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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

E

screver 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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D

ílio, um homem simples, pai e marido exemplar, descobre 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 elementos 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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N

a 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 esquelético 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, enterrado 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 começou 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
17
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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 curiosidade, 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 embrulho 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 possível 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 escondida 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 pequeno instante, e pai e filha, juntos, sorriram e vibraram ao
conseguir alcançar o objetivo. Porém a alegria transformou-se
1
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imediatamente em grande surpresa. No interior da caixa, havia um saquinho de veludo azul com lacinho vermelho. Emília, 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. Aproximandoo 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 caixa 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 compartilhados, 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 insistentemente permeava os seus pensamentos.
*****
Dílio desposou Sofia depois dos quarenta anos de idade.
Entraram no programa de adoção, após os exames revelarem 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 tábuas, 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 banheiro, 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, atualmente 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 individualismo, 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 exemplar 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. Sempre 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 po21
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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 profissão, 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 imediatamente, 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 involuntariamente 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, enxergar 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 automóvel para casa, divagando sobre as muitas dúvidas do que
estariam escondidas naquelas pequenas palavras.
“Quem teria feito isso?” A única certeza, até aquele momento, era que alguém tivera um imenso trabalho e, depois,
o capricho de esconder...
“Como seria possível diminuir daquela forma os caracteres?” 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?”
23
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“Qual a razão para tudo isso e o porquê de ser eu o escolhido?” 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 silêncio 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 minúsculas folhas, não percebeu a presença de Sofia e Emília
prostradas à sua frente.
– Você esqueceu novamente o remédio da Emília? – Indagou 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 causada 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 procurar 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 feminista 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 informações 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 farmacêutico”.

Deitado tranquilo, em absoluto silêncio ao lado da esposa, 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 naquela 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 anunciados 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 consigo enxergá-lo a olho nu. – Explica ele.
– Como um texto de uma bula? – Giselli, não o compreendeu.
– Explico melhor, amiga. Eu tenho um texto com as letras pequenas e gostaria de ampliá-lo e, se possível, imprimilo 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 especificações 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 tamanhos 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 hipoteticamente, imagine a espessura de um fio de cabelo, quero ampliálo 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 falando 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. – Respondeu 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 pensamentos 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 profissional. 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 Seringueira, 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, demonstrando 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 escolhido 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 compreendidas 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 aristocratas e escutei um deles dizer que os revolucionários 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 primeiro 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 última 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, projetadas 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, também 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 biblioteca que já li, abaixo a minha lista de livros na
6
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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 atormentam 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 britânica 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 diferente.
• 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 Quijote, Miguel de Cervantes (edição especial 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, iremos 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 tratado 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 responsabilidade de cuidar dos imigrantes italianos que
acabaram de ser contratados para ajudar os negros 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 depois 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 comendador, 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 Perreas 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 anunciava 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 fogueira, no terreiro de espalhar o café, juntamente
com os seresteiros, Sebastião, Maria do Rosário, os
negros Benê e Izidoro e, dessa vez, com os imigrantes 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
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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 embaixo 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. Considero o dia 13/07/1900 como um novo renascimento, 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 lembro absolutamente de nada do ocorrido, foi muito
estranho acordar depois de um sono profundo e
descobrir que quase um ano e nove meses passaram sem tê-los vividos. Sinto que foram roubados
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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 transferida para o melhor hospital da capital, onde teriam, 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 sensação 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 mesinha 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 maravilhosas 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 ganharam importância ainda maior, abrir os olhos
ao despertar, desejar um silêncio sepulcral só para
ouvir o pulsar do meu coração e ter absoluta certeza 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 envelheceram tanto assim em quase dois anos? Eu irei
completar em dezembro dezesseis anos. Pouca coisa 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, compraremos 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
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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 descrito. 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 exportador 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 sentido... 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 interessante, 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 relevantes 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 esperado. Deixou uma recomendação antes de sair,
para observarem-me atentamente e, caso houvesse qualquer mudança ele deveria ser informado
imediatamente.
Como prometido, estou saindo do quarto. Sebastião
ajudou mamãe a colocar-me sob a mais linda árvore 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 impressão 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.

45

Amigo incomum

– Fruto de seus pensamentos, não sou. Sou real e
de linhagem velha.
Gritei “socorro” o mais alto que os meus pulmões 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? – Perguntou 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 absolutamente 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 novamente ouvi.
– Pequenina, talvez no lugar a mais velha vida.
A mesma voz serena, com o som das palavras terminando como um leve assovio do vento.

46

Luna Lina
A menina que semeava ecos
– 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 localizar 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 tentando me pregar uma peça?
– Não, pequenina. Não explicar posso, apenas alegro 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 presenciei, 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 lindo 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 ressonância verbal.
– Alegre pelo nome estou, Luna “Linda”. – Respondeu 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 nascimento. 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 debaixo dos galhos daquela velha árvore, em poucos
minutos ali estavam, mamãe acompanhada do papai, 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 recente 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 pequena, bem guardado, dentro de uma grande caixa”, 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 estiveram 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 influenciaram direta ou indiretamente no meu despertar.
Pensando desta forma, não existiria uma árvore falante 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 preciso 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 árvore 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 profundamente 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 escreveu 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 entraram 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 acreditar, 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 tempinho 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 perguntas?
– 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 interior 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 desenvolvimento. 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, teste2
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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 perguntas 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 expelidas no papel.
Houve uma transformação em mim no exato momento 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 coisas 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 dialogar 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 truculência 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 esquecer absolutamente nada, neste momento poderia 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 emudeceram diante de tão bela e verdadeira expressão
de amor. Amor incondicional, amor fraternal,
simplesmente amor.
Procuro uma maneira de perpetuar este momento, 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 pensamentos.
– Menininha, ouvir posso seus pensamentos e responder sobre os amanheceres ainda não vividos,
permissão não tenho. É certo que todas as espécies
que na esfera viva habitam, conectados estão, muitos 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 recebemos 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 conhecimento 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 também. – 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 acontecimentos por períodos longos, nos torna espécie
de arquivo memória. Uma honraria escolhida ser
nossa espécie, conhecimento trocamos e final da jornada 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, comemoramos os dezoito anos das bodas dos meus pais,
houve um grande almoço aqui em casa. Os convidados 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, algumas 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 achava 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 escritorazinha! Você está parecendo uma metralhadora Gatling3 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 fixamente 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 recémnascidos. 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 provas 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 nascimento? 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 sobre 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 supervisão 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 encarados 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 casarão. 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 pranchões 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 imperiais 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...
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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 animais, 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 papai 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 espécies 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 tradição 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 fizeram 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 tínhamos plena certeza do seu despertar, pairava
muitas dúvidas. Graças a Deus está tudo bem.
– Desde que despertei tenho uma frase que está sempre 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 subjetiva, 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, acomodouse e perguntou:
– O que estão proseando de interessante? – Interrompeu 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 brincadeiras 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 também 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 despertar 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 carrilhão, 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 adquirido 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
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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, explicou 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 criadagem. 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 levemente para ela.
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Diário, hoje segunda, dia 10 de agosto de 1900.
Fiquei muito ansiosa quando meus pais embarcaram no trem, o bilheteiro não permitiu minha
entrada para ver as acomodações deles, mas sei o
quanto é luxuoso e foi reservado o melhor lugar
no “carro” de primeira classe.
Da janela os dois acenavam incansavelmente para
mim. Observar a composição partir, no mesmo
momento invadiu-me uma sensação de saudades
e preocupação.
O dia estava nascendo quando o carteiro chegou
com a correspondência, era o telegrama de mamãe,
informando que haviam chegado ao destino tarde da noite, já estavam acomodados e que toda a
viagem transcorreu bem. Logo mandariam mais
notícias.
Já se passaram quatro dias desde que eles partiram. Quando é preciso esperar dá a impressão que
o tempo não avança como de costume.
Estou sentindo falta de ir à escola, das aulas de
piano, por causa de minha recuperação, enquanto
passo o meu tempo aguardando notícias deles aproveitei para ler o livro “Vinte Mil Léguas Submarinas” de Júlio Verne e ouvir a delicada melodia de
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minha caixinha de música, um presente de papai,
que agora ecoa no ambiente.
Por acaso, do janelão da sala, avistei o Sebastião
recebendo a correspondência do carteiro, diante
de minhas dificuldades. Fui rápido encontrá-lo na
porta.
– Sinhazinha, telegrama de sua mãe. – Ele o entregou esperando que eu lesse.
Abri e li rapidamente, entreguei a carta ao Sebastião e perguntei:
– Tião diagnóstico é uma doença?
– Sinhazinha, “vós me cê descurpe”, mas esse “veio”
aqui ainda “num” sabe “lê”, o que diz aí? – O negro
Tião preocupado quis saber.
– Vou ler o telegrama para você, Tião. Tranquilizando-o.
“Querida filha, ontem seu pai fez outros exames
e nada foi conclusivo, hoje iremos procurar outro
especialista para opinar sobre o seu diagnóstico.
Beijos mamãe”.
Sentada sob a sombra de minha árvore preferida,
refletia sobre os acontecimentos recentes, relendo
as últimas anotações no meu bloco de notas.
Quando concluir os meus estudos no científico,
preciso da opinião do papai para definir qual a
melhor opção para cursar na faculdade. Por que
papai precisa de outra opinião médica?
O silêncio foi quebrado pelo som inconfundível
terminado com um assovio do vento.
– Ouvir posso claro os sentimentos seus, diferente
hoje está.
Meu coração imediatamente se encheu de alegria
ao ouvir uma voz amiga.
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Respondi que a minha preocupação era com meu pai,
que estava longe de casa fazendo exames médicos.
– Pequena Luna “Linda”, escolhida não foi ao acaso,
coragem precisará e serenidade muita. O pequeno
forte pai seu, existência passou se preparando
como – Eco – para momento este. Ele, luta dura
enfrentará. Pequenina amiga, acaso não ser, uma
folha seca, cadáver não é, elas caem para algum
propósito ter.
– Amigo “Eco”, o que está tentando me dizer? O
que tudo isso significa? O que sabe sobre a saúde
de papai? Por favor, me diga.
O silêncio naquele momento chegou a ser irritante.
Na dúvida a minha consciência buscava desacreditar qualquer possibilidade de lógica. Mesmo que eu
tenha comprovado com papai os acontecimentos
verídicos de sua vida, talvez o “amigo oculto” não
passasse de delírios, “ecos do passado”. A voz serena
interrompeu os meus pensamentos.
– Pequenina, procure enxergar a essência das
coisas no interior seu, eco de sons que sempre na
sua vida estiveram. Receba como presente, energia esta que flui intensa da conexão: pequenina
e mãe de todos os elementos. As leis que lugar
define, período de cada elemento, desafiadas foram
em permitir conexão nossa. Sobre aquele que de
pai chama, cumpriu honrosamente jornada sua,
próximo está de ciclo novo iniciar.
– CALE-SE. CALE-SE. – Gritei o mais alto que meus
pulmões aceitaram. Não me fale mais nada! Não
acredito em nenhuma palavra. Eu acreditei em
você, mas agora está completamente enganado.
Levantei e, segurando as lágrimas, corri em direção ao casarão.
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Diário, hoje Sexta-feira, dia 17 de agosto de 1900.
Quase uma semana depois, chegaram de viagem.
Meu pai conversou brevemente, sorriu para mim
e foi direto para os seus aposentos. Minha mãe está
com ares de cansaço, mesmo assim insisti para ela
me contar tudo.
Mamãe explicou que papai está acometido de uma
doença pouco conhecida pela medicina e da ciência
atual. Nenhum diagnóstico foi conclusivo, mas a
suspeita recai sobre a pouco conhecida doença do
sangue. Conforme os resultados dos exames, dizem
os especialistas, existir alteração na coloração
do sangue e diferença substancial na proporção
normal entre os elementos celulares. Todos eles
indicaram o tratamento com a nova medicina
tranfusional1. A suspeita enfermidade não é contagiosa e seu estado de saúde requer cuidados especiais. Papai até foi submetido a uma transfusão
de sangue pela equipe do médico Osvaldo Cruz.
O doutor fez a solicitação para o receituário do
tratamento, entregou algumas amostras que serão
suficientes por alguns dias, caso os medicamentos
não sejam encontrados na capital, deverá ser importado diretamente pelo médico responsável, no
caso será o doutor Edeuclésio, que receberá os resultados dos exames e acompanhará o tratamento
de perto. As recomendações dos médicos são de:
absoluto repouso, sem nenhum esforço físico. Caso
ele sinta fadiga, apareçam manchas avermelhadas
na pele, o estado febril aumente, ele necessitará de
tratamento intensivo e talvez outra transfusão
de sangue.
1
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À noite, o doutor Edeuclésio chegou para examinar meu pai, sentou-se na escrivaninha do quarto
e colocou o óculos para ler todos os papéis que
minha mãe entregou.
Após ler e reler alguns desses documentos ele
explicou:
– Amigo Barão, os resultados dos exames não dizem
muita coisa, mas se adicionar aos sintomas, juntos
podem indicar um diagnóstico mais preciso. A
princípio, até onde entendo, está com uma anemia
profunda e ainda estamos investigando as causas.
O doutor Cruz, recomendou o tratamento com
medicamento antimetabólitos: o “bussulfan e a hidroxiuréia”. Estou providenciando o pedido imediatamente. – Como está se sentindo, muita fraqueza?
– Um pouco cansado e estas aftas na língua estão
me incomodando também.
O Doutor abriu sua maleta, apanhou algumas pílulas e recomendou.
– Tome uma dessas a cada doze horas, sentirá melhoras. No seu caso foi recomendado transfusão,
você sabe que talvez iremos precisar fazer?
– Sim, a equipe do doutor já fez em mim. Sou do
tipo “O Negativo”. – Explicou papai.
O doutor balançou a cabeça afirmativamente e
olhando para mamãe recomendou:
– De hora em hora tome a temperatura dele. No
caso de aumentar acima dos trinta e oito graus
faça compressas e, se ainda assim persistir, eu
recomendo um banho para baixar a temperatura. Procure alimentá-lo com um cardápio que dê
sustância: fígado, rim, coração, carnes de aves, de
peixes, se possível inclua também mariscos crus
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e camarões, esses mais difíceis de encontrar e o
mais importante, muito líquido.
Colocando a mão no ombro de papai continuou.
– Caro Barão, agora descanse, amanhã volto para
te ver novamente.
Com leve aceno de cabeça e apertos de mão, o
doutor despediu-se de todos e tomou o seu rumo.
Diário, a notícia se espalhou rapidamente e os empregados da fazenda, os amigos, até o padre estão
todos apreensivos, muitos cautelosos em visitá-lo,
com medo de papai estar com doença contagiosa,
aquela terrível que todos temem. O doutor Edeuclésio tem vindo todos os dias vê-lo, ontem trouxe
os resultados dos exames de compatibilidade dos
doadores e o Sebastião, “semente de bucha”, foi o
escolhido de Deus. Hoje papai foi submetido a outra
transfusão de sangue.
O vizinho, carrancudo, comendador Perreas e
sua família vieram visitar papai, na saída disse à
mamãe estar indignado com o doutor e eu ouvi
a reclamação.
– Onde já se viu, estamos no fim do mundo, deixarem esse tal doutorzinho colocar o sangue de um
preto nas veias do nobre Barão!
Mamãe respondeu, com delicadeza, que qualquer
pessoa poderia ser doadora, independente de raça,
inclusive o comendador e sua família, caso tivesse
o teste de compatibilidade confirmado.
Ele rapidamente desconversou e não se colocou a
disposição como muitos, pelo medo do contagio gerado pela falta de informação da doença do sangue.
Uma pena, em pleno século XX, esse senhor acredi-
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ta que seu sangue é diferente do Sebastião, apenas
porque possui posses. Pura ignorância, um boçal,
ele precisa aprender mais com os livros.
Estou passando quase o dia todo ao lado do papai, o
doutor recomendou não perturbar seu sono e nem
conversar, apenas observar e servi-lo caso necessite
de alguma coisa. Hoje, ficou pouco na cadeira, passou
a maior parte do tempo na cama, muito calado. Ele
reclama que o remédio tem forte efeito sonífero.
Tenho ocupado o meu tempo nas literaturas,
procurando conhecer melhor uma forma de
ajudar papai a combater essa doença do sangue.
Infelizmente encontrei poucas informações, porém uma chamou muito a minha atenção, dizia
que os pacientes com estes sintomas estavam recebendo tratamento similar ao de câncer. Só de
pensar me deu arrepios. Câncer, meu Deus! Pedi
a Deus para afastar essa doença do meu querido
pai. Lembrei o que o doutor disse naquele dia
das bodas dele:
“Contrair doenças como lepra, câncer, peste ou
maleita, em todos os casos são encarados pela sociedade como uma sentença de morte”.
Eu sabia que papai era muito querido, mas não
tinha noção exata do quanto. O termômetro disso
foi a quantidade de telegramas e correspondências
que ele tem recebido, são muitas e estou lendo um
a um para ele. Hoje cedo, recebemos um especial
informando que a tia Ingrid, irmã de mamãe, está
vindo para ajudá-la, os primos Felipe e Flora ficaram
com o tio Leopoldo. Tenho certeza que será muito
bom a tia Ingrid vir, quem sabe a mamãe anima-se
e não fica tão triste como está. Nossa, pensando bem,
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passou pela minha cabeça que ela pode estar sabendo
de algo e está nos escondendo. Será?
Contrariando os boatos espalhados pelos mal-informados, dona Maria Dolores “benzedeira” ficou
sabendo da doença e veio visitá-lo.
Graças aos avanços na medicina, a transfusão foi
uma benção para a saúde de papai, depois do procedimento até o brilho de seus olhos mudaram,
percebo que está muito mais disposto e vigoroso.
Queira Deus que esse novo tipo de tratamento
possa curá-lo. Neste dia, quero ver a cara do comendador e de muitos outros mal-informados. Saber
que um corajoso negro salvou papai!
O Casarão não está mais silencioso como de costume, desde a chegada da tia Ingrid. Anoiteceu,
mais um dia vencido. Sentada ao lado da cama de
papai, estava entretida colocando as anotações em
dia enquanto ele jantava.
– Querida, não vai comer? está uma delícia. Hoje,
a Nega Fia caprichou no tempero.
– Não estou com fome, papai. Belisquei alguns petiscos agora a pouco.
Colocando a bandeja de lado, limpando a boca com
o guardanapo, ele foi direto ao assunto:
– Filha, sobre o que tanto escreve, poderia saber?
– Ah...! Papai. Sobre a vida. O meu objetivo é
escrever para guardar tudo aquilo que considero importante, mas ainda não sei o que seria
importante, por isso escrevo tudo na intenção
de relembrar no futuro tudo isso ou para que
outras pessoas conheçam detalhes dessa nossa
época. Eu estou seguindo a dica do vovô, ele me
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disse que a escrita é eterna como os pergaminhos
egípcios.
– Nossa!. Que linda definição para a arte de escrever, quem sabe Deus não me mandou uma artista,
talentosa, nascida aqui em casa para brilhar no
mundo todo! – Ele piscou e sorriu.
– Não. Não quero pompas papai, não desejo notoriedade. Quero apenas escrever sem compromisso.
– Filha, deixe-me ver o que já tem escrito? Pelo
jeito deve ser muito, porque você já usou uma boa
quantidade do papel apergaminhado2 que trouxe
e, isso, sem falar nas fitas de tinta.
Pensei rápido, se deixar o papai ler, ele irá pensar,
no mínimo, que estou com problemas mentais. A
melhor saída seria eu ler para ele e assim escolher
o que pode ou não ser lido.
– Sim, papai. Mas com uma condição!
– E qual seria o impedimento, filha?
– Eu lerei o que escrevi, porém as partes que julgar
íntimas eu omitirei. Concorda papai?
– Trato feito, querida.
O som de nossa conversa descontraída chamou a
atenção de minha mãe, que abriu a porta e “deu
um pito” em nós dois, dentre outras palavras da
repreensão, ela enfatizou a necessidade de papai
alimentar-se tranquilamente e descansar.
Depois de estar com meu pai, o doutor veio conversar com mamãe fora do quarto e eu, curiosa,
procurei estar por perto para ouvir. Ele disse
que consultou, a pedido do amigo Cruz, o médico
alemão, diretor do Instituto de Medicina Experimental em Frankfurt, o doutor Paul Ehrlich
2

Papel apergaminhado - conhecido como papel sulfite ou Bond paper.
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que estava testando um composto químico na
luta pela imunidade da doença do sangue, falou
sobre a viabilidade de transferir papai para seus
cuidados, entretanto, o especialista achou desnecessário viajar, ainda mais quando soube dos
resultados de seus exames, seu estado de saúde
e também porque as recomendações médicas conhecidas sobre a “Leucemia” seguem os mesmos
padrões de tratamentos tradicionais, combinando
os mesmos prescritos para pacientes portadores
de anemia aguda e cânceres (antimetabólitos,
calmantes e transfusão de sangue), no entanto
neste caso específico, ele abriu uma exceção e colocou à disposição o seu experimental tratamento
quimioterápico, caso seja aceito pelo médico responsável e pela família. Por esta razão o doutor
Edeuclésio foi claro em dizer que as chances de
cura para a doença do sangue, com o tratamento
disponível até o momento, considerando o estágio
da doença, eram mínimas, por isso deixaria a família decidir sobre usar ou não o novo tratamento
experimental.
Recebi a notícia como um choque, não imaginava
ser tão grave a doença de papai, mamãe ficou perplexa e inconsolável.
Ela prontamente autorizou o tratamento experimental do médico alemão, porém achou importante
papai saber e, também, consentir.
Por isso pediu ao doutor que voltasse ao quarto
com ela para explicar tudo ao papai. Desta vez
fecharam a porta e eu e tia Ingrid ficamos de fora
esperando.
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Agora conhecemos o inimigo que papai e todos
nós estamos enfrentando, ele tem nome: Leucemia.
Embora mamãe não tivesse proibido de falar sobre
isso com papai, achei melhor não tocar mais no
assunto com ele.
Esta manhã, ele apresentava um semblante diferente de ontem, estava mais triste e parecia
mais cansado, percebi que o seu estado de saúde
mudava da noite para o dia. Para animá-lo abri
bem as janelas do seu quarto, deixei o sol entrar,
certifiquei-me que já havia tomado o desjejum e
como combinado disse a ele, estar pronta para a
leitura do meu diário.
Sem pronunciar nenhuma palavra, com um pequeno sorriso de canto de boca, consentiu positivamente balançando com a cabeça.
Durante a leitura, percebi que havia fechado os
olhos, parei a leitura e me preparei para sair do
quarto, quando o ouvi dizer, ainda de olhos fechados.
– Por que parou?
– Vou deixá-lo descansar, papai. Volto mais tarde.
– Não. Disse ele de olhos bem abertos e continuou.
– Quero conversar com você, querida. Se quiser
pode anotar tudo.
– Sim, senhor. O que foi?
– Não sei nem por onde começar. Ajeitou-se melhor
na cama, ficou quase sentado apoiado na cabeceira
e falou pausadamente.
– Filha, faz um tempinho que estava desconfiado
que tinha alguma coisa ruim, mas jamais pensei
em uma coisa tão grave e terrível. Preciso que seja
forte, imagino o quanto essa situação abalou vocês,
mas sinto que você, filha, tem condições de me
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ouvir e ajudar-me, neste momento está melhor do
que a sua mãe que precisará de muito mais apoio.
“Encare comigo o fato de que o tempo não está
mais do meu lado, por isso agora, tenho urgência
em viver”. – Para isso vou necessitar muito de sua
ajuda. Primeiro preciso organizar todos os meus
contatos comerciais e pessoais, será importante você
saber quem são e o que faz cada um deles, para
adiantar, tenho muita coisa nos meus arquivos, estão na segunda ou terceira gavetas da escrivaninha,
nas pastas de couro cinza. Será importante saber
tudo do nosso negócio, o café, do preparo do solo,
plantio até o transporte. Nestes dias pensei muito e
acredito estar na hora de passar todo conhecimento
a você. Pode parecer um tanto cedo, mas é preciso.
Completou.
Fui buscar as pastas que papai havia mencionado
e ficamos um longo tempo conversando sobre a
administração dos negócios, para que serve uma
balança grande com quatro arrobas de peso, como
preparar o solo, como tratar as cerejas do seleto
café tipo exportação, do cuidado no ensacamento,
qualidade no processo de torrefação, manejo nas
tulhas de café, na maneira da comercialização e o
escoamento da produção.
Regra número um, muito importante: dividir a
produção em sete partes, subtrair uma das partes
para o consumo próprio e, reservar outra para a
entressafra quando a oferta diminui, assim poderia
conseguir, às vezes, preços melhores. Considerar esta
mesma regra para o resultado dos meeiros3 na terra.

3
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“Meu pai ensinou-me que, como em tudo na vida
nada acontece por acaso, o sucesso será sempre o
resultado da iniciativa e do bem executado com
planejamento, cada etapa depende da outra, igual
aos dentes das engrenagens que giram um engenho de café. Esta é uma lição para nunca, jamais
esquecer-me”.
Abri a pasta de couro azul, aquela que guarda os
detalhes das finanças, explicou porque coloca os dividendos em três diferentes instituições bancárias.
Para ele é uma medida necessária de segurança,
caso um dos bancos viesse a bancarrota, ele imagina estar com o patrimônio protegido pelas outras
contas. Esta pasta guarda também os documentos
de propriedades, de bens e título.
A respeito da pasta preta encontrei os nomes, as
datas de nascimento e o dia que todos os empregados chegaram à propriedade. Contém informações detalhadas individualmente do capataz, dos
meeiros italianos, dos capiaus da roça e de todos
os negros.
Quase escondida no fundo da terceira gaveta, colocado de modo perfeitamente alinhada a lateral,
encontrei uma linda caixa dourada, tipo porta
joias, feita de ferro com detalhes na tampa e laterais. Papai disse que foi um presente do vovô
e era para nunca mexer nela, porque continha
apenas coisas pessoais.
Mamãe chegou com os seus medicamentos e encerrou nossa conversa.
Ela avisou o papai que o juiz estava aguardando
na sala, conforme havia pedido, para lavrar o seu
testamento.
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Juntei todos os documentos e pastas espalhadas
sobre a cama e as coloquei em seus lugares de
origem.
Passei o resto do dia redigindo e digitando, em minha máquina de datilografia, todas as anotações
do bloco de notas para as folhas de papel apergaminhados.
Diário, quinta-feira, 13 de dezembro de 1900,
hoje faz um mês que meu querido pai foi morar
no céu. A falta dele traz uma dor incontrolável,
a ausência uma tristeza tão profunda que não
poderia nem imaginar que existisse. As borboletas perderam as cores, tenho a sensação de estar
enxergando tudo monocromático. Em cada canto
do casarão ainda posso sentir a presença dele e
não é raro imaginar ouvir sua voz ecoando nos
corredores, a me chamar. Seus últimos dias foram
desesperadores, ele alternava momentos de lucidez
com pantomina, o doutor disse que era comum
essa reação em pacientes, ele fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar papai, para ele o
composto químico experimental, talvez, teve uma
reação contrária à esperada, contudo não importa mais qualquer prognóstico e, ainda, de acordo
com o seu laudo médico, papai sofreu um colapso,
falência múltiplas de órgãos.
Somente agora tomei coragem para escrever e estou na biblioteca, acomodada na mesinha preferida
dele, admirando a linda caixa de joias dourada.
Mamãe ainda está na cama, muito fraca e inconsolável desde o acontecido, ela recusou-se comparecer à
missa de sétimo dia realizada na capela da fazenda
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e, até agora, não foi visitar o jazigo. Tia Ingrid tem
cuidado de nós e mantido o casarão em ordem.
Ontem, fui colocada à prova, tive a primeira experiência sobre tudo que papai me ensinou sobre
administração. Giuzepe e Ângelo, meeiros italianos,
vieram falar com mamãe, mas como ela não estava
em condições de recebê-los, eu quis saber do que
se tratava, ele pediu muitas desculpas pela ocasião
incômoda e, “Bepê”, Giuzepe, o italiano, disse que as
famílias italianas precisavam saber se a nova administração das terras manteria o trato como quando
fizeram o acordo com papai. Sem consultar mamãe,
defini pelo “sim”, pedi para ele transmitir a todos que
não existia planos de mudanças, absolutamente era a
nossa intenção manter todas as famílias e os acordos
firmados, contudo poderíamos nos próximos momentos precisar de muito mais ajuda. Neste momento,
Ângelo, ainda, propôs receber os pagamentos quando
puder, sem data específica. Agradeci e despediram-se.
Esta visita me fez pensar como o tempo passa
rápido e recordar dos acontecimentos recentes.
A pedido do doutor, embaixo de forte chuva, o
padre Politto veio entregar a extrema-unção4 ao
papai e tomar a sua confissão. Quando ouvi a reza
do padre, entendi do modo mais difícil, que este
era um ritual de despedida da vida, uma espécie de
última oração para um moribundo. Os familiares
e conhecidos naquela sala tinham conhecimento
que papai estava prestes a partir, eu tive muitas
pistas e oportunidades para também acreditar
nisso, mas contrariando tudo, ainda tinha plena
convicção em sua recuperação.
4

Extrema-unção - é um sacramento cristão, dedicado aos enfermos cristãos que estão
em risco iminente de perder a vida.
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Lá fora o temporal não dava trégua, Tião, ofegante,
entrou todo molhado na sala, estranhei porque o chão
estava sempre impecavelmente lustro e ninguém
tinha permissão para entrar daquele jeito. Dirigindose à mamãe disse que o cavalo alazão estava muito
ruim, estava adoentado fazia alguns dias, pediu permissão para alguém ir buscar o veterinário na vila.
Naquela mesma noite, ao lado do papai, segurando sua
mão em seus últimos momentos de lucidez, ele olhou
diretamente para mim e tentou dizer algo, mas não
compreendi, então para facilitar, debrucei-me sobre
ele e encostei o ouvido em seu rosto para ouvir:
– Desculpe-me querida, estou muito cansado...
Lembre-se do que conversamos, cuide de sua mãe.
Beijou-me levemente e com muito esforço sorriu
de canto de boca. Ainda olhou para mamãe, piscou
levemente e desfaleceu. O clarão do relâmpago iluminou o quarto, seguido quase instantaneamente
do barulho ensurdecedor, imaginei que o raio teria
caído muito próximo, neste exato momento papai
partiu, despediu-se da vida. Houve o momento de
dúvidas, que gerou um silêncio sepulcral, logo que
o médico balançou a cabeça o quarto foi invadido
pelo som de um coro de choros e lamentações.
Esta é uma realidade incondicional da vida, imagino que como este, existem momentos na vida que
todos somos igualmente egoístas, mas ninguém
mesmo neste instante poderia ter um vislumbre
do tamanho de minha tristeza. Jamais me ocorreu que meu querido pai, um dia, faria parte da
temível lista de obituários.
Naquele momento mais terrível de minha existência, buscando um alento para o meu total despreparo, lembrei-me de uma frase que li:

84

Luna Lina
A menina que semeava ecos
“Você não está sendo punida pelo universo e também não é nenhuma vítima do acaso. O teu sofrimento, por maior que possa ser, não diz respeito
a mais ninguém, a não ser unicamente a você”.
Depois dessas recordações, algumas frações de
momentos do funeral surgiram instantaneamente. Papai sendo preparado para tirar sua última
fotografia, o cortejo fúnebre parado brevemente
na capela da fazenda, as últimas homenagens do
santo padre Pollito, a procissão acompanhando-o
a caminho do espaço de descanso eterno, todos
com vestimentas de luto. Minha mãe dispensou o
serviço das carpideiras que seguiram em silêncio,
pois ela havia deixado claro que jamais aceitaria
encenações, o céu ainda estava fechado e logo no
alto da entrada do cemitério, lê-se o epitáfio5 escrito
em arco com letras vitorianas:
“Ó TU MORTAL QUE ME VÊS
OBSERVA BEM COMO ESTOU,
EU JÁ FUI O QUE TU ÉS
E TU SERÁS O QUE EU SOU”.
No interior do antigo cemitério, local de passeios
familiares após as missas dominicais, está uma
longa alameda principal ladeada por grandes
palmeiras imperiais, cortada por intermináveis
ruelas repleta de velhos túmulos, parecida com
um labirinto, a maioria dos jazigos pequenos e,
alguns, até sem lápides, outros assemelham-se a
monumentais obras arquitetônicas, um claro
indicativo da posição social galgado pela família
e sua nobreza, não diferente, o mausoléu de nos5

Epitáfio significa “sobre o túmulo”, frases escritas em lápides.
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sa família, na rua principal, destaca-se pela sua
imponente grandiosidade, a inconfundível capela
com a cruz dourada no alto do telhado e abaixo
a palavra, “RESSURGEMUS”, do latim significa ressurgiremos, tudo estava perfeitamente preparado
para as últimas exéquias6 cristã, celebrada pelo
Cardeal vindo especialmente da Capital, no seu
interior estão as imagens de santos, vitrais, fileiras
de fotos e objetos dos entes que repousam ali. A
capela estava perfeitamente limpa e arrumada, o
ataúde construído em madeira de lei finamente
trabalhado, arrumado e sobre o centro da mesa
estava papai. Olhando-o fixamente, procurando
uma explicação, percebo que qualquer pessoa poderia ser enganada pela sua expressão de serenidade, se não fosse a cruel realidade, imaginariam
facilmente que estivesse dormindo, zombando de
todos com aquele costumeiro e discreto sorriso de
canto de boca.
Na hora da difícil despedida, o silêncio foi quebrado
por três badaladas do sino, formou-se uma pequena
fila e, assim, observando atentamente os trejeitos,
tive a nítida impressão da falta de eloquência
de algumas daquelas pessoas presentes, a típica
burguesia, que demonstram um único propósito,
o de desfilar seus trajes e ornamentos preciosos
ou, talvez, quem sabe, pela pura obrigação social,
mesmo porque para a nossa pequena cidade, esta é
uma ocasião especial, um importante evento, neste
momento o pensamento trouxe um calafrio que
percorreu meu corpo, só de imaginar o desprezo
6
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que papai teria diante de uma situação assim, ele
que sempre procurou a simplicidade, teria uma
frase feita para essa situação:
“La foi commence là où se termine la fierté, ce est
là que nous sommes tous égaux”.
Lembro-me que essa frase era sempre usada em
qualquer situação que ele presenciasse uma manifestação exacerbada de vaidade. Desde muito
pequena estive acostumada a ouvir de papai, repetidamente este dito popular francês, uma das
línguas que ele dominava perfeitamente e que
significa:
“A fé começa onde o orgulho termina, este é o
lugar onde somos todos iguais”.
Certamente este poderia substituir, com louros, o
epitáfio na entrada do cemitério.
Depois dessa vicissitude7, pensando além do acontecimento, prematuramente encontro-me rodeada
de incertezas e posso garantir que a maior delas é
não ter a mínima ideia do que o futuro nos reserva, porém, tenho uma única e absoluta certeza, a
consciência de que nada mais será como antes e, no
final, depois de terminado o cerimonial, restaram
apenas mamãe e eu.

