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PREFÁCIO 

Marietta Te!les Machado, contista, cronista, poeta, com este trabalho (já em 2ª edi
ção, o que prova os aplausos recebidos) firmou, em Goiás, dentre outros, o conceito da 
literatura infantil, cujas "coordenadas pioneiras" ela traçou com sabedoria. 

Tais coordenadas apontaram sua integral capacidade para construir esse novo gênero. 
Isso se nota não apenas na paisagem do livro como na linguagem empregada, que se trans
forma em arte simples de dizer. Da/ ter ela sentido compat/vel com a natureza do que a 
autora produziu, o que torna a obra isenta daquela simplicidade forçada que, muitas ve
zes, deturpa a estrutura e o conteúdo do que se constrói. 

Vê-se que a autora, observando atentamente a psicologia da criança, procura distraí
/a sem se preocupar com aquele "tom moralizador" que enfada. Deixa que a estória, por 
si, em seu desenrolar apenas, sugira o que pretende insinuar, permitindo aos leitores pe
queninos assimilá-la de modo quase imperceptlvel, na medida em que sua sensibilidade pe
netra a coisa lida. 

Sua fala integra-se na clareza: mesmo sendo essa parte dif(cil de ser amoldada, de 
modo a trazer contentamento integral, ela o consegue, de forma defi,1itiva, graças a um 
vocabulár io farto e fácil, criando, sugerindo, informando. 

A liás, é através da linguagem que o esplrito revela o poder de criar, ao descrever a 
realidade interna e externa do que o anima e cerca. Os diálogos apresentam-se como des
pretensiosa conversação, como elemento de destaque na construção das estórias; são sim
,'Jles e dão grande força e viva presença à ação. As imagens usadas, os artifícios que enri
quecem a forma são vis/veis no livro. 



Há, em determinados contos, um sabor de ficção cientifica em caráter apropriado 
aos pequenos, num acompanhamento da ciência e da técnica atuais; por isso mesmo, presa 
do começo ao fim, estará sem dúvida, a atenção infantil, cuja visão se alargará, por certo, 
num perfeito descortinamento de horizontes novos. 

A infância de hoje assiste a acontecimentos que se baseiam em argumentos da ciên
cia. Ela tem, pois, grande interesse por tudo: assim, estes contos foram escritos obedecen
do a um conteúdo e a um momento oportun/ssimo. Ensinamentos cient/ficos - educacio
nais - sociológicos são assimilados com invulgar interesse, abrindo estupenda visão no 
mundo da criança. 

A presença do lúdico, do mágico, do extraordinário insere-se no livro num sentido 
maravilhoso de criação, cuja essência advém da simbologia de fatos universais que enrique
cem e originalizam o texto, relacionando informações de grande alcance. 

Nas estórias, não se encontram os remanescentes de um âmbito medieval, em que os 
castelos encantados, os gnomos, os gênios dão uma idéia incompat/vel com o avanço de 
uma área que evolve, acobertando todas as mentalidades, animando as imaginações e en
caminhando-as a um necessário preparo para o prático da vida. 

Os contos, com enredos atual/ssimos, contêm muito de educativo. No primeiro, que 
intitula o livro, e que, aliás, é o único que registra a presença de uma Fada, ela põe em evi
dência, através de ação movimentada, o castigo contra a ambição e a reação contra a mal
dade, graças ao est/mulo do bem que, sempre, sabe e pode vencer todas as vicissitudes da 
vida. E variada a ação de Canópia, a //der das bruxas da Floresta da Ventania, que as ame
drontou com a presença dos homenzinhos estranhos, que desembarcaram, quase a seus 
,?és, de um ''corpo bojudo e brilhante" e que zombaram de seu poder, quebrando-lhe "o 
bastão das feitiçarias'. Seu poder, ela estava convicta, perdera-o com a evolução do mundo 
moderno. Hábil é a intriga que, bem urdida, se desenvolve magnificamente, acabando com 
o mal castigado pelo bem. 

O Homem Verde é, também, um grande conto. E, em nossa opinião, o melhor. Só 
muita imaginação poderia criar, assim, o que, no gênero, pode classificar-se excelente. 
Digno de realce é o fundo moral que o sustenta: o Homem Verde, a quem os meninos atri
bu /am grande poder, não era senão alma rica e generosa que amava a justiça e a bondade 
e que lutava pela sobrevivência dessas virtudes. 



Sob o ponto de vista de originalidade e com assunto atualfssimo, apresenta-se vito
rioso o último conto, que envolve como personagens centrais os robôs Paulos II, Chi
quinho A 20 e Tininha, a menina pobre. 

Entendendo que a imaginação infantil está sempre presa aos milagres da ciência, numa 
indagação constante, ela a encaminha, com seus contos bem trabalhados, a um porto segu
ro de ensinamentos profundos. 

Suas personagens são, muitas vezes, animais, insetos que dialogam, confabulam, filo
sofam. Haja vista o caso do macaco Calímaco e do tucano Orozimbo que, conversando, 
emitem opiniões humanas, inteligentes, dedutivas. 

Todos os contos merecem ser lidos com atenção; aí criam-se lugares desconhecidos e 
descrições fidelíssimas que oferecem visão segura, formando o cenário ou ambientação. 

Transfigura aspectos universais com estórias engenhosas. Tem notável habilidade 
para isso. E o mais importante: ela criou sua literatura; não a tirou da fonte oral, nem a 
fundamen tou tematicamente em alguma já existente e isso é altamente válido. O processo 
literário em O Congresso das Bruxas não se organizou no folclórico nem no didático, mas 
no f iccional, na invenção, na busca do tema. Da( a imaginação da autora girar vigorosa
mente em torno dele, em segura elaboração, em estupenda criação artlstica. 

O mundo que ela arquitetou afasta a obra do conflito muitas vezes sentido na litera
tura infantil industrializada, que leva a criança a entediar-se. 

Tudo no livro transforma-se em riqueza literária que não apenas educa e instrui, mas 
sobretudo distrai. A homogeneidade das estórias, o equilíbrio da essência, a simplicidade 
construt iva da forma, as lições delas resultantes por um complexo de ensinamentos novos 
dão-lhe passe vitorioso para se integrar no mundo da melhor literatura infantil produzida 
no Brasil. 

