas as árvores têm capacidade de 

armazenar os acontecimentos através do tempo?

– Devagar pequena amiga, aprendendo estou tam-

bém. – Falou aquele som familiar inconfundível 

e continuou. – Sim, para todas as perguntas suas. 

Encontrou bonitas palavras para todas descrever. 

Essencial é a conexão de todas as espécies com 

aquele que chama de planeta terra, a sua, espécie 

única que depois de muitos períodos importância 

não enxergou. Para outras todas o respeito sagrado 

da existência. A condição de observador dos acon-

tecimentos por períodos longos, nos torna espécie 

de arquivo memória. Uma honraria escolhida ser 

nossa espécie, conhecimento trocamos e final da jor-

nada semeando continuamos. Pequena amiga, logo 
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o candeeiro aceso será, não tarda para breu cair. 

– O amigo está alertando que chegou o momento 

de recolher-me. 

Supreendentemente quase simultaneamente a 

porta do casarão foi aberta instantes depois de 

sua previsão. 

– Amigo, alguém está vindo me buscar. Amanhã 

quero saber mais.

Diário, hoje domingo, dia 29 de julho de 1900, 

estou escrevendo um dia muito especial, comemo-

ramos os dezoito anos das bodas dos meus pais, 

houve um grande almoço aqui em casa. Os convida-

dos em sua maioria autoridades. Quando chegaram, 

todos vinham com a mesma pergunta feita sobre 

o meu estado de saúde. O primeiro a chegar foi o 

padre “Politto”, conhecido na cidade como Santo 

padre. O doutor Edeuclésio, sua esposa e filho de 

colo, o professor de piano e sua noiva, o senhor 

Ananias e sua bela esposa, que afirma ser o único 

advogado, de cor parda, daqui até a capital, algu-

mas figuras ilustres desconhecidas por mim, mas 

pelas vestes elegantes e alinhadas, indicavam que 

faziam parte da alta corte. Eu comentei baixinho, 

lá na cozinha, com a Maria do Rosário, que acha-

va estranho nenhum jovem acompanhar os pais. 

Ela respondeu com certa aspereza, que isso era 

costume dos mais velhos, e que eu, uma mocinha, 

já deveria saber o meu lugar. E sem cerimonias 

virou-se, apanhou uma xícara com chá e pediu que 

a levasse, indicando que encontraria meu pai na 

biblioteca, pois ele não estava se sentindo muito 

bem e depois voltou apressadamente aos afazeres.

Sentado em sua escrivaninha encontrei papai, pá-
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lido e não parecia muito disposto. Provavelmente 

poderia ser pelas suas constantes tosses que às 

vezes tiravam-lhe o fôlego. Coloquei seu chá sobre 

a mesa e perguntei:

– Verdade papai, que nossa família planta uma 

árvore quando nasce uma criança? Outra coisa, 

verdade que quando criança, o senhor tirou um 

passarinho do ninho, prendeu em uma gaiola e 

depois o soltou? Ele tinha nome, quanto tempo 

ele viveu?

– Ei, ei, ei! Calma! Quantas perguntas escritorazi-

nha! Você está parecendo uma metralhadora Ga-

tling3 de palavras. Calma, primeiro me responda, 

foi sua mãe que contou isso a você? 

Meu pai interrompeu a pergunta com uma tosse 

forte e continuou.

– Sobre a tradição familiar em plantar uma muda 

para cada nascimento de bebê? – Olhando-me fixa-

mente com ar de espanto.

– Não papai. Foi um amigo. – Respondi e emendei. 

Mas, por que a família tem essa mania?

– Filha, não é uma mania. Eu explico. Há muitos 

anos vovô confidenciou-me que essa era uma 

prática comum de proteção aos bebês recém-

nascidos. Os antepassados acreditavam realmente 

na superstição de plantar uma muda de árvore 

escolhida principalmente pela sua imponência e 

longevidade, naquele exato momento, o espírito da 

árvore conectar-se-ia ao bebê e acompanharia o 

seu crescimento, desse jeito ela estaria absorvendo 

e afastando todos os males que poderiam acometer 

a vida daquela pessoa. Porém, minha querida, são 

3	 Gatling	-	Tipo	de	metralhadora	criada	no	século	XIX	por	Richard	Jordan	Gatling,	nos	
Estados	Unidos.	
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apenas hipóteses, nada mais. Não podemos ter pro-

vas concretas, por isso fica a critério no coração 

de cada um, especialmente aqueles que conhecem 

o verdadeiro significado, crer ou não crer. 

– Papai, você também tem uma árvore de nasci-

mento? E eu, também tenho uma? Perguntei.