7

Vicissitude - Mudança ou diversidade de coisas que se sucedem.
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D

ílio pausou a leitura para refletir a experiência única.
Neste momento não tinha a menor ideia do tempo,
sentia-se realmente vivenciando cada palavra, cada frase
daquele pequeno diário.
“Incrível como esta menina é perspicaz, nem de longe
tem alguma semelhança com aquele estereótipo de filha rica
e mimada de Barão, muito ao contrário, ela parece muito
preparada para a sua pouca idade. Muitas revelações foram
importantes com extraordinária riqueza de detalhes, alguns
até surpreendentes, contudo, perder o seu pai foi muito triste”.
As dúvidas permanecem, onde estará localizada e como
será que está, hoje, a fazenda “Esperanza”? Com as informações que encontrei já é possível iniciar uma investigação. E
começarei agora mesmo!
Ligou para um grande amigo historiador da redação.
Um rapaz tranquilo e muito gentil, independente do tempo
e distância, sempre que possível estavam juntos.
– Ailton, sou eu o Dílio. Amigo, preciso de uma ajuda
sua, desculpe-me, mas nem sei as horas.
– Sem problemas, amigão. Do que precisa?
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– Preciso encontrar uma fazenda centenária chamada
“Esperanza”, anotou? Tudo que sei sobre a família que lá vivia
é que o proprietário era um rico Barão do café, seu nome era
Walter, a esposa Alzira e a filha Luna Lina. Viveram lá nos
anos de 1900 ou talvez antes. Pode me ajudar?
– Sim, sem problema, anotei tudo, amanhã vou pesquisar
e depois passo lá na sua sala para conversar. Por acaso recebeu
alguma herança?
– Não, eu tirei alguns dias de licença, não estou no trabalho, estou em casa. Qualquer coisa me ligue. E não se trata
de herança, depois te conto tudo. Ok!
– Tudo beleza, eu te informo. E a menininha Emília,
está bem?
– Sim, obrigado, – respondeu Dílio.
– Fique na paz, amigão.
– Você também, obrigado.
Dílio aproveitou para beliscar algumas guloseimas e
rapidamente voltou à leitura, em seu cantinho preferido.
Diário, domingo 13 de janeiro de 1901.
Aqui estou, coincidentemente dois meses depois de
papai ter partido, ainda sem entender direito o que
sucedeu, ainda muito difícil de acreditar. Eu e mamãe estamos procurando continuar, pois sabemos
que não existe outra maneira. Faz um tempo que
a Tia Ingrid precisou retornar à sua casa. Estamos
nos sentindo esquecidas, solitárias e minúsculas no
casarão, poucas pessoas vieram nos visitar neste
período de luto, até o amigo “Eco”, a árvore da sabedoria, calou-se, nunca mais respondeu aos meus
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apelos, mesmo assim tenho ido todos os dias para
tentar ouvi-lo. Ele está definhando paulatinamente depois daquele fatídico dia, que o raio decepou
grande parte de sua copa. No momento que o vi
quase partido ao meio, imaginei a dor que havia
sentido e, ainda, guardo viva a lembrança de sua
voz inconfundível e serena dizendo:
“Pequenina, procure enxergar a essência das coisas no seu interior, são ecos de sons que sempre
estiveram em sua vida. Precisa sempre estar grata
por este presente oferecido pela mãe natureza”.
Observando-a da janela do meu quarto, é possível ver muitas pontas, ao redor do local onde foi
atingida, chamuscadas e muitos pedaços de galhos
espalhados no chão.
A pedido de mamãe, estou no quarto preparando,
antecipadamente, os materiais escolares conforme
a lista que recebi, amanhã iniciarão as aulas, estou
ansiosa para voltar aos estudos, com saudades da
professora Joana, dos amigos e da Escola Estadual
Barão do Rio Branco. Li no jornal Diário Popular,
que na capital, algumas escolas particulares, estão
adotando a ordem de classe mista. Interessante essa
notícia, espero que essa moda chegue aqui um dia.
Os primeiros reflexos da falta do papai começaram
a aparecer, mamãe continua apática e distante, sem
condições, ainda, de prosseguir com os negócios da
família, ela logo percebeu que papai tinha razão,
eu poderia auxiliar na administração da fazenda
e, nas poucas ocasiões que surgiram, ela indicou-me
como a responsável pelas decisões, juntamente com
o advogado doutor Ananias e para dar credibilidade às negociatas, também, passar o poder para
que eu possa resolver quaisquer pendências, com
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sua total certeza da minha capacidade, ela lavrou
no cartório a minha emancipação1.
Essa atitude trouxe muitas dificuldades, não foi
nada fácil e gerou até revolta, senti-me transgredindo as normas de conduta, a começar pelo tabelião, ele, terminantemente, recusou-se a outorgar o
documento, alegando que nesta comarca desconhecia um pedido igual e, muito menos algum aceito,
ainda pior, para uma menina.
“Essa foi mais uma demonstração de puro desrespeito, porque se fosse um ‘varão’ feito igual pedido,
teria passado despercebido dentro do cartório,
mas o latente preconceito generalizado contra a
manifestação do intelecto feminino, especialmente
de uma adolescente, nesta época, ainda é capaz de
causar muito espanto, repulsa e indignação.”
Infelizmente, para resolver, foi necessária a autorização do senhor juiz Humberto, amigo de papai,
para conseguirmos a minha emancipação.

Sofia trouxe o telefone e disse:
– Dílio, é seu amigo Ailton. Ele quer falar com você.
Deixando a leitura de lado, ele o atendeu.
– Ailton, grande amigo, que surpresa. Conseguiu alguma
coisa, diga lá?
– Amigão, encontrei algumas pistas sobre a fazenda
“Esperanza”, separei duas possibilidades. A mais provável,
conforme os documentos, diz que ela foi referência em produção de café e cana-de-açúcar, porém, também, encontrei
1
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notícias sobre cultivo algodoeiro, essa era a fazenda do Barão
Lanza, Walter Lanza e, o mais interessante, ele teve uma
única filha. A outra que encontrei, difere no nome do Barão
e do número de herdeiros.
– Será possível Ailton, a fazenda que procuro foi especificamente uma monocultura de café.
– Pense, amigão, na hipótese de que ao longo dos anos,
tenha mudado a sua vocação agrícola. Quanto à confirmação dos nomes que você me passou, antecipei-me e fiz uma
consulta no registro de propriedade dessas terras e aguardo
o resultado.
– Tem a localização da fazenda?
– Sim, tenho, nobre camarada Dílio. Vou passá-la no seu
e-mail agora mesmo, com todas as informações que encontrei.
– Muito obrigado pela força e fico te devendo uma. Fique
na paz, amigo.
– “Ban dia”. – Despediu-se, sempre alegre e bem-humorado, Ailton em sua linguagem própria.
***
– Dílio, o GPS diz que já estamos onde foi indicado, na
Estrada do Oratório. Neste trecho começa a estrada de terra, chão batido, daqui a aproximadamente dois quilômetros
chegaremos ao endereço. – Indicou Sofia.
– Mal posso esperar, estou ansioso para materializar tudo
que imaginei na leitura. Espero que seja a fazenda correta.
– Papai, tem bichos lá?
– Filha, primeiro preciso descobrir se é mesmo a fazenda
de Luna Lina. No sítio tem matas e é provável que tenha bichos.
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Esta pequena viagem familiar, de exploração, foi um teste
tanto para os passageiros quanto para o automóvel. Entre
solavancos e desvios dos buracos na estrada, notava-se a
alegria e esperança em todos.
De repente, o coração de Dílio acelerou ao ver surgir no
pé do vale uma bifurcação na estrada. À direita uma grande
propriedade rural com uma entrada construída em tijolos
e portão de madeira. A estrada, que levava ao interior da
fazenda, tinha o pavimento em paralelepípedos, ladeada por
uma fileira de grandes palmeiras imperiais, que iniciava no
portal e terminava em uma enorme e magnífica construção,
localizada no alto da propriedade.
– Meu Deus, ela existe! Enfim te encontrei... – Admirado,
ele falou em voz alta.
Parados defronte ao portal, onde a placa de madeira
pendurada no alto indica:
“BEMVINDO A FAZENDA ESPERANZA”

Era possível observar que o local, apesar de sua grandiosidade, tinha o mato alto, a conservação das madeiras estava
péssima e dava indícios que o local poderia estar abandonado
há muitos anos.
Dílio decidiu entrar na propriedade.
Estacionou no primeiro lance de escada do elegante
casarão estilo inglês e antes de descer, um senhor negro,
aparentando idade avançada, sobre a sua montaria, provavelmente notando estranhos na propriedade, veio ao encontro.
Desceu do belo cavalo.
– Tarde, “ocê” procura “arguém”?
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– Sim. O senhor mora aqui? – Perguntou debruçado na
janela do automóvel para o desconhecido.
– “Sinsinhô”, – respondeu o desconhecido com o sotaque
tipicamente caipira.
– Eu gostaria de saber se estou na antiga fazenda do
Barão Walter e sua filha Luna?
A pergunta causou espanto ao desconhecido.
– Vou levar “vós me cê” até minha “humirde” casa para
“conversa mió, um tiquinho de prosa”. É perto daqui, “acompanhe”.
A caminho da casa do gentil senhor, era possível enxergar toda a beleza do casarão. Nitidamente inspirado nos
luxuosos palácios franceses, com impressionante riqueza de
detalhes, destoava de sua época. Essa edificação certamente
teria sido uma ousadia, fora de qualquer padrão onde ainda
predominavam essencialmente, no Brasil, a arquitetura estilo
colonial português. Os grandes casarões costumavam contar
com espaços generosos, porém com acabamentos mais rústicos, ricos em varandas e telhados aparentes. A maioria delas
tinha ausência de pátios e jardins planejados. Este casarão
era impressionante, tinha a aparência de um bloco retangular, construído de pedra branca com dois níveis de altura,
grandes janelas em arco alinhadas em perfeita simetria nos
pavimentos inferior e superior. Todas as paredes com detalhes
em filetes e molduras que, também, acompanham os mesmos
contornos nas portas. Ao centro da construção, a suntuosa
entrada que foi especialmente projetada em semicírculo,
lembrando meia circunferência de uma torre, segue do chão
até o alto da fachada, com o acesso principal da casa e, no
alto da entrada principal, acompanhando as linhas circulares,
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também, o mesmo estilo de janelões. No topo da construção,
até onde era possível enxergar, as paredes decorativas com
acabamento de beiral, tipo platibanda, todo o contorno do
edifício, imitando o acabamento de balaústres em relevo,
servia, talvez, para esconder completamente o telhado. Nos
cantos superiores do casarão e no topo da entrada circular,
estavam estrategicamente colocados os capitéis com formas
de esculturas. O requinte estava nas escadarias da entrada
que tinham dois lances. O primeiro levava ao espaçoso pátio
do jardim que ladeava o casarão. Nesse patamar estavam
os pedestais com estátuas de anjos e os grandes vasos que
atribuíam o toque sofisticado à imponente arquitetura. O
segundo lance de escadas foi projetado para acompanhar o
semicírculo com acesso a entrada principal. Era realmente
uma obra-prima dos antigos construtores, capaz de tirar o
fôlego de qualquer observador. O estilo europeu da luxuosa
construção, ainda nos dias de hoje, continua a ser extremamente raro para os atuais padrões. O conjunto fica ainda
mais visível, olhando no sentido contrário do casarão, onde é
possível ver o contorno do grande jardim tomado pelo mato
alto e pequenas árvores, porém nenhuma delas se assemelha
com as características descritas no diário.
Dílio pensou: “Este jardim na época devia ser um verdadeiro deleite para os amantes do paisagismo. Será que a
árvore que a Luna enfatiza em seu diário está aqui?”
Acomodados na cozinha, Dílio pegou seu bloco de notas.
O senhor Antônio Getúlio, aquele que nos recebeu e sua
esposa Vanira, uma senhora negra simpática, nos ofereceram
um café e refresco.
– “Ocê” é o dono da fazenda? – Perguntou Antônio.
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– Nossa, não. Essa é uma longa história. Primeiro gostaria de saber sobre a família que aqui viveu há muitos anos.
– Meu pai “falô” que a “fia” do Barão deixou a fazenda
para um herdeiro, mas ele jamais apareceu, nunca foi visto
por ninguém aqui, também não nomeou “arguém” para administrar. Todos aqui “acredita” que o herdeiro abandonou
seu dote, escafedeu-se ou morreu, tenho certeza “purquê”
nasci aqui e moro aqui a vida toda.
A senhora interrompeu a conversa e levou Sofia e Emília
para a sala e deixou os homens conversarem tranquilamente
na cozinha.
– Era Luna Lina, o nome da filha do Barão? – Perguntou
Dílio.
– “Sinsinhô”. Acho que era esse o nome dela. Sei que ela
foi “morá“ na cidade grande. Meu pai disse que tudo aqui
ficou nas mãos do meu avô “Bastião”.
– Seu avô era o Tião, capataz da fazenda?
– “Sinsinhô”, Sebastião Garibaldo Damaceno, já “falecido”. – Respondeu Antônio estranhando as perguntas.
– Antônio, você possui alguma foto dele ou da família?
– Espere, um bocadinho, vou “procurá”.
Ele voltou com uma caixa de sapatos, com poucas fotos.
Olhando juntos as fotografias na maioria preto e branco,
amareladas pelo tempo. Algumas nitidamente eram fotos
“post mortem”2. Ele separou duas e entregou a Dílio, que ficou
entusiasmado em poder ver pela primeira vez o rosto de um
personagem até então, desconhecido do diário. Sobre as fotos que ele segurava, Dílio ajeitou o óculos para analisá-las.
2

Foto post mortem - é uma fotografia de uma pessoa morta.
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No plano de fundo, estava o casarão em destaque, no plano
frontal, quatro negros e um lindo cavalo.
– “Este”, apontando o senhor Antônio comentou, era o
“vô Bastião” em pose, segurando as rédeas. O cavalo era o
preferido da menina e do Barão, ao centro a minha vó Maria
Quitéria e a Maria do Rosário, na ponta o negro Izidoro.
– Maria Quitéria, sua avó, esposa do Tião? – Indagou
Dílio espantado com a descoberta.
– Sim. “Vos me cê” soube dela, também. – Respondeu
calmamente o senhor.
– Sim, pelo texto do diário. – O cavalo é o alazão?
– “Num” sei, mas posso “descobri” pro “sinhô”.
Apressado passou a analisar a outra foto, onde estavam
várias pessoas reunidas defronte a um galpão. De fronte a ele
havia uma enorme porta de correr, em cujo topo estava escrito:
“Engenho”. Antônio mostrou outra foto e disse que aquele
momento provavelmente deveria ter sido um dia muito especial
para a família do patrão, pois ela e os empregados juntos na
mesma foto, certamente era uma ocasião rara. Explicou que
foi tirada na entrada do antigo galpão da selaria, demolido há
anos. Apontou a menina Luna, filha do Barão, em frente ao
pai, e o seu avô, Sebastião, ao lado do Barão. Todos os adultos
estavam em pé. À esquerda a esposa, Alzira, depois dela perfilados estavam a Maria do Carmo, Maria Quitéria e o Izidoro,
com seu sorriso inconfundível. Dílio, apontando para a menina,
perguntou se ele tinha certeza que aquela era a filha do Barão,
a Luna Lina. Antônio respondeu que provavelmente sim.
– Bem, fotos “véias” que tenho daquela época, são só
essas “memo”, – afirmou Antônio Getúlio.
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– Podemos conversar com seu pai, Sebastião?
Espantado ele respondeu:
– Meu pai! Ele morreu. Mês que vem “faz” dois anos. Ele
tinha 96, com cabeça boa.
– Minhas sinceras condolências. O senhor ainda mantém contato com algum parente da Maria do Rosário ou do
Izidoro?
– Minha “vó” falava muito “desses aí”. Eu era muito
“novim” na época, não tenho “recordação” deles “não”, mas
tenho amizade com os netos e bisnetos do Izidoro. Um dos
netos, o Francisco, mais “novim”, ainda mora na fazenda. A
Maria do Rosário “num” conheci.
– Podemos conhecer a sede da fazenda, os galpões e tudo
que puder?
– “Sinsinhô”, vamos. – Disse levantando-se para levar
Dílio para conhecer a propriedade.
Explorar a realidade trouxe a Dílio uma grande euforia,
visto que até dias atrás tudo era apenas um mundo de imaginação. Pensando bem, foi recompensador encontrar a fazenda
“Esperanza”. A sensação era ter realizado uma viagem no
tempo. O magnífico casarão, com pátios contornando toda a
sua frente e lateral, o piso de granito, as esculturas, as portas
de entrada em madeira maciça, com aproximadamente três
metros de altura e entalhes que pareciam silhuetas de anjos.
A galeria da recepção era bem iluminada, com móveis de
madeira de lei em ambos os lados, para apoios das imagens
e peças de santos. Duas colunas circulares em mármore finamente polidas dividia a ampla sala de visita. O odor que
envolvia o ambiente lembrava madeira úmida, os tecidos
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brancos cobriam cada um dos mobiliários, inclusive o piano
de Luna. Tudo parecia intocado e perfeito. O relógio carrilhão
com pêndulo estático, a lareira e a grande pintura da bela
senhora em pose, ainda estavam lá. O teto com o pé direito
alto era ricamente trabalhado com molduras e belos afrescos,
representando o céu e anjos pintados à mão. Do centro descia
o chamativo lustre do grande salão, os janelões. Abrindo as
cortinas de seda com barras rendadas era possível contemplar uma vista privilegiada de todo o jardim até a entrada
da fazenda. Na parte inferior leste da casa, o corredor com
acesso à espaçosa biblioteca que ainda guardavam os seus
preciosos livros preservados na estante que cobriam duas
paredes. As outras duas paredes foram revestidas com lambris
de madeira “pequiá rosa” até o teto. Posicionada no centro da
sala estava uma belíssima escrivaninha no estilo de Luiz XV,
entalhada com tampo de vidro cobrindo o feltro esverdeado.
Compõem a peça as três cadeiras com assento na cor azul
de tecido aveludado. Próximo à lareira, um aconchegante
ambiente com tapete de pele de animal, uma mesa de apoio e
duas poltronas confortáveis para leitura. Seguindo o corredor, ao fundo, o salão de bailes com acesso ao pátio externo.
Na parte oeste da casa, a sala de jantar com mesa central
para acomodar, talvez, vinte ou mais pessoas, o espelho com
espessa moldura de madeira sobre o aparador com gavetas e
oito portas e duas cristaleiras. Alguns passos à frente, neste
corredor, encontrava-se a porta da ampla cozinha, com piso
cerâmico sextavado na cor vermelha, paredes revestidas a
meia altura com azulejos brancos. Sob o janelão, um balcão
em aço inox com duas pias. No centro duas mesas de madeira
juntas, com tampo de mármore branco e em uma das pontas
o pilão. Próximo às pias, os armários abertos, provavelmente
para os mantimentos e eletrodomésticos. Na parede oposta,
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os fogões, um deles de ferro a gás com pintura branca em
ágata, igual ao revestimento das banheiras da casa e o outro
construído em alvenaria para lenha. Sobre ambos, coifas em
aço inoxidável com os utensílios pendurados. Uma porta
servia o depósito e grandes janelas com vista para o jardim
e, no centro do casarão, ainda no piso inferior, estrategicamente projetado de frente à entrada principal dos jardins a
bela escada, o principal destaque. Construída em alvenaria
com os degraus totalmente revestidos em mármore creme,
os balaústres e corrimãos em madeira nobre entalhados e à
meia altura ela se dividia em duas, fazendo uma curva à direita
e outra à esquerda. Ambas levavam ao pavimento superior.
Sobre a escadaria, a iluminação suave vinda do teto chamava
a atenção para uma claraboia triangular com um mosaico
de vitrais, que foram propositadamente planejados para impressionar o espectador. Juntos formavam um grande painel
colorido que lembrava a visão de um magnífico caleidoscópio.
Ao subir encontramos uma grande sala finamente decorada
como a parte inferior, vários estofados e cadeiras com variados
estilos, os conjuntos possuem mesinhas de centro e tapete
feito à mão, entre os janelões está uma lareira revestida com
mármore, este ambiente dá acesso aos dois corredores longos e opostos, que dão acesso aos quartos, no lado leste da
casa estavam os aposentos do casal Lanza e da menina Luna
Lina. No quarto da menina, sobre a mesinha de cabeceira,
empoeirada, estava a sua caixa de música e sobre a escrivaninha de canto o estojo de uma máquina de escrever. Dílio, ao
vê-la, reagiu como se tivesse encontrado um tesouro, olhou
entusiasmado para a máquina e novamente para Antônio na
clara intenção de abrir.
– Posso? – Perguntou Dílio, com as mãos no estojo.
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Em resposta, Antônio balançou a cabeça positivamente.
O coração de Dílio acelerou novamente, ao abrir e ver a
máquina modelo “Scholes and Glidden”, usada pela menina
Luna Lina, ao alcance de suas mãos. Era simplesmente um
momento sublime, envolvido pelo sentimento de grande
realização e satisfação.
Imediatamente muita coisa passou em sua cabeça, a enigmática frase que provavelmente foi escrita nessa máquina:
“O presente está dentro de uma caixa pequena, bem
guardado, dentro de uma grande caixa”.
Depois de descerem os lances de escadas, caminhando
no jardim, Dílio fez outra pergunta:
– Antônio, uma curiosidade. Onde está a grande seringueira do jardim?
O senhor parou abruptamente, olhou fixamente para
Dílio e perguntou:
– “Ocê num” é mesmo o herdeiro da fazenda? Então como
“ocê” explica “sabe” tanto desse modo?
– Acredita em destino, senhor Antônio? Pois é! Ele foi o
responsável em trazer-me até aqui.
– “Tarveis”, em coincidências sim. Se “vós me cê” não é
um herdeiro, o que procura aqui?
– A curiosidade, Antônio, essa foi a razão de tudo. Encontrei o diário da menina Luna Lina, filha do Barão, segui
as pistas e elas me trouxeram até aqui.
– Diário? É um livro? – Antônio procurou entender.
– Sim, um livro, ela descreveu com muitos detalhes a
história de sua época. No início, pensei tratar-se de um con104
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to, depois ao longo da leitura percebi que poderia ser real.
– Houve uma grande pausa.
– Estranho, “sinhô” Dílio... Sobre a árvore, tenho sessenta
e oito anos e “num” me lembro de nenhuma seringueira aqui
no jardim. Mas, espera aí! Lembrei de uma história que meu
“vô” contava, no dia que o Barão morreu um raio “lasco” sobre
uma árvore do jardim. Isso ficou marcado para os que têm
crença, aqui o povo tem muito disso, o estrago foi grande,
tentaram dar um jeito de “sarvá-la”, mas logo tiveram que
“derrubá” a coitadinha.
Caminhando lado a lado, em direção ao jardim, Antônio
lembrou que esta história contada pelo avô, muitas e muitas
vezes, era porque, ele sim, conhecia bem a menina e acreditava
realmente que existia uma ligação forte entre eles, a menina
e a árvore, porém depois disso, tudo mudou.
– Deve ser isso que o “sinhô”procura. Apontando para o
chão tinha uma enorme circunferência, quase escondida pelo
mato alto, estava um toco com aproximadamente dois metros
de diâmetro que foi cortado rente ao solo. Era a evidência de
que ali existia uma grande árvore.
Dílio ficou indignado olhando o que restou do que poderia ter sido a imponente seringueira, tentando imaginar o que
poderia ter ocorrido ali. Certamente, Luna jamais aceitaria
cortar a sua árvore. Continuou o pensamento. Coincidência
do acaso ou um sinal divino ela ter sido atingida seriamente
no mesmo dia que o pai da menina morreu?
Depois de conhecer parte da fazenda, o início, próximo a
propriedade, da plantação de cana-de-açúcar, a terra dos meeiros,
os galpões do engenho, da antiga tulha e a capela da fazenda, a
visita à Capela o fez lembrar-se do mausoléu da família.
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– Antônio, o cemitério onde está o mausoléu da família
é longe daqui?
– Não muito, fica na cidade. Muito fácil de encontrar e
o túmulo fica na rua principal do cemitério. Se “o cêquisé”
posso “leva vós me cê” até lá. – Sugeriu Antônio, disposto.
– Já está entardecendo e se não for um incomodo, aceito.
A cidade cresceu ao redor e quase sufocou o velho
cemitério. Podia se observar na entrada, que não existia
mais o interessante epitáfio de boas vindas aos visitantes.
Havia mato e entulho logo na entrada, a degradação tomava conta do antigo cemitério. O Mausoléu da família do
Barão, como tudo no local mesmo com a sua localização
privilegiada, também estava abandonado, mas não perdeu
a sua imponência. Faltava a cruz no alto do telhado, logo
abaixo a palavra “Ressurgemus” estava perfeitamente como
descrita. Alguns dos vitrais da capela estavam quebrados,
isso possibilitava olhar o interior, o amplo espaço interno,
o piso de mármore italiano de carrara e, ao centro, uma
grande mesa com o mesmo material. Penduradas nas paredes as fotografias, os apoios para velas e flores e as imagens
sacras. O pórtico principal estava fechado, porém a porta
lateral não tinha nenhum impedimento, sem trancas. Em seu
interior muitas fotos antigas perfiladas, abaixo dos retratos
uma breve história dedicada a cada um dos que repousavam
ali, essa era uma oportunidade única de descobrir mais
informações sobre a família. Ali estavam os restos mortais
do Barão Walter Augusto Lanza, nascido em 23/04/1859
+13/11/1900, sua esposa, Alzira Lourdes Alcântara Lanza,
nascida em 28/08/1866 +30/08/1911 e, a filha, Luna Lina
Lanza, nascida em 12/12/1884 +25/02/1930.
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Dílio anotou as informações em seu bloco de notas e tirou
algumas fotos do interior e exterior do majestoso mausoléu.
De volta à estrada, depois das despedidas e promessas de
voltar à antiga fazenda “Esperanza”, extasiado com as descobertas, Dílio imaginou qual teria sido a história dos quarenta
e seis anos de Luna Lina e o porquê desse mistério que envolve a descoberta do diário.Talvez esteja sendo precipitado,
lembrou que ainda faltavam muitas páginas para serem lidas,
e muitas dúvidas ainda a serem esclarecidas. Espero que não
seja apenas mais um capricho de menina.
“Ventos de mudanças chegaram para ficar, varreram para dentro
do redemoinho tudo que estava arrumado e tranquilo em minha
vida, mas tenho o sentido de imensa gratidão depois de tantos
e tantos anos, a relíquia escondida revelou-se, escolheu-me para
conhecer seus tesouros, muito mais valiosos, para mim do que
os ornamentos preciosos, como disse Luna Lina. Paradoxalmente
ele trouxe-me até aqui, onde a realidade se funde ao texto de um
minúsculo livro, escrito sob a perspectiva de um mundo diferente, onde um pensamento nunca morre, os sentimentos permanecerão vivos e pulsam em cada palavra, em cada nova página,
possível de ser vivenciado pelos olhos alheios, numa outra vida
e tempo. Diante de tantas evidências, não posso simplesmente
acreditar que o acaso seja o responsável pela mudança, existe
algo muito maior que rege nossas vidas, um por que para cada
evento incompreensível, certamente terá uma resposta correta
a seu tempo. Se você acreditar saberá que o universo conspira
sempre a nosso favor, desde que esteja disposto a crer encontrará muitos sinais.”