Goiânia, 30 de abril de 1980 

Nelly Alves de Almeida 





BIOGRAFIA DA AUTORA POR ELA MESMA 

Nasci em Hidrolândia, Goiás, pequena cidade vizinha da Capital do Estado. Sou filha 
de O/avo Telles e de Auristella Machado Telles. Sempre adorei o nome de meus pais. Papai 
é xará de um grande poeta brasileiro e de alguns reis da Noruega, a terra dos fiordes e dos 
gnomos. O nome de mamãe quer dizer "estrela de ouro", o que ela é, na verdade. Tenho 
sete irmãos e me permitam nomeá-los, porque os amo muito: Maria de Lourdes, Olintho, 
José André, Elza, Antônio Carlos, Maria Amélia, Francisco de Assis. Passei a infância na 
minha cidade natal, que, antigamente, tinha um nome bonito: Santo Antônio das Grim
pas. Pena que entre nós, brasileiros, haja essa mania inexplicável de mudar nomes poéticos 

por outros meramente modernos. 
Cresci correndo e brincando nos grandes quintais, subindo nas mangueiras, onde 

"construfamos" sobrado - era muito chique morar num sobrado. Eu tinha quase uns cin
qüenta primos - de verdade ! - e era uma beleza brincar e brigar. Certa vez, construimos 
um teatro no quintal da casa de minha madrinha. Quase na hora de apresentar a peça, um 
primo, que era um capeta, derrubou o teatro com palco e tudo. Demos uma coça nele. 

Em menina, eu acreditava em assombração, bruxa e fada. Até hoje eu acredito nesses 
seres imaginários. Tudo o que a imaginação cria, existe. 

Aprendi a escrever meu nome numa lousa de meu pai, com uma letra bonita e capri
chada. A caligrafia de meu pai era linda. Antes de aprender a escrever e a ler, eu olhava 

as figuras dos livros e inventava estórias em torno delas. Escrevi bilhetes para minha avó 
numa escrita que eu mesma criara. Quando descobri os mistérios da leitura, foi como se 



se abrisse para mim a porta mágica de todos os reinos encantados do universo. Lia tudo 
o que encontrava à frente, de almanaques a enciclopédias, de história universal a tratados 

de biologia. 

Eu não dispunha de muitos livros. Goiás era um Estado atrasado e o interior, 
naturalmente, mais ainda. Nas viagens de papai para Goiânia ou São Paulo, eu sempre 
encomendava livros. Não os ganhava com freqüência, porque dinheiro era fruta rara. Papai 
lutava muito, a turminha de casa era bem grande. Imaginem - oito filhos! 

Nessa época eu freqüentava o escritório de um parente meu - Dr. José Alves de Si
queira - um farmacêutico com curso superior, muito competente, que chegava a fazer as 

vezes de médico, quando se tratava de salvar vidas. Ele possu/a uma quantidade razoável 
de livros. Foi lá que eu descobri Malba Tahan e a Enciclopédia Brasileira, com seus volu
mes grandes e azuis, que eu manuseava deslumbrada. 

Depois do curso primário, fui para o internato no Colégio Santa Clara, em Campinas, 

bairro da Capital. O Santa Clara, educandário fundado por Irmãs Franciscanas, de 
origem alemã, era muito afamado em Goiás pelo n/vel de ensino e de educação que pro
porcionava às jovens goianas. Por ele passaram minha mãe, tias, primas e irmãs. Depois fiz 
o Curso Clássico no Liceu de Goiânia. Do Liceu, fui para a Universidade Federal de Goiás, 
onde cursei Direito e Letras Vernáculas. 

Meu destino sempre foi o livro. Eu podia esconder-me, creio, num oco bem longln
quo desse vasto mundo, que lá, sem dúvida, eu encontraria um livro. Embora professora 
e advogada, acabei tornando-me bibliotecár ia, profissão que aprendi na prática e, depois, 

em cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro, em Medellin, em Madrid e em Paris. 
O primeiro emprego fo i numa biblio teca. Descobri, surpresa e encantada, que havia 

uma instituição chamada biblioteca, onde as pessoas podiam ler à vontade e tomar livros 
emprestados. Foi esse o reino encantado que eu não tive na minha infância. Comecei a 
trabalhar na Biblioteca Pública Municipal de Goiânia. Ela não era muito grande, mas 

possula um acervo selecionado. Nessa época, eu li com furor. 

Como comecei a escrever? - vocês me perguntarão. Desde que aprendi a escrever. 
Nas escolas por onde passei, eu colaborava com regularidade nos jornais estudantis, escre
via discursos, cartas, peças de teatro, participava das promoções culturais. Quando acadê-



mica de Direito, fui escolhida, numa maratona cultural, "A Estudante do Ano". O prêmio 
foi uma passagem de ida e volta a Recife e estada de uma semana naquela cidade. 

Cigana por natureza, eu tenho viajado muito. Conheço o meu Pa/s quase de ponta 
a ponta. Já fui algumas vezes à Europa e à América Latina. Gosto especialmente da 
Espanha e da Grécia. 

Meu primeiro livro chama-se "Girassóis em Transe" e foi publicado pela Imprensa 
da Universidade Federal de Goiás, em 1968. Trata-se de uma coletânea de crônicas. Se
guiu-se um livro de contos - ''As doze voltas da noite" - editado em 7970, pelo Departa
-nento Estadual de Cultura. Em 7 976, lancei meu primeiro livro para criança, publicado 
pela Editora Oriente - "Encontro com Romãozinho", contos baseados no folclore goia
no. Em 7978, lancei dois livros de uma vez: "O Congresso das Bruxas", publicado pela 
Secretaria da Educação e Cultura do Estado, e um livro de contos para adultos - "Nar
rativas do quotidiano", Editora Oriente. Em 7983, veio "O BURRINHO DO PRESÉPIO", 
pela Editora âa UFG. Em 7984, a Onda Editora Contemporânea publicou a peça infantil 
"A traição nas terrinhas do coelho." 

Faço parte de algumas antologias de poesia e prosa. 
Ganhei cinco Bolsas de Estudos para cursos no Brasil e no Exterior. 
Obtive alguns prêmios literários, dentre os quais, destaco dois: 

"Prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos", pelo livro de contos "Narrativas 
do quotidiano" e o troféu Tiokô, como destaque na Literatura, em 1977. 

Escrever é tão importante para mim como o ar que respiro. Penso que esta é a minha 
forma de colaborar para a construção do mundo. É o jeito de dar o meu recado. Cada um 
tem o seu instrumento de luta. O meu é a palavra. Louvo a Deus pela graça do dom de 

trabalhar com a palavra. É um of/cio dif/cil, perigoso e fascinante. Procuro fazê-lo com 
amor, responsabilidade e dignidade. 