– Minha princesa, como sabe, hoje é um dia especial 

para sua mãe, chega de perguntas por hora. Agora 

precisamos fazer sala aos convidados, você sabe 

como o santo padre é rígido com horários. Outro 

dia prometo tirar todas as suas dúvidas. Ok? 

Deu uma piscada pegou minha mão e já em pé indo 

em direção a sala, ele parou e falou no meu ouvido:

– Ah! O passarinho, bem-te-vi, chamava-se “Tico” e 

foi um grande amigo. 

Mesmo com aquele semblante triste, ele olhou nos 

meus olhos e sorriu.

Para transcrever tudo para o diário, fiquei atenta 

anotando tudo que falavam no meu caderno de 

anotações, a conversa na mesa foi quase toda so-

bre a nova República, mais especificamente sobre 

o fim da Monarquia e novo governo de Campos 

Sales. O que mais chamou a atenção de todos foi 

o estudo do governo em implantar um combate à 

temida peste, com homens treinados e designados 

especialmente para caçar e exterminar roedores. 

Eles seriam chamados de “ratoeiros”. A ideia a ser 

implementada pelo governo, consiste em recrutar 

pessoas para prestar serviço temporário de super-

visão na operação que está sendo provisoriamente 

denominada de “caça ao rato”, em troca pagará 

à população por cada roedor morto. A conversa 

acabou passando de interessante a desagradável 

em pouco tempo. Quando o assunto girou em 
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torno de doenças, foi citado o recém construído 

leprosário4 no interior do estado que dará apoio 

ao – Desinfectório Central – da capital, que tratam 

das doenças infectocontagiosas.

Pensando no que foi dito. 

“Contrair doenças como Lepra, câncer, peste ou 
tuberculose (maleita), em todos os casos são enca-
rados pela sociedade como uma sentença de morte”.

Não menos perigosas, explica o doutor Edeuclésio, 

a difteria e a febre amarela também podem ser 

fatais. Para ilustrar, ele lembrou do saudoso amigo, 

João da Cruz e Sousa, poeta, morreu faz dois anos 

de maleita, o erro foi ele pensar que estivesse com 

um simples e persistente resfriado. Lembrou que 

a desinformação também pode ser comparada a 

uma doença. O doutor alerta ainda, que as doenças 

estão se espalhando rapidamente pelo país, fora 

de controle, e que o poder público não consegue 

apresentar métodos eficientes para combatê-las. 

Os mais abastados estão procurando ajuda para 

os seus familiares, até fora do país.

Ao entardecer, após toda a agitação do dia, papai 

conversava em particular com o doutor Edeuclésio 

na biblioteca, o último convidado ainda no casa-

rão. Estava sentada na janela frontal do casarão 

admirando aquela linda paisagem destacando a 

imponente seringueira, meu amigo secreto, e do 

ângulo que via o sol escondendo-se delicadamente 

atrás dela, tornou-a ainda mais bela e forte, como 

um gigante de braços estendidos reverenciando 

o céu. Talvez só artistas, como Claude Monet ou 

4	 Leprosário	-	Local	destinado	ao	abrigo	de	pessoas	portadoras	de	lepra	e	doenças,	
até	então,	com	causa	e	tratamento	desconhecidos.
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Renoir, conseguiriam eternizar fielmente aquele 

lindo momento. Tirei do bolso do vestido o meu 

bloco de notas para escrever tudo que estava 

sentindo. 

Da posição onde estava, observei o negro Izidoro 

posicionar gentilmente, rente ao pé da escadaria, 

a linda cabriolé do doutor, um tipo de carruagem 

leve com duas rodas, suas tiradeiras com arreios 

de couro, assento para duas pessoas, cobertura 

móvel de tecido, construídas com base de pran-

chões de madeira bálsamo, preso aos animais e as 

rodas em angelim. Não demorou muito a ouvir 

as despedidas e partida dele, da esposa e filho de 

colo. Logo a carruagem contornou o jardim e foi 

se distanciando entre a fileira de palmeiras impe-

riais em direção à vila. Enquanto os empregados 

recolhiam as pratarias e os vidros de conservas 

da mesa, papai sentou-se ao meu lado no janelão, 

calado, ainda pálido, passou o braço sobre os meus 

ombros e puxou-me levemente para perto dele e 

também ficou a observar a vista.

– Engraçado, esta velha árvore está aqui desde que 

me lembro como gente, mas agora parece mais... 

“vigorosa”, mais bonita. 

– Essa árvore é especial, papai?