107

Luna Lina
A menina que semeava ecos

CAPÍTULO 05

CARTA PUBLICADA

109

Luna Lina
A menina que semeava ecos

D

esfazendo as malas no quarto, Emília, após tomar os
seus remédios, se colocou de joelhos à beira da cama
e com as mãos juntas, agradeceu ao senhor dos céus pela
viagem, por sua casa, pelos pais e, por fim, pela Luna Lina.
Este gesto foi o suficiente para comover os pais, pausar o
que faziam naquele momento e acompanhá-la em sua prece.
Era a oração em família, fazia tempo que não a praticavam.
Dílio deixou as meninas arrumando as malas, alimentouse, apanhou o óculos de leitura e foi direto para o seu lugar
preferido.
Ajeitou-se na rede, acertou as folhas numeradas e iniciou
a leitura.
Diário, quinta-feira 17 de janeiro de 1901.
Os meus primeiros dias de aula, depois de dois
anos afastada, pareceu-me estranho, não conhecia
mais ninguém. Antes de começar as aulas, como
regra, os alunos formam filas e cantam com a
mão direita sobre o peito, o Hino Nacional, o Hino
à Bandeira e o Hino da Independência, os alunos
ainda olhavam-me com certa curiosidade, mas um
em especial chamou minha atenção, um menino
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franzino de cabelos escuros, estava bem alinhado,
de cor parda, cantava divinamente com desenvoltura, certo momento ele olhou diretamente para
mim e eu imediatamente desviei o olhar.
A maior mudança na escola foi a nova professora,
a senhora Francisca, que substituiu a professora
Joana, ela foi muito rígida e também, a Nega Fia,
Maria do Rosário, este ano não será mais merendeira da escola, agora é a senhora Dolores, uma
loira de olhos claros, gorda e muito simpática.
Estou preocupada com mamãe hoje, enquanto estava na escola a Maria Quitéria disse que o doutor
Edeuclésio passou para vê-la. Depois de meses, ela
ainda continua a maior parte do dia na cama.
Conversando com o Sebastião na biblioteca, ele
confidenciou-me que fazia algum tempo que
queria falar conosco, mas lamentou a mamãe
estar acamada, mostrou-se muito preocupado
com o futuro da fazenda, aconselhou-nos a diversificar a lavoura do café, porque soube através
de funcionários que outros fazendeiros já estão
buscando alternativas para a iminente crise
do café. A cana-de-açúcar e, talvez, o algodoeiro
poderão ser uma saída viável. A proposta dele
seria: estudar o cultivo que mais se adapta ao
nosso solo e clima, separar uma pequena fração
equivalente a vinte e cinco acres da terra para
iniciar o plantio e, neste momento, utilizar toda
a mão de obra disponível, inclusive os italianos,
pois entende que neste momento não seria prudente contratar pessoal e, caso dê tudo certo, no
futuro é viável adaptar o nosso engenho para
cana-de-açúcar. Agradeci e o parabenizei pela
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iniciativa, prometi conversar com mamãe sobre
essa nossa conversa, embora tenha a opinião que
seja uma excelente ideia para garantir o futuro
da fazenda.
Que exemplo de integridade e retidão desse homem, ainda maior pelo o que fez ao papai. Meu
pai sempre esteve certo, em acreditar nele como
um grande e valoroso amigo.
Papai! Que saudades...
Aqui estou no meu lugar preferido, sob a sombra
e proteção do meu calado amigo, ainda não sei por
quanto tempo, pois essa é a primeira vez que estou
contrariando uma ordem expressa de mamãe, que
concorda com a posição do Sebastião, em acreditar
que o local não seja mais seguro, até que a árvore
seja derrubada. Aproveitei o silêncio para colocar
no papel muitas palavras que estavam sufocando-me
o peito, aquelas que não conseguia expressar claramente, revisei tudo, eliminei algumas e outras, juntei
aquilo que sobrou, formaram este pequeno texto.
Título: TODOS IGUAIS
“Quisera Deus, em sua infinita bondade, em um
único e perpétuo instante, presentear a cada um
de nós com a sabedoria e paciência de um velho
alquimista, as palavras exuberantes de um poeta, o
olhar de um pintor sobre sua obra nos contagiasse com a alegria de um palhaço e nunca, jamais,
deixasse-nos esquecer do sorriso e da ingenuidade
de uma criança...
Assim poderíamos seguramente adormecer com
a certeza de que nossos corações aflitos, aos primeiros raios de luz, estariam livres de todas as
impurezas. Mesmo assim, ainda que a esperança
falte e o sentido da vida esteja ausente, continue,
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Senhor, a espalhar os sinais, se possível imensos,
para que não os percamos de vista”.
Pretendo enviá-lo aos jornais da Capital, foi sugestão de papai, quando estive lendo o diário e as
anotações para ele, fez-me anotar os nomes dos
mais famosos jornais e revistas, porque acreditava
realmente que algum dia, um deles poderia ter
interesse em publicar o texto e, para não existir
nenhum impedimento quanto ao preconceito em
ser uma pessoa feminina a autora, precisaria usar
o pseudônimo de “Lesperanza” e além do mais,
por essa tentativa, não teria nada a perder e esse
poderia ser o primeiro passo, no meu objetivo de
ser uma jornalista.
Pensando alto, tirei do embornal a tiracolo, a “caixa
de joias” dourada, trouxe como uma surpresa para
compartilhar com o amigo “Eco”. Já faz cinco meses
que ele está em absoluto silêncio. – “Por que se calou?” Pensei alto, olhando por baixo de sua copa e
aguardei uma manifestação, porém sem nenhuma
resposta, apenas ouvem-se os pássaros e o vento, abri
o presente que papai guardara com muito carinho,
para ler novamente a única folha de papel envelhecido com visíveis marcas de vincos, deixado junto
com um saquinho de veludo contendo sementes.
“Querido estimado filho, eis aqui o grão semeador
que por gerações tem germinado e dado proteção
à nossa família, ele é parte da sábia árvore originária, trará bons frutos, acompanhará zelando
os seus pela vida e preencherá a sua com muito
orgulho e felicidades. No tempo certo presenteará
o teu varão como o faço agora. Esperançoso em
Deus, suplico a ti senhor, que não negareis dispen114
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sar sua proteção e bênçãos, dando-lhe vida longa
com sabedoria, saúde e prosperidade.”
A carta antiga apresenta uma caligrafia perfeita
escrita a nanquim, está endereçada ao papai. Ao
final, tem a rubrica do vovô, ele deixa as sementes para serem plantadas quando o primeiro filho
“homem” de papai nascer. “Mas, o que foi feito.
Nossa família não teve um varão! – Será que papai
plantou uma árvore para mim, uma menina?”
Diário, quarta-feira 23/01/1901.
Depois de várias tentativas na segunda-feira criei
coragem e postei a carta com o meu texto para
os jornais: Correio Paulistano e Diário Popular, da
capital e, também, para o Jornal do Comércio no
Rio de Janeiro.
Mamãe não opinou sobre a proposta do Sebastião
sobre investir em outras lavouras, novamente
deixou que eu tomasse a decisão por ela, isso me
fez desconfiar que ela esteja desistindo de tudo, por
isso, procurei o doutor Edeuclésio para ajudá-la a
sair do seu estado de profundo desânimo e a visível falta de vontade em tudo, ele foi enfático em
novamente nos dizer que ela precisaria reagir, já
fez muitas tentativas, conversando, aconselhando
e medicando, porém é importante deixar passar
essa fase inicial do luto. Precisamos estar sempre
atentos. Explicou o doutor. “Aparentemente ela
esta fraca, mais magra e abatida, mas faz parte
desse processo difícil de superação, ela vai sair
dessa, dê tempo ao tempo” .
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No fim de semana, Sebastião levou-me até as terras, local definido para as novas lavouras, onde
as demarcamos e ficou decidido iniciar o plantio
das novas culturas agrícolas. Não tinha a mínima
ideia da dimensão que representava vinte e cinco
acres, depois que conheci achei uma área imensa,
mas para ele, acostumado aos trinta e seis mil
hectares da fazenda “Esperanza”, esta é uma área
muito pequena. Para uma ideia comparativa: o
local onde está o casarão com as casas dos colonos,
galpões, capela, engenho e os jardins não ocupam
uma área superior a seis acres. Tenho certeza que
estamos fazendo a coisa certa e, do mais, confio
plenamente na experiência do Tião.
Na volta, sobre o alazão, Tião desconsertado fez-me
uma pergunta, que iria além de minha percepção
e decisão.
– Sinhazinha, pelos acontecidos, preciso lhe pedir
uma coisa. – Pausou a pergunta.
– Desembucha de uma vez Tião.
– Sinhazinha, “vós-me-cê” permite “namorá” com a
Maria Quitéria?
– Como? Você e Maria Quitéria estão de namorico, é isso? – Indaguei embasbacada1 tentando
não rir.
– Ainda não. Antes queremos vossa aprovação, a
gente se gosta muito.
– Estou surpresa Tião, mas muito feliz por saber,
e uma coisa dessas não precisa de permissão de
ninguém amigo. Desejo que dê certo e sejam muito
felizes.

1
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Sebastião ao revelar sua paixão, parece que deixou
um grande peso para trás, raras vezes o vi sorrindo assim, neste momento estava muito parecido
com o Izidoro, “sorriso”. Tenho certeza que mamãe
ficará feliz ao saber dessa notícia.
O santo padre Politto, em umas de suas visitas
à fazenda, aconselhou-me a voltar a praticar o
idioma francês, continuar com as aulas de piano
e nunca parar de ler e escrever, concluí que uma
pessoa informada tem chances de errar menos,
mamãe concordou plenamente.
Depois dessa conversa decidi voltar às aulas de
piano.
Aproveitei as últimas tardes, no silêncio e proteção
da sombra, para colocar tudo no papel, este local
me traz paz e inspirações, preciso digitar tudo
nas folhas apergaminhadas e aproveitar enquanto
estão fervilhando na minha cabeça.
UNIVERSO DE UM HOMEM SÓ
“As luzes apagam, enfim o palco, ao fundo recordações de vários papéis que interpretamos.
Pedaços de vários personagens de uma história,
que inicia e finda.
A maquiagem, a face, a expressão se funde à realidade.
Olhos encontram olhos e, por segundos, fecham em
busca de uma razão.
Alegrias, sorriso despeitado, pessoas que observaram a vida toda.
Em instante tornam-se apenas crianças, um ilusionista,
um palhaço triste, motivo de risos e pena.
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Na pantomina, a esperança de ser compreendido
e respeitado...
A lona, o picadeiro, nosso circo desmontado,
em volta todos os personagens conhecidos, reencontram-se,
em um sincronismo de lágrimas e observam atentamente,
que o espetáculo acabou.”
Diário, quarta-feira 30/01/1901.
Hoje é um dia muito especial, aconteceu algo inesperado no recreio da escola, ao passar pelo pátio
segurei a bola que escapou do jogo dos meninos,
um deles correu até mim e se apresentou:
– Oi, meu nome é Teodoro, sou novo na escola e
o seu?
– Luna Lina.
– Encantado, Luna Lina.
Muito próximo, olhei em seus olhos, meu coração
bateu mais rápido, era ele, aquele menino franzino.
Ele estendeu a mão para cumprimentar-me e eu,
distraída nos pensamentos, entreguei-lhe a bola.
Senti as maçãs do rosto em chamas, foi uma pequena gafe, que só compreendi instantes depois. A
situação incômoda acabou resultando em sorrisos.
Ele, já andando em direção aos outros meninos,
virou e acenou para mim.
Pensei. – Como sou burra! Com meu desprestígio
certamente não causei boa impressão. Entretanto,
o que causou estranheza foi a forma que olhou
para mim, desconfiei que eu já o conhecia.
Aqui, escondida do mundo, respiro fundo para
buscar inspiração, os pensamentos criam asas
azuis de borboleta e voam, às vezes tenho a
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sensação de estar assistindo a vida lentamente
passar do alto.
“ACASO
Não tente justificar-me
Porque os meus atos não têm justificativas.
Não tente entender-me
Porque não venho para explicar.
Não tenho rumo nem prumo
Estou em qualquer lugar.
Talvez na casa das esperanças!
Tenho todos comigo.
Mesmo assim não tenho amigos e inimigos
Não tenho tempo,
Mesmo assim nunca me atraso.
Viajo junto aos pensamentos
Trago alegrias e sofrimentos.
Se depois de todas estas pistas não descobrir-me.
Procure na lista do acaso,
Pois mais uma vez marquei meu ponto
No caminho dos seus passos.
Assinado: Destino”
A Palavra “destino” fez-me lembrar de nossa viagem à França.
Ainda consigo sentir a euforia em ver o grande
navio “Asuncion” atracado no porto, com capacidade para acomodar até quatrocentas e cinquenta
pessoas e no cartão de embarque, lia-se: Primeira
Classe, Destino – Paris.
Paris, inverno de 1896, a última viagem em família para a cidade berço do estilo “art nouveau”,
apesar de minha pouca idade, ainda lembro-me
bem de nossa rotina nessa viagem. Papai e o senhor Ananias ficaram a maior parte do tempo
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em reuniões de negócios, enquanto mamãe e eu
aproveitávamos os dias para passear e conhecer
os encantos de Paris.
Aliás, todos deveriam um dia conhecer Paris,
naquele ano o inverno foi mais rigoroso que o
comum, a França participou dos jogos Olímpicos
de verão e ganhou cinco medalhas de ouro, foi um
sucesso que ainda estampava as manchetes dos
tablóides no inverno. Papai contratou o senhor
Deberrau, um cocheiro, por uma semana inteira
para nos levar conhecer todas as boutiques e pontos turísticos da cidade, foram dias maravilhosos,
passeios deslumbrantes. Iniciamos pela “Avenue
des Champs-Élysées”, uma avenida ampla com
lindos e arborizados jardins centrais e, de ambos
os lados, muitos comércios de marcas chiques e
conhecidas, como as boutiques, Louis Vuitton, Hermès, Jeanne Lanvin e o concorrido ateliê de joias
de Louis François Cartier, um luxo para poucos.
A Torre Eiffel, diziam que será o marco de Paris
quando estiver concluída, trouxemos muitas recordações em cartões postais, tivemos o privilégio
de conhecer também a famosa galeria Lafayette,
um espaço comercial fino com acabamentos de
piso e paredes em mármore, usado para vernissages, expondo obras de artistas em ascensão e,
no mesmo prédio, estão instaladas várias lojas,
conforme os folhetins parisienses seria um dos
paraísos da moda. Nas ruas centrais circulavam
as elegantes senhoras com chapéus, sombrinhas
e leques, as modernas bicicletas, as charretes dividem o espaço com algumas das novíssimas máquinas com rodas, ainda conseguimos visitar uma
autêntica e singular curiosidade parisiense, na
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estação de trem “Montparnasse”, linha GranvilleParis Express, um ano após o grave acidente, a
locomotiva verdadeira ainda continuava exposta,
na ocasião concluiu-se que o maquinista não conseguiu frear o trem no final da linha, atravessou
o terraço e despencou de uma altura aproximada
de dez metros, e lá permaneceu exatamente da
forma como quando ocorreu o acidente. Como
um memorial, a locomotiva e parte de um vagão
ficaram pendurados, com o limpa-trilho enterrado
na calçada e o restante no alto da estação.
O recém-inaugurado museu d’Orsay, entre outras
obras, estão presentes telas de Van Goh e Monet.
O requintado Grand Café do Boulevard des Capucines, restaurante onde nos reuníamos na hora
do almoço, o monumental teatro “Palais Garnier”,
conhecido como Ópera Garnier, o nome é uma
homenagem ao arquiteto que a construiu, Charles
Ganier, a pedido de Napoleão III e, por fim, nosso
último dia terminou na exuberante Catedral Notre Dame, a mesma que serviu de inspiração ao
escritor Victor Hugo para seu famoso livro.
A melhor lembrança que guardo dessa viagem
é a beleza das noites em Paris, elas conseguem
superar-se todo dia e ressurgir mais linda a noite, as luzes, o calor humano e a neve exibem um
show magnífico, único e inesquecível.
Entretida nas recordações, não vi as horas passarem, quando dei por mim já estava entardecendo
e rapidamente comecei a preparar tudo para
recolher-me.
Foi nesse momento que ouvi um som peculiar,
conhecido, chamando-me muito baixo.
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– Pequenina. Pequenina...
Imediatamente fiquei atônita. Deixei o que fazia
e perguntei.
– É você amigo? O que houve?
Ansiosa pela resposta, um tempo de silêncio e ouvi.
– Sim, pequenina. – Eu. – Disse a voz assoviada,
em tom baixo.
– Que felicidade! Que alegria! Ouvir você novamente, como me fez falta...
– Escute, atenção. No amanhecer sementes minhas
apanhe, escolha coloração branca aspecto opaca.
Luz da estrela rei longe armazene e natural secar deixe. Agora vá, pequenina, o breu não tarda.
Emendou a voz.
– Farei isso, amigo“Eco”.
Diário, acordei antes do amanhecer, o tempo está
nublado, aproveitei e apanhei uma bacia de sementes
espalhadas ao redor da árvore. Separei aquelas que
não tinham as características que procurava, fiz a
limpeza delas e espalhei todas sobre um pano em
meu quarto, escolhi um lugar que não chega o sol,
junto coloquei pedaços de carvão, que apanhei no
fogão da cozinha para tirar a umidade e conservar.
Diário, hoje depois que o “sorriso”, Izidoro, deixoume na entrada da escola, encontrei o menino Teodoro e entramos juntos conversando.
– Bom dia senhorita Luna Lina.
– Bom dia Teodoro.
– Posso acompanhá-la?
– Sim. – Devolvi a cordialidade.
Percebi enquanto caminhava, no corredor das
salas de aula com o Teodoro, que a maioria das
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meninas torciam o pescoço quando passavam por
nós, entendi essa repulsa como um gesto de indignação. – Mas, qual seria o motivo? Pensei.
– Você é a filha do Barão?
– Sim, por quê? Conhece minha família? – Respondi
com outra pergunta.
– Meu pai, Ananias, trabalhou para o seu pai. Eles
eram amigos.
– Você, filho do senhor Ananias! Não sabíamos
disso. Fiquei surpresa.
– Chegamos Luna, posso chamá-la assim? Teodoro
parou em frente à porta de minha classe.
– Sim. Até mais. Obrigada.
– Até mais. Tenho gosto em acompanhá-la. Continuou a andar no corredor em direção a sala dos
meninos.
A ruiva, Maria de Lourdes, uma das únicas amigas
que converso na classe, disse que as meninas estão
se portando assim, incomodadas, e explicou o porquê: “Elas acham que sou diferente, superior, rica e
culta”, já o menino novo na escola, o Teodoro, tem
a mistura de sangue “criolo” nas veias, ele é pardo.
Enfatizou, para elas a posição de filha do Barão não
condiz com esta amizade, além do mais, ele poderia
ser um caça dotes. Neste momento tive vontade
de rir, mas segurei firme e logo percebi que estava falando sério. Agradeci sua preocupação, mas
deixei claro a ela minha posição, que nada tenho
contra o menino e o considero um amigo. O estranho para mim, era estar sendo cobrada por algo
sem importância, o oposto do que aprendemos na
religião, o padre em seu sermão dominical sempre
enfatiza que devemos respeitar os outros como a
nós mesmos e nossa família, não devemos esquecer
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jamais que somos a semelhança do criador e que
todos os seres humanos, em qualquer lugar do
mundo, temos a obrigação de praticar a bondade
e generosidade, porém aqui, do lado de fora da
igreja, na vida, as leis de Deus são interpretadas
diferente, são adaptadas às necessidades de cada
cultura. É triste sentir que estamos caminhando
em uma estrada errada, a da intolerância, e, pior,
sentir que só você tem consciência disso. O fato é
que não vejo nenhuma importância na preocupação delas, aliás, se não tivesse havido todo esse
alarde, nem reparado em sua descendência negra,
eu teria.
Contei o ocorrido na escola para a mamãe. Ainda
continua na cama, ela concorda comigo e, também, tem a mesma opinião: “Não devemos julgar
ninguém por conta de sua raça, posição social ou
religião e sim, apenas pelo seu caráter”.
Meu pai acreditava que a vaidade era o mal do
século, sempre esteve longe da influência fútil da
corte, tinha condutas totalmente diferente dos
senhorios da sociedade, talvez por isso era muito
querido. Ele ensinou-me a tratar igualmente a todos, seja rico ou pobre, preto ou branco, esteja em
qualquer situação, preciso primeiramente tratar
o outro com respeito.
A chuva obrigou-me, esta tarde, a ficar no quarto.
Olhei as sementes sobre o pano no canto do quarto e pensei que poderia estar lá, neste momento,
como o meu amigo.
Senti o odor do café sendo coado e esse cheirinho
gostoso me deu fome, ainda mais nestes dias acin-
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zentados, passei no quarto de mamãe e a chamei
para descer também. Na cozinha encontrei a Maria
do Rosário e Maria Quitéria, preparando uma mesa
repleta de coisas boas, bolo de fubá com cenoura,
biscoitos de mantecal, que eu adoro, bolinhos de
chuva, geléia de morango, manteiga fresca, leite
e café.
– Nossa vai ter festa aqui? – Perguntei em tom
de brincadeira para “Nega Fia”, Maria do Rosário.
– Não, isso é para “animá” um bocadinho a senhora
sua mãe. – E ela ainda disse para a Maria Quíteria:
– Vá até os aposentos da baroneza e avise “prela”
descer, que fizemos bolinho de chuva, aqueles
molinho por dentro, do jeito que ela tanto gosta.
Vá logo, vá “minina”! Ela precisa sair do quarto...
Enquanto Maria Quitéria foi avisar mamãe, eu
aproveitei para saborear um delicioso café com
um pedaço de bolo de fubá.
– “Minina” Luna, “ocê” conhece um “piázinho”
chamado Teodoro? – Perguntou Maria do Rosário.
– Sim, ele também estuda no Porto, é o filho do
senhor Ananias. Por que Nega Fia? – Respondi.
– Esse piá, esteve aqui hoje, procurando pela sinhazinha.
– Por que não me chamou?
– “Ara”, sô! “Ocê” tava no quarto, “escrevinhando”
e “tumbém tava” chuviscando. – Respondeu ela
gesticulando.
– O que ele queria? Falou para você?
– Não deu tempo, sinhazinha. Mas o “sorriso”, disse
que achou estranho, o “piázinho” tomou o rumo
“memo” debaixo de chuva.
Para nossa alegria, mamãe desceu para sentar-se
à mesa conosco. Ainda muito abatida, falava pau-
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sadamente, o mais importante, ela estava dando
os passos para sair daquele quarto.
Diário, sexta-feira 08 de fevereiro de 1901.
Estou radiante de felicidade. Na volta da escola,
o Tião entregou-me o telegrama do jornal Diário
de São Paulo, abri e li rapidamente. Eles estavam
parabenizando o pseudônimo “Lesperanza”, eu, informando que publicarão o seu texto na próxima
edição.
Corri até o quarto de mamãe para mostrar a novidade, sem demora li e reli o telegrama, ela ficou
surpresa como eu.
– Parabéns Luna, só o fato de publicarem sua
poesia já valeu, não se iluda com mais nada. Estou orgulhosa de você, sempre soube que um dia
alcançaria o que sempre desejou.
– Graças ao papai que me deu dicas importantes.
– Esteja ele onde estiver, está observando tudo
minha filha e torcendo por você, sempre.
– Eu sei. Eu sinto mamãe.
Mostrei também a todos no casarão que encontrava pelo caminho, este telegrama despertou uma
sensação de reconhecimento, muito prazerosa.
Meus pensamentos seriam lidos por muitas pessoas,
é muito nobre!
No meu lugar preferido, acomodada, transcrevendo
os rascunhos do bloco de notas e memórias para
os papéis apergaminhados.
O telegrama na íntegra:
“Ilustríssimo senhor ‘Lesperanza’,
O jornal Diário do São Paulo, através do ilustre
editor chefe, parabeniza-o pelo texto “Todos Iguais”
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e informa que este será publicado nos próximos
exemplares vigentes do jornal.
O Jornal prestigia vossa iniciativa e está de portas abertas a receber quaisquer outros textos,
também convida o excelentíssimo senhor a nos
visitar com grandes préstimos, seria uma imensa
honra recebê-lo.
Para vosso conhecimento, estamos em busca de
novos talentos intelectuais, todos os textos publicados no mês de fevereiro de 1901 estarão participando da campanha ‘Novos Pensadores’, idealizado
e patrocinado pelo jornal. Todos textos publicados,
ao final, serão avaliados e julgados por um grupo
de jornalistas renomados. O vencedor do concurso será convidado especialmente a participar da
coluna de sucesso a ‘Opinião’ e terá seu espaço
semanal garantido.
Neste ensejo, informo que vosso texto, desde já, está
participando da campanha “Novos Pensadores”.
Aceite os mais sinceros votos de agradecimento e
Boa Sorte.
p.s. José Carvalho - editor chefe”
Tenho certeza que essa publicação traria muito
orgulho ao papai, ele, muito sábio, já previa este
acontecimento, relendo uma de muitas anotações
de nossas conversas, essa em especial ficou marcada: “Encare comigo o fato de que o tempo não está
mais do meu lado, por isso agora, tenho urgência
em viver”.
Naquele momento, por decisão minha, acabei lendo
o diário sem omitir nada, especialmente a minha
leitura sobre a secreta amizade com a árvore.
Lembro-me de sua expressão serena, acompanhando atentamente sem demonstrar indignação e, ao