Atualmente, trabalho na Universidade Federal de Goiás, sou Representante em Goiás 
da Fundação Nacional do L ivro Infantil e Juvenil e Vice-Presidente da União Brasileira de 
Escritores de Goiás. 

Sou uma pessoa alegre, do signo de Libra, e adoro viver. Espero que Deus me dê 
tempo e cabeça para ser sempre produtiva e fiel à minha profissão de escritora. 

Goiânia, fevereiro de 1985. 
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O CONGRESSO DAS BRUXAS 

Era noite clara e estrelada Canópia, a chefona das bruxas da Floresta da Ventania. 
estava ali, à beira da floresta, encostada num tronco gordo. Viam-se tristeza e desânimo 
no rosto da pobre bruxa. Por que sua tristeza, se ela tinha tantos poderes? Canópia olhava 
o céu. De repente o que vê? Um corpo luminoso e estranho no céu. E ele vem vindo, vem 
vindo, bojudo, expedindo uma luz brilhante, que chega quase a cegar. "É por isso aí, diz 
a bruxa pra si mesma, apontando o objeto luminoso, é por isso aí que ninguém mais crê 
nas bruxas. Imagine como as criaturas do universo andam atrevidas. Desvendam todos os 
mistérios, chegam à lua, vão até Marte. Esses tais de discos voadores andam fazendo carna
val no céu". 

O objeto luminoso, cada vez maior, vem vindo para o rumo de Canóp1a. Ela 
começa a sentir medo. Até covarde anda ultimamente. Pensa em fugir: "puxa, onde está 
sua honra de bruxa?" Levanta a cabeça, procura encher-se de coragem e diz pra si mesma: 
"Vou esperar, ora. Talvez eu realize um grande feito. Quero mostrar para minhas colegas 
quem é Canó~ia". E solta sua risada má. O objeto luminoso pousa de manso na terra. É 
uma bola grande meio achatada, envolvida numa luz forte e muito branca Canópia faz 
uma força danada para não fugir. Treme feito uma vara verde. A porta do objeto se abre. 
Saem duas criaturas parecidas com gente. Só que eram baixinhos, um metro e meio de 
altura. Magros, tinham uns olhos brilhantes demais, os cabelos cômicos, assim espetados 
parecendo cabelos de boneco. A pele era cor de cobre e as vestimentas eram bon itas: uma 
espécie de túnica verde, cintilante, calças cinzentas, botas pretas. Parecia tudo de metal, 
tão polido e brilhante era. Os dois tinham nas mãos um aparelhinho pequeno parecendo 
esses radinhos japoneses, que fazia um barulhinho assim: tec-tec. A bruxa vencendo o 
medo pensou: "Ah, vou encantar estes dois diabinhos e levá-los à Floresta da Ventania. 
Farei sucesso!" E soltou aquela risada sinistra de quando praticava um mal feito. Encos-



tou a vassoura no tronco da árvore, agarrou o bastão das feitiçarias e deu o primeiro passo. 
Então um dos homenzinhos soltou uma risada fina e aguda, que entrou pela floresta a 
dentro. Manejou a maquininha no rumo de Canópia. Saiu um raio comprido. A bruxa 
quase caiu de costas. Quando deu acordo de si, o bastão estava partido ao meio. O outro 
homenzinho sacudiu -se de rir. Ambos entraram no objeto luminoso e partiram para muito 
longe, para não se sabe onde. 

Canópia, com seu bastão quebrado, estourava de ódio. Sem o bastão, perdia todos os 
seus poderes. Só lhe restou o dom de voar na vassoura. Então ela partiu para a Floresta da 
Ventania, dando medonhos e roucos gritos. Suas colegas, assustadas, deram um salto de 
suas camas. Canópia era muito temida. Bruxa de gênio mau, bruxa ruim de morrer. 

No centro da floresta havia uma clareira onde as bruxas costumavam se reunir. Todas 
correram para lá, quando Canópia chegou. Correram descabeladas, ajeitando seus mantos 
esfarrapados. Corvos e corujas esvoaçavam assustados. No centro, Canópia colocou seu 
trono. Esse trono de bruxa, meus amiguinhos, era feio como sua dona: feito de ossos de 
animais, tinha na parte superior do espaldar duas caveiras de chimpanzé. A chefona bruxa 
empoleirou-se nele e, inflamada de ódio, começou seu discurso: 

- Senhoras bruxas, ilustradas colegas, hoje cheguei à conclusão de que o nosso poder 
morreu no mundo moderno. Ninguém mais, a não ser algumas crianças assustadiças, acre
ditam em nós. Estamos desmoralizadas. É preciso que realizemos um congresso. 

Uma gritaria tremenda, palmas, hurras sacudiram a Floresta da Ventania. Para as 
bruxas, aquilo era a pura verdade. Acharam a idéia do congresso magn ífica. Canópia pediu 
silêncio e continuou: 

- 1 maginem, .senhoras bruxas, que hoje, à beira da Floresta ... E repetiu para elas 
tudo o que lhe acontecera. 

Entretanto, quando a chefona exibiu seu bastão quebrado, a berreira começou redo
brada. Os corvos crocitavam com furor, corujas piavam, bichos saiam de seus esconderijos 
e corriam daqui prali. As bruxas, vendo que a temida Canópia perdera seu bastão, aprovei
taram-se do ensejo para derrubá-la do trono. Já estavam cansadas daquela tirania que dura
ra séculos. As bruxas vivem séculos, vocês sabiam, meus amiguinhos? Pois bem, num 
minuto o trono de Canópia estava em pedaços e as duas caveiras de chimpanzé rolavam na 
terra preta. Uma bruxa, comprida como uma tripa, desengonçada, montou em sua vassou
ra, postou-se acima daquela multidão enfurecida e gritou: 

18 



- A chefona agora sou eu. 
- Você nada, sua palhaça, berrou outra. 
Nisso ouviram um tremendo estrondo, como se uma bomba tivesse explodido no 

coração da floresta. Silêncio geral. Ao pé de um mogno secular, Tantanzinha, a menor de 
todas as bruxas, muito valente, exibia seu bastão. 