– Sim, esta árvore me faz lembrar os melhores 

anos de minha vida, depois de todos esses anos, 

sinto todas as recordações vivas neste lugar. Bem 

ali ficava o balanço. – Apontando onde costumo 

ficar. – Fazíamos gostosos piqueniques. Admiro 

essa árvore, porque ao contrário de todos nós, 

não parece ter mudado em nada, não aparenta 

ter envelhecido. Engraçado, às vezes até tenho a 

impressão que o seu tempo é diferente do nosso...  



61

Luna Lina

 A meninA que semeAvA ecos

Ouve uma pausa para contemplação e aproveitei 

para perguntar.

– Papai, o senhor já se deparou com uma situação 

estranha a qual não pode explicar?

– Como assim, querida? – Perguntou surpreso, 

tossindo forte.

– Por exemplo, se imaginássemos que todos os ani-

mais, como o nosso alazão, tivessem uma maneira 

própria de raciocínio, que permitissem a eles ter 

a capacidade de discernimento e escolhas, logo não 

seria absurdo acreditar que eles também poderiam 

ter uma alma. Mas por outro lado, ainda como 

hipótese, isso colocaria em dúvida o conhecimento 

humano sobre todas as outras espécies de seres 

vivos, como por exemplo: As árvores.

– Animais com intelecto humano! Pura ficção, nem 

mesmo Júlio Verne ousou tanto... – Comentou pa-

pai sorrindo. – Você já leu o clássico dele?

Balancei a cabeça negativamente. Papai continuou.

– O que penso sobre isso, é que tudo na vida tem 

um equilíbrio e nós ainda estamos aprendendo e 

evoluindo, tomando como exemplo o alazão, posso 

afirmar que todos esses anos juntos, eu aprendi 

muito com ele e sinto que cada animal tem sua 

personalidade, por isso não descarto, ao seu modo, 

a sua inteligência. Porém, não incluo todas as es-

pécies neste pensamento. Que prosa mais estranha 

querida, tem alguma coisa te incomodando? 

– Não senhor, mas sinto que tem pessoas especiais 

que recebem dons especiais e são proibidos de 

compartilhar.

– Querida, isso se chama segredos. Todos nós temos 

segredos guardados. 
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– Como aquele de plantar uma árvore para cada 

nascimento? – Perguntei.

– Não, filhinha. Isso não era um segredo, é uma tra-

dição da família do meu pai.  – Querida anoiteceu.

Olhando lá fora, a noite caiu e a única luz que 

podia ser vista dali era a da lamparina na porteira 

da fazenda “Esperanza”, costumeiramente acesa 

pelo criolo Izidoro, apelido sorriso, sempre nesta 

hora, para servir de referência.

– Papai, depois que “despertei” algumas coisas fi-

zeram mais sentido para mim, a vida mudou, por 

exemplo: A necessidade de escrever e ouvir uma 

voz amiga.

– Querida, a nossa vida também mudou, a felicidade 

voltou a este lar. Imagine o sol e uma plantação 

de girassol, para nós você era o sol. Foram meses 

e meses de preocupações sobre sua saúde, mas a 

maior delas era: como seria o depois... Embora tí-

nhamos plena certeza do seu despertar, pairava 

muitas dúvidas. Graças a Deus está tudo bem. 

– Desde que despertei tenho uma frase que está sem-

pre aparecendo na minha cabeça e parece familiar:

 “O presente está dentro de uma caixa pequena, 

bem guardado, dentro de uma grande caixa”.  Sabe 

o quer dizer isso, papai?

– Não, mas tenho absoluta certeza que tem algo a 

ver com segredos. Uma frase interessante e subje-

tiva, o “presente” poderia estar ligado ao tempo ou 

a um objeto. Se considerar o presente como tempo, 

armazenado em um espaço pequeno, seriam talvez 

memórias. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! 

Onde foi parar essa conversa. – Ele sorriu.

– Gostei muito dessa ideia, pode repetir papai, vou 

anotar.
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Sebastião estava acendendo o candeeiro principal 

da sala, quando minha mãe veio juntar-se a nós. 

Puxou uma cadeira próxima ao janelão, acomodou-

se e perguntou:

– O que estão proseando de interessante? – Inter-

rompeu a conversa 

– Segredos... Falou papai.

– Não é segredo não mamãe. Falávamos sobre a 

velha árvore do jardim, sobre o alazão e do escritor 

Júlio... [esqueci o sobrenome], que ainda vou ler.

– Júlio Verne. – Tossindo, completou papai.

– Luna, você ainda está muito fraca diante de 

tudo que passou, está recuperando-se, por isso, não 

leve muito a sério essa brincadeira de jornalista. 

Precisa se divertir como as meninas de sua idade. 