127

Carta publicada

terminar, sem esboçar nenhuma censura, sentado
na cama com seu ar de cansado.
– Querida, a expressão de suas palavras é tão bela
e genuína, que posso, nelas, ouvir a voz do seu
coração e, até sentir o carinho pelo seu amigo especial. Agora entendo o porquê do segredo de sua
fonte de informações e todas aquelas perguntas
que me fez naquela noite das bodas. – Também
vou contar um segredo filha! Eu sempre desconfiei que esta árvore poderia ser a mesma do meu
nascimento, mas jamais saberemos a verdade, seu
avô levou o segredo com ele.
– Ninguém mais sabe sobre isso, papai? – Quis saber.
– Não querida: É uma questão particular e levada
muito a sério, pois nossos antepassados acreditavam que a pessoa jamais poderia identificar a sua
árvore de nascimento, do contrário, na crença,
se isso acontecer, o encanto se quebra e a ligação
termina e, o pior, sem essa proteção especial, a
pessoa fatalmente estaria condenada.
– Que coisa horrível papai!
– Filha, como disse antes, é apenas uma crença,
cada um faz suas escolhas, crer ou não, a verdade
é que até duas metades de uma mesma semente
jamais serão iguais.
– O senhor acredita então que ouço a voz do amigo “Eco”?
– Querida, acredito em sinais, são dons especiais
que todos carregamos pela vida, mas infelizmente
muitos nem sabem que os possuem, já ouvi história
do vovô dizendo sobre as árvores plantadas com
que as sementes da originária árvore da sabedoria,
tinham o poder de apaziguar a fúria da natureza
e trazer equilíbrio ao ambiente. Os mais sábios
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conhecendo suas pequenas sutilezas, diziam ser
possível prever, para o plantio, os anos de fartura
e os de privações.
– O que tenho é um dom?
– Sim filha, um dom especial. E o maior deles foi
acreditar.
– Vou contar meu segredo para mamãe e amanhã
quem sabe, publicar para que todos saibam. – Contei a minha intenção a ele.
– Não filha. Não faça isso. Pense comigo, as pessoas
ainda não estão preparadas para conhecer o seu
segredo, talvez nem em toda a nossa existência. A
história mostra que muitas personalidades foram
hostilizadas por enxergarem coisas que a maioria
não consegue enxergar ou não tem permissão de
ver e todas elas, incompreendidas, pagaram um
preço muito alto por isso.
– Papai, o senhor me pede que nunca revele este
segredo?
– Sim querida. Só te desejo felicidades, não quero
vê-la sendo julgada e, até, ferida pelo dom especial,
coloque nas mãos de Deus, ele em sua infinita sabedoria lhe mostrará o caminho certo.
– Papai e se eu falar em seu nome? Em nome do
nobre Barão Lanza, o senhor dos cafezais, certamente todos irão ouvir-me.
– Barão, como os outros títulos, de Conde, Marquês
e Duque que já recebi da corte, foram apenas rótulos concedidos pela importância econômica e seus
benesses, nenhum deles trouxe alguma comenda
ou alterou nossas vidas.
Foi quando ouvi de papai uma frase marcante:
“Títulos podem ser concedidos ou, até, adquiridos,
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porém não retratam fielmente o caráter de um
homem, a nobreza de sua alma e de seus atos, sim”.
Essa mania de reler nossas conversas e reviver
esses momentos, às vezes traz a sensação de conforto e um pouco de paz que acaba amenizando a
insuportável saudade.
“Eco”, aquele som inconfundível, interrompeu
meus pensamentos e pronunciou-se:
– Merecida alegria, contagia. – Em tom mais baixo
que o normal.
– Olá amigo, fico feliz em ouvi-lo, tenho muito para
contar.
– Ouça pequenina! Apenas tudo escreva. Período
curto restou, sementes secas escolha certo as melhores para em outro fértil solo germinar.
Ouvindo-a atentamente falar sussurrando, invadiu-me uma tristeza e não consegui controlar as
lágrimas. No fundo sabia que ela estava condenada,
mas ainda acreditava que o seu vigor voltaria, os
braços iriam novamente brotar, crescer e florescer
até voltar a ser a imponente seringueira, eterna.
– Ouvir seus pensamentos posso. – Continuou o
som. – Limpe as gotas dos olhos, percebeis, nada
por acaso é, folha nenhuma cai sem propósito ter,
acontece igual em espécies todas, exemplo seguir do
pequenino que chama de pai, fez você arquivo dele,
honrar e igual realizada será. Sementes espalhe-as
em diferentes lugares, germinar irão, cada semente
história nossa contar. Inicia um ciclo novo, a mãe
de todos os elementos permite, estarei no ainda
amanhecer distante, juntos. Desistir nunca, batalha
minha terminando.
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Quando madura será, entender a missão especial
oferecida, ajudar os seus contra vaidade, arrogância, irá luta dura travar, importância conectar
espécie em equilíbrio, respeito à mãe de todos
os elementos. Em outro período, daqui a muitos
amanheceres, será quando, olhos enxergar, ouvida por muitos, chegado momento de mudanças.
Mostrar outras espécies vivas sentir, respeitar
espaços, espécies todas passageiros habita esfera
azul, aprende, evolui igual à espécie pequeninos.
Diferentes espécies igual propósito ter, conectar a
mãe de todos os elementos.
Interrompi angustiada.
– Por que deve ser assim amigo? Não quero perdêlo também, por favor! Não me deixe, estou cansada
de perdas...
– Não pequenina. Sempre contigo estarei, creia na
voz do coração seu, lá encontrar respostas. Despedida não. Sementes a sua essência habita e amigo
“Eco”, em você. Escrita nossa história está, do início
retorno honrado. Precisa entender, os seus, que
mora vida em espécies todas. Neste importante
amanhecer cumprida foi jornada nossa.
“O presente está dentro de uma caixa pequena,
bem guardado, dentro de uma grande caixa”.
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Diário, ontem acordei triste e hoje a tristeza não
quer me largar. Espero que amanhã ela me esqueça e eu consiga novamente acreditar. Como as
lagartas que deixam o seu casulo e voam, preciso
desprender do invólucro que me sufoca, seguir a
vida, voltar a enxergar as cores, ouvir uma canção conhecida, sentir o cheiro da chuva e nesses
pequenos devaneios, encontrar o caminho onde
possa me aconchegar em sua ternura e corrigir
os desatinos do meu coração sem rumo. Completamente perdida, tenho que aceitar outras razões
para acreditar na tão falada felicidade. “Mas como
será possível acreditar?” No chão uma imensa e
maravilhosa árvore tombou, ela lutou bravamente uma batalha digna, observou pacientemente o
passar do tempo. O seu legado de sabedoria estará
sempre latente, sob a sua sombra que deu abrigo,
trouxe segurança, respeito a muitas vidas e através de suas sementes certamente será perpetuada.
Foi um dia nublado, cinzento, até o sol mostrou
sinais de descontentamento, é chegada a hora, a
cada machadada, sinto a alma ser invadida pela
angústia e assistindo uma parte importante de minha vida sendo derrubada. Eu relutei tanto, custei
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a acreditar que um raio, fenômeno da natureza,
colocaria um fim ao especial amigo “Eco”. Observando Sebastião, Izidoro e os ajudantes fracionarem
os grandes pedaços de tronco e galhos, até restar
um amontoado de madeiras, imaginei o tamanho
do vazio no meu coração, quando pela primeira
vez vi o espaço vazio que ela provocou no jardim.
Olhei em direção ao casarão, mamãe observava da
janela do seu quarto. A criadagem, os colonos, todos
ao longe também observavam. Sebastião tentou
consolar-me, intuitivamente eles perceberam que
existia uma grande ligação entre nós. De repente
o silêncio tomou conta da fazenda e era possível
sentir que, por um breve momento, todas as vidas
calaram-se para prestarem homenagem ao mais
velho ser do lugar.
O culpado foi o destino, calou uma voz amiga e
ainda tirou meu lugar preferido.
Um menino ao longe assistia a tudo pendurado no
portão da fazenda. Izidoro o viu e fez sinal para
ele entrar.
Era o menino Teodoro, filho do advogado, subiu
cortando caminho e chegou alegremente acenando
a todos.
– Saudações. Olá Luna.
– Quem é você? Perguntou rispidamente Izidoro.
– Oi, Teodoro. Izidoro este é o filho do senhor advogado Ananias e estudamos no mesmo colégio. –
Respondi rapidamente para não haver confusão.
– Você não foi a aula hoje, vim saber se precisa
de algo.
– Que conversa é essa “piázinho”. – Interferiu Izidoro novamente. – Xô, passa fora! – A sinhazinha
está triste hoje, não necessita nada de estranho.
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– Olhando-o de cima a baixo.
Imediatamente Teodoro, assustado, abaixou a cabeça em sinal de respeito, olhou para mim e deu
meia volta para obedecer a ordem dada.
Maria Quitéria saiu no pátio da casa e gritou:
– Sinhazinha, a Baronesa quer conhecer o “fio” do
“sinhô” Ananias, traga-o aqui.
– Izidoro, não seja rude, ele é meu amigo e bemvindo aqui nesta casa.
– “Discurpe” Sinhazinha. Izidoro imediatamente
abaixou a cabeça.
Acomodado na sala, esperando minha mãe descer,
admirado Teodoro diz:
– Que casarão grande você mora Luna. Este com
certeza é o mais bonito que já conheci na minha
vida! Meu pai havia dito, mas só vendo para crer,
um luxo aqui dentro.
Mamãe desceu as escadas e rapidamente Teodoro
levantou-se e estendeu a mão, mas discretamente
observei que suas pernas estavam trêmulas.
– Saudações “ba”, Baronesa, meu nome é “Te”,
Teodoro.
– Oi Teodoro, admiro seu pai, tem nos ajudado
muito neste momento difícil. Sente-se, aceita um
café, um suco?
Maria do Rosário em pé aguardava a resposta do
menino e as ordens da patroa.
– Na, não, agradecido. – Ainda gaguejando.
Vendo a dificuldade e o grande esforço para ele se
expressar, tentei acalmá-lo, dizendo:
– Teodoro, calma, minha mãe é simples, não precisa
ficar nervoso.
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– Traga água para ele se acalmar, Nega Fia. – Pedi
sorrindo.
– Sim, sinhazinha. – Falou Maria do Rosário, saindo.
– Pretende seguir a profissão de seu pai, Teodoro?
Perguntou Alzira Lanza.
– Essa seria minha segunda opção, a primeira é
marinheiro. – Disse Teodoro mais calmo.
– “Marinheiro”! – Espantou mamãe. – Luna disse
que você poderia ser um tenor.
– Eu! Tenor? Nunca me ocorreu isso. Por que tenor? – Perguntou Teodoro.
Expliquei que havia comentado com a mamãe,
quando o vi cantar o hino a bandeira, no primeiro
dia de aula.
– Quantos anos você tem, Teodoro? – Perguntou
mamãe.
– Dezessete, em outubro, logo completarei os dezoito.
Depois que bebeu a água, disse puxando-o pelo
braço.
– Mamãe, chega de interrogatório, quero mostrar
a propriedade para o Teodoro.
– Foi bom conhecê-lo Teodoro, sua presença fez bem
a Luna, estava muito triste pela derrubada de sua
árvore de estimação, mande meus cumprimentos
aos familiares.
– Certamente, senhora Baronesa. – Abaixou a cabeça em sinal de respeito.
Após conhecer a casa, Teodoro ficou impressionado
com o que viu, porém foi na biblioteca que ele ficou deslumbrado, descobri que possuímos a mesma
paixão: os livros, igualmente a sua história, papai
sempre me incentivou a buscar conhecimento
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nos livros. Usava sempre a frase para definir a
importância dos livros:
“Quem tem o conhecimento, tem a possibilidade de
escolher errar menos”.
Vendo a sua empolgação diante de nossa coleção
de obras, disse que emprestaria alguns se ele prometesse tomar cuidado. Neste momento vi seus
olhos brilharem de felicidade.
No meu quarto, ele colocou a mão sobre a minha
máquina.
– Esta máquina de datilografia é um presente que
ganhei do papai.
– Estranho uma menina ter uma dessas, você já
escreveu alguma coisa nela?
– Sim. Foi nesta máquina que escrevi um pensamento que já foi publicado no jornal da capital,
aqui está à carta que recebi do jornal.
Ele leu e rapidamente disse:
– Parabéns Luna, agora você é famosa, mas por
que não assinou o poema com o seu próprio nome?
– É complicado explicar Teodoro, mas resumindo,
prevendo que nenhum jornal publicaria algo de
autoria de uma menina, enviei com pseudônimo
de “Lesperanza”, o “L” significa Luna e o restante o
nome da fazenda, foi ideia de meu pai e deu certo.
– Depois de ser contratada pelo jornal, irá escrever
sempre para eles?
– Não sei, não foi julgado ainda, entre muitas outras publicações do mês, apenas um autor será
escolhido e, eu, não tenho nenhuma chance. – Comentei em tom pessimista.
– Tenho certeza que será você a escolhida, olha.
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– Disse Teodoro mostrando a mão com os dedos
cruzados. – Quando começou a escrever, Luna?
– Há pouco tempo, mais ou menos uns dois anos,
desde que ganhei a máquina de datilografia, mas
logo sofri um acidente e fiquei muito tempo dormindo.
– Soubemos do acontecido e nós rezamos muito
por você, meu pai contou o profundo sofrimento
dos seus pais. Coitados!
– Você é a primeira amiga famosa que tenho. – Parou e perguntou. – Posso chamá-la de amiga, Luna?
– Apreensivo esperou uma resposta.
– Sim, claro. Mas deixando claro Teodoro, eu não
sou famosa e muito menos tenho chances de ser
a escolhida pelo jornal. – Disse em tom ríspido. – O
meu objetivo é apenas ser uma jornalista.
As sementes colocadas sobre um pano no canto
do quarto próximo a lareira chamaram a atenção
de Teodoro.
– Essas sementes no chão, para que servem?
– Estas sementes são da seringueira, aquela velha
árvore que você viu sendo derrubada, são sementes da sabedoria.
– Sementes da sabedoria, Luna! Como as sementes
do conto de João e o pé de feijão, sementes mágicas?
– Sim. – Imediatamente lembrei-me da conversa
com papai sobre estar preparado para saber a
verdade, retifiquei. – Não, são sementes especiais,
por fazer parte da história e tradição de nossa
família. Imagine o quanto aquela velha árvore
presenciou em sua existência. Ela estava ali antes
do casarão ser erguido, viu meus bisavós e meus
avós nascerem, crescerem e morrerem, em silêncio,
assistiu o passar de tantas gerações.
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Escolhi duas sementes e ofereci ao Teodoro, dizendo:
– Aceita estas sementes especiais e as plante em
solo fértil, elas acompanharão a sua jornada pela
vida, cuide delas com carinho e elas retribuirão,
cuidando de você.
Teodoro pegou as sementes e as colocou no bolso
da camisa e agradeceu.
– Obrigado, Luna, encantado pelo presente especial.
Irei cuidar delas e acompanharei o seu crescimento. Mas preciso falar para você o porquê estou
aqui hoje e estive em outros dias passados: quero
que saiba o quanto te admiro e agradecer o que
fez por mim. Você Luna, é uma menina diferente.
Quando ele disse “diferente”, olhei automaticamente para o meu pequeno defeito na perna, minha
face ruborizou, o que esse menino franzino tinha
a dizer sobre mim. Pensei.
– Não, não neste sentido, por seu elegante jeito de
andar. – Balançando a cabeça tentando corrigir-se.
– Diferente das outras pessoas, sinto realmente que
você conseguiu me ver além da cor da pele, você
me enxergou, embora a maioria das meninas do
colégio me veem como insignificante e até invisível,
você, com toda a sua condição e prestígio, tratoume como um amigo, com respeito e até conversou
comigo. Meu pai, Ananias, tinha toda razão em
ter tanto carinho e admiração pelo Barão, ele diz
que mesmo sendo um homem importante com
muitos títulos, influente e rico, acreditou nele e
nunca, jamais o viu ser arrogante com alguém,
nem mesmo com os empregados, ele dizia que seu
pai era até simples demais pela sua posição social
e que sempre o tratou com muito respeito, como
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qualquer outro amigo “branco”, agora Luna, vejo
muitas semelhanças dele em você.
– Obrigada pela gentileza, Teodoro, aprendi muito
com meu pai, aliás, você o retratou perfeitamente,
o seu pai o conhecia muito bem. Ele era um homem
muito sábio e bem-humorado, brincava sempre dizendo que a fortuna o perseguia, realmente viveu
para o que acreditava em sua filosofia:
“A generosidade é o maior investimento da vida
e, somente ela, será capaz de devolver tudo em
dobro”.
– Atitude muito nobre, diferente da predominante
oligarquia cafeeira e dos outros latifundiários1, ele
sempre foi visionário e certamente esteve além
do seu tempo.
– Seu pai teria muito orgulho de você Luna, imagino o vazio que deixou. Comentou Teodoro.
– Um vazio muito grande, imensurável... – Concluí.
Maria Quitéria veio nos convidar a descer para
tomar um café.
Na sala, em frente ao janelão, depois que Teodoro
foi embora fiquei pensando com o bloco de notas
na mão, esse menino é muito inteligente, gosta de
livros e sabe se expressar muito bem, mas qual impressão que causei, o que saiu pensado sobre mim,
talvez que eu tenha manias, seja cheia de caprichos
ou uma menina mimada... Uma coisa é certa, eu
não deveria ter falado da semente especial.
Uma coincidência no mínimo estranha, este menino apareceu no mesmo dia que perdi o meu
amigo especial...
1
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Mamãe aprovou meu novo amigo, até a Maria Quitéria fez elogios ao menino e sua honrada família,
o achou simpático e comilão, comentou sobre o
quanto ele gostou do bolo de fubá, uma especialidade deixada pela mãe da Maria do Rosário, que
Deus a tenha.
Diário, sexta-feira dia 15 de março de 1901.
Desde que o amigo especial foi derrubado, perdi a
inspiração. A biblioteca passou a ser o meu refúgio,
cercada de boas lembranças, é o único lugar que
traz tranquilidade para escrever. E esta semana,
recebemos na fazenda dois senhores estrangeiros
bem alinhados que vieram a negócios. Eles representavam uma companhia de investidores na França,
os levamos para conhecer o cultivo experimental
da nossa cana-de-açúcar, as mudas cresceram muito
desde a última vez que estive ali, suas hastes estão
rapidamente se desenvolvendo, mas ainda deve
levar vários meses para serem colhidas. Aqueles
homens estranhos ficaram encantados com as terras. Depois da visita, eu os recebi na biblioteca do
casarão, eles não tiveram nenhum impedimento
em tratar de negócios comigo, vieram dispostos a
apresentar uma proposta para negociar toda a futura safra e, sem nenhum rodeio, ofereceram um
terço do pagamento adiantado, com contrato de
exclusividade, imaginávamos, até aquele momento,
que o interesse estava ligado apenas e exclusivamente ao cultivo experimental daquela lavoura
que acabamos de visitar. Eu e o Sebastião, que
acompanhou os senhores ao meu lado o tempo todo,
ficamos surpresos quando o mais velho deles disse
que estavam interessados em um total de vinte mil
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hectares cultivados em cana-de-açúcar na fazenda.
Insistiram que vieram indicados para procurar
diretamente a fazenda “Esperanza”, pois souberam
através de outros empresários que o Barão Lanza
era um verdadeiro homem de negócios, sua fama
o precede na França, por esta razão escolheram a
propriedade para fazer a oferta, além de sua importante localização, do grande potencial e em uma
possível expansão futura, considerando a grande
área disponível, ainda, complementarmente, ofereceram todo o acompanhamento técnico da lavoura
com engenheiro e profissionais, o transporte e os
trâmites burocráticos para a exportação, todos os
custos destes itens serão, também, de responsabilidade da companhia francesa.
Para fechar o contrato, existem algumas exigências
para atingirmos o objetivo idealizado em chegar
ao produto final, o melaço e o açúcar granulado
com qualidade. Certamente será necessária uma
profunda reestruturação na vocação da fazenda,
a nova empreitada implicará em mudanças. A
começar por construir novos espaços, gerar uma
produção de mudas confiáveis, mão de obra, aquisição de novos equipamentos e adaptação de outros
existentes na fazenda, enfim, entregaram-me a
proposta formalizada em papéis para analisarmos
a viabilidade do negócio. Ao despedirem-se disseram
que aguardariam uma rápida resposta ou uma
contraproposta nossa por telegrama.
Após explicar minuciosamente a proposta da companhia francesa, mamãe chamou “sorriso”, Izidoro
e pediu que levasse um recado ao doutor Ananias,
era para ele comparecer, o quanto antes, na fazenda para tratar de assunto de negócios.
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À tarde recebi uma correspondência que mudaria
definitivamente a minha vida ou daria um rumo a
ela. Abri rapidamente e li seu conteúdo, senti uma
explosão de sentimentos que transbordaram pelos
olhos, chorava de felicidade, chorava de emoção,
estava a caminho de realizar o maior dos meus
sonhos, por instantes, duvidei e para comprovar
novamente li a carta. Era do jornal Diário de São
Paulo, o editor chefe, senhor José Carvalho, solicitava minha presença na capital, pois era com estimada honra que informava que o texto “Todos Iguais”,
autoria de “Lesperanza”, havia sido escolhido pelos
jurados, como o melhor entre todos os publicados
no mês de fevereiro. Sempre cordial, agradeceu
a participação e ressaltou que fui o vencedor do
concurso “Novos Pensadores”, para receber as láureas2, aguardavam ansiosos o meu comparecimento,
pessoalmente, para assinar o contrato e legitimar a
participação semanal na coluna do jornal. A euforia
momentânea logo se transformou em preocupação,
enxuguei as lágrimas e pensei alto. – Como poderia
eu, uma menina, comparecer no jornal? Isso, papai
não previu!
Entusiasmada mostrei a carta para mamãe e, pela
primeira vez depois que papai se foi, era possível
ver estampada em seu semblante, a alegria, seus
olhos se encheram de lágrimas, tamanha felicidade
e abraçou-me apertado, beijando meu rosto.
– Parabéns, filha. Parabéns! – Cumprimentou mamãe sorrindo. Segurando o meu rosto com as mãos
e olhando-me fixamente nos olhos, disse: – Quem
imaginaria que um dia veria estampado nos jornais: “Textos de Luna Lina, minha filha”.
2