- Serei a chefona, disse ela. 
As bruxas puseram-se a rir na maior algazarra. 
- Logo você, Tantanzinha. Ouiá ... quiá ... quiá ... 

e . d. h I r R' ' ' - 01ta in a, ogo quem. a ... ra ... ra ... 
Ouviu-se novo e pior estrondo. Todo mundo olhou no rumo do mogno. 
Tantanzinha, com olhos faiscando, gritou com força: 
- Reconhecem-me ou não? 
Ninguém deu um pio. Ela apontou o temível bastão para os cacos do trono. Num 

momento ele ficou novinho em folha. Então ela ocupou o trono. Havia apenas um mur
múrio medroso no meio da bruxaria. 

- Trabalhei em silêncio, colegas. Pesquisei, experimentei. Agora, sou a mais podero
sa. Quem duvidar, apareça aqui. Eu desafio. 

Tantanzinha soltava estridentes gargalhadas, retorcendo-se, segurando a barriga. 
Tinha certeza que as bruxas preguiçosas nada tinham feito para aperfeiçoar seus poderes. 
As bruxas, covardonas, também se puseram a rir. 

- Silêncio, gritou ela. Escutem. A idéia de Canópia é boa. Vamos fazer um congres
so. Não basta o grande poder de uma. É preciso que todas sejamos poderosas. Venham to
dos, nossos fiéis aliados e servos, para nos ajudar. Espalhem-se pelo mundo. Oas regiões 
geladas, aos tórridos desertos. Dos lugares humildes às grandes metrópoles. !\,1ãos à obra! 

A assistência explodiu em palmas. Desciam corujas, gatos pretos, sapos e aranhas. 
Desciam corvos negros e outros bichos aliados das bruxas. Naquela longa e tenebrosa 
noite, o regulamento do congresso foi expedido. 

A escuridão diminuía. As primeiras luzes da madrugada entravam de mansinho. As 
bruxas, espreguiçando-sP. e se enrolando em seus esfarrapados mantos, precisavam de dor
mir um pouco: a noite fora de muita agitação. 

- Esperem, gritou Tantanzinha, ainda não dei a última ordem. É o seguinte: Canó
pia, como castigo de sua vida pregressa, ficará encerrada na caverna da Salamandra. Se até 
o fim do congresso não recuperar seu bastão, será queimada numa grande fogueira a ser 
erguida aqui. 



Houve um grande alarido de aprovação e as últimas risadas maldosas foram ouvidas 
naquela noite. Agarraram Canópia e conduziram-na à caverna da Salamandra, fria e escu
ra. 

/l. cidadezinha de Lagoa Dourada começou a ficar amedrontada com o grande ruído 
que vinha da Floresta da Ventania. Ouviam-se zunzuns, zumbidos, gritos, risadas sinistras. 
Ficaram com a orelha em pé. O congresso das bruxas, programado para um mês, havia co
meçado. E entao, meus amiguinhos, ninguém, nem mesmo aquela ingênua gente, podia 
prever os futuros acontecimentos. 

Como parte das programações do congresso, foi idealizado um concurso com prê
mios para as bruxarias mais originais. Os três primeiros lugares seriam premiados. 

Havia grande agitação entre as bruxas: cada qual pretendia realizar um feito que a 
imortalizasse. 

Enquanto isso, Canópia, às voltas com um grande caldeirão no qual cozia vários 
ingredientes, tentava fabricar uma cola que consertasse seu bastão e lhe restituísse as 
virtudes originais, isto é, o poder de fazer bruxarias. Seu fiel corvo Cipriano consultara 
livros antigos famosos. Fora às bibliotecas dos confins do mundo em busca da receita 
milagrosa. Até agora, nada. 

Canópia, nessa tarde, estava à beira do caldeirão, no qual fervia sua mistura. Cipriano 
voava daqui prali, crocitando alegre, quase convencido de que naquela tarde daria tudo 
certo. Canópia esfregava as mãos com ansiedade. Limpava com a barra de seu manto es
farrapado os olhos magoados pela fumaça. Em seu olhar havia um lampejo de esperança. 
Jogou no caldeirão os dois pedaços do bastão e recitou as -palavras mágicas. Esperou até 
que a bola do sol sumisse no horizonte. Tomou um gancho com as mãos trêmulas. Mergu
lhou-o no caldeirão. Ah, o bastãozinho querido sairia novinho em folha, melhor que antes 
e ela ganharia o primeiro lugar no concurso. 

Oh, decepção! Saiu apenas um pedaço. Falhara mais uma vez. 
A infeliz bruxa assentou-se em uma pedra e se pôs a chorar, a gritar e a arrancar os 

cabelos. 
Nesse meio tempo, as congressistas trabalhavam para apresentar cada qual o mais ter-

rível bruxedo. 
Tiririca, magrela e feia, teve uma idéia que lhe pareceu genial. Mandou um emissá

rio espalhar pela cidade de Lagoa Dourada que dentro de três dias ia chegar uma boa fada 
com um carro cheio de brinquedos lindos para distribuí-los às crianças da terra. Nunca se 
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deve enganar o próximo, mas bruxa é assim mesmo, meus amiguinhos. O arauto sai anuncian
do: QUER IDAS CRIANÇAS DESTA TER RA, NÃO PERCAM A CHEGADA DA BOA 
FA DA, QUE VIRÁ NUM CARRO DOU RADO CHEINHO DOS MAIS LINDOS BRIN
QUEDOS. VENHAM T ODOS PARA A PRAÇA, ÀS CINCO HORAS DA TARDE. Muitos 
pais estavam achando aquilo muito esquisito. Mas a criançada daquela cidade estava alvo
roçada. Brinquedo bonito era coisa rara naquela cidade pequenina e pobre, perdida nos 
confins do mundo. Talvez fossem ver coisas lindas com que j amais sonharam. Esperavam 
o grande dia com ansiedade. 

Assim, naquela tarde, chegou T iririca disfarçada de fada. Na verdade, trouxe coisas 
maravilhosas: macaquinhos que pulavam, bonecas que falavam, andavam e piscavam; car
ri nhos que corriam., etc. Não faltou uma só criança. Os cidadãos desconfiados não esta
vam achando muita graça naquela fada. T inha qualquer coisa de estranho nela. Mas o que 
se podia fazer se a criançada vibrava? 