Percebi que esteve o dia todo fazendo anotações 

em seu caderninho. Saiba também que decidimos 

reunir alguns de nossos amigos, somente após 

quase dois anos, para principalmente agradecer a 

sua volta e a rápida recuperação. 

– Mamãe e papai, eu sou muito grata por isso, mas 

vocês sabem o quanto não gosto dessas brincadei-

ras infantis, especialmente de meninas: bilboquês, 

bonecas de porcelanas, pular amarelinha e brincar 

de casinha igual as minhas amigas, imitando os 

afazeres domésticos. O meu maior divertimento é 

escrever na minha máquina de datilografia e tam-

bém gosto muito de bicicletas, que dizem permitir 

uma sensação de liberdade, iguais aos modelos das 

parisienses.

Ainda bem que o acidente não machucou meus 

dedos! Agradeço todos os dias a Deus por desper-

tar sem nenhum problema sério, com minhas 

lembranças intactas e, ainda, com quase a mesma 
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idade. Imagine se acordasse uma velha, com as 

memórias de menina? 

Olhei os dois e percebi que havia tirado um sorriso 

de ambos naquele instante.

Mamãe interrompeu a conversa, chamou a – Nega 

Fia –, apelido da Maria do Rosário e pediu que ela 

“passasse” um cafezinho para a ocasião, usasse o 

coador mais velho e adoçasse com açúcar cristal 

e, frisou, – Não use o mascavo.

O som do badalar do lindo relógio de chão carri-

lhão, importado, feito a mão com madeira nobre 

finamente acabado, alertou que já eram dezenove 

horas em ponto.

Acomodando-se melhor no peitoril do janelão, papai 

olhou para mim e perguntou:

– Querida, hoje na biblioteca você me fez uma 

pergunta, fiquei intrigado e acho que cabe agora 

na ocasião saber quem é seu amigo que conhece 

detalhes íntimos de nossa família, como a tradição 

de plantar uma árvore no nascimento dos bebês 

e sobre o meu pássaro Tico?

Mamãe olhou para mim e para o papai com ar de 

curiosidade.

– Papai e mamãe, sobre todo o conhecimento adqui-

rido nos livros, jornais e revistas, devo informar 

que uma boa futura jornalista nunca entrega 

sua fonte. Meu papel é esmiuçar5 e comprovar os 

fatos. Não sabiam disso? – Disse com trejeitos de 

autoridade.

– O que mais essa sua fonte secretamente protegida 

andou dizendo sobre nossa família? – Insistiu ele. 

– Nada mais. Eu juro papai.

5	 Esmiuçar	-	Analisar	com	riqueza	de	detalhes.	Investigar	de	modo	detalhado.
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– Eu acredito em você, querida. Aproveitando essa 

oportunidade que estão as duas juntas, tenho um 

comunicado a fazer.

– Depois de conversar muito com o doutor 

Edeuclésio, fui orientado por ele a ir ao Rio de 

Janeiro para fazer alguns exames, seria melhor 

porque lá os resultados são entregues quase que 

imediatos. Diferente daqui que costumam levar um 

mês para chegar e lá encontramos mais recursos. 

Outra coisa importante dita por ele:

“Quando se trata de saúde o melhor é sempre 

pecar por excesso”. 

Penso em partir logo no início da próxima semana 

e ficarei fora só por poucos dias. Sei que a ocasião 

não é propícia filha, mesmo porque você ainda 

está em plena recuperação, mas se a senhorita 

permitir. – Referindo-se a filha. – Pensei em levar 

a mamãe comigo. O que acham?

O clima ficou tenso na sala. 

Pensei comigo. Nem eu e muito menos mamãe, 

Alzira, esperava por uma notícia dessas. 

– Mas... O doutor acha que você tem algo grave? É 

sobre o resfriado? – Perguntou preocupada Alzira 

expressando a sua preocupação.

Papai demonstrando aparente tranquilidade, ex-

plicou que não era nada para nos preocuparmos, 

apenas que os exames e medicamentos receitados 

pelo doutor não teriam surtido o efeito desejado 

e na dúvida, diante de tantos falatórios sobre as 

doenças, decidiu procurar um especialista de nome 

Osvaldo Cruz, esse senhor é amigo de confiança 

do doutor Edeuclésio e parece que é fundador de 

um Hospital ou Instituto de pesquisas no Rio de 

Janeiro.
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Maria do Rosário trouxe a bandeja.

– Até que enfim o café! – Ele brincou com a cria-

dagem. Sentiu o aroma, tomou um gole e depois 

elogiou: Que sabor magnífico! Meninas essa é uma 

de minhas paixões, saúde! 

Sorrindo para mamãe, sempre gentil, piscou leve-

mente para ela.