Láureas – Significa recompensa ou prêmio.
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Papai ficaria muito orgulhoso de você, querida.
Novamente, voltou a abraçar-me apertado.
– Eu sinto mamãe, esteja ele onde estiver, está
cuidando de nós.
Envolvida naquele clima de felicidade, ainda abraçada a mamãe, olhei através da janela do quarto
buscando algo especial e, ainda, não acostumada
a falta do volume da imponente seringueira, era
impossível deixar de notar o grande vazio na paisagem do jardim.
Já era noite quando Doutor Ananias chegou e
trouxe consigo o filho Teodoro.
Recebendo-os na entrada do casarão:
– Seja bem-vindo, senhor Ananias. Oi Teodoro.
– Oi menina Luna, sua mãe está melhor? – Perguntou senhor Ananias.
– Sim, não esperávamos o senhor hoje, acompanhem-me, por gentileza. – Disse dirigindo-os a sala.
Minha mãe veio ao nosso encontro e cumprimentou os visitantes.
– Olá amigo Ananias, como tem passado? Oi Teodoro.
– Tudo bem, senhora Baronesa. – Respondeu Teodoro cabisbaixo.
– Boa noite, senhora Alzira, vim o mais rápido
possível. E desculpe-me, mas o Teodoro fez questão
de me acompanhar.
– Obrigado por atender-nos tão prontamente,
alguns dias atrás conheci o seu filho e fiquei encantada. Sentem-se, por favor. Aceitam um café?
– Perguntou mamãe aos convidados.
Maria do Rosário esperava as respostas, pronta
para ir à cozinha prepará-las.
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– Aceito um café.
– E você, Teodoro, o que quer? – Perguntou mamãe
ao menino.
– Nada, não. Obrigado. – Respondeu
– Nega Fia, vou acompanhar o amigo, um café.
Aquele especial que só você faz. – Gentilmente
solicitou mamãe.
– Sim, Patroa. – Maria do Rosário saindo apressada
para atender o pedido.
– Amigo Ananias, pedi que viesse para nos aconselhar em um assunto importante, peço a Luna que
explique melhor. – Falou mamãe dirigindo-se a mim.
– Senhor Ananias, informações vindas do exterior
diziam que a Europa estaria enfrentando uma
forte especulação sobre a crise do café, o que realmente tem possibilidade de ocorrer aqui também,
por isso, há alguns meses pensando em outras
opções para o plantio, com o consentimento de
mamãe, arrisquei experimentar, em uma pequena
porção de terra, o cultivo da cana-de-açúcar e deu
certo. Talvez, por um golpe de sorte, acabamos de
receber esta proposta.
Entregou os papéis na mão do doutor Ananias, que
imediatamente começou a folhear. – A proposta é
feita pela companhia francesa, o objetivo é comprar toda a nossa produção e quitar parte antes
do plantio, muito diferente das outras condições
que negociamos o café, da parte deles esperam que
venhamos a substituir a maioria de nossos pés de
café pelo de cana-de-açúcar na fazenda “Esperanza”
e de nossa parte necessitaremos de grandes mudanças, investimentos e adequações, como mostra
os documentos.
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– Complementando a explicação de Luna, amigo
Ananias, a nossa preocupação é sobre as garantias
de sucesso nesta empreitada, a fazenda hoje possui
em torno de vinte e seis mil hectares formados,
caso haja essa mudança radical, ficaremos com uma
pequena porção das terras cultivada de café e entendo que perderemos décadas de preparo e seleção.
Segurando com elegância a xícara de café, o senhor
Ananias manifestou o seu pensamento.
– Bem, senhora Baronesa e senhorita Luna, precisarei analisar com maior minúcia as cláusulas
da proposta, porém com base na explicação da
senhorita, aliás, parabéns por ser totalmente elucidativa, conhecendo as intenções do Barão que já
estava se preparando para esta mudança citada,
pois ainda guardo uma lista da maquinaria industrial que ele havia solicitado que encontrasse, os
fabricantes, os valores e condições para a aquisição,
justamente, pensando na mudança para a canade-açúcar, por esta razão entendo que a situação
fala por si, apontam para a tendência de novos
horizontes. Entretanto, senhora Alzira, pela oferta
aparentemente, ser ou não vantajosa, aconselho
a ter cautela e se me permitir, além de analisar
a proposta, irei consultar os exportadores de confiança, igualmente faria para o Barão.
– Então mamãe, era por isso que papai tinha a
intenção de transformar o moinho, como sugeriu
Sebastião, ele já estava pensando na mudança.
– Sim, menina Luna, desde a nossa ida à França,
ele comentou que estava disposto a investir em
novas culturas. – Disse o senhor Ananias.
– Bem, amigo Ananias, está tudo em suas mãos.
Aguardaremos o seu parecer. Outra coisa impor-
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tante, providencie para que Luna tenha, também,
plenos poderes para movimentar as contas bancárias da família.
– Sem problemas, senhora, com os documentos de
emancipação da senhorita Luna tudo será muito
simples. Incluiremos, também, a conta francesa do
“La Banque de France”?
– Sim, inclua tudo, informe aos bancos que Luna
também tem poderes para movimentar os títulos
públicos do tesouro nacional e francês. Obrigada por vir, amigo Ananias, muito obrigada pela
ajuda.
– Senhora Baronesa, antes de irmos quero me
desculpar pela atitude impensada de meu filho
Teodoro, principalmente por ter sido petulante em
vir aqui, no casarão, procurar a senhorita Luna,
perdoe-nos, ele ainda é muito jovem e não sabe se
colocar em seu lugar. Olhando com austeridade
para o filho.
Imediatamente Teodoro abaixou a cabeça em sinal
de respeito.
– Não, senhor Ananias, está enganado. Ele é meu
melhor amigo de escola e fui eu que o convidei a
vir ao casarão. Não se zangue com ele.
– Melhor amigo! Menina Luna. Esta é uma amizade
impossível, com toda a franqueza, senhora Alzira.
– Pausou olhando para mamãe.– Existe um abismo
entre nossa classe social e cultural. – Completou
o senhor Ananias
– Amigo Ananias, entendo a sua preocupação e certamente seria a minha também se não conhecesse
a vossa nobre família, neste momento não estamos
debatendo questões passadas do abolicionismo,
pelos anos que o conheço penso que este não seja
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o caso aqui, peço que reconsidere a sua opinião e
apenas os deixem ser jovens, por outro lado, foi em
boa hora que Teodoro chegou, conseguiu trazer
um pouco de alegria para Luna, que estava muito
triste pelas consecutivas perdas.
– Desculpe-me senhora pela minha impetuosidade,
como não aceitar um pedido vindo da Baronesa,
se faz gosto, não me oponho. – Confirmou Ananias.
– Senhores, em primeira mão, quero dizer que
hoje é um dia muito especial, a Luna foi escolhida
pelo jornal da capital para escrever uma coluna
semanal. Estou radiante e muito orgulhosa dela.
Eu fiquei envergonhada, não espera que mamãe
contasse a novidade e pela primeira vez Teodoro
se expressa.
– Luna, você conseguiu... Parabéns, eu sabia que
venceria esta disputa, agora sim, tenho uma amiga
famosa.
– Que importante notícia, parabéns, menina Luna,
seu pai ficaria orgulhoso. Vejo que a senhorita tens
o melhor dele. – Elogiou senhor Ananias.
– Obrigada, mas ainda é muito cedo para comemorar.
Diário, hoje quinta-feira dia 21 de março de 1901.
Estranhamente as aulas no colégio terminaram
mais cedo e todos os alunos foram chamados para
reunirem-se no pátio todo enfeitado com mesas,
bexigas, doces e bolo para uma festa surpresa,
todos perfilados, a amiga Maria de Lourdes ouviu
comentários que seria a visita de alguém muito importante, como um artista, um político ou
celebridade, e justo hoje, não soube do Teodoro,
ele simplesmente desapareceu, não o vi como de
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costume. Inquieta, como a maioria, procurei na
memória sobre esta data, mas não me lembrava
de nada especial. Minha amiga inesperadamente
diz: – Olha Luna, um fotógrafo, quem são aquelas
pessoas elegantes com a diretora? – Olhei e a primeira pessoa que vi foi mamãe.
– Mamãe? – Fiquei surpresa ao vê-la. Um amontoado de pensamentos passou pela minha cabeça,
até a diretora, senhora Leocádia, dizer em voz alta:
– Silêncio. Hoje é uma ocasião muito especial para
todos os alunos e educadores do Colégio Rio Branco. Descobrimos um talento entre nós que merece
todo o nosso respeito e prestígio. Recebam o prefeito Humberto, a nossa querida Baronesa Alzira
Lanza e o padre Pollito e, para falar sobre esta
comemoração, recebam o chefe do famoso jornal
na Capital, o senhor José Carvalho e sua equipe.
Neste momento ao ouvir o nome do jornal, em
meio aos aplausos o meu coração disparou, o senhor indicado pela diretora, colocou-se um passo
à frente do grupo e falou:
– Boa tarde crianças, senhores, senhoras e autoridades aqui presente, falo em nome do jornal Diário de
São Paulo, agradeço e nos sentimos honrados pelo
convite de estar aqui hoje e poder entregar este
diploma de “Honra ao Mérito” ao futuro colunista
e escritor que foi o escolhido, entre muitos textos
já publicados, para integrar o conteúdo semanal
do jornal, o mais importante do Brasil. Tenho o
orgulho em conhecê-lo, venha até aqui, por favor,
senhorita Luna Lina Lanza. Convocou-me aquele
senhor.
“Luna, Luna, Luna”, ecoava forte em um coro de
vozes e aplausos, caminhando até a frente, tudo
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ao redor parecia estar passando mais devagar,
o tempo em sua velocidade alterada, por isso
conseguia observar os pequenos detalhes, cada
sorriso de alegria, senti muitos abraços, eu vi
muitos lábios se mexerem sem compreender as
palavras desconexas, os acenos, meus olhos estavam fixos naquele homem segurando um quadro
emoldurado, que havia pronunciado meu nome,
compreendi que toda aquela festa era para mim!
Meu Deus! Parece um sonho, o maior deles, o
jornal aceitou-me, como uma menina! Mas, como
isso aconteceu?
Na frente, extremamente tímida, cumprimentei
todas as autoridades, abracei e beijei mamãe, por
último, apresentei-me ao senhor José Carvalho,
que entregou a honraria e ao lado de todos foram
tiradas várias fotografias, depois muitas outras
com todos os alunos reunidos no pátio. A diretora
pediu silêncio outra vez, e disse: – O senhor prefeito
pediu a palavra.
– Representando a comunidade e a prefeitura de
Morro Azul, também faço questão de entregar à
senhorita Luna Lina Lanza, que a partir de agora,
passa a ser a mais nova filha ilustre do município,
o título de “Cidadão Ilustre”, por seu merecido
prestígio e destaque.
Recebi das mãos do senhor prefeito outra honraria.
Logo, a diretora encerrou, dizendo:
– Todos os presentes estão convidados a cumprimentar a senhorita Luna Lina e degustar os deliciosos petiscos, obrigada a todos.
Mamãe contou que antes de partir, o senhor
José Carvalho conversaria comigo. Atrás já havia
formado uma grande fila para os cumprimentos.
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Logo no início da fila, estava meu amigo Teodoro.
Abraçou-me forte e cochichou: – Parabéns, amiga
famosa.
A equipe do jornal esteve na fazenda antes de estar
na escola, o senhor Carvalho elogiou, o meu empenho, conheceu a minha máquina de datilografia,
foi muito prestativo, deu-me algumas dicas sobre o
compromisso do texto para a coluna, sugeriu continuar com o pseudônimo inicial e aguardaria uma
visita para conhecer o jornal. Solicitou ainda, que
enviasse os dados do banco onde seriam pagos os
meus honorários pelo serviço prestado. Encerrou
agradecendo a hospitalidade, revelou que Teodoro
foi fundamental, enviando o telegrama ao jornal
e o consentimento de mamãe, que reuniu a prefeitura e a direção da escola, deste modo puderam
prestar a homenagem, todos entenderam como
uma importante estratégia educativa, uma nova
forma de incentivar outros alunos a seguirem
o mesmo exemplo. Na despedida fui presenteada
com um exemplar do jornal, contendo o meu texto
publicado e nele havia, também, as assinaturas de
todos os membros da redação.
Em casa, na biblioteca, depois da emoção do dia,
parei para pensar no que o amigo especial “Eco”
havia previsto: “Nenhuma folha cai sem ter um
propósito. Tempos de mudanças”. Ele já sabia! Tudo
está acontecendo muito rápido e intenso, quase
que ofusca o “onde tudo começou”.
“O pensamento transformado em texto tem a força
de mudar sua vida”.
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Diário, hoje quinta-feira dia 28 de março de 1901.
Continuo anotando tudo no meu caderninho. O
doutor Edeuclésio esteve aqui novamente para
ver mamãe e eu estava no colégio, perdi a oportunidade de conversar com ele sobre as minhas
preocupações. Ela anda muito abatida, não quer se
alimentar direito e desde a semana passada, depois
da surpresa no colégio não saiu mais do quarto.
Preciso responder ao telegrama de tia Ingrid. Ela
está querendo saber notícias da saúde de mamãe,
pensando bem, faz apenas alguns meses que papai
partiu, até entendo mamãe. “A ausência de papai
é tão dolorosa e profunda que perdemos a noção
do tempo, deixamos de viver, para, momento após
momento, continuarmos revivendo aquele dia”.
Para mim, as melhores lembranças de papai, são
sempre as suas recomendações: “Haja o que houver,
continue, sua mãe precisará de você, a fazenda
precisará de você. Você é capaz”.
O senhor Ananias pediu para avisar-nos que viria
à fazenda à tarde, aproveitei e chamei Sebastião
para conversarmos na biblioteca, antevia que
mamãe não participaria.
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– “Vós me cê” mandou me chamar sinhazinha?
– Parado na porta da biblioteca.
– Sim, Tião, entre, por favor, preciso de sua opinião
sobre a oferta feita pela empresa Francesa.
– Sinhazinha, eu faço o que pedir. – Respondeu
nitidamente fugindo da pergunta.
– Tião, eu preciso saber se está comigo, se eu decidir
fechar o negócio? – Fui mais incisiva na pergunta.
– Sim, sempre, sinhazinha.
– Estive lendo sobre a produção de açúcar, inicialmente necessitaremos substituir quase todos os
nossos pés de café pelas mudas de cana-de-açúcar
e em seu período de crescimento, teremos o tempo
que precisamos para construir um novo engenho,
tanques de cozimento, os filtros e adaptar os galpões. Os colonos, que trabalham no café, precisam
ter as mesmas condições para cuidar da cana-deaçúcar. O que acha Tião?
– “Vós me cê” é moça destemida, sinhazinha! “Dispois” tudo se ajeita, difícil é “começa”. Sebastião
expressou sua opinião com certa preocupação com
as palavras.
– Obrigado Tião, quando o senhor Ananias chegar
gostaria que estivesse aqui comigo.
– Sim, sinhazinha. – Respondeu ele saindo da biblioteca.
Na gaveta da escrivaninha peguei a caixa dourada
do papai, o objeto trazia boas recordações, coloquei
sobre a mesa para ficar as minhas vistas enquanto
escrevo na máquina de datilografia todas as minhas anotações nos papéis apergaminhados.
Na segunda-feira enviei a correspondência dos textos ao jornal, “Universo de Um Homem Só e Acaso”,
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que já estavam prontos, como combinado aos cuidados do senhor redator José Carvalho, agora estou
dedicando-me ao máximo para terminar outro texto.
Título: AVIDA COMO UM TEXTO
“Posso escolher, na história de vida, ser o autor ou
o ator do roteiro escrito especialmente para mim.
A um momento atrás era apenas uma folha em
branco, depois vieram letras, vírgulas, reticência,
exclamações, interrogações e um sinistro ponto
final, depois desse só conseguia enxergar espaços
vazios, incertezas, ausência e solidão. Mas sorte
a minha, ainda poder nas folhas passadas, reler
os poemas, ir aos lugares favoritos, reencontrar
os velhos amigos e passear pela minha infância.
Neste emaranhado de palavras e pontuações,
embora tenha consciência de que nunca escreverei a minha palavra –final–, aos pouco as folhas
foram sendo preenchidas, corrigidas e redigidas,
letra à letra, espaço à espaço e encontrando novas
inspirações, dando um sentido ao tempo, o livro
da vida, esperançoso que o seu conteúdo poderá
servir de exemplo e ser eternizado ou perpetuar
no esquecimento”.
Na escola, naquele dia especial, depois de receber
tantas láureas, percebo que estou sendo tratada
diferente, a começar pelos professores que dispensam uma grande atenção, os colegas mais afastados,
procuram sempre serem simpáticos comigo, até o
exemplar do jornal com o meu texto foi colocado
numa moldura e exposto na entrada do colégio,
junto com as fotos emolduradas dos ex-diretores,
de repente me sinto uma referência, o centro de
atenções, isso é novo e muito estranho. Fui recla-
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mar sobre isso com mamãe, ela sempre paciente
argumenta que recebemos o que merecemos, eu
deveria sempre agradecer o dom especial que Deus
me deu. Ela disse que isso era apenas o começo
da promissora carreira que eu tanto almejava
por meu esforço e mérito. O importante era estar
preparada para mudanças e, certeza, elas virão.
Afirmou.
Não posso esquecer de mencionar aqui, o causador
de toda essa reviravolta na minha vida. No outro
dia, Teodoro pediu desculpas e confessou-me que
depois que soube que o meu texto havia vencido o
concurso e ciente de minha pretensão jornalística,
ele achou que a melhor forma de me ajudar era
escrever para o jornal contando todas as minhas
preocupações, inclusive sobre a recente morte de
papai e, ainda, pediu para o seu pai verificar a
ortografia de sua carta, antes de levar ao correio.
A vida é repleta de imprevistos e percalços, por
vezes complicada demais para entender, então aparece um amigo protetor, com um gesto carinhoso
e, simplesmente fez os sonhos se realizarem.
A instalação aqui na biblioteca é confortável, mas
sinto falta do meu lugar preferido, sob a proteção
do amigo “Eco”, quando olho para o espaço vazio
no jardim, ainda fico muito triste.
Quando o senhor Ananias com o filho Teodoro
chegaram, pedi a Maria Quitéria que chamasse
o Sebastião, mamãe, ainda bastante abatida, nos
surpreendeu e também veio juntar-se a nós. Apanhei o lápis e o bloco de notas, o senhor Ananias
explicou que após a análise da proposta da empresa
Francesa, também, fez uma ampla pesquisa sobre
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os equipamentos para instalações do engenho, os
custos envolvidos em sua implantação, a mão de
obra, o tempo para obtenção dos lucros e a sua
conclusão indica para a viabilidade do negócio.
Mamãe e Sebastião escutavam atentamente.
A mudança implica em passar o arado em vinte
e seis mil hectares de terra, o que significa arrancar todos os pés de café. A empresa francesa
se compromete em fornecer as mudas de cana-deaçúcar e ainda responsabiliza-se em enviar um
engenheiro, de mês em mês, para acompanhar o
desenvolvimento da produção. O valor da colheita
prevista para os próximos doze meses, pelo valor
do contrato, deverá atingir o dobro se comparado
ao valor da safra de café, o lucro é substancialmente compensador. Concluiu o senhor Ananias.
Maria do Rosário, acostumada ao ritmo do casarão,
trouxe o café e o serviu.
– Obrigado senhor Ananias pela sua dedicação.
– Pelo que entendi o negócio é compensador e viável? – Perguntei para obter a sua confirmação.
– Sim, menina Luna. Lembrando que todo o negócio tem seu risco, este, de fato, será minimizado
pela parte que a fazenda receberá adiantado na
assinatura do contrato. No geral, deduzindo todos
os custos com a implantação necessária para a primeira safra, ainda assim será rentável. – Explicou
o senhor Ananias.
– De minha parte está aprovado, Luna. Obrigado
mais uma vez amigo Ananias. Agradeceu mamãe.
– Restou alguma dúvida? – Perguntou senhor
Ananias.
Quieto e ressabiado por mudanças, Sebastião
pronunciou-se:
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– “Sinhô dotô, vós me cê” disse, ou eu tô enganado,
que temos só doze meses para “coie” a cana?
– Não necessariamente Tião, mas entendo a sua
preocupação, por ser uma nova cultura para a
fazenda e envolve um grande valor financeiro,
a responsabilidade será dividida com o técnico
da companhia, ele estará acompanhando todas as
etapas do processo, da plantação até o ponto de
ser colhida e processada, qualquer interferência
estará ciente. Eu me antecipei e fiz uma planilha dos fornecedores, dos equipamentos, o tempo
estimado para ser instalados e a ordem de cada
etapa que será necessário. Por exemplo, na linha
três, a adaptação do engenho deve durar quatro
meses, a soma de todas as melhorias na fazenda
será menor que o tempo que da primeira safra.
Entendeu Baronesa, senhorita Luna e Tião, algo
mais? – Perguntou o senhor Ananias.
Mamãe e Sebastião balançaram a cabeça negativamente. Colocando fim ao assunto.
– Mais uma vez, obrigado senhor Ananias, vamos
ao próximo passo, preciso que o senhor passe os
seus custos para acompanhar e assessorar, além
da papelada, o fechamento do negócio e seu desenvolvimento, desde já, está autorizado a enviar o
telegrama à companhia francesa informando nossa
favorável decisão.
– Assim será feito senhorita Luna.
Olhando para mamãe, o senhor Ananias disse que
trouxe os documentos que pediu, mas sem jeito,
não explicou, desviando o olhar diretamente a
Sebastião, claramente com receio de continuar
uma conversa confidencial.
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– Não precisa ter ressalvas na frente do Tião, senhor Ananias, ele é da família.
Sebastião, um verdadeiro “gentlemam”, se posicionou:
– “Brigado” sinhazinha, tenho mesmo as minhas
coisas esperando por mim. Agradecido “douto”, Baronesa, “minino” Teodoro. – Despediu-se com um
acenou de cabeça e saiu.
– Desculpe-me, menina Luna e Baronesa pelo
ocorrido.
Ainda acanhado, o senhor Ananias abriu a sua
pasta e retirou os documentos sobre as contas
bancárias e os títulos públicos, conforme foi solicitado e mostrou-os à mamãe, sempre observado
atentamente pelo calado Teodoro.
– Se estiver de acordo preciso de vossa assinatura
aqui, aqui e aqui, também preciso da assinatura da
menina Luna ao lado. Apontando os lugares onde
assinar. Com relação à documentação referente aos
títulos do tesouro nacional, sua filha agora terá, também, livre acesso a eles. – Concluiu o senhor Ananias.
– Perfeito, amigo Ananias. Falou mamãe após assinar todos os documentos. – Aceita outro café?
– Não, obrigado Baronesa, já está tarde precisamos
retornar. Antes de ir, quero parabenizar a menina
Luna, sobre sua publicação no jornal da capital,
foi notícia importante aqui na cidade. – Elogiou o
senhor Ananias.
– Obrigada, senhor Ananias, mas o seu filho teve
participação nisso. – Sorrindo para Teodoro, completei. – Obrigada novamente, Teodoro.
– Não precisa agradecer, foi somente seu mérito.
Eu que tenho sorte em ter uma amiga famosa.
– Disparou Teodoro sorrindo.
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Sábado, 09 de novembro de 1901.
Diário, estive muito ocupada e acabei deixando,
por meses, de escrever em minha máquina de datilografia, neste período continuei anotando tudo
no meu bloco de notas e agora irei acrescentar
todos os acontecimentos importantes.
Semana que vem fará exatamente um ano que
papai partiu, ainda é difícil de acreditar. Como o
tempo voa!
A primeira novidade: Sebastião pediu a mão de
Maria Quitéria em noivado, o santo padre Politto
realizou a missa de bênção das alianças na capela
da fazenda. Estavam reunidos apenas os mais íntimos, mesmo assim foi muito bonito, nunca tinha
visto o Sebastião e a Maria Quitéria com roupas
finas e alinhadas, ficou um casal lindo, seus olhos
revelam o quanto se gostam. Eles pretendem se
casar no próximo ano.
O novo engenho para a cana-de-açúcar está quase
pronto, acompanhamos a transformação da fazenda Esperanza, muitos dias depois de intenso
trabalho, sol a sol na roça, os pés de café foram
aos poucos substituídos pela cana-de-açúcar, isso
acabou mudando radicalmente a paisagem, o engenheiro Jean Pierre, um homem alto de vinte
e oito anos de idade, cabelos loiro curto, com costeletas largas, vestido elegantemente, nascido em
“Montpellier” na França, tem vindo todos os meses
acompanhar a lavoura, como foi combinado com
a companhia francesa.
Tenho me dedicado muito aos textos do jornal, foram todos publicados e tantos que perdi a conta,
estive com mamãe pessoalmente na redação do
jornal, o senhor José Carvalho, sempre muito pres-
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tativo, nos levou para conhecer o funcionamento
de cada departamento do jornal, era um sonho
conhecer os importantes jornalistas, os redatores,
diagramadores, as prensas, enfim toda a equipe.
Fui tratada como uma integrante do time, até o
grande chefe senhor Ernesto Henrique Spoladore,
aquele senhor carrancudo temido pela maioria,
parabenizou-me. A minha história foi contada em
detalhes pelo jornal, com ênfase na minha pouca
idade, incluindo a minha paixão pela literatura e a
bem sucedida administração do patrimônio deixado
por papai, a minha vida pessoal foi completamente
exposta e até contada por outras pessoas desconhecidas. O jornal espertamente publicou antes vários
textos, esperou o público e a crítica consagrá-los,
para depois revelar a vida da autora, isso atraiu a
atenção do público e de outros jornalistas, por eles,
estou sendo comparada como a nova geração de
jornalistas e em algumas matérias fui citada como
“a menina prodígio”. Por isso, com essa repercussão
inesperada, tenho recebido muitas cartas enviadas
ao jornal, a sua maioria são de admiradores do meu
trabalho, mas também algumas críticas. O incrível
aconteceu há alguns dias, quando recebi um telegrama dizendo que estou participando com o texto do
jornal: “Todos Iguais”, ao Prêmio Jovens Literários,
promovido pela Universidade do Rio de Janeiro.
Mamãe está radiante, aliás, depois disso e da visita
de tia Ingrid, está muito melhor, por vezes tem ido
à cidade para fazer compras e à missa dominical,
raramente fica no quarto. Na semana passada após
a missa, pela primeira vez, visitou o jazigo de papai,
ela ficou muito emocionada ao ver a sua fotografia,
ele está lindo e com aquele característico sorriso de
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canto de boca, o santo padre também acompanhounos nas orações.
Visando o futuro próximo, mamãe insistiu que deveria ingressar em uma faculdade que ressaltasse
a minha escolha profissional e, como papai sempre
dizia, para ser aceita na comunidade internacional
deverei ser formada fora do Brasil. De início relutei, mas ela tinha um argumento irrecusável, me
acompanharia onde quer que escolhesse. Ouvindo
mamãe, a palavra mudança apareceu ao acaso,
tomei a decisão de aceitar a sugestão de ir para a
Faculdade de Letras em “Les Fetes de L’Universite
de Paris”. Foi quando tive a ideia de procurar um
imóvel em Paris, para comprar. Mamãe achou ótima a ideia e ficou entusiasmada, porque sei que
ela adorou Paris, ela sugeriu que precisaríamos
mandar o senhor Ananias, pessoalmente à capital
para procurar uma agência de negociações internacional, eles ajudariam a encontrar um imóvel
amplo, com boa localização, próximo da faculdade
e das atividades do dia a dia.
Depois de alguns meses de procura, recebemos o
senhor Ananias que trouxe o senhor Casemiro
Reis, negociador de imóveis, representante da
empresa sediada em Paris, um homem estranho
com sotaque diferente, vestia um fraque de linho,
gravata e chapéu tipo coco de feltro preto, usava
bigode de pontas inspirado à la “kaiser Guilherme II”, nos cumprimentos ele entregou-me o seu
cartão com dados pessoais, abriu e tirou da mala
as fichas e as fotografias de algumas opções de
casarões clássicos, ele esforçou-se para detalhar as
características de cada um deles e mostrou uma
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lista dos mobiliários, objetos e sua procedência. O
maior imóvel, dentre aqueles ofertados, era sem
dúvida o mais lindo, foi o que também mais chamou a atenção de mamãe, estava bem localizado
em uma avenida no bairro “7ème arrondissement”, bairro elegante de Paris, era o único que
possuía um projeto detalhado que fazia parte
dos documentos e estava assinado pelo arquiteto
Charles Edouard. O senhor Casemiro afirmou
que o senhor Le Corbusier, como é conhecido o
arquiteto, é um profissional muito requisitado
pelos abastados1 na França. O vendedor percebeu
o nosso interesse no imóvel e disse que o valor
poderia ser negociável, o proprietário estava de
mudança para Inglaterra e precisaria dispor do
bem.
A possibilidade de deixar o campo e ir morar em
uma cidade grande como Paris é o sonho de qualquer menina de minha idade.
– Luna, este que possui a planta, está perfeito.
– Concordo mamãe, é realmente lindo. Qual a sua
opinião senhor Ananias? – Procurei saber uma
opinião de um conhecido.
– As opções são impecáveis, mas esta projetada pelo
senhor Le Corbusier é impressionante, ela lembra
o estilo do casarão da fazenda e ainda consegue
ser mais luxuosa.
– Senhor Casemiro, qual a sua melhor oferta neste
imóvel da “7ème arrondissement?” – Apontei as
fotos do imóvel.
O vendedor mostrou-se visivelmente surpreso com
a possibilidade de concretizar o negócio e receber
uma boa comissão.
1

Abastados - Rico, opulento, abundante, recheado, farto.
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– Não esperava o vosso interesse neste imóvel específico, senhorita Lanza, o imóvel está anunciado
faz onze meses e por seu alto valor, ainda não
havíamos recebido nenhuma proposta, desse modo,
posso ir direto a melhor oferta, tenho a ordem da
agência em conceder um desconto, no máximo,
de quinze por cento do valor total. A única recomendação: o pagamento deverá ser à vista em
Franco francês ou moeda brasileira. – Respondeu
o vendedor esperançoso.
– Neste caso, – disse ao vendedor, fazendo uma breve
pausa. – Estamos combinados. – Peço que o senhor
aguarde o doutor Ananias verificar a legitimidade
dos papéis e somente após a sua aprovação, finalizaremos legalmente a compra do imóvel. O senhor
deve anunciar imediatamente ao vendedor que o
imóvel, desde já, está indisponível para venda.
Olhei para o senhor Ananias esperando a sua aprovação, ele apenas concordou com aceno da cabeça.
– Obrigado senhorita, obrigado, não faz ideia do
quanto precisava dessa venda, será o maior negócio de minha vida, jamais esquecerei. – Comentou o
vendedor sorrindo, mal se contendo em sua alegria.
Mamãe pediu a Maria do Rosário que trouxesse
o melhor vinho e as taças finas, para comemorarmos a compra.
– Proponho um brinde, em tradição à nossa família,
para continuarmos os bons negócios. – Erguendo a
taça, mamãe sorriu para brindar. – “Saúde, saúde
e saúde”.
Quase ao mesmo tempo, ouvem-se: “tim, tim”.
– Pegue uma taça Nega Fia e junte-se ao brinde conosco. – Pediu cordialmente mamãe, demonstrando
grande felicidade.
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Quinta feira, 05 de dezembro de 1901.
Após a comemoração do último dia letivo de aula,
convidei Teodoro para conhecer a lavoura de canade-açúcar, Izidoro, como sempre, esperava-me no
horário da saída. Eu subi do lado direito e do lado
oposto, quando Teodoro pisou no estribo da charrete prestes a subir foi interrompido por Izidoro.
– Onde pensa que vai, “piázinho”? – Olhando-o com
tom intimidador.
– Calma, “sorriso”, eu que o convidei. Suba logo Teodoro. – Dei uma ordem. – Vamos “sorriso”, vamos.
Cortando qualquer possibilidade de conversa. Eu
estava sentada numa das pontas, o Izidoro no meio
com as rédeas e na outra ponta Teodoro, apesar do
espaço um pouco apertado para os três, era uma
aventura. Olhei para Teodoro e o vi sorrindo da
situação, enquanto Izidoro estava visivelmente
incomodado e carrancudo.
Depois do delicioso café preparado pela Maria do
Rosário, pedi a Tião que selasse os cavalos, Alazão
e Poeira, porque eu e Teodoro visitaríamos a roça
de cana.
No caminho, mudei o rumo da montaria, saí da
estrada em direção a uma área de mata nativa,
ainda intacta dentro da propriedade, essa mudança
não passou despercebida pelo Teodoro.
– Luna, este não é o caminho da roça. – Estranhou
Teodoro.
– Lógico que não é Teodoro! Venha, vou te mostrar um lugar especial. – Enfatizei. – O meu lugar
especial.
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Fazia uns cinco meses que não visitava o lugar, o
mato estava mais alto, mas a trilha ainda era bem
visível. Alguns metros à frente abre-se uma clareira, ao fundo uma grande pedra com uma pequena
queda d’água que cai em um lago de formato oval
com águas cristalinas de cor verde clara, tanta
transparência, é possível de se enxergar o fundo
e seus peixinhos nadando calmamente, as bordas
claras refletiam a areia fina e cascalhos, a quantidade de variadas borboletas e o musgo vermelho
sobre as pedras. Todas essas cores vivas parecem
estar em perfeita harmonia com o lugar.
Desmontando e procurando um galho alto para
amarrar o cavalo.
– O que achou Teodoro? Teodoro! – Olhei para ele,
estava extasiado, calado observando o lugar.
– Luna, que coisa linda, se existe um paraíso na
terra, ele está aqui!
– Olhe as borboletas, Teodoro, aqui tem muitas espécies e cores. Elas procuram um lugar propício,
assim para viver. Venha até aqui. Chamei Teodoro. Esta pequena planta é o fruto da semente da
árvore da sabedoria que plantei. – Apontei para
uma pequena árvore que, poderia ter uns oitenta centímetros de altura, estava afastada alguns
metros da borda da lagoa.
– Que semente de sorte Luna! Ela deve estar agradecendo a sua ideia. Que lugar mais lindo para
morar, se eu fosse uma semente, também gostaria
de ter sido plantado aqui. – Sorrindo ele comentou.
– Esse lugar me traz boas recordações, desde pequena meu pai trazia-nos aqui e vivia dizendo que
era nossa banheira real ou a piscina dos Deuses.
Sentados na pedra da cascata com os pés na água,
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Teodoro faz uma pergunta:
– Luna é verdade que irá se mudar para o exterior?
– Mudar não, ficaremos na França pelo período
em que durar o curso de Letras. – Expliquei a ele.
– Desculpe a franqueza, Luna, sem querer invadir
sua vida, por que então comprou um casarão lá?
– Perguntou de cabeça baixa.
– Foi ideia minha, Teodoro, primeiro pelo investimento e depois pela comodidade. Principalmente
pela localização do imóvel e a facilidade de estar
no centro de Paris, próximo da Universidade.
Pensei: “Estranho como a vida nos apanha de
surpresa, nos obriga a amadurecer e, consequentemente, nos traz muitas responsabilidades, neste
momento tive a dimensão da enorme distância
que nos separa, isto me fez lembrar das palavras do pai de Teodoro e percebi que havia me
expressado muito mal, feito um empresário, um
banqueiro, ou ainda, um negociante que visa
apenas os dividendos”.
– Teodoro, as suas dúvidas também são as minhas,
a única certeza é que a vida seguirá e aconteça
o que acontecer, será sempre meu amigo, esteja
aqui ou em qualquer lugar do mundo. – Tentei
amenizar o comentário anterior.
– Sabe, Luna, eu entendo você. Quando o seu pai
partiu, só em pensar de estar no seu lugar, fiquei
triste, imaginei a sua dor, mas depois que a conheci, passei a compreender que Deus nos dá o fardo
conforme a nossa capacidade, por isso você tem
qualidades que muitos homens não as possuem.
Luna, você é a melhor amiga.
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Ouvindo-o falar dessa maneira, meus olhos se encheram de lágrimas, senti-me protegida e querida
como nos tempos de papai e do amigo “Eco”.
Teodoro percebeu minha tristeza, abraçou-me com
ternura e fez uma promessa.
– Não chore, Luna. Prometo ser sempre o seu
amigo. Sempre.
Voltando do passeio, já próximo ao casarão, era
possível avistar duas pessoas conversando, na
entrada da cozinha. Tranquilamente sobre a
montaria Teodoro acompanhava-me, nos dirigimos à selaria, onde Tião estava carregando um
fardo de alfafa. Deixou os seus afazeres e veio ao
nosso encontro.
– Pode “deixa”, sinhazinha, eu cuido deles. – Disse
Tião pegando as rédeas dos cavalos, Alazão e Poeira.
Mamãe conversava com o engenheiro Jean Pierre,
da companhia francesa.
– “Buenas tarde”! Mademoiselle, Luna. “Mêssie”. – Referindo-se a Teodoro, cumprimentou o engenheiro
com aquele sotaque francês e abaixou levemente
o corpo com a mão direita sobre o peito.
– Olá Jean Pierre. Esse é monsieur Teodoro. –
Apresentei o amigo.
– “Vôtre”. – Respondeu o francês.
– Meus cumprimentos. – Traduzi a palavra, olhando para Teodoro.
– “Oui, Oui”, cumprimentos. – Disse Jean Pierre e
estendeu a mão para cumprimentar Teodoro.
Mamãe explicou que o senhor Jean Pierre veio
à fazenda para acertar e acompanhar os últimos
detalhes e preparativos da tarefa do novo engenho
Banguê2, estava comentando sobre a preocupação
2
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com falta do cal, ingrediente importante, que ainda
não havia sido entregue para o teste marcado para
amanhã cedo. Sem esse insumo o açúcar jamais
alcançará a qualidade desejada para ser produzido
e exportado em sua forma cristalizada, conhecido
como açúcar cristal. Com o atraso, estavam quase
decidindo pelo cancelamento dos testes, quando o
entregador chegou trazendo a carga.
O início do trabalho do engenho, um acontecimento
que todos acreditavam ser progresso para a cidade
de Morro Azul, trouxe algumas autoridades até
a fazenda Esperanza, o jornal da cidade vizinha
estava ali representado, o prefeito Humberto e
sua comitiva, o comendador Perreas e seus filhos,
até o santo padre, para acompanhar os testes. A
cana foi colocada para macerar na casa da moenda,
extraído o caldo é transportado para a casa das
caldeiras, o galpão foi construído para abrigar as
instalações de duas caldeiras a vapor e diversos
tachos, que através da alta temperatura, transformam o caldo em melaço, ele é decoado (filtrado),
retirado a espuma que será reaproveitada, nos
tachos passam pelo processo das batedeiras e depois
desafogado (transferido) para o resfriador. Todo
o processo durou um pouco mais de duas horas.
– Voilà! O açúcar. – Anunciou sorrindo o senhor
Pierre.
O teste foi um verdadeiro sucesso, o projeto e a
nova tecnologia dos equipamentos, constantemente
exaltadas pelas autoridades presentes, o engenho
comprovou a sua eficiência e deste momento em
diante, estava preparado para iniciar a produção
em grande escala.
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No outro dia, houve repercussão geral nos jornais
da região e até alguns da capital, sobre a mudança, com sucesso, da vocação agrícola na cidade de
Morro Azul, enfatizando a importância da Fazenda
da família Lanza para o município.
Extra! Extra! Anunciava o menino vendedor de
jornal, em voz alta, na mais movimentada esquina
do centro da cidade, sobre a manchete do dia: “A
centenária Fazenda Esperanza, o maior latifúndio
da região, troca vinte e cinco mil hectares de café
pela cana-de-açúcar”. Extra! Extra!
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D

ílio interrompeu a leitura para pensar o quanto em
poucos dias essa história, que invadiu sua vida, mudou
seu mundo.
A cada página que avanço, mais admiro essa menina! Ela
é realmente impressionante, mesmo com todas as dificuldades, enfrenta todas de peito aberto, tem opinião e atitude
que a destacam de sua época. Sua ideologia expressa em seus
textos conquistou muitos simpatizantes, trouxe o respeito
independentemente de sua posição social, chamou a atenção
da sociedade para o respeito e independência feminina. As
autoridades, os empresários e até o maior jornal do Brasil
renderam-se ao conteúdo de suas ideias.
Este diário, de maneira intrínseca1, a cada página revelase uma incógnita com segredos revelados homeopaticamente.
Por exemplo, este pequeno oásis descrito dentro da fazenda
Esperanza, estive lá pessoalmente e perdi a oportunidade em
conhecer. Luna Lina tem atitudes além de sua idade, entendo que adotou esta postura pela proximidade dos negócios
com o pai. Depois de sua morte, procurou preencher este
espaço, sentindo-se na obrigação de assumir as atribuições
1

Intrínseca - adj (latintrinsecu) Que está no interior de uma coisa e lhe é próprio ou
essencial.