A falsa fada mandou que os meninos se ajuntassem formando uma roda no centro da 
praça. Os pais ficassem nas calçadas, esperando. No centro só os meninos. E com muita 
ordem. T ivessem calma, que todos iam ganhar brinquedos. Nada de correrias e empurrões. 
Foi tirando do carro um monte de coisas coloridas. Os brinquedos mais perfeitos que se 
possa imaginar. Os olhinhos da criançada brilhavam como estrelas. Nisso, a bruxa levantou 
seu bastão, fez três círculos no ar. As crianças se transformaram em estatuetas e foram di
minuindo, diminuindo até ficarem do tamanho de bibelôs. Ela recolheu todos depressa, 
colocou -os num estojo de madeira, montou na vassoura e sumiu para os lados da mata. 
Durou tudo o tanto de um relâmpago. Quando o povo caiu em si, o centro da praça estava 
vazio. Começaram a beliscar uns aos outros para terem a certeza de que era verdade ou 
sonho. Foi um pânico em Lagoa Dourada. 

Entretanto, a fada Fraternidade já se avizinhava do lugarejo. Ela possuía um radar 
que captava tudo quanto se passava na esfera das criaturas mágicas. Sabia do congresso 
das bruxas e dos perigos que corria Lagoa Dourada, por ser vizinha da mata. 

Ela vinha chegando e seu manto trazia a poeira das neblinas e das estrelas, a umidade 
dos orvalhos e farrapos de nuvens. Fora longa sua viagem. Ao entrar no lugarejo, notou a 
confusão. Num momento, ela percebeu a verdade. Entretanto, quando sua presença foi 
notada, as pessoas fugiam assustadas, pensando que era de novo a falsa fada. Bateu seu 
sininho de ouro e foi falando com aquela voz suave já conhecida daquela gente: 

21 



-- Meus amigos, sou eu, a Fada Fraternidade; não temam, vim ajudá-los. 
O pessoal começou a se aproximar, medroso e desconfiado. Uma mulher gritou: 
- Fada Fraternidade, queremos nossos filhos! E se pôs a chorar. 
A Fada conversou com eles e prometeu que tomaria as providências; que não te

messem, os filhos lhes seriam devolvidos. Ela já tinha um plano. 
Tarde da noite a, Fada Fraternidade aproximou-se da Floresta da Ventania. Chegou 

invisível, porque as bruxas detestam as fadas boas. E viu o que estava acontecendo por lá: 
as bruxas, excitadas, falavam, discutiam, dançavam, davam suas sinistras risadas, empur
ravam-se, estavam uma balbúrdia. Fraternidade assentou-se no galho de uma árvore bem 
alta e esperou. Ou ase madrugada, as bruxas, cansadas, recolheram-se. Então, a boa fada 
voou em direção à caverna da Salamandra. Canópia chorava com os dedos enterrados nos 
cabelos desgrenhados. 

- Canópia! Chamou a fada com voz bondosa. A bruxa ergueu a cabeça e deu com os 
olhos na inimiga. 

- O que você quer aqui, maldita? Vá embora, suma! 
- Vim ajudá-la, Canópia. 
- Ajudar-me? Desde quando bruxa precisa de ajuda de fada? Vá embora. 
- Ajudarei você a consertar seu bastão. 
- Consertarei sozinha, sua atrevirld É a última vez que eu digo: vá embora! 
- Suas receitas são caducas. Dos tempos medievais. Você não conseguirá porque está 

atrasada de muitos séculos. 
- Não é de sua conta. Pensa que é mu ito poderosa e sabida. Você vai ver se eu não 

consigo. 
- Bem, já que não quer, vou-me embora. 
Fraternidade tinha certeza de que Canópia voltaria atrás. Seu desespero era muito 

~rande. Assim, foi saindo devagar. Mal deixou a porta da caverna, escutou a voz rouca da 
bruxa: 

- Fraternidade, venha cá. Oue pressa é essa? Está com medo? Vamos conversar. 
- Pois não, vamos conversar. 
- O que é que você quer em troca de sua ajuda? Eu bem sei que não veio ajudar-me 

só porque é boazinha. Nesse mato tem coelho! 
- Exatamente. Ajudo-a, se você me ajudar. 
Conversaram por longo tempo. Finalmente chegaram a um acordo. 
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- Sem meu bastão, eu não tenho poderes, como vou apanhar o estojo? Resmungou 
a bruxa. No fundo, no fundo, ela pensava em lograr a fada. Mas Fraternidade também era 
muito esperta. 

- Não senhora, vai ser estojo pra cá, bastão pra lá. 
- Criatura, perdi meu poderes. Vai ser difícil. 
- Com bastão ou sem bastão, você é muito esperta. Para facilitar, eu lhe arranjo 

este pozinho branco. E cuidado, hein, não me traia. Você é que sairá perdendo. 
- Chega, chega, sua chata, já sei. 

ººº 
Depois de três dias de buscas exaustivas, Cipriano conseguiu descobrir onde estava 

escondido o precioso estojo. Bem tarde da noite, quando as bruxas já dormiam cansr.1das 
de suas extravagâncias, Canópia entrou pé ante pé no acampamento. Tiririca dormia com 
o estojo ao lado de sua cama, temendo que lho roubassem. À porta, o corvo e a coruja 
cochilavam em seus poleiros. Jogou sobre eles o pó branco, que os fez cair do polP.iro 
completamente adormecidos. Ágil como uma serpente. Canópia entrou e jogou também o 
pó branco no rosto de Tiririca. Era o suficiente para que ela dormisse três dias. Retirou o 
estojo com cuidado e saiu pisando bem de leve. Fraternidade já esperava com o bastão 
pronto. T rocaram os objetos. Quando Canópia tocou o bastão, sentiu no coração uma 
coisa diferente e parece que uma onda invadiu todo o seu corpo. Seu manto escuro 
ficou alvinho. E sentiu uma grande vontade de ser boa. Ela não virou fada, meus amigui
nhos. Com seu nariz enorme, com sua boca desdentada, continuou tão feia quanto antes. 
Só que se tornou boa, boníssima como uma vovozinha. A primeira bruxa boa do mundo. 
Então, disse para Fraternidade que queria ir com ela para Lagoa Dourada. Não queria 
saber da companhia de suas ex-colegas. 

No povoado, uma multidão enorme esperava Fraternidade. As mães seguravam o 
peito onde o coração batia com ansiedade. Os irmãos mais velhos esperavam por seus ir
mãozinhos. 

A fada, com a ajuda de Canópia, colocou o estojo bem no centro da praça. Ao redor, 
ajuntou uma multidão. A fada bem suave tocou no estojo com uma varinha dourada que 
tinha uma estrela na ponta. Os bibelôs começaram a mover-se e foram saltando de dentro 
da caixa e foram crescendo e espreguiçando e esfregando os olhos como se tivessem 
dormido um longo tempo. O pessoal começou a gritar: 
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- Olhe a Rosinha! 
. - Olhe o Paulinho! 

. t~:., ; • '2- Olhe o Totõe! 
· ~ Foi uma festa. Canópia pediu perdão pelo medo que já passara nos meninos e pro-
meteu viver em Lagoa Dourada, dali por diante, cuidando deles e contando lindas estórias. 
Todo mundo se abraçava e estava feliz. 

ººº Nisso, quando Tiririca acordou e deu pela falta do estojo, fez um escândalo! Não 
podia mais concorrer no esperado concurso. Gritou, chorou, arrancou os cabelos. Torceu 
o pescoço da coruja e do corvo porque se descuidaram da vigilância. Quando as bruxas 
souberam do sucedido, a confusão passou a reinar por todo lado. Então, alguem se lem
brou de Canóoia. Foram buscá-la na cm,erna da Salamandra. Ela seria queimada viva. Cada 
qual queria entrar primeiro na caverna, formando-se assim um bolo de bruxa à porta. 
Finalmente, algumas conseguiram penetrar no interior da caverna: só encontraram restos· 
de cinza, carvões apagados, o caldeirão abandonado e o silêncio. Puseram-se a gritar: 

- Canópia ! Caaanooooopia ! 

- Você se transformou em pedra? 
- Ficou invisível? 
- Te encontraremos, sua malvada! 
- Arrancaremos seus cabelos! 
- Te queimaremos na brasa viva! 
As bruxas, desorientadas, nem podiam raciocinar. Começaram a discutir, discutir, 

discutir, Alguém conseguiu quebrar o bastão de Tantanzinha. Aí ela deixou de ser chefe. 
Destru fram o trono. Não ligaram mais para o concurso. Derrubaram a fogueira. Algumas 
bruxas, um pouquinho mais sensatas, lembraram-se de que o melhor a fazer era cada uma 
voltar para seus reinos. 

Assim, acabou o congresso das bruxas e elas se esparramaram pelo mundo, ainda 
mais desacreditadas do que antes. 
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O ENCONTRO DO MINUTO 

Ritinha estava à janela do sobrado onde morava, o lápis esquecido na mão, a mão no 
queixo, o caderno na mesa, o livro caído no chão. Espiava para a praça onde uma multi
dão se aglomerava. Cada vez mais gente, gente apressada, mães puxando o filho pela mão, 
senhores de rostos sisudos empurrando uns aos outros e todos olhando para o horizonte. 

Era de tardezinha. Para o lado do poente, a barra do céu colorida estava uma beleza. 
Parecia que um pintor louco passara nela umas pinceladas vermelhas, amarelo-vivo e dou
radas. Os olhares todos estavam fixos naquele ponto. Ritinha deixou a distração de lado e 
começou a observar com curiosidade. Nada viu de especial, apenas o colorido que estava 
acostumada a ver. Nesse dia, porém, o céu pareceu-lhe mais bonito e notou estranhas 
figuras feitas de nuvens: uma árvore de imensa copa, uma ave de asas abertas e uma baleia 
bojuda. Esfregou os olhos e, decidida, fechou o caderno, guardou o livro e o lápis. Abriu 
a porta, espiou desconfiada e mais desconfiada ainda enfiou-se pelo corredor quase escuro 
àquel;i hora. Desceu a escada, cautelosa, atravessou o salão, ganhou o jardim, transpôs o 
portão e pôs-se a correr. 

A mãe pusera-a de castigo para estudar, pois ela andava muito malandra, as notas 
baixando, as reclamações da professora, os risinhos críticos dos irmãos, que eram os pri
meiros da classe. Ritinha é curiosa, indaga sobre tudo, sai com estranhas perguntas, mas 
"estudar as lições, fazer os deveres, disso ela não quer saber", dizia a professora. Por que 
a gente não aprende sem estar martelando isso tudo, todo dia? Ah, como eu me canso 
de escrever! Essas continhas. Essa geografia. O mundo é bonito pra gente conhecer e ver 
de perto. E história? é bom ouvir história. Mas Deus me livre de ler. Como cansa. E ter de 
repetir! Esse deveres são chatos, chatérrimos, professora! Era a que ixa da menina. A pro
fessora já não agüentava mais. Reclamou para a mãe de Ritinha. A mãe falou bravo com 
a menina. Ela continuou do mesmo jeito. Daí, veio o castigo. Todas as tardes, fechada na 



biblioteca, das duas às seis, ela devia fazer os deveres, estudar e ler. Assim foi que, naquela 
tarde, burlando a vigilância da mãe e da arrumadeira, correu para a rua. 

Aproximou-se da multidão. Pôs-se a olhar. Só via as nuvens coloridas, a baleia virar 
boi, a ave, um jacaré e a árvore, uma aranha gigante. Morta de curiosidade, Rita puxou a 
manga do casaco de uma senhora e perguntou: 

- Senhora, o que é que estão olhando? 
A mulher virou-se de lado e deu um muxoxo. 
- Cale a boca, menina. 
r)irig iu-se a um senhor: 
- O que aconteceu, moço? 
- Psiu! fez sem tirar os olhos do horizonte. 
Repetiu a pergunta a um menino que estava de mãos dadas com uma jovem senhora: 
- O que é que tem lá no céu, menino? 
- Não é no céu não, sua boba, é no horizonte. 
- Mas horizonte não é céu, menino bobo? 
- Não senhora, não é céu, nem é terra, é o limite. 
- Mas afinal, o que é que tem lá no limite? 
- Não sei. 
- Tão conversador e não sabe de nada. 
- Chata. 
Ela enfiou -se no meio da multidão e vendo um velhinho de cabeça branca, apoiado 

numa bengala, perguntou: 
- Vovô, pode-me informar o que aconteceu? 
- Hein? gritou o velho pondo a mão em concha no ouvido. 
-· O que estão olhando, vovô? 
- Fale mais alto, minha filha. 
- Pode deixar. 
- Hein? Como? Disse o velhi nho cada vez berrando mais. 