177

A Promessa

dele, percebo que assumiu para si todas as responsabilidades
que envolvem os negócios familiares, externou, de maneira
brilhante sua paixão de escrever seus pensamentos. Com isso
é possível visualizar o seu perceptível amadurecimento ao
longo do texto em seu diário. Quando seu amigo oculto, “Eco”,
lhe pediu que escrevesse o que conversavam, certamente ele
já sabia o que nos aguardaria no futuro e sua mensagem era
um alerta.
“O futuro chegou e é hoje”. Nosso habitat está em iminente colapso, considerando que nossa civilização, há muito
tempo, está se comportando como sendo a única espécie
importante no planeta e, pior, a caminho da autodestruição
com seus olhos vendados. Continuamos negligenciando a
capacidade de recuperação do meio ambiente, com isso, o
profundo impacto deliberadamente provocado pelo nosso
descaso, egoísmo e vaidade, alterou o equilíbrio com a mãe
natureza. Essa atitude trouxe sérias consequências, algumas
irrecuperáveis como a extinção de muitas espécies de flora
e fauna. Outras pela facilidade de empurrarmos nosso lixo
para os ares e mananciais, destruiu a atmosfera e o líquido
precioso essenciais à vida no planeta. Por isso temo que a
mensagem tenha sido revelada tarde demais. “Onde chegamos! Quem acreditaria na mensagem vinda de uma velha
árvore?” Para mim, coube a importante tarefa de divulgar
a mensagem da natureza contida no diário, a melhor forma
seria transformá-la em um livro, tenho elementos suficientes
para este objetivo, entretanto, no momento não tenho condição financeira para comprar, sequer um bom livro, imagine
para arcar com um custo de publicar um. Absolutamente
impossível. Que fase difícil que estou enfrentando, preciso
urgentemente de mudanças.
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E a mudança começou mais cedo que Dílio imaginava.
No décimo dia afastado do trabalho, ele foi chamado, com
urgência, para retornar. Logo na entrada da empresa, percebeu que tinha alguma coisa estranha, recebeu a ordem de
procurar o setor de RH, onde uma estagiária o aguardava e
deu-lhe uma péssima notícia:
– Senhor Dílio, desculpe-me. Fui incumbida de entregar
ao senhor a carta de demissão. O jornal está passando por
reformulações, atualizando-se em todos os setores. Terminou
dizendo:
– Se precisar de referências, procure-me. Aqui está o
meu cartão.
Chocado e constrangido pela forma que fora demitido,
foi caminhando pensativo em direção à sua sala. No corredor Dílio encontrou o amigo Ailton, que, de braços abertos,
o cumprimentou com um sorriso, sem imaginar a demissão
do amigo.
– Grande amigão, Dílio, que bom encontrá-lo, como foi
a sua aventura rural?
– Encontrei a fazenda Esperanza, amigo Ailton, sua ajuda
foi fundamental. Obrigado.
– Eita! Por que a cara de tristeza irmão? Ânimo! Afinal
você conseguiu. Ailton tentou alegrar o amigo.
– Não é uma boa hora para falar do diário, porque acabo de ser demitido, amigão, e desconfio que o motivo esteja
relacionado a esta razão.
O espanto de Ailton era visível. Juntos caminharam até
a sala de Dílio para recolher os pertences.
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– Caracas, depois de anos ainda consigo me lembrar
de como era um garotinho pentelho, lá no início, enquanto
você, amigo Dílio, já era veterano aqui. Como podem fazer
isso contigo, irmão?
– Ainda não entendi, Ailton, no momento sinto apenas
uma grande mistura de frustação, ingratidão e raiva. Foram
muitos anos dedicados ao trabalho e ao aprendizado, para
depois ser demitido assim... Por uma estagiária! Eu que nunca
recebi uma advertência ou falta injustificada. Desabafou ao
amigo.
– A vida é assim amigão, muitas vezes é preciso que uma
porta se feche para enxergar outra oportunidade melhor. Para
você, com esse seu enorme coração, não vejo uma porta, mas
um portal escancarado com uma placa pisca-pisca, escrito:
“Entre Dílio, o sortudo”.
A maneira de Ailton tentar consolar o amigo foi tão
peculiar que resultou em sonoros sorrisos.
Em casa, Sofia sabendo de sua situação, procurou acalmar
o marido, dizendo que se necessário, para ajudar, ela também
voltaria a procurar um emprego.
Na rede, com Emília dormindo em seu braço, estava
pensativo. Sofia traz o telefone e diz: – É sua mãe Izabella,
querido.
– Oi, mãe.
– Oi, filho, como está? Sofia já me disse que perdeu o
emprego.
– Um pouco inseguro, mamãe. Com esta minha idade
não será fácil encontrar outro trabalho. Mas seja o que Deus
quiser, vou enfrentar mais essa provação.
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– Não pense assim, seja útil, use bem o seu tempo, aproveite e tire uns dias com a família. Com a cabeça tranquila,
encontrará o caminho certo.
– Obrigado, mamãe. Estou mesmo precisando ficar fora
alguns dias. Quando retornar, explico tudo o que está acontecendo. Mande um beijão ao papai, a Emília também, com
seu biquinho, está mandando beijos, escute.
Ouve-se do outro lado da linha telefônica um sorriso.
– Tchau, mamãe.
– Tchau, filho, beijos a todos. Te amo.
Na rede, segurando as poucas folhas que restam para
terminar o diário, Dílio estava pensativo sobre a rapidez que
passaram os dias, desde que achou a caixa de joias na praça
da seringueira. Até agora, aconteceram vários reveses na
história contada pela menina Luna Lina e, um século depois,
seus efeitos ainda podem ser sentidos no presente, em sua
vida, principalmente sobre a responsabilidade de passar a
mensagem da árvore da sabedoria.
Em um momento de desespero, Dílio pensou:
“Meu Deus, ajude-me, estou em suas mãos. Perdi o sustento da família, perdi meu chão. Como será o amanhã?”
Colocou o óculos de leitura e pôs-se a ler as folhas do
diário.
Querido diário, Sexta feira 13 de dezembro 1901.
Ontem foi o dia do meu aniversário e mamãe preparou uma grande festa.
O dia que completei dezessete anos. mamãe presenteou-me com um lindo vestido de cor vinho,
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tipo vitoriano, rendado, com apliques de pedraria,
estilo sereia com mangas curtas, anáguas, armação
de saia e as luvas brancas de renda, combinando.
Desde o início da manhã recebi atenção especial
de Eleonor, uma embelezadora profissional contratada, ela cuidou de minha aparência, as unhas
foram cortadas, ligeiramente perfumadas com óleo
e, depois, polidas com uma tira de couro e, à tarde, o cabelo recebeu um toque especial, as pontas
foram enroladas para o penteado cacheado.
Acompanhei a agitação da equipe contratada
para preparar tudo a tempo. Fui impedida de ir
ao salão até o momento da festa. Ao cair da noite
a beleza revelou-se, a começar pelo caminho iluminado com uma sequência de tochas, dispostas
dos dois lados da rua, que iniciavam no portão da
fazenda e acabavam no pátio do jardim, indicando
aos convidados o caminho a seguir. Mamãe e eu
nos posicionamos no pátio externo de frente às
escadarias para receber os convidados. Izidoro ficou incumbido de recepcionar os cocheiros e suas
conduções, Tião, além de ajudar as mulheres a descerem de suas conduções, cuidou de supervisionar
e conduzir as pessoas pelos acessos permitidos no
interior do casarão. Maria do Rosário supervisionou os contratados no preparo dos deliciosos
pratos na cozinha e Maria Quitéria acompanhou
os garçons, como foi ordenado, observando o seu
modo de vestir, comportar-se e de servir as mesas.
O primeiro a chegar foi o santo padre Pollito, logo
depois uma grande surpresa, o fotógrafo “Marc
Ferrez”, vindo do Rio de Janeiro com sua equipe,
especialmente contratado para registrar a festa,
o prefeito e sua elegante esposa, senhora Nina, o
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doutor Edeuclésio e sua família, o comendador
Perreas e família, o amigo senhor José Carvalho,
editor chefe do jornal e sua linda esposa, senhora
Lia uma pessoa encantadora, a Tia Ingrid que
abracei com muita felicidade, os primos Flora, uma
mocinha linda, Felipe e o tio Leopoldo, desde o enterro de papai que não os via. Chegaram quase ao
mesmo tempo outras autoridades de Morro Azul e
do estado, conhecidos de mamãe. O senhor Ananias,
sua esposa Aurora e os filhos, em especial o amigo
Teodoro que me entregou uma pequena caixa de
presente. A professora Joana, como foi bom revê-la,
o senhor Mesquita, jornalista e diretor de um jornal na capital, amigo de papai, o engenheiro Jean
Pierre da companhia francesa e, tive a honra de
conhecer através de mamãe, o Conde Afonso Celso
Junior e sua esposa, ele é o filho do controverso
Visconti de Ouro Preto, jornalista e escreveu vários
livros, dentre eles: “O imperador no exílio” lançado
em 1893, este faz parte de nossa biblioteca, mas
ainda não o li. Estava ansiosa em entrar, olhar
a decoração do salão e tirar fotografias. Ouvir os
murmúrios gerados pelo número de pessoas ao
longe, vindo do salão de baile, era um tormento
que só fazia aumentar minha curiosidade. O som
de violinos e clarinetes. Olhei para mamãe. – Sim!
Confirmou ela. Era o som de instrumentos musicais sendo afinados. Mamãe fez o gesto para ir em
frente, apontando o salão de festas, enfim estava
liberada de ficar na porta recebendo os convidados.
Ao entrar no salão, tive uma surpresa, os convidados imediatamente se levantaram para aplaudir, o
salão estava divinamente decorado, notei que cada
mesa era coberta com toalhas rendadas brancas,
no centro tinha um arranjo feito com um buque
de rosas brancas e vermelhas que envolvia um lin-
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do suporte de cristal com cinco velas flamejantes
e, como detalhe, na base uma fita larga com laço
vermelho aveludado, amarrava tudo. Ao fundo do
salão, próximo a lareira, os músicos alinhados e
impecavelmente vestidos, o regente da orquestra,
com um leve toque de sua varinha no ar, deu
início a música e ao baile. Que noite inesquecível,
ali estava a orquestra municipal apresentando-se
exclusivamente no meu aniversário. As portas do
salão estavam abertas e lá fora, no pátio, haviam
pessoas acomodadas nas mesas com seus arranjos
iluminados, alguns casais arriscavam alguns passos
defronte à orquestra. Mamãe acompanhou-me na
tarefa social dos cumprimentos, aquela etiqueta
de ir pessoalmente de mesa em mesa.
De repente a orquestra parou de tocar a polca2 e
mamãe dirigiu-se a frente dos músicos para anunciar em voz firme e alta:
– Sejam bem-vindos, amigos. Neste dia especial
para minha filha, Luna Lina e para todos nós, por
motivo de força maior, ao completar seus quinze
anos não debutou, mas hoje, aos dezessete anos
entra definitivamente para o seleto rol da nossa
sociedade. Mamãe olhou para mim, interrompeu
a fala, ouviam-se os aplausos, aguardou o silêncio
e continuou. – Obrigada, obrigada. Aproveito para
dizer também, que Luna Lina tem nos trazido
muitas alegrias e grandes conquistas, motivo de
orgulho para nós de Morro Azul, apesar de estarmos enfrentando a tristeza do luto, este era um
sonho do Barão e Luna Lina trilha brilhantemente
o caminho de seu pai, o Barão Walter Lanza. Novamente, o som forte dos aplausos interrompeu
mamãe. – Obrigada. Também quero compartilhar
com os senhores o sucesso do engenho de açúcar
2
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na fazenda Esperanza, foram exaustivos meses de
trabalho, acompanhei tudo de perto e posso garantir que houve repercussão nacional. A iniciativa
visionária e os méritos também são de Luna Lina.
Os aplausos dos convidados ecoaram no salão.–
Obrigado, obrigado. Para encerrar, comunico que
Luna Lina está matriculada na Universidade de
Letras em Paris para o próximo ano letivo. E como
lembrança deste dia inesquecível, quero entregar
um singelo presente pelo seu esforço e dedicação.
Os convidados levantaram e a aplaudiram de pé, o
som ficou diferente, distorcido, neste momento não
segurava as minhas lágrimas de felicidade, olhava mamãe com um sorriso no rosto, seus braços
estendidos, sentia o tempo avançar lentamente,
foram muitos abraços e beijos, abri o embrulho, era
uma caixa pequena típica de presentes com tampa,
feita de papelão decorado de florais, dentro tinha
um colar e brincos de pérolas com fecho de ouro
branco e um porta anel na cor preta. Abri e encontrei um magnífico anel de brilhantes, com uma
pedra maior posicionado no centro, confeccionado
em ouro maciço, uma peça maravilhosa. Levantei
o olhar e na minha frente havia formado uma
fila para os cumprimentos, o som dos aplausos e
os assovios misturavam-se à música no ambiente.
Intuitivamente procurei entre os convidados o
amigo Teodoro, quando nossos olhos se cruzaram,
ele estava com as mãos na boca, preparado para
assoviar, sorri para ele. “Seria muito bom ter um
amigo para o resto da vida, pois no meu jardim
restou um vazio enorme”, pensei. Enquanto recebia os cumprimentos, os fotógrafos procuravam a
melhor posição para perpetuar o momento.
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Minha mãe aparentava que havia se lembrado de
alguma coisa, ela levantou a taça de vinho e com um
talher bateu levemente na taça. O – Tim, Tim – chamou a atenção como deveria, a orquestra e, depois
todos, silenciaram instantaneamente e ela falou:
– Senhores. Estava esquecendo-me de algo importante e especial para minha filha e, certamente,
a culpa foi de minha alegria exagerada. Estes saquinhos de veludo sobre cada mesa é um singelo
presente de Luna Lina, aceite de coração. Esta
semente de seringueira simboliza a prosperidade,
a integração e o espírito da natureza, esperamos
que ela cresça e espalhe coisas auspiciosas3 em
suas vidas. Um brinde a Luna Lina! Um brinde à
Natureza!
Era possível entender a surpresa dos convidados
quando abriam os saquinhos, eles não compreenderam o significado do presente incomum e apenas
enxergaram e, talvez, julgaram a simplicidade para
uma ocasião nobre.
Atrás de mim a orquestra continuava a tocar
uma linda valsa, os pares dançavam à minha
frente, era impossível não observar a beleza das
vestes coloridas expostas ao realce da iluminação
do candelabro central, o que tornava o baile deslumbrante, todos celebravam a alegria. Realizei
um sonho! Esta grande felicidade me fez lembrar
papai. “Que saudades de papai”.
Diário, Quinta feira 19 de dezembro 1901.
O céu nasceu carregado, escuro, estou organizando as minhas responsabilidades antes da viagem.
Sobre continuar meu trabalho para a coluna
3
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“Opinião” do jornal, ficou decidido e o senhor Carvalho confirmou no dia do baile, que continuarei
enviando os textos mesmo morando na França e,
dependendo do meu empenho e do tempo disponível, foi cogitado futuramente a possibilidade de
ser até a correspondente do jornal no exterior.
O senhor Ananias e Teodoro vieram à fazenda
para entregar-nos as chaves e documentos da nova
propriedade e aproveitamos a ocasião para acertar
os detalhes da nossa partida, a proposta aceita por
ele, foi a de continuar seus serviços prestados na
administração financeira dos negócios da família
no Brasil. Ficou combinado que qualquer decisão
que envolva os negócios antes deveria ter o nosso
aval e para quitar os pagamentos foi aberta uma
conta no banco especialmente para transferir as
quantias necessárias e previamente aprovadas,
tendo em vista que a maior parte de nossos recursos foram centralizados no banco Francês, este
deverá ser repassado, também, para os pagamentos
das contas cotidianas do casarão. Quanto à manutenção do casarão, da maquinaria e da lavoura,
ficará a cargo da administração do Tião. Para que
tudo funcione corretamente será fundamental que
ambos trabalhem juntos, seguindo as mesmas regras atuais, considerando estar sempre dentro das
leis. Está previsto nos períodos de férias, ao menos
duas vezes ao ano, retornarmos à fazenda, desde
que estes períodos não prejudiquem os estudos.
Maria do Rosário e Izidoro aceitaram nosso convite
para morar na França, enquanto Maria Quitéria
permanecerá na fazenda, pois confidenciou para
mamãe que, ela e Tião, estavam pensando em reali-
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zar o casamento quando retornássemos à fazenda.
Viajaremos logo depois de honrar o contrato negociado, previsto para o meio de janeiro.
A vida avança inesperadamente, deixando lembranças e marcas profundas. – O que nos espera
do outro lado do mundo? Uma nova vida, talvez...
Pensei. Os tempos de mudanças chegaram amigo
“Eco”, eu ainda posso escutar claramente o sussurrar de suas palavras:
“Quando estiver amadurecida, entenderá a missão
especial oferecida, as palavras serão o caminho da
mudança contra a vaidade e arrogância do homem.
Irá travar uma luta para mostrar a importância
do equilíbrio da mãe de todos os elementos. No
futuro, talvez longe desse tempo, quando as palavras fizerem sentido, seremos parte da natureza,
conectados a ela”.
Levarei você comigo, amigo “Eco”, guardei algumas
sementes para plantar em nosso novo jardim, estaremos sempre juntas.
Estou separando o que irei levar na viagem, uma
coisa eu já decidi que não irei levar: a minha máquina de datilografia, ela pertence a este lugar.
De qualquer modo, ontem recebi do jornal uma
máquina profissional igual as utilizadas pelos jornalistas, esta com certeza levarei comigo.

Dílio parou a leitura para refletir sobre “o tempo de
mudança”. Certamente foi uma decisão difícil para a família
Lanza deixar o conforto e sua estabilidade para atravessar o
Atlântico. Essa atitude radical me fez imaginar, o quanto eu
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arriscara para conquistar o que desejava? O que realmente
nos interessa buscar em nossa vida? Eu, antes do diário me
encontrar, certamente estaria no grupo da realização financeira, saúde, etc... Não necessariamente nesta ordem, mas
neste exato momento não estou certo de minhas antigas
convicções, estou em busca da felicidade.
As mudanças trouxeram a insegurança com ela, e isso
assusta um bocado. Lembro-me de que, quando criança, para
fugir das situações difíceis, como ir para cama no dia do aniversário sem um bolo com velas ou sem sucesso, após procurar
até a exaustão por um presente esperado ansiosamente de
Natal, fantasiava estar em um outro lugar, estranho e totalmente desconhecido, em uma outra vida. Para ser convincente
imaginava o maior número de detalhes possível. Uma casa
grande e toda avarandada com uma bicicleta aro vinte de cor
azul anil, com os paralamas cromados, na estante do amplo
quarto, repousa em uma das prateleiras, a bola de “capotão”,
feita em couro legítimo com dezoito gomos costurados à mão
e no jardim, em sua casinha, o cachorro de nome “Pantera”,
um pastor alemão igual ao do seriado Rin-Tin-Tin4, com
sua coleira de prata identificada. Desse jeito, sendo um outro “eu”, conseguia superar aqueles momentos que pareciam
intermináveis até pegar no sono. Essa forma tornou-se uma
maneira infalível de acalmar-me e com o passar dos anos
praticando, eu a aperfeiçoei, até deixar de protagonizar uma
história antes de dormir e passei a mentalizar o que desejava
a qualquer hora do dia e aos poucos percebi que era possível
mudar o destino que diziam estar previamente estabelecido.
Usando essa técnica, consegui, pela primeira vez, na prova
de matemática tirar uma nota maior que o costumeiro cinco;
4

Rin-Tin-Tin - era um cachorro pastor alemão que participou de várias séries e
filmes na TV.
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acertar consecutivamente o resultado oito vezes de dez no
cara ou coroa; e receber em uma festa junina, exaustivamente
desejado, um “correio anônimo”. O único problema é que a
técnica jamais tenha revelado quem o havia enviado. Outros
eventos como esses continuaram a acontecer. Esse era um
segredo que guardava a chaves desde criança, tinha absoluta
certeza que um dia, algo extraordinário, mudaria a direção
de minha vida.
“Os anos passaram tão rápidos como um flash e tudo o que era
bom e perfeito, envelheceu comigo”.

O diário de Luna Lina poderá ser a chance, que sonhava, com um propósito nobre: revelar, ao mundo, o segredo
escondido há mais de um século nas minúsculas folhas.
Dílio foi interrompido em seus devaneios. Sofia estava
ao lado da rede.
– Querido, desculpe, mas precisamos levar Emília ao
doutor Getúlio. Ela anda amuada, tossindo muito e neste
momento está com febre.
– Ela precisou usar sua bombinha de asma? – Perguntou
Dílio.
– Sim e tomou todos os remédios. – Respondeu Sofia.
– Vamos agora, querida, não se esqueça de levar o receituário dela, estou indo me trocar.
Imediatamente levantou-se da rede e entrou na casa.
No consultório, o doutor Getúlio, velho conhecido da
família, brincou com a menina.
– Como está a menininha travessa dos olhos pretos?
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– Bem. – Respondeu Emília timidamente e visivelmente
abatida no colo do pai.
O doutor abriu a gaveta da escrivaninha, pegou um
pirulito e ofereceu à menina, que o aceitou imediatamente e
entregou à sua mãe para desembrulhar.
– Coloque esta menina bonita aqui na maca, com cuidado.
– Pediu o doutor ao pai.
Examinou Emília e, após terminar, entregou a menina
para o colo da mãe e, ao sentar, perguntou olhando as anotações do histórico aberto sobre a mesa:
– Emília tem tomado todos os prescritos?
– Sim. – Respondeu Sofia.
– Que frequência tem usado a bombinha de inalação?
– Três a quatro vezes ao dia, mas nestes últimos dois
dias, quando a asma ficou mais intensa, pode ter sido mais.
– Respondeu a mãe.
– Entendo. Ela fez o teste imunológico de rotina?
– Sim, doutor, como recomendado no mês passado. O
resultado mostrou que estava tudo dentro da normalidade,
se quiser vê-los eu os trouxe. – Sugeriu a mãe.
– Não, não será necessário. Pai e mãe, como prevenção,
sugiro a internação para novos exames e acompanhamento
médico mais próximo. Pela febre, a suspeita é de um quadro
infeccioso, sua respiração está cansada, mas o chiado no peito
é o que mais está incomodando, pode ser outra pneumonia,
similar aquela de cinco meses atrás, quando, também, foi necessária a internação e, como já conhecemos a sua fragilidade
imunológica, prefiro a precaução. – Informou o doutor Getúlio.
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Dílio e Sofia ficaram surpresos.
– Mamãe, não quero dormir na cama de ferro que dobra.
– Falou Emilía, pensando na cama hospitalar, com os olhos
cheios de lágrimas e agarrada ao pescoço da mãe.
– Calma, querida, estaremos com você o tempo todo. – A
mãe tentou acalmá-la.
Inquieta a menina foi ao colo do pai e encontrou uma
posição confortável.
– Mãe e pai, estou preenchendo o encaminhamento ao
hospital conveniado, logo mais, à noite, vou visitar essa menininha de olhos pretos. Quer outro pirulito? – Perguntou
o doutor para ela.
Recostada no ombro do pai, ela apenas balançou a cabeça
afirmativamente.
A caminho do hospital, Dílio, preocupado, fez um comentário para sua esposa.
– Estou preocupado que o convênio médico tenha sido
cancelado depois da minha demissão e sem recursos como
será?
– Calma, querido. Vamos verificar, caso não queiram
atendê-la procuraremos outras alternativas. Tenha fé que
tudo dará certo.
No quarto do hospital, sentado ao lado da cama de Emília
com a mãe, Dílio esperou ela adormecer, beijou carinhosamente a sua testa, entregou o seu aparelho celular para Sofia.
Essa era uma medida de segurança sempre usada nas internações, embora o quarto tivesse o telefone fixo de cabeceira,
despediu-se e saiu furtivamente.
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No caminho para a sua casa, Dílio lembrou que o pessoal
do jornal costumava reunir-se para o happy hour no “Bar do
Coxinha”. Ele já havia sido convidado inúmeras vezes pelos
colegas, assíduos frequentadores. Da entrada, percebia-se
que o bar estava lotado, o cheiro de frituras, condimentos
e fumaça de cigarros misturavam-se no ambiente. Em uma
mesa próximo ao balcão, avistou o amigo Ailton em pé, que
gesticulava muito enquanto falava, uma característica típica
dele. Ao avistar-me, levantou e cruzou os braços no ar e veio
ao seu encontro.
– Grande Dílio, que legal encontrar você aqui.
– Olá, Ailton, estava por perto, resolvi passar para rever
os amigos.
– Venha, venha, vamos sentar e tomar um copo comigo.
– “Zoinho”, traga mais um copo “limpo” para mim. – Pediu Ailton sorrindo ao garçom que passava entre as apertadas
mesas.
– Pessoal esse é o Dílio, um velho amigão do jornal.
Apresentando-o às três pessoas na mesa.
– Oi Dílio, eu sou o Danilo, trabalho na Bolsa de valores.
Seja bem-vindo, se é amigo dessa figura aqui? – Colocando a
mão no ombro de Ailton, continuou. – É meu amigo também.
– Olá eu sou Ted, prazer amigo. – Apertou a mão de Dílio.
– Prazer, eu sou o Anderson. – Apresentou-se a ele.
– Um brinde ao Dílio. Saúde. – Ailton levantou o copo
ao alto.
Todos na mesa, sincronicamente, responderam da mesma
forma ao gesto, com a mesma palavra: “Saúde”.
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– Permitam-me, senhores, a saúde de minha filha Emília,
de sete anos, ela está internada com suspeita de pneumonia.
Ouve um breve silêncio.
– Nossa, amigão, imagino que sua vida esteja de pernas
para o ar, literalmente. – Levantou novamente o copo e todos
novamente brindaram, agora pela saúde da menina.
Ailton explicou aos amigos que Dílio havia sido recentemente demitido do jornal e que sua filha era portadora da
doença de falta de anticorpos no sangue.
–“Imunodeficiência primária pediátrica”. – Corrigiu
Dílio. – Ela nasceu com essa alteração genética que causa a
baixa imunologia no corpo e necessita de tratamento contínuo
e cuidados especiais, mesmo que seja um simples resfriado.
– Explicou.
– Eu perdi a conta das minhas demissões e você, Dílio,
por que foi demitido? – Perguntou Ted.
– Certeza, certeza eu não tenho, mas desconfio que o motivo foi o afastamento por alguns dias que pedi. – Respondeu
Dílio sorvendo um gole da cerveja.
– Uma história fascinante pode estar por trás de sua
demissão. O amigo Dílio encontrou um diário enterrado há
muitos anos e, lendo-o, descobriu onde e quem o escreveu.
Eu o ajudei a encontrar a fazenda... – Ailton não conseguiu
lembrar-se do nome da fazenda e olhou para Dílio, como
pedindo ajuda na resposta.
– Esperanza, Ailton. O nome da fazenda é Esperanza.
– Isso Esperanza, Esperanza. Lá ele encontrou detalhes
da vida da menina que escreveu o diário e até o cemitério onde
repousam seus restos mortais. Não é isso, amigão?
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– Sim. Uma menina chamada Luna Lina Lanza. Ela relatou sua vida de 1898 até 1901.
– Lipy, (apelido do Anderson), você não estava dizendo
agorinha mesmo que não existem mais ótimas histórias para
serem publicadas? Essa parece boa. Nada é por acaso! – Disse
Danilo e caíram na risada.
– Verdade, Lipy, com sua experiência, dê uma olhada nos
rascunhos de Dílio e, quem sabe, não traga um bom dinheiro
para ambos! – Incentivou Ailton.
– Nossa, seria uma boa. Estou precisando mesmo fazer
algum trabalho, ainda mais agora...
– Pode parar. Nada de tratar de trabalho aqui no santuário do ócio. Aqui Dílio, o meu cartão, procure-me amanhã
na editora e conversaremos. Ok?
– Certo obrigado. Aceitou e agradeceu.
– “Coxinhaaaa”. – Gritou Ailton olhando para o dono
do bar, dentro do balcão, um senhor grande, careca e com
um avental estampado o símbolo do bar: – Um salgado frito,
coxinha piscando. Mais uma gelada para comemorar, irmão.
– Bom, obrigado, essa rodada fica para próxima. A
companhia está agradável, porém preciso ir, o dia hoje foi
tenso. Foi um prazer conhecer vocês, espero encontrá-los
brevemente.
De pé, todos despediram-se de Dílio e Anderson disse:
– Desejo que sua filha fique boa. Tchau Dílio, espero
você amanhã.
– Obrigado e até lá.
Ailton abraçou forte o amigo.
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– Vá em paz amigão, qualquer coisa sabe onde me encontrar.
– Obrigado. Obrigado, Ailton.
Em casa, Dílio ligou para sua esposa e foi informado que
Emília estava medicada e dormia tranquilamente. Então pôsse a organizar as folhas traduzidas nos blocos de notas e os
inúmeros comentários feitos ao longo da leitura para mostrar
ao novo amigo Anderson. Isso gerou um grande trabalho e
muitas folhas extras. Pensou.
“Com tantas coisas difíceis acontecendo, essa era uma ótima
notícia, a oportunidade que esperava para divulgar o texto de
Luna Lina”.

*****
Sem saber direito o que esperava e sem conhecer bem
o amigo de Ailton, Dílio ligou, agendou uma visita, juntou
todos os papéis, a caixa de joias e saiu.
No quarto do hospital, ao abrir a porta, encontrou a filha
mais disposta lendo uma revista em quadrinhos. A esposa
sentada, sonolenta e incomodada pela noite mal dormida.
Sorrindo, ele disse:
– Oi, meus amores, trouxe café fresco para mamãe e para
você, lindinha, trouxe banana, pera e maçã.
Beijou a testa da esposa e a face da filha.
– Ah! Papai, também queria café.
– Filha. Você sabe que não pode. Lembre-se do que o
doutor nos orientou.
– Passei rapidinho para ver vocês. Estou atrasado, tenho
uma entrevista marcada para as nove horas e já são oito e
meia. Tenho que ir, mas volto.
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– Que bom! – Exclamou Sofia.
– Tchau. – Beijou novamente as duas e saiu.
*****
O endereço era em uma avenida principal, em um edifício antigo do centro. O elevador era antigo. Para funcionar,
necessitava fechar a porta interna tipo sanfonada. Os botões
com numerais que se sobressaíam do painel de aço escovado
ainda antigos na cor preta. No hall do nono andar, o corredor
era extenso e, de ambos os lados, havia portas enfileiradas.
Encontrei a porta de número noventa e cinco e nela uma
placa dizia:
ESCRITÓRIO DA EDITORA SETAPONTO
Dílio se ajeitou e apertou o botão da campainha.
Ouve-se o som da porta destravando-se, entrou e foi
recebido pela recepcionista.
– Olá, senhor, bem-vindo a “Setaponto”, em que posso
ajudá-la? – Perguntou cordialmente.
– Bom dia, senhorita, tenho uma reunião agendada com
o senhor Anderson.
– Seu nome, senhor?
– Dílio. Dílio Ernesto Piovantes.
– Senhor Dílio, sente-se que vou anunciá-lo.
Alguns minutos depois, Anderson veio recebê-lo.
– Olá, Dílio, entre. Como está a sua filha? – Cumprimentando-o perguntou.
– Ela está bem, acabei de passar no hospital.
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A sala era espaçosa, tinha uma mesa, duas estantes repletas de livros, paredes com cartazes promocionais pendurados,
uma mesinha com uma copiadora e uma pequena janela sem
cortina. Naquele momento os raios do sol realçavam o velho
carpete de cor vinho.
– Sente-se, Dílio.
– Obrigado.
– Antes de qualquer passo, primeiro preciso deixar claro
como funcionam as regras aqui. A nossa empresa representa a
“Setaponto”, uma grande editora e qualquer projeto necessita
da aprovação deles. Nosso trabalho basicamente é encontrar,
selecionar e encaminhar novos projetos, pré-aprovados para a
Editora. Ela se encarregará da pesquisa e estudo de viabilidade econômica. Resumindo, se o material recebido realmente
tiver potencial, será publicado e lançado pela editora sem
nenhum custo ao escritor. Se isso acontecer, será divulgado
e exposto em mais de três mil livrarias, entretanto o texto
poderá ser aprovado parcialmente, como a maioria que já
indiquei neste caso, parte dos custos da publicação é dividida
com o autor e fica a seu cargo, também, a divulgação. Alguma
pergunta, Dílio?
– Não, por enquanto nenhuma.
– Quanto ao retorno financeiro, imagino que este seja um
interesse, a editora tem duas condições. No primeiro caso ela
assume todos os custos e repassa ao dono da obra dez por cento
de cada edição. A primeira tiragem será definida pela procura.
Por exemplo: se as pesquisas apontarem para um sucesso de
vendas, no mínimo a primeira edição poderá ter uma tiragem
de três a dez mil exemplares. Assim será em cada nova edição,
conforme a demanda do mercado nacional e internacional. No
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segundo caso, o livro tornou-se um best-seller, com todos os
direitos reservados ao autor, existe a possibilidade de negociar a porcentagem das próximas edições.
– Tem alguma pergunta? – Disse Anderson depois das
explicações.
– Sim, uma. Pensando na aprovação do livro, a editora
adianta algum dinheiro?
– Tudo é negociável. Dependerá da avaliação da editora
e do potencial do livro. Eu achei interessante o tema: um
diário. Fale mais sobre ele. – Pediu Anderson.
– Bem resumido, tentarei sintetizar o conteúdo:
“Um homem encontra, por acaso,uma caixa de joias debaixo de
uma árvore em uma praça. No seu interior tinha apenas uma
semente e um bloco de minúsculas folhas escritas no século passado. A caixa não continha nenhum valor aparente, o conteúdo
das folhas só pode ser revelado usando um microscópio para
ampliar o texto. Tratava-se de um diário que contava a história de
Luna Lina, uma menina inteligente, filha de um poderoso Barão
do café. Ela retratou fielmente acontecimentos de sua época e
tinha o sonho de ser uma jornalista. Antes de completar quinze
anos, sofreu um acidente e acordou quase dois anos depois,
percebeu que havia recebido um dom, o de conseguir comunicarse com uma árvore, uma seringueira. A partir desse estranho
acontecimento e após a traumática morte de seu pai, sua vida
mudou. Passou a escrever com uma maneira única de enxergar
o mundo. Com dezesseis anos de idade, ficou reconhecida e foi
contratada por um grande jornal. O homem que encontrou a
caixa de joias, descobriu através do diário, que a fazenda Esperanza, a família e os personagens descritos no texto existiram
realmente. Então, após a leitura, decidiu revelar em um livro
os segredos e a linda mensagem deixada pela menina, porém
o homem está terminando a leitura, por isso ainda não existe
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um final. Contudo, poderia adiantar que o homem, ao longo da
leitura, percebe que naquela caixa de joias existia um grande
tesouro, muito maior do que qualquer um poderia imaginar”.
Dílio terminou o resumo do livro.

– Uma história interessante! O “homem” é você, Dílio?
A fazenda existiu mesmo? – Anderson mostrou-se impressionado com a narrativa do recém-conhecido.
– Sim, o “homem” da narrativa sou eu. A fazenda e o
cemitério, onde se encontra o mausoléu da família, estão na
cidade de Morro Azul. Sinto-me responsável pelo diário, o
escolhido para revelar a sua história.
– Maravilha! Você tem uma cópia do que já escreveu ou
do diário? – Perguntou Anderson mostrando interesse.
– Não, ainda estão manuscritos, alguns rascunhos, porém
em duas semanas posso deixar tudo organizado e pronto para
entregar. Pode ser? – Perguntou Dílio.
– Sim, sim. Deixamos combinado, só entregue a mim.
Aliás, você mostrou a mais alguém esta sua ideia?
– Não, porque ainda estou finalizando. – Explicou Dílio.
– Ótimo. – Levantou-se da cadeira estendeu a mão.
– Estou aguardando o seu retorno. Irei contatar o chefe
e dizer que enfim podemos esperar um texto interessante.
Até lá, Dílio.
– Combinado. Até lá. Posso fazer uma última pergunta?
– Claro, diga, Dílio.
– Por que o chamam de “Lipy”? – Dílio, curioso, quis
saber antes de sair.