Nisso, uma senhora gorda falou rísp ida: ''Calem a boca, pelo amor r!e Deus!" 
Nossa, que gente mais esquisita, pensou Ritinha, será que ninguém me pode respon

der? Vou perguntar ao guarda. Agora, ma is cautelosa, puxou a manga da túnica do guarda 

e perguntou baixinho: 
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- Seu guarda, pode-me dizer o que olham? 
O guarda chegou aos lábios o indicador direito e fez uma careta feia! Ela assustou-se 

e já ia desistir, quando uma exclamação tomou conta da multidão: 
- É ele. 
- É ele! 
- É ele! 
A menina arregalou os olhos e viu também: o cometa, a longa cauda esparzindo 

luzes, o núcleo com uma cabeleira doirada, brilhante. Ritinha olhou fascinada e viu 
naquela massa cor de ouro desenharem-se uns olhos meigos, um nariz comprido, uma 
boca sorridente e uns dentes bonitos, igualmente doirados. O cometa sorriu para ela e 
disse: 

- É. o seu minuto, menina, pode dizer o que deseja. 
- O que ... que ... se ... nhor? ... 
- Ah, não sabe! Ninguém quis lhe dizer. No entanto, só você vai encontrar o seu 

minuto. Pode pedir tudo que deseja. 
- Eu ... eu posso, Senhor? 
- Claro! peça, menina. 
- Eu quero saber tudo e conhecer o mundo todo. 
- Imagine, menininha espert a. Ela quer só o mundo. 
- Senhor? 
- Não mudou de idéia, Ritinha? 
- Não, Senhor. 
- Pois bem, volte pra sua casa. O que você pediu, ser-lhe-á concedido. 

Nisso o Cometa saiu em disparada louca pelo céu; ouvia-se o vozerio de gente que 
pedia, que rogava, na esperança de encontrar o seu minuto e conseguir as coisas com que 
mais sonhavam. Entretanto, o cometa seguiu sua rota errante pelo espaço e todos regres
saram a casa desiludidos e irritados. 

A. mãe de Ritinha esperava-a à porta com uma varinha na mao. 
- Aonde foi você, sua teimosa? Malcriada! 1 rresponsável ! 
- Que isso, mãezinha, não me surre de vara, não usa isso mais. 
- As crianças de hoje estão terríveis. É o fim do mundo! 
- Perdoe-me, mamãe, eu estou brincando. Deixe-me explicar. 
- Explicar coisa nenhuma. 
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- Deixe, por favor, eu sei que a senhora é uma mãezinha legal. 
- Como é que você sai sozinha hora dessa? 
- Mas a rua estava cheia de gente. Daqui a senhora me viu, garanto. 
- Bem, deixe de conversa e vamos subir. Se você não souber as lições, vai ficar sem 

janta até que aprenda tudo. E se não der conta, dorme com fome. 

A mãe tomou os cadernos, os livros, as fichas e foi perguntando. A menina respon
deu sem titubear e até acrescentando mais. A boa senhora ficou aturdida. 

- Bem, vejamos os cadernos. Os deveres não estão concluídos. Veja. E chegou o 
caderno bem no nariz da menina. 

- Mas eu termino em meia hora. 
- Pois eu vou marcar no relógio e espero aqui. 
Em menos de meia hora a menina concluiu tudo, correto, com letra firme e bonita. 

A mãe admirou-se muito, perdoou a menina e uma vez mais esqueceu as peraltices. 
No dia seguinte, na Escola, a professora explicando as lições, notou a distração de 

Ritinha. Chamou-lhe a atenção bastante irritada como das outras vezes. 
- A dona Rita sempre com os olhos nas nuvens. Pois repita tudo o que eu disse, 

senão a senhora vai ter. 
A menina pôs-se de pé, repetiu tudo explicadinho, acrescentando mais. A mestra 

ficou com os olhos arregalados de espanto. 

Quando chegou a professora de inglês, Rita pôs-se a falar nesta I íngua com a mestra. 
O mesmo ocorreu com a professora de francês. O colégio ficou estupefato. Telefonaram 
para a casa dos pais de Rita. Aí a notícia se espalhou. 

Ela sabia tudo de história, geografia, 1 ínguas, matemática, física, química. Dentro de 
pouco a notícia ganhou as ruas, saiu da cidade, tomou conta do país, espalhou-se pelo 
mundo. Rita não teve mais infância. Onde quer que chegasse, pessoas vinham interrogá-la. 
Onde quer que aparecesse, molestavam-na. As escolas não queriam aceitá-la, porque já 
sabia tudo. Para ir à Universidade, não tinha idade. Os professores a evitavam, porque 
sabia mais que todo mundo. Os companheiros de idade olhavam-na como bicho raro. Não 
queriam companh ia de uma menina sabida demais. Tinham medo de conversar em sua 
presença, porque a todos ela corrigia. 

28 

A noite, quando a fam r lia se recolhia, o cometa ct-iegava à janela e perguntava: 
- Aonde vamos hoje? 



Ela não sabia mais. O último passeio fora ao Vai d' lsére, na França. Ela sonhara 
patinar no gelo de verdade. Brincava de patins na quadra de basquete da escola. Andou le
vando uns tombos, machucando braços e pernas. Mas tinha muito jeito. O cometa deu
lhe várias lições. Ela era ágil e esperta . Patinou até cansar, descendo o vale numa carreira 
alucinante, como se fosse veterana no esporte. Quando o dia começou a romper, o cometa 
disse : 

- Vamos, a aurora não tarda. 
No dia seguinte, ela, gripada, não conseguia levantar-se. Chamaram um médico, que 

chamou a junta médica . Preocuparam-se com aquele resfriado repentino e misterioso. Re
~eitaram mil coisas. Mas ela queria simplesmente dormir e descansar. 

A mãe achou que devia dormir perto dela para vigiar-lhe o sono, pois andava bastan
te preocupada com a sua saúde. Ela protestou, temendo que a mãe descobrisse o segredo. 
A mãe teimou e ficou. Tarde, por volta da meia-noite, como sempre, o cometa aoareceu: 

- Vim buscá-la. 
- Minha mãe está aqu i. 
- Tome, esse fiozinho de cabelo vai fazê-la dormir sem despertar até sua volta. Pas-

se-o pelo seu rosto. Também na fechadura da porta para que ninguém a consiga abrir. 
Assim fez a menina e, esfregando os olhos ainda cheios de sono, vestiu sua capa, pôs 

o capuz e preparou-se para sair pela janela. 
- Por que o senhor não me deixa ficar hoje? Estou tão cansada. 
- Mas você não me pediu para conhecer o mundo? 
- Não era tão depressa assim. 
- Concedi-lhe o desejo sem condições. 
- Então vamos. 
- Aonde? 
- Ao País das Pedras. 
- Quando lá chegaram, o cometa iluminou a entrada. As rochas eram enormes 

objetos, figuras de animais e castelos petrificados no tempo. Os ventos assoviavam açoi
tando as pedras. 