200

Luna Lina
A menina que semeava ecos

– Brincadeira daqueles estapafúrdios5 alcoolizados. Você
se lembra do velho desenho do Leão “espertalhão” e da hiena
“pessimista” do seriado da televisão? – Perguntou Anderson.
Dílio balançou negativamente a cabeça.
– Hardy & Lippy. Foi desse desenho “idiota” que tiraram
essa ideia.
Os dois despediram-se com sonoras gargalhadas.
Uma semana depois de Emília receber alta do hospital, a
família estava reunida na sala. Mãe e filha assistiam ao programa de televisão confortavelmente no sofá, enquanto Dílio,
sentado à mesa de jantar digitava os textos em seu notebook.
Ele estava empenhado em terminar o livro para ter tempo de
revisá-lo antes de entregar uma cópia. Mas ainda teria que ler
as últimas páginas do diário para fechar o final. Desligou o
computador e foi para o seu lugar preferido terminar a leitura.
Pouco tempo depois, Dílio, surpreso, parou a leitura, aparentemente alterado, deixou a rede rapidamente em direção
à entrada da casa e gritou para Sofia.
– Querida, querida.
Na sala chegou esbaforido e eufórico com a voz nitidamente alterada, diz:
– Ouça isso, ouça.
E com as folhas, nas mãos trêmulas, releu o trecho do
texto para ela. Ao final da leitura, fixaram olhos nos olhos,
o silêncio de ambos demonstrava uma grande surpresa. Sem
acreditar direito no que acabara de ouvir, Sofia pediu que
Dílio repetisse novamente o texto e ele o fez.
5

Estapafúrdio- diz-se de alguém ou algo esquisito, extravagante, singular, estabanado,
atrapalhado.
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Uma alegria incontrolável invadiu o ambiente, todos
pareciam estar comemorando uma grande vitória. Muitas
coisas passaram na cabeça de Dílio naquele instante, principalmente a sua vida, que antes de tudo, seguia uma segura e
tranquila rotina, até o dia que tudo mudou com a demissão,
e agora essa maravilhosa notícia.
– Minhas meninas preparem as malas, as maquiagens e
os remédios. Iremos pôr o pé na estrada amanhã logo cedo.
– Decretou Dílio ainda sem conter a expressão de alegria.
“O que nos aguarda o amanhã?” Pensou preparando-se
para apagar a luz do abajour.
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CAPÍTULO 09

O IMPEDIMENTO
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O

nze meses se passaram desde a viagem de Dílio a Paris e
a mídia ainda não havia perdido o interesse, continuava
destacando a história do “Homem Mais Sortudo do Mundo”,
que ficou mundialmente conhecida. Depois de meses concedendo entrevistas para jornais, revista e televisão, a pergunta
aparecia repetidamente: “O que mudou em sua vida depois
da fama e fortuna?”
O comentário do amigo Agenor continuava vívido em
sua memória.
“Cuidado amigo! Essa descoberta pode mudar a sua vida...”

A curiosidade e o assédio das pessoas e mídia fizeram
com que a família mudasse de endereço duas vezes em quatro
meses.
Para cuidar dos negócios, Dilio adquiriu, para instalar seu
escritório, todo o nono andar de um edifício, que fica numa
região muito valorizada. A decoração de sua sala ficou por
conta de Sofia, ela fez questão de dar um toque jovial, colocou
nas paredes pinturas tipo expressionistas de artistas famosos
em lindas molduras, no centro uma mesa de reunião em vidro
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com apoios construídos em aço inox, as cadeiras giratórias
de couro com encosto alto. Um sofá branco de procedência
italiana posicionado rente à divisória de vidro, a peça em madeira com entalhes com gavetas e portas na parede oposta à
mesa de Dílio. A peça de maior destaque na sala era a mesa,
construída com materiais reciclados, cujo tampo de vidro era
espesso e tinha as bordas onduladas. Sentado na confortável
poltrona, com um toque no vidro, surgia da transparência, um
teclado virtual que acionava ao mesmo tempo o projetor e a
tela. Essa novidade tecnológica fora especialmente instalada
por uma empresa japonesa. Os vidros das janelas eram do
piso ao teto e não possuíam persianas, proporcionando uma
ampla visão. Eles foram projetados para ser controlados eletronicamente pelo comando de voz, que funcionava com um
composto interno que escurecia os vidros gradativamente,
trazendo ao ambiente a iluminação desejada. Para compor o
ambiente, com um toque de delicadeza, foi colocado no centro
da sala um lustre de cristais finos, combinando perfeitamente
com as luminárias laterais.
O fascínio de Dílio pela vida de Luna Lina foi comparado por alguns jornalistas como sendo uma obsessão que
beirava à idolatria. Ele adiou a entrega do esboço do livro ao
Anderson da editora “Setaponto” pela terceira vez. Tinha a
sensação que a história estava incompleta, estava empenhado em desvendar mais detalhes e passou meses pesquisando
em jornais e revistas como a Vogue e a Revista da Semana, as
notícias correlacionadas. Reuniu um vasto acervo de artigos
publicados para inserir no livro. Sua mesa estava abarrotada
de papéis. Passou dias pesquisando no jornal Diário de São
Paulo, onde encontrou várias novidades, as quais pôde copiar.
Dentre elas uma matéria lhe chamou a atenção:
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Diário de São Paulo
18 de janeiro de 1903.
Número avulso do dia, 100 réis. Atrasado, 140 réis.
“Escritora Mirim é escolhida para ser correspondente do Jornal
na França”
A menina prodígio, filha do saudoso Barão Lanza, Luna Lina
Lanza, foi descoberta quando venceu o concurso “Novos Pensadores”, realizado pelo jornal no ano de 1901, o objetivo era
descobrir novos talentos literários. Surpreendentemente a
contribuição de seus textos semanais na coluna “Opinião” foi
além das expectativas iniciais dos idealizadores e, em apenas
pouco mais de doze meses de publicações, seus textos foram
aclamados pela crítica, recomendados e reproduzidos por outros
jornalistas em diversos estados do Brasil. O sucesso prematuro
e meteórico levou Luna Lina a cruzar o oceano Atlântico para
o seu aperfeiçoamento profissional. Ela aceitou o convite para
ser a correspondente do jornal Diário de São Paulo em Paris,
onde está vivendo confortavelmente com a mãe Alzira Lanza e
cursando o segundo ano na faculdade de letras.
José Carvalho – Editor Chefe

Recostado em sua confortável poltrona observava, através das janelas do escritório, a linda paisagem ao entardecer.
Sobre a mesa, o notebook indicou que acabara de receber uma
nova mensagem por e-mail. Leu e imprimiu uma cópia, apanhou sua maleta de couro fino, sua jaqueta e saiu.
Na recepção, encontrou a secretária após o expediente
em plena atividade.
– Carol, você ainda aqui? – Dílio ficou surpreso.
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– Estou colocando as minhas coisas em ordem. O senhor viu o e-mail que lhe enviei? Em anexo, estavam os
documentos burocráticos para a sua viagem de amanhã, está
tudo certo?
– Sim, estou com eles e também li as dicas, elas serão
muito úteis. Obrigado e boa noite, Carol.
– Boa noite, senhor Dílio e boa viagem.
No carro a caminho de casa, o seu telefone chama com
um toque peculiar, era Sofia, sua esposa.
– Oi, querida, tudo bem?
– Oi amor, sim. Onde está? – Sofia pergunta.
– Estou a caminho. Tenho novidades.
– Sobre o velho carrilhão? – Ela tentou adivinhar a notícia.
– Não. Sobre a restauração dele ainda não tive resposta.
Eu recebi a resposta do “Le Martin”, o jornal francês, onde
ela trabalhara. Eles me deram carta branca para pesquisar
seus arquivos. – Explicou Dílio.
– Parabéns. E quando pretende ir à Paris, amor? – Perguntou Sofia.
– Se você me acompanhar, pretendo ir amanhã.
– Já conversamos sobre isso, querido. Emília não pode
se ausentar por conta do tratamento intensivo e também da
escola. E eu, você sabe o quanto estou dedicada a concluir a
sede da fundação.
– Que pena, eu tentei. Beijos querida.
– Beijos, saudades. – Desligou
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Estava anoitecendo quando Dílio chegou à sua suntuosa
residência e antes de entrar, solicitou ao motorista que o levasse no dia seguinte, às dez horas, ao aeroporto. Comentou
que o piloto estaria esperando-o pontualmente.
– Sim, senhor Dílio.
– Obrigado, Amadeus. Até amanhã.
Desceu e foi em direção à escada. O motorista, se dispondo a servir o patrão, interrompeu sua caminhada e perguntou:
– O senhor quer que eu passe no restaurador para verificar o andamento da peça?
– Não será necessário. A viagem será somente por alguns
dias. Assim mesmo, obrigado, Amadeus. Boa noite.
– Boa noite, senhor.
A bordo do jato executivo Lear Jet modelo Falcon 7X,
Aaron, o piloto informou aos passageiros que a duração do
voo até o destino, aeroporto de Paris “Charles de Gaulle”,
deveria ter uma duração em torno de dez horas e trinta e
cinco minutos, a temperatura local deveria estar agradável
em torno de vinte graus.
Ele aproveitou este tempo de viagem para colocar as
ideias em ordem, sobre as novas informações encontradas.
Abriu seu notebook e passou a revisar a lista de informações
obtidas recentemente. Havia dúvidas quanto à definição de
quais seriam aproveitadas no livro.
– Amigão que maravilha essa vida de magnata! Ter
a liberdade de fazer o que quiser, quando quiser, deve ser
maneiro.
Ailton deslumbrado com o luxo da aeronave.
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– Não é bem assim, amigo. Lembre-se de que eu fui escolhido para uma missão: O livro. O sucesso dessa viagem
depende das informações que traremos.
– Entendo. Mas agora que você é uma celebridade, endinheirado, por que não curte a vida?
A tradutora, Louise, que era contratada para acompanhar Dílio nas viagens a Paris, não conhecia Ailton, olhou
espantada para o patrão com a pergunta.
– Tudo a seu tempo correto, agora o objetivo é concluir o
livro. Irei cumprir a promessa de contar a história de Luna e,
além do mais, nada disso seria possível se não fosse o desejo
dela. – Explicou Dílio.
– Eu sempre disse que você era um homem de sorte! –
Sorrindo afirmou Ailton. Levantou a garrafa e ofereceu a
bebida.
A cidade “luz” vista de cima é um espetáculo noturno
de tirar o fôlego. Ailton estava dormindo quando a aeronave
tocou suavemente o solo parisiense.
Visitaram a “L’Universite de Paris”, o jornal francês “Le
Martin”, local onde Luna Lina prestou serviços como jornalista por mais de 20 anos. Pesquisaram na Biblioteca Nacional
da França os jornais e revistas para os quais ela escrevia
esporadicamente: L’illustration (França), Orpheu (Portugal) e
Vogue (Estados Unidos). A busca foi recompensada, conseguiram reunir informações relevantes para o livro.
Dílio levou o amigo, como prometido, depois do trabalho,
conhecer alguns pontos turísticos de Paris e também, a propriedade no bairro aristocrata de Faubourg St-Germain no
“7ème arrondissement”, próximo ao rio Sena, onde viveu Luna
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Lina. O imóvel estava passando por reformas e os tapumes
impediam os curiosos de visualizar, de fora, a sua real beleza.
Aproveitou para levar o amigo ao Jardim Botânico de Paris,
“Jardin des Plantes”, onde estão duas seringueiras oriundas
de sementes da árvore da sabedoria. Estava anoitecendo
quando visitaram o Museu do Louvre e o Café Grão Louvre,
com sua cozinha tradicional francesa. Experimentaram um
típico prato da culinária francesa. Estava na hora de retornar
ao aeroporto, o voo partiria, como combinado, às dez da noite
no horário de Paris.
Durante horas de voo, os três animadamente separavam,
no piso do avião, os documentos encontrados, por períodos.
Louise, folhando os documentos, mostrou a Dílio o exemplar
do L’Illustration em sua edição especial de dezembro de 1914,
onde ela já havia deixado a página marcada. O título exaltava o jovem brasileiro em Paris, amante da aviação, Alberto
Santos Dumont, recluso há anos, que ficou profundamente
triste quando assistiu a sua máquina voadora sendo usada, em
agosto de 1914, para a guerra. Na época a França foi invadida
pelas tropas alemãs. A matéria foi assinada por Luna Lina e
terminava com uma mensagem Natalina:
“Existem muitos motivos para duvidar e poucos para acreditar. A
estrela de Belém ainda brilha forte no coração daquele que crê.
Siga a estrela guia que brilha o ano todo, mostrando o caminho
da manjedoura, onde nascem o amor, a fé e a esperança de um
mundo melhor. Deixe a bondade, a paz, o entendimento e a benevolência fazer morada em teu coração, dê abrigo ao verdadeiro
espírito da felicidade. Então, realmente é NATAL.”

– Que linda mensagem, Lu. Marque-a com o adesivo na
cor verde, pretendo usar no livro. – Pediu Dílio à intérprete.
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Ailton encontrou uma matéria no jornal, imediatamente
não se conteve.
– Nossa! Demorou, mas eu encontrei uma interessante.
– Entregando-a para Louise traduzir.
Le Martin
Paris, 31 de agosto de 1911.
“Ontem faleceu a Baronesa Alzira Lourdes Alcântara Lanza, mãe
de Luna Lina, a brilhante jornalista e escritora que adotou Paris”.
Aos quarenta e cinco anos de idade, faleceu em sua residência
na “7ème arrondissement”, a Baronesa Alzira Lourdes Alcântara
Lanza, esposa do Barão Lanza, homem que durante o auge da
cafeicultura no Brasil amealhou1 uma grande fortuna e a deixa
para sua filha e única herdeira, Luna Lina Lanza. A tarefa de
continuar os negócios da família também fica a cargo da filha.
Seu funeral...

A leitura dela foi interrompida por Ailton.
– Coitada dessa moça, a Luna, primeiro perdeu o pai
muito nova e depois a mãe. Não há “tatu” que aguente!
A expressão, dita dessa forma espontânea, arrancou
sorrisos de todos.
– Ailton, quando sua mãe faleceu, Luna Lina tinha vinte
e oito anos de idade e quase dez anos vivendo em Paris. Podemos presumir que ela já era dona de seu nariz. – Explicou
Dílio.
– Não existe idade para ser jovem, mesmo assim amigão,
é uma barra.
1
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O sacolejar do voo, os fizeram lembrar que estavam em
uma aeronave. A tarefa entrou madrugada a dentro. Enfim,
o cansaço levou Louise e o amigo a dormirem em suas poltronas. Coube apenas a Dílio continuar o árduo trabalho de
separar as informações encontradas.
Meses depois, o objetivo previsto para acontecer ao
mesmo dia está prestes a se realizar: A inauguração da nova
sede da Fundação Luna Lina e o lançamento do livro. Nos
últimos dias Dílio aparentava estar mais ansioso do que o
normal. Visitou por duas vezes as obras para acompanhar os
detalhes finais e Sofia, sempre serena, o acalmava, mostrando
os preparativos.
Em reunião em seu escritório, utilizando a conferência
digital, a secretária informou a Dílio que um Oficial de Justiça
estava à sua procura na recepção. Imediatamente ele encerrou
a reunião e se dirigiu à recepção.
– Boa tarde, sou Dílio.
– Boa tarde, senhor Dílio. Desculpe-me o incômodo, mas
preciso entregar este documento em mãos e de sua assinatura,
aqui, apontando o local.
– Do que se trata?
– Desculpe-me, senhor Dílio, eu tenho apenas a incumbência da entrega. – Explicou o Oficial de Justiça.
– Deixe me ler. Obrigado.
Depois da leitura superficial, era possível observar seu
semblante mudar. Ele ficou furioso.
– O que significa isso? – Dílio levantou o tom da voz.
– Calma, senhor, eu preciso de sua assinatura.
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Relutante ele assinou, pegou uma cópia e despediu-se
asperamente do homem.
– Carol, por favor, ligue para o doutor Louretto e peça
que venha imediatamente ao meu escritório.
– Sim, senhor.
Visivelmente irritado, retirou-se para a sua sala.
– Senhor Dílio, o doutor Louretto está aqui. – Anunciou
a secretária ao telefone.
– Ótimo, peça para ele entrar. Obrigado Carol.
O homem grande de terno de linho escuro, gravata
vermelha, usava fixador brilhante nos cabelos, entrou e
cumprimentou.
– Boa tarde, amigo Dílio.
– Olá Louretto, como está sua esposa?
– Bem melhor, agora. A cirurgia correu bem, o problema é a lenta recuperação, mas logo estará bem. Ela insistiu
para fazer a cirurgia estética, mas o sofrimento é grande. As
mulheres são vaidosas meu amigo. Vamos aos negócios, por
que me chamou?
– Veja isso, Louretto, acabei de receber.
Entregou o documento ao advogado, ele sentou-se para ler.
“TJ-SP – Agravo de Instrumento AI 0082341 SP.
Medida Cautelar Inominada. Concessão da Liminar.
Suspensão de Lançamento e Divulgação de Livro.
Notadamente trata-se de fatos reais ocorridos e registrados em
diário, mas, como não há consentimento dos envolvidos, familiares de Luna Lina Lanza, citados nas prévias divulgadas, determino
o impedimento do lançamento do livro e sua veiculação. Caso
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não seja cumprida essa determinação, sérias providências serão
tomadas, resultado em prejuízo aos envolvidos”.

Enquanto o senhor Louretto lia atentamente o documento, ele ficou imaginando o transtorno que essa inesperada
notícia traria ao planejamento.
– Resumindo, Dílio, a Justiça de São Paulo concedeu liminar suspendendo o lançamento e a divulgação do seu livro.
– Baseado em que Loretto e quem fez isso?
– Uma hipótese, possivelmente alguém da família Lanza
queira conhecer o conteúdo do livro antes da divulgação. Irei
verificar, amanhã trarei as respostas. Até lá tenha calma, tudo
pode ser revertido.
– E como fica o lançamento do livro? Está previsto para
este fim de semana. O pior, doutor, seria junto com a inauguração e a entrega da nova sede da Fundação. – Lamentou Dílio.
– Tenha calma, o melhor a fazer neste momento é adiar
o lançamento do livro, sugeriu o advogado.
– Farei isso. Obrigado Louretto, aguardarei o seu retorno.
Despediram-se e Dílio ligou para sua esposa.
– Olá, querida, está na Fundação?
– Oi, amor. Sim, por quê? – Espantada perguntou.
– Espere-me que estou indo encontrar você, pessoalmente explicarei tudo.
– Venha mesmo, querido, estamos terminando de colocar
os banners, gostaria de sua opinião. Poderia pegar a Emília
na escola? – Pediu Sofia.
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– Sim, sem problema.
Na entrada envidraçada do prédio com arquitetura moderna, no alto lê-se:
FUNDAÇÃO LUNA LINA
Todos Conectados à Esfera Viva
A reforma e as adequações do prédio foram minuciosamente planejadas para atender às várias atividades sociais da
instituição: fundamentalmente apoiar ideias que despertem o
conhecimento aos diversos problemas ambientais e a busca de
soluções. Por meio da teoria e da prática, busca-se estimular as
pesquisas, os estudos, a literatura e a arte. A instituição apoia
projetos que estão ligados à filosofia ecológica da instituição.
A principal delas questiona e combate implacavelmente o
“antropocentrismo”, que baseia o seu principal argumento na
crença que o homem é superior às demais espécies do planeta,
apenas e somente pela sua consciência racional.
“Cidadão consciente. Responsabilidade ambiental, uma
realidade social possível com acesso ao conhecimento”.
Os graves problemas, como mostram o modelo atual,
do consumo desenfreado, do lixo, do desmatamento, da poluição da atmosfera e rios, esta terrível combinação afeta,
como um ciclo cada vez maior, os nossos recursos naturais
e, consequentemente, diminui drasticamente a nossa própria
sustentabilidade.
O hall de entrada, que dá acesso ao salão principal, foi
planejado e construído para provocar a impressão de estar
dentro de um imenso jardim. Do lado direito do piso brota
uma árvore que acompanha a parede de vidro até a abóbada
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de vidro do teto e sua copa pende para o lado esquerdo, formando um túnel, no jardim de entrada, com totens exibindo
fotos e trechos dos textos extraídos do diário de Luna Lina.
E, caixas de vidros iluminadas, apoiadas sobre pedestais
contendo miniaturas da fazenda Esperanza, réplicas da caixa
de joias, do diário e semente. Todo esse magnífico cenário
procura retratar o contato com a natureza.
Sofia, ao avistá-los, veio ao encontro do esposo e da filha.
– Mamãe, mamãe! – Gritou Emília correndo e com um
pulo agarrou firme o pescoço de Sofia.
– Oi, querida. Que “Estoura Peito” gostoso. – Referindose ao abraço apertado.
– Mamãe, posso tocar a planta que fala? – Pedindo com
olhar irresistível.
– Sim, pode, filha. Mas não toque em mais nada. Certo?
– Prometo, mamãe. – Ela saiu em disparada.
Sofia aproximou-se de Dílio e deu-lhe um pequeno beijo.
– Oi, amor. O que houve? – Perguntou Sofia.
– Recebi um Oficial de Justiça no escritório, que trouxe um
documento proibindo o lançamento e a divulgação do meu livro.
As palavras de Dílio soaram como uma bomba para ela.
Seus olhos encheram de lágrimas. Pensou em todo trabalho
que tiveram para aprontar a festa de inauguração da Fundação e o lançamento do livro.
– Mas, como assim. Por quê?
– Ainda não sabemos, querida. O doutor Louretto esteve
comigo e está averiguando o que houve. Amanhã teremos as
respostas. – Imediatamente, pare tudo. Comece a informar,
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por telefone e correio eletrônico os patrocinadores, colaboradores, convidados, jornais e imprensa que estaremos adiando
o lançamento do livro, ainda sem um prazo definido. Avisaremos assim que reagendarmos. Peça ajuda a Louise para
informar os convidados internacionais. Também coloque
uma nota nos jornais de amanhã sobre o adiamento. Eu irei
pessoalmente avisar o Anderson da Editora sobre o ocorrido.
Com certeza ele irá ficar uma fera, havia convidado algumas
celebridades.
– Está bem, Dílio. Farei isso imediatamente. Fique calmo
querido, tudo dará certo.
Deu um leve beijo em seus lábios e despediu-se.
Ao deixar o prédio, foi cercado por alguns repórteres que
tinham conhecimento da péssima notícia. Ele gentilmente
parou e disse a todos que estavam ali:
– Realmente recebi uma notificação hoje. Por isso estamos adiando o lançamento até que tudo esteja resolvido.
Obrigado.
Um paparazzo mais exaltado parou entre ele e o carro
que acabou de estacionar e perguntou:
– Sou Jorge da TV CSA. Gostaria de saber se a família
Lanza autorizou divulgar as memórias de Luna?
– Desculpe-me, mas está sendo tendencioso. Ainda não
sabemos do que se trata, com licença.
Pediu ao repórter que obstruía a sua passagem. Abriu a
porta e com certa dificuldade, fechou e partiu.
*****
– Senhor Dílio, o doutor Louretto está aqui na recepção.
Informou a secretária ao telefone.
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– Peça para ele entrar, Carol.
– Bom dia, Dílio.
– Bom dia, Louretto. Cumprimentou com aperto de mão.
– Trouxe as informações. O advogado abriu a pasta e
tirou os documentos e sob o olhar atento de Dílio, continuou.
– Como eu havia suspeitado ontem, aqui está uma cópia
da medida cautelar. Ela foi pedida por Carolina Arezzio Vilar
Debunas, neta da senhora Flora Maria de Arezzio, prima e
herdeira legítima de Luna Lina Lanza, visando preservar
o direito à privacidade da família. A petição demonstra ao
magistrado que a divulgação poderá prejudicar e até colocar
em risco a segurança dos familiares. O Juiz acatou o pedido
e deverá marcar uma audiência em breve.
– Qual a melhor forma de tratarmos esse caso? – Perguntou Dílio.
– Dílio existem muitas formas, mas, em minha opinião,
temos apenas duas: a primeira será tentar cassar a liminar,
essa não temos como precisar o tempo; e a segunda, certamente aquela opção que poucos colegas de profissão indicariam,
procurar a senhorita Carolina e mostrar a ela que nada no
livro poderá prejudicá-los.
– No momento, a segunda opção parece-me razoável.
Vou tentar contato com a Carolina, caso não tenha êxito,
voltaremos a nos falar.
– Deixe-me informado. – Despediu-se o advogado.
– Carol, eu preciso encontrar o telefone de Carolina
Arezzio Vilar Debunas. Ela é neta de Flora Maria de Arezzio,
anotou?
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– Sim, perfeitamente, senhor Dílio.
– Poderia verificar com prioridade para mim?
– Claro, senhor Dílio. Assim que conseguir, avisarei.
Alguns minutos depois, a secretária informou.
– Senhor Dílio, achei o telefone e o endereço dela, gostaria que ligasse para ela?
– Sim, por favor.
– Senhor Dílio, estou transferindo a ligação da senhorita
Carolina.
– Obrigado, Carol.
– Bom dia, Carolina, eu sou o Dílio e... – Ele foi interrompido.
– Sim, eu sei quem você é. – Afirmou Carolina com a voz
ríspida. – O que quer?
Por alguns segundo houve um silêncio.
– Desculpe-me senhorita, ontem recebi o Oficial de Justiça com o seu pedido e gostaria de conversar, se possível,
pessoalmente sobre o assunto. Jamais imaginei que as memórias de Luna pudessem prejudicá-la.
– Eu não sei se será possível conversarmos sobre isso,
senhor. Preciso falar com meu advogado.
– Carolina, dê-me uma chance de mostrar o quanto é
importante a sua aprovação. Ligue para o seu advogado, eu
aguardarei o seu retorno.
Ele passou o telefone pessoal para que ela retornasse a
ligação e aguardou.
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Dois dias depois, recebeu a ligação esperada de Carolina.
– Senhor Dílio, podemos nos encontrar no escritório do
doutor Lourenço, hoje às treze horas. Pode ser?
– Sim, sim! Obrigado Carolina.
– Então anote o endereço.
Quinze minutos antes do horário marcado, Dílio e Sofia
estavam juntos no escritório indicado.
– Senhor Dílio, poderia acompanhar-me. – Pediu a secretária.
Na sala foram recepcionados pelo senhor, onde havia
também uma moça acomodada na mesa de reunião.
– Boa tarde, senhor Dílio, eu sou o Lourenço Celso Marlo. Temos o prazer em receber uma figura ilustre em nosso
humilde escritório.
Após os cumprimentos, ele dirigiu-se à senhorita ao seu lado.
– Esta, senhor Dílio, é a Carolina.
– Prazer Carolina.
– Olá, senhor Dílio.
– Quero apresentar minha esposa Sofia.
O sorriso de Carolina ao cumprimentar Sofia, até então
com uma fisionomia séria, o fez acreditar que esta primeira
impressão poderia trazer resultados positivos.
Todos acomodados ao redor da mesa, Dílio olhando
diretamente para Carolina perguntou:
– Reconheço que errei ao deixar de consultar a família
de Luna Lina sobre o diário e a publicação. O que posso fazer
para retratar-me?
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– Me permite responder, senhorita Carolina? – Perguntou o advogado.
– Sim, por favor senhor Lourenço. – Consentiu Carolina.
– Nossa preocupação e dos acionistas foi cogitada por
um membro da alta diretoria da Holding. A família detém o
controle acionário das empresas do grupo, e em uma das reuniões ele nos advertiu sobre a possibilidade de o livro conter
citações que coloque em risco a credibilidade de oitenta anos
da empresa “Vilar&Arezzio”, fundada alguns anos depois
do falecimento da senhorita Lanza. A interpelação judicial
foi baseada nesta possibilidade, senhor Dílio. – Concluiu a
explicação o advogado.
– Nós já imaginávamos isso. Por esta razão trouxe uma
cópia do diário para a senhorita ler. Pegou-os em sua pasta
e entregou para Carolina.
– A sua preocupação não tem fundamento e explico.
Luna cita a sua avó Flora e o irmão Felipe Arezzio, apenas
três vezes no diário. A primeira na época da morte do Barão,
a segunda em sua festa de dezessete anos e a última como
herdeiros. Absolutamente mais nada. Para facilitar, eu deixei
os trechos marcados em sua cópia.
– Em algumas dessas citações o senhor mencionou a
empresa? – Pergunta Carolina apreensiva.
– Não. Absolutamente em nenhuma delas. Existe algum
impedimento?
Carolina olhou para o advogado e perguntou:
– Senhor Lourenço, posso explicar a eles?
– Desde que nunca saia daqui, desta sala, sim.
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Carolina olhou fixamente para Dílio e sua esposa, aguardou que aceitassem o sigilo da revelação. Ambos balançaram
a cabeça em sinal positivo, então ela continuou:
– A herança, no ano de 1930, foi dividida em partes iguais
entre minha avó e seu irmão Felipe. Minha avó Flora na época
da partilha tinha quarenta anos, estava completando dezessete
anos de matrimônio com meu avô Ruben Carlo Vilar Debunas.
Dessa união nasceram dois filhos: meu pai, Rico Vilar Debunas
e Sibila Vilar Debunas. Meu avô, engenheiro formado, tinha
uma pequena empresa familiar de construções e reforma
civil, onde trabalhavam o seu cunhado, Felipe Arezzio e o
meu pai Rico, ainda muito jovem. A empresa Vilar em 1938
com a injeção de capital e com o novo sócio, a companhia
tornou-se um grande e rentável negócio, passou a chamar-se:
‘Vilar&Arezzio’. Hoje a holding detém o controle de outras
nove empresas. O senhor Felipe, desde o início, sempre foi
distante dos negócios, não constituiu família e como contava
meu pai, ele gostava de ostentar, era extravagante em quase
tudo que fazia. Mudou-se para a Itália, esbanjou seus recursos
com jogos e festas, chegou ao extremo de ser preso no período
de instabilidade política, como subversivo. No ano de 1944,
em um bordel no sul da Calábria, na Itália, ele foi assassinado
misteriosamente. A polícia afirmou que a motivação fora
um desentendimento com uma prostituta, porém o caso
oficialmente jamais foi concluído. Os jornais da época foram
implacáveis em suas notícias: “Magnata brasileiro, dono da
companhia ‘Vilar&Arezzio’, foi encontrado morto, o motivo
pode estar ligado ao seu envolvimento com os chefes da máfia
Siciliana”. – Imagine senhor Dílio, a imagem negativa que
isso poderia causar em nossos negócios?
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– Nossa! Agora entendo a sua preocupação Carolina.
Considerando que o ocorrido foi após a divisão do espólio, o
foco de minhas pesquisas foi absolutamente a vida de Luna
Lina. Dou a minha palavra que nada disso está no livro.
– Acredito no senhor. – Olhando para o advogado, ela diz:
– Senhor Lourenço, encerre imediatamente esse processo.– Disse Carolina.
– Obrigado, Carolina, sabia que não nos desapontaria,
você carrega o “LINA” em seu nome. Espero você no dia da
inauguração e do lançamento do livro.
Ao final, o sorriso de Carolina permaneceu em seu rosto
até as despedidas.
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CAPÍTULO 10

FINAL
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nos depois, na fazenda Esperanza, sentado sob a grande
árvore plantada por Luna Lina, próxima às margens do
seu lago secreto, um senhor idoso, solitário, interrompeu a
leitura para examinar a capa do livro que apresentava uma
aparência envelhecida pelo excesso de uso, o título: “FILOTRACTATUS – A Sábia Semente” do autor Dílio Ernesto
Piovantes.
Seus olhos lacrimejaram, quando recordou as dificuldades
para finalizá-lo. Talvez a tarefa mais difícil tenha sido encontrar
um nome entre muitos pesquisados. O título “Filotractatus” só
foi escolhido pela sua ambiguidade provocativa, uma conexão
de duas ideias. O significado de “FILO” foi pensando por representar os seres vivos, as plantas e “TRACTATUS” foi pinçado
do livro do filósofo Ludwig Wittgensteind sobre a natureza
da lógica. Embora o nome soasse estranho, o significado era
simples: “Planta com intelecto”. As imagens da capa traduziam
perfeitamente o seu conteúdo. A proposta era a de aguçar a
curiosidade do leitor mostrando, através de um buraco de fechadura, ao fundo, uma paisagem pitoresca com uma linha do
horizonte definida pela cor do azul do céu, os pássaros voando,
as nuvens, pela cor verde do campo comum a bela árvore e o
perfil de uma menina encostada em seu tronco, lendo um livro.
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As cores de tons escuros com textura envelhecida que cobrem
a capa do livro, desde as bordas até o contorno da fechadura,
realçam a paisagem ao fundo e despertam a lembrança de um
antigo baú. O conjunto passa a sensação de estarmos olhando
pelo buraco de uma fechadura que guarda segredos, a ideia no
badalado lançamento foi reconhecida pela crítica como sendo
uma obra-prima.
O livro Filotractatus descreveu fielmente todas as narrativas do diário de Luna Lina e os comentários do autor.
Folhando o livro, o senhor foi direto às últimas páginas,
no parágrafo onde ela revela que, aos quarenta e cinco anos
de idade, após um longo período, voltou a escrever em seu
diário. Naquela ocasião, já era conhecida e estava no auge
de sua carreira na França. Era uma renomada escritora e
brilhante jornalista, não havia casado ou constituído uma
família. Depois de viver décadas na França, estava retornando ao Brasil. Adoentada, ela foi diagnosticada com doença
degenerativa, e os sérios problemas de saúde a impediam nos
últimos dois anos de trabalhar. Sentindo-se sozinha, longe
de sua paixão – escrever – e distante do seu lugar preferido,
a fazenda Esperanza. Decidiu que estava na hora de voltar
às origens, as saudades das pessoas e do seu lugar preferido
tornaram-se insuportáveis.
“As malas estavam acomodadas na porta aberta
do casarão.
– Senhorita Luna, posso pedir ao chofer para trazer o automóvel? Perguntou Izidoro com o olhar
desolado.
Ela parou para se despedir do local, pensativa,
seus olhos percorreram a grande sala e parou na
poltrona onde sua querida mãe costumava estar.
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Um arrepio percorreu seu corpo, sentiu aquela
sensação de despedida, a sua última vez. As boas
lembranças apareceram e trouxeram junto as
lágrimas de saudades.
– Izidoro, antes de ir preciso agradecer tudo que
tem feito por mim e pela nossa família durante
todos esses anos. – Abraçou-o ternamente.
– Não, mademoiselle, nós é que temos que agradecer. Não pense que esqueci que vosso pai tirou-me
da morte certa nas mãos daquele comendador e do
mais, a senhorita sempre foi boa para mim, me fez
aprender a ler, escrever e falar direito, embora eu
seja apenas um preto sem valor, foi por isso que
conquistei o grande amor da minha vida e tenho
uma família. – Instintivamente eles olharam para
porta onde estava uma mulher loira de olhos azuis,
esguia, segurando uma das malas.
– Venha aqui, Emanuelle.
Ela veio ao encontro de Luna e abraçaram-se forte.
– Obrigada minha amiga Manu, obrigada por tudo.
Cuide bem do nosso pequeno Izidoro Junior.
Referindo-se ao bebê do casal.
– Deus te acompanhe no seu caminho Luna. – Disse Emanuelle falando em português com sotaque
francês.
– Obrigada Manu. Fiquem com Deus, amigo Izidoro.
Cuide de tudo por mim. Despediu-se.”

No Brasil, embora todas as atividades da fazenda estivessem funcionando perfeitamente, da plantação de cana-deaçúcar e algodão até o trabalho com o engenho, produzindo
a pleno vapor, Luna Lina não conseguia melhorar o seu
ânimo. Nem mesmo o seu lugar preferido, a companhia do
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casal Tião e Maria Quitéria com o filho Antônio, a sua velha
companheira Maria do Rosário conseguiam trazer alegria.
Ela visivelmente andava deprimida e passava a maior parte
do tempo na biblioteca. Foi lá que teve a ideia de escrever o
seu estranho testamento e inserir parte dele no diário. Ela
descreveu os detalhes e as instruções de uma atitude incomum
e inesperada.
Hoje, 18/07/1929.
Ao portador do diário, de direito e a quem interessar, afirmo de pura e sã consciência que estas
folhas do diário integram o documento, que se
encontra devidamente outorgado no Cartório Toledo Maia, Segundo ofício, registro de testamentos
públicos, livro nº 882, da comarca de Morro Azul.
Ambos, reunidos, têm a força em valer o que expressa a minha vontade.
Assim sendo:
1- Deixo ao portador do diário a propriedade
em Paris, um imóvel valorizado pelo projeto do
arquiteto Charles-Edouard Jeanneret-Gris, reconhecido como Le Corbusier, no bairro Faubourg
St-Germain no “7ème arrondissement” e, também,
deixo todo o conteúdo do cofre de número 946-A,
localizado no “Banque de France”, exceto os papéis
dos títulos ao portador, que devem seguir, a rigor,
todos os detalhes expostos no ítem dois abaixo.
A chave encontra-se em poder do banco francês,
juntamente com as especificações para comprovar
a autenticidade dos herdeiros.
2- Deixo todos os títulos públicos do Tesouro
Nacional e do Governo Francês, subdivididos na
seguinte fração: sessenta por cento do total ao
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portador do diário; dez por cento do total para o
casal Sebastião Garibaldo Damaceno e Maria Quitéria Véles Damaceno; dez por cento do total para
o senhor Izidoro Benedito Messias e Emanuelle
Moureth Messias; dez por cento do total para Maria do Rosário Boatanza; e dez por cento do total,
deverão ser divididos igualmente aos chefes das
famílias de colonos e imigrantes que trabalharam
contratados na lavoura no período de 1880 até
1904. Em todos os casos acima citados, na morte
do titular, o benefício continuará aos sucessores
consanguíneos.
Conforme consta no documento original do cartório citado acima.
A minha inquestionável decisão foi totalmente
baseada no princípio de que nada neste mundo
é por puro acaso e com absoluta certeza que o
destino encarregará no tempo certo, de escolher
aquele que mostrará o que não me foi permitido
alardear.
Em abril de 1927, depois de longos anos à procura
de uma maneira eficiente de armazenar o diário
e a semente da árvore da sabedoria, de modo a
guardar os seus segredos apenas ao escolhido, encontrei a solução por puro acaso, lendo um artigo
interessante intitulado:
“Um mundo em miniatura inserido em uma cápsula do tempo”
Percebi naquele momento que esta poderia ser a
melhor forma de garantir que o diário estivesse
seguro, oculto em reduzidas e quase invisíveis
letras. Para esta importante tarefa, contei com a
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ajuda do amigo Maurice, o editor do “Le Martin”.
Após muitas experiências ele conseguiu reduzir
as folhas escritas na máquina de datilografia e
atingiu o objetivo com extrema perfeição: criou
um minúsculo livreto.
Para proteger do tempo o minúsculo diário e o saco
de veludo, contendo a semente, usei a caixa metálica
dourada que vovô deixou para o papai, ela era perfeita, com encaixe justo da tampa que proporcionava
a vedação necessária também, fui instruída a usar
betume1 como selante para ajudar na vedação e por
fim, envolver a caixa em cortiça antes de enterrá-la.
A esperança com todos esses cuidados era ter criado
a minha própria cápsula do tempo.

O senhor interrompeu a leitura para recordar a sensação
de felicidade, no exato momento em que descobriu o testamento inserido no diário. Ele ainda guarda as lembranças
vividas do importante dia que mudaram muitas vidas. Em
seu lugar preferido, tranquilo, continuou a leitura.
*****
Todos da família de Dílio acordaram deslumbrados
com a descoberta do dia anterior: o testamento inserido nas
páginas do diário.
Ele estava ansioso para pegar o caminho de Morro Azul,
pois era preciso esclarecer as informações o mais rápido possível.
Pensativo ao volante, toda história de Luna Lina e perguntas passearam em suas memórias como uma sequência de
flashes. Instantaneamente era transportado ao início de toda
essa intrigante aventura. A imagem da praça da seringueira e
1
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a descoberta do diário com a incrível história que poderia se
transformar em livro e o inimaginável testamento de Luna
Lina, que foi propositadamente colocado no diário. “Será que
existe mesmo um imóvel na França, os títulos e o conteúdo
do cofre no Banco Francês? Será que a “Árvore da Sabedoria”
motivou Luna a criar o estranho testamento?” Meu Deus,
quantas dúvidas sem respostas!
A imagem da imponente seringueira no local onde ocupava seu espaço no jardim, os detalhes do lago secreto, até a
insistente indagação do senhor Antônio Eugênio, neste momento ecoa forte em sua cabeça e passa a fazer todo sentido:
“A fazenda Esperanza não tem um herdeiro conhecido.”
Dílio estava se sentindo igual ao dia que encontrou a
velha caixa de joias. Dirigindo seu automóvel na estrada
do Oratório, rumo à fazenda Esperanza, pensativo sobre as
rápidas mudanças que ocorreram. A demissão injustificada,
a internação da filha, as dificuldades financeiras e a possibilidade daquela velha caixa mudar completamente a sua vida.
Enquanto pensava sobre as muitas dúvidas, no banco de trás
do automóvel, Emília dormia e Sofia cochilava ao seu lado.
“Estranhamente, naquele momento, sentia-se como um velho
amigo de Luna Lina, a caminho de uma visita”.
Na Fazenda, Dílio leu as últimas páginas do diário e explicou porque estava ali para as pessoas reunidas ao redor da
mesa na casa de Antônio. Todos surpresos queriam entender
como fora possível a descoberta do testamento de Lula Lina
depois de tantos anos e se, de fato, era verdade, o que estava
escrito no papel.
Todos ali presentes ouviram minuciosamente as explicações e concordaram que a melhor maneira de esclarecer as
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informações e verificar a veracidade do testamento, conforme
escrito no diário, seria irem imediatamente ao cartório.
O senhor Antônio Getúlio, neto de Sebastião e Francisco,
neto de Izidoro, acompanharam Dílio ao cartório indicado.
Foram recebidos pela diretora do cartório, que solicitou
um tempo para localizar o livro de registro e os pertences.
Ofereceu uma mesa e café em uma sala reservada. Minutos
depois trouxe e abriu o livro na página demarcada e informou:
– Senhores, encontramos o livro e o envelope contendo dois documentos. O primeiro documento informa que
em outubro de 1930, após o falecimento da senhorita Luna
Lina Lanza, os herdeiros Felipe Luiz Arezzio e Flora Maria
Arezzio, ambos primos, por força judicial tiveram as partes
do espólio liberados. Mesmo sem a outra parte, o diário, que
completaria o testamento, o Juiz entendeu que esta ação
não prejudicaria nenhuma das partes envolvidas. O segundo
documento responsabiliza os bancos do Brasil e da França,
a manterem constantemente atualizados os documentos públicos sob a sua guarda.
– Agora senhores, preciso de seus documentos para
reconhecer firma e a outra parte que integra o testamento.
– Deixe-me ver o diário senhor Dílio? – Solicitou a senhora do cartório.
Analisou-o cuidadosamente, abriu novamente o livro
de registros, conferiu e pediu ao escrevente que levasse os
documentos, copiasse as folhas indicadas e autenticasse todas.
Alguns minutos depois, o escrevente trouxe as folhas.
– Pois bem, agora com o testamento completo em mãos,
farei a leitura em voz alta de todas as cláusulas. Interrompam234
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me se precisar que repita e depois poderemos caminhar para
os procedimentos. Peço ao senhor escrivão que anote o comparecimento. – Disse a senhora gentilmente.
Estão presentes na leitura do testamento de Luna Lina os
senhores, Antônio Getúlio Damasceno, neto de Sebastião Garibaldo Damaceno, falecido. Incluem-se os documentos, Francisco
Benedito Messias, neto de Izidoro Benedito Messias, falecido,
incluem-se os documentos, e o portador do diário, senhor Dílio Ernesto Piovantes. Os não presentes e não representados:
Maria do Rosário, os colonos e imigrantes como mencionados,
procedimento adotado: publicar as buscas e enviar ofício.
– Em minhas mãos encontram-se reunidos todos os
documentos do testamento, aqueles de posse do cartório e
também o diário que o completa, ambos os documentos de fé
pública, contendo a partilha do espólio da senhora Luna Lina
Lanza. Ela declara em plenos poderes, as seguintes cláusulas:
1- Afirmo de pura e sã consciência, como deverá ser dividido os
bens conferidos em meu espólio, conforme testamento lavrado
18/07/1929, a fim de que seja expressa a minha vontade.
2- Deixo todos os fundos das contas bancárias igualmente divididas entre os meus dois primos: Felipe Luiz Arezzio e Flora
Maria Arezzio, filhos de Ingrid Maria Alcântara Arezzio e Leopoldo Evilásio de Arezzio. Na morte dos titulares, o benefício
continuará aos sucessores consanguíneos.
3- Deixo ao portador do diário, o direito aludido como legítimo
herdeiro da fazenda ESPERANZA, com quadriláteros que definem
a propriedade conforme consta na escritura original. Também
todos os bens mobiliários e peças pessoais que incluem o inventariado. A única ressalva: um quinto dos trinta e seis mil hectares
de terras deverá ser preservado com mata nativa.
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Dílio, perplexo, boquiaberto, foi pego totalmente despreparado, olhou para os presentes e questionou em voz alta:
– A fazenda Esperanza! Ela deixou a fazenda ao portador
do diário? Eu...?
Um breve silêncio na sala.
– Sim, senhor Dílio. Como está registrado, conforme a
vontade da senhorita Luna, o senhor passa a ser o único e
legítimo dono da propriedade e tudo o que há dentro dela. –
Respondeu a gentil senhora do cartório.
– Meu Deus! Que loucura é essa... – Exclamou Dílio.
– Por favor, continuando a leitura da segunda parte que
compõe o testamento, escrito no diário da senhora Luna Lina
Lanza, diz. – A senhora fez uma pequena pausa e continuou
a leitura.
Naquela altura dos acontecimentos, Dílio perdeu a concentração, seu pensamento estava longe e não ouvia absolutamente mais nada do que era dito. Estava imaginando o
patrimônio que acabara de herdar: A fazenda Esperanza! Ele
o escolhido, um completo estranho... Por que Luna Lina faria
uma coisa assim? Por quê? Quais os motivos que a levaram
a tomar está decisão? Talvez jamais saberemos. Uma coisa é
certa, ela planejou nos mínimos detalhes o que fez.
Após o final da leitura que continham as cláusulas referentes ao testamento, todos assinaram os documentos, e
o cartório ficou incumbido de desembaraçar o restante da
papelada.
– O “sinhô” é um “homi” de muita sorte. – Referindo-se
a Dílio, comentou Antônio na saída do cartório.
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– Muita sorte mesmo. – Completou pausadamente
Francisco.
– Coloque sorte nisso amigos. Eu! Herdeiro da fazenda
Esperanza, quem poderia imaginar uma coisa assim! – Expressou-se ainda duvidando da surpresa.
– Senhor Dílio, eu tenho dúvidas, ouvi atentamente o que
a senhora disse, mas não entendi. O que é título do tesouro
nacional e isso tem algum valor? – Perguntou Francisco.
– Não faço a mínima ideia, amigo Francisco, mas podemos ir ao banco e tirar todas as nossas dúvidas agora mesmo.
Dílio deu a sugestão aos colegas.
Anderson, da editora “Setaponto”, após saber da novidade
propôs adiantar a assinatura de exclusividade do livro, o que
foi prontamente aceito por Dílio. Este acordo proporcionou
a viagem a Paris com o objetivo de verificar o conteúdo do
cofre e buscar informações relevantes para terminar o texto.
Em seu primeiro voo intercontinental, o cansaço e a
ansiedade venceram o medo da viagem.
“O sono profundo o levou ao interior do mausoléu da família
Lanza. Ele está sozinho naquele lugar sombrio, o silêncio era total e chegava a incomodar. Então ouve-se o badalar repicante do
sino. É possível sentir as vibrações do som agudo e ensurdecedor.
Seus olhos fecham instintivamente por defesa e por segundos,
ao abri-los, encontra-se face à lápide com seu próprio nome gravado. O pavor invade seu corpo, sentindo uma terrível sensação
de impotência. Perdido neste vazio sem lógica, ele ainda tinha a
percepção de que todas as suas ambições, esperanças, desejos e
até a sua existência resumiram-se apenas em lembranças. Tudo
ao seu redor cessou, não existe mais o norte da bússola, suas lágrimas jamais serão vistas, nenhuma palavra jamais será ouvida e
suas coisas importantes permanecerão eternamente inacabadas”.
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Acordou de sobressalto do pesadelo, limpando o suor da
testa, observou pela pequena janela da aeronave a imensidão
de luzes. Todos foram informados pelo piloto que estavam
sobre Paris e iniciando os procedimentos de pouso.
Parado diante do cofre de número 946-A, no Banco Francês, com a chave na mão trêmula, acompanhado do senhor
Dantê, o gerente, Dílio abriu, tirou os documentos e ambos
ficaram surpresos.
Abaixo dos papéis estavam perfeitamente empilhados vários lingotes com as gravações em baixo relevo identificando:
“Platinum fine 250 gramas 999,5 %”,“Gold 24 quilates 999,9 %
250 gramas” e também uma caixa retangular de cor preta, bem
parecida com um estojo de colar de pérolas. Nela havia muitas
pedras brilhantes com tamanho e cores diferentes. O senhor
Dantê, apesar das dificuldades de expressar seu idioma, conseguiu fazer-se entender. Entregou a Dílio uma pasta vazia, tipo
zero-zero-sete, para que ele recolhesse o conteúdo do cofre e pediu que o aguardasse enquanto o banco analisava os documentos.
Na sala anexa ao cofre, sentado à mesa apoiando os braços cruzados sobre a mala, ao acaso uma frase surgiu neste
momento oportuno:
“O presente está dentro de uma caixa pequena, bem guardado,
dentro de uma grande caixa”.

O que mais poderia fazer tanto sentido e ser tão claro
quanto o dia. Este pensamento e a realidade encontraram-se
hoje exatamente como estava escrito. Diante desse pensamento uma dúvida apareceu: “Será que todos nós somos peças
manipuláveis em um tabuleiro chamado vida?”
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Dantê, o gerente do banco, voltou com um rapaz para
traduzir a conversa e entregou os documentos. Sentou-se e
conversou com o rapaz.
– Senhor Dílio, meu nome é Paul Jacques, sou o intérprete oficial do Banco Francês, seja bem-vindo. Aqui está o
documento da escritura do imóvel parisiense e quanto aos
títulos, pretende resgatá-los?
– Se possível, sim, porém não a totalidade, eu pretendo
deixar parte do dinheiro aplicado neste banco e o restante
será transferido para esta conta no Brasil. – Entregou-lhe
um pequeno papel com os dados para transferência.
O intérprete explicou para o gerente o que acabara de
ouvir. Dantê respondeu. olhando para Dílio, gesticulando, e
prontamente o rapaz traduziu.
– O senhor Dantê diz que a sua parte, conforme documento de partilha, do montante dos títulos do tesouro Francês é realmente vultuoso, uma grande fortuna senhor Dílio.
Ele o aconselha a manter os lingotes no cofre, e os valores
regatados em sua conta preferencial, transferir apenas a quantia definida ao banco brasileiro. Tudo isso pela sua segurança.
Quanto aos títulos do seu país, estes que entregamos, devem
ser resgatados no banco do Brasil. Explicou o intérprete.
– Concordo. Para as despesas de viagem, precisarei de
algum dinheiro, em espécie, – Solicitou Dílio.
O intérprete informou ao gerente que respondeu com
balanço da cabeça e estendeu a mão em gesto de selar o negócio. Ele traduziu as palavras do gerente para Dílio.
– O senhor Dantê agradece imensamente em nome do
banco por tê-lo como cliente. Dá-lhe boas-vindas e o convida
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a ir à sua sala para assinar os papéis e retirar a quantia que
necessitar. Nós esperamos aqui enquanto o senhor faz uso
do seu cofre. A partir de hoje a chave ficará em seu poder. –
Explicou o intérprete.
Distraído ao deixar o banco, na calçada, equipes de câmeras e repórteres de televisão estavam de prontidão. Dílio,
ao vê-los, imaginou tratar-se de alguém famoso no interior
do banco, inocentemente tentou desviar daquele tumulto,
porém foi imediatamente cercado por diversas pessoas com
insistentes perguntas em um idioma que não compreendia:
“S’il vous plait, S’il vous plait”. As câmeras focadas e os microfones colocados rente ao seu rosto não deixaram dúvidas
de que o tumulto era com ele. Surpreso pensou: “Como a
informação teria vazado, como?” Sorrindo, sempre solícito,
acenando, furtivamente desvencilhou-se dos repórteres,
apressadamente entrou no táxi que o aguardava e partiu.
Curioso, olhando aquela aglomeração distanciar-se pelo vidro traseiro do automóvel, sabia que também havia deixado
muitas perguntas sem respostas.
No voo de regresso, Dílio traçou os objetivos para publicar o livro, pensou em buscar um meio eficiente de envolver as
pessoas no combate ao antropocentrismo e, o principal, montar um memorial para Luna Lina. “Quem sabe um museu”,
imaginou. Consciente de sua repentina ascensão financeira,
com a atual condição de recursos, mais que suficiente, poderia
realizar qualquer projeto ligado aos seus planos.
Aproveitou para anotar as novas ideias e reler as últimas
folhas do diário que trouxera consigo.
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Hoje, 12/12/1929, um dia especial. O meu aniversário.
Este dia obriga-me a avaliar quantas coisas importantes da vida não são palpáveis.
Hoje acordei com uma sensação de euforia, com
um tempo determinado para começar e terminar,
iguais as épocas de Natal da minha infância. Fui
invadida pela alegria e sentimento da magia contagiante que antecedia as festas, talvez a mesma inquietude que intuitivamente obrigava-me a olhar
constantemente o calendário. Era uma época de
felicidade, as preocupações eram apenas e somente
as expectativas. O casarão era invadido por cheiros
maravilhosos vindo da cozinha, na sala a árvore
de Natal, costumeiramente estava impecavelmente
arrumada, repleta de cartões de boas festas rodeada de enfeites natalinos, sobre a lareira o presépio com o destaque da manjedoura para o lindo
menino Jesus. A alegria era contagiante, o clima
de amabilidade pairava no ar, demonstrado pela
educadora na escola, pelas pessoas na rua sempre
acompanhadas de um sorriso. Ah! As cantigas, essa
parte era um verdadeiro deleite, soavam como um
festival de acordes onde pianos e sinos formavam
o prelúdio do esperado desfecho. Os sons ecoavam
misturados em muitos lares, em especial as noites
pelas ruas nas lojas quase sempre lotadas e com
suas belas vitrines decoradas.
Sinto-me rejuvenescida nestes poucos instantes ao
reviver o sentimento de acolhimento dos natais
passados. As badaladas do sino no alto da igreja
central anunciam novamente a data do nascimento de Jesus. Neste Natal, na fazenda, as minhas
lembranças sentarão comigo à mesa, porém as
principais cadeiras estarão vazias.
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A você, o escolhido que está lendo, espero ter passado o significado do magnífico presente que recebi
na adolescência. Desde então, tenho me dedicado
a semear “Ecos” e proteger o desenvolvimento
das árvores da sabedoria. Eu as semeei em vários
lugares, mas em especial acompanhei o desenvolvimento da seringueira do meu lugar preferido na
fazenda, um magnífico exemplar no lindo Jardim
Botânico de Paris, o “Jardin des Plantes” e em especial, aquela que foi semeada pelo amigo Teodoro,
em uma pequena cidade do interior de São Paulo
onde moravam seus avós e em homenagem ao carinho que tenho por ele, foi onde decidi enterrar
a caixa de joias.
Passei a maior parte da vida no glamour de Paris,
próximo ao centro. Estive no Brasil no período da
grande guerra. Com minha profissão e compromissos, conheci muitos lugares do mundo, dedicada
exclusivamente ao trabalho, não constitui família.
O Teodoro, único amigo de décadas, raramente o
encontro, ainda me lembro de quando o apresentei
a companhia Ballets Suecos e foi contratado em
1912, o seu talento fez o resto, tornou-se um reconhecido tenor2 lírico e após anos, pessoalmente,
sinto que devolvi um favor a ele. Soube através
dos jornais que esteve viajando pelo mundo com a
companhia, em outubro de 1924 os compromissos
o trouxeram a Paris e, só então, tive o prazer em
assistir a uma belíssima apresentação de ópera no
“Théâtre des Champs-Elysées” com o amigo tenor
famoso.

2
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O pai de Teodoro, doutor Ananias, continuou cuidando dos negócios da família até a sua morte em
1926, quando a família se mudou para o interior
onde seus avós moravam.
O tempo em Paris presenteou-me com muitas
gratificações, especialmente na vida profissional,
também trouxe algumas paixões, porém não quis
o destino que considerasse nenhuma delas como
um compromisso sério e duradouro. Tive alguns
dissabores, mas no fundo sempre desejei voltar às
origens. As dificuldades geradas pela idade avançada de Maria do Rosário, o meu problema de saúde
que os médicos dizem ser delicado, fizeram-me
acreditar que já era hora de retornar à fazenda.
A princípio, quando cheguei à Esperanza, levei
um tempo para adaptar-me novamente ao ritmo
lento da vida no campo. O casarão precisava de
uma boa reforma, a começar pela restauração da
pintura, contratar um paisagista para o jardim,
modernizar a rede de eletricidade que havia sido
precariamente instalada e trazer os “mimos” que
a energia elétrica proporcionava principalmente
para o projeto da nova cozinha.
Tião continuava o mesmo, só mostrava a idade
avançada pelos cabelos brancos que teimavam
espalhar-se pela sua cabeça. Lembro que papai
sempre dizia que este era um homem valoroso.
Ele dedicou sua vida à fazenda.
Maria do Rosário já não trabalhava mais como serviçal havia anos na França, aqui no casarão tem
sido a minha companheira, minha amiga e uma
segunda mãe. Para ela reservei o quarto próximo
ao meu para, confortavelmente, se instalar.
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O santo padre Pollito quando soube que voltei
pediu que eu fosse visitá-lo. Encontrei um padre
mudado, agora estava bem velhinho, magro e
debilitado, andava com dificuldade apoiando em
sua bengala, estava acometido da esclerose e diabetes, doenças terríveis. Notei que ele alternava
momentos de lucidez com lembranças, a doença
o transformou, também não estava mais à frente
da paroquia.
Havia muitos anos que não visitava o mausoléu,
estive lá quando trouxe de Paris os restos mortais de mamãe para descansar junto ao papai e
levara sua fotografia emoldurada. Naquele dia,
antes de ir, olhei no alto da capela para a palavra
“Ressurgemus” e comentei com a nega Fia. – O céu
deve estar em festa e lá estão novamente unidos,
ressurgiram... Inesquecíveis.
No momento melancólico, Maria do Rosário balançou a cabeça em sinal de respeito.
No meu lugar preferido, embaixo da árvore
sentada à beira do lago, após tantos anos, ainda
sinto-me protegida e conectada ao amigo “Eco”. Sei
que jamais irei escutar novamente aquele som
peculiar, porém de algum modo ele continuou
vivo em mim e continua a me enviar pequenos
sinais, às vezes é possível imaginar ouvir sussurros da brisa, dizendo:
“Aqui estou pequenina, hoje decidi ser uma borboleta inserida na beleza deste lugar especial esperando por você”

O velho senhor, emocionado, terminou a leitura e
lembrou-se do dia mais importante de sua vida, os holofotes
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estavam focados na grande festa de inauguração do espaço
dedicado a Fundação Luna Lina e o lançamento do livro
Filotractatus. Estavam presentes centenas de convidados,
entre eles celebridades, patrocinadores, voluntários. O evento
foi um sucesso e recebeu ampla cobertura da imprensa.
Ele está agradecido por ter sido o escolhido e poder
compartilhar a exuberante beleza natural do lugar. Neste
momento da vida certamente com mais passado que futuro,
sentindo-se no ápice de sua maturidade com a sensação de
dever cumprido, em seu lugar preferido, o lago secreto de
Luna. Refletiu consigo mesmo.
A sede da fazenda Esperanza está sendo restaurada e
abrigará o museu batizado de “Lesperanza”, onde o visitante
poderá conhecer o casarão exatamente como era no início do
século, do piano na sala principal até o quarto onde, em uma
redoma de vidro, está a máquina de datilografia que Luna
Lina iniciou sua brilhante carreira. Ainda será possível visitar
o lago secreto e observar a imponente seringueira por ela
plantada. Para a tarefa de curadoria do museu, Dílio convidou
Carolina Debunas, que prontamente aceitou.
As famílias que moravam na fazenda além dos valores
resgatados dos títulos herdados de Luna Lina, todos receberam uma pequena porção de terra doada por Dílio.
A semente da árvore da sabedoria, que estava na caixa de
joias, foi plantada no lugar do jardim onde a outra foi extraída.
“Os tesouros existiam naquela pequena caixa e não era metal
ou pedras preciosas, apenas estavam lá esperando serem encontrados”.
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– Papai! Chamou a jovem de olhos pretos como jabuticabas, que vinha andando ao encontro do senhor sentado.
Tranquilamente o homem levantou o rosto e sorriu.
Colocou cuidadosamente o livro no banco, levantou-se para
receber um forte abraço.
– Que felicidade encontrá-la aqui, filha.
– Mamãe disse que o encontraria aqui, no seu lugar preferido. Precisamos ir papai, logo estará escurecendo.
– Sim, querida. Obrigado por ontem ter me levado onde
tudo começou, na praça da seringueira. O lugar permaneceu
exatamente como lembrava e ainda imaginei uma menininha
correndo por lá. – Dílio recordou-se da cena sorrindo.
– Papai, isso já faz mais de quinze anos – Lembrou Emília.
Beijou delicadamente a face do pai.
Ela pegou o livro e carinhosamente ofereceu o seu braço
para servir de apoio. Deu alguns passos, parou, olhou para
trás na direção da bela seringueira e perguntou:
– Papai o senhor ainda acredita?
Ele também voltou o seu olhar e ambos ficaram parados
contemplando o sol se pôr atrás da magnífica árvore.
– Sim, querida, com toda a força do meu coração. Quem
sabe um dia, filha, eu também possa ouvir uma delas. Quem
sabe um dia...todos possam ouvi-las.
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