- O Pai dos Ventos passa uma temporada aqui . Os ventos estão assoviando bonito 
nesta noite. 

- Posso conversar com ele? pediu a menina. 
- Claro, você pode conversar com todos os meus amigos. 
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Um mensageiro veio recebê-los. Em seguida apareceu em pessoa o Rei dos Ventos, que 
ficou muito feliz com a chegada do velho amigo. Abraçaram-se com alegria. 

- Ah, meu velho, há tanto tempo não o via! 
- Pois é, ando ocupado com minhas andanças pelo universo. 
- Você anda tão sumido como seu primo Halley, que só aparece de 76 a 76 anos. 
- Exagerado! Eu venho mais amiúde. Agora tenho vindo com freqüência por causa 

desta peralta. 
Narrou a ele a história de Rita. O Rei dos Ventos riu com riso de cristal e envolveu a 

menina num abraço carinhoso. Suas barbas eram longas como seus cabelos e seu abraço 
muito frio. 

- Gosto de meninas inteligentes. 
- Riu. Sua risada parecia estremecer as velhas pedras. 

- Essa cidade é muito triste. 

O cometa disfarçadamente deu um beliscão no braço da menina. Comentários como 
esse não se deve fazer a respeito das coisas dos outros. Rita fez uma careta, mas entendeu 
muito bem. 

O Rei dos Ventos percebeu e deu uma risadinha. 
- Deixe a menina falar o que pensa, amigo. 
- Vai animar-se daqui a pouco, minha filha. Divertimo-nos à noite e repousamos 

durante o riia. 

Foram com o Rei à praça principal. Ele apanhou um bastão e tocou uma pedra que 
tinha o formato de um cálice. De suas bordas pôs-se a jorrar uma fonte de várias cores. 
Tocou em seguida a pedra que era uma esfinge. Seus olhos iluminaram-se e a luz se es
palhou por toda a praça. Depois fez soar um sino à entrada do castelo. As portas se abri
ram. Foi saindo gente, foi saindo gente, foi saindo gente. As mulheres e as crianças ves
tiam roupas vaporosas de cores suaves e traziam rosas nos cabelos. Os homens e os meni
nos vestiam mantos de cores vivas. As crianças eram loiras e coradas. Riam, empurravam
se e gritavam de alegria. 

Riti nha olhava tudo muda da espanto. Mal as crianças a viram, rodearam-na cantan
do uma música diferente, com palavras diferentes. Ritinha entendia, porque agora tinha o 
dom de todas as I ínguas. Trataram-na com carinho e brincaram de roda até cansar. 
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"Vamos subir na torre do castelo, vamos?" Do alto da torre, olharam em derredor. 
Além, muito além do País das Pedras, só havia escuridão e silêncio. No céu, as estrelas bri
lhavam. 

- Vamos convidar o Jaime para dar uma volta conosco? 
- Quem é esse? 
- O crocodi lo. 
O crocodilo dormia num canto da torre. Deram-lhe uns coques na comprida cabeça. 

Ele abriu a bocarra e espichou a I íngua. Rita assustou-se. 
- Não tenha medo, menina, ele é nosso amigo. 
Desceram as escadas aos trambolhões. De vez em quando Jaime rolava, chegando 

em baixo de barriga para o ar. A meninada ria, ria. 
À porta do castelo, três dos meninos montaram-lhe no dorso e ele saiu dando pino

t es. Quando todos já haviam cavalgado o pobre Jaime, o Rei dos Ventos chamou-lhes 
a atenção. 

- Agora ouviremos a Valsa dos Ventos. 
Fez-se completo silêncio. Milhares de vozes assobiaram nas pedras. As mulheres 

dançavam. Ritinha ficou meio encabu lada e correu para junto do cometa. 
- Credo, está parecendo casa mal assombrada. 
- Psiu! É um concerto de música moderna ! 
Quando terminou, foram para o jardim do castelo. As mulheres buscaram cálices. 
- Agora vamos tomar mel colhido diretamente da corola das flores. 
Uma das amiguinhas de Rita colheu para ela. 
Enquanto comiam pãezinhos com mel, Rita conversava com as meninas. 

- Todas vocês têm vestidos bonitos? Perguntou Rita. 
- Claro ! respondeu uma loirinha viva, de faces rosadas. 
- Em minha terra nem todos têm. 
- Oh ! Houve uma exclamação geral de espanto. 
·- Há muitas meninas que andam rasgadas. 
- Não é possível. 
- E descalças. 
- Não diga ! 
- E não podem ir à escola. 
- Que horror! 
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- E não têm brinquedos. 
- Não acreditamos! 
- Perguntem ao cometa. 
- Não há um rei oara cuidar do bem de todos? 
- Tem um rei sim. Acho que ele se chama presidente. 
- E por que ele não cuida? 
- Ah! não sei. É tudo muito complicado. Decerto, a gente vai entender quando ficar 

grande, não é? 
Quando estavam no meio da conversa, o cometa chamou Ritinha. 
- É hora, menina, a aurora não tarda. 
Com pesar, Ritinha despediu-se de todos. 
- Eu voltarei um dia para contar muitas histórias de minha terra. 
- Volte logo, Ritinha, gritaram. 
Depois de abraçarem o Rei dos Ventos, com mil agradecimentos pela linda noite, 

tomaram o rumo de casa. 

ººº A menina mal cerrou os olhos para dormir um pouco, veio a mãe acordá-la. Espera-
vam por ela diversos senhores para conhecê-la. Um falava árabe, outro japonês, outro chi 
nês, outro romeno, outro russo. Assim foi. A menina respondia fa lando na I íngua de cada 
um. 

- É incrível, menina, você é um milagre. 
- O maior milagre de todos os tempos. 
- Não sou milagre não. Foi o cometa. 
Ela tapou a boca depressa, arrependida de ter falado. Isso era segredo. Os senhores, 

por sua vez, entreolharam-se espantados sem compreender. 
- Como você fala essas I ínguas todas? 
- Eu abro a boca, mexo com a língua e sai. 
Riram muito do espíri to da menina. Deram-lhe bonecas típicas, lembrança da terra 

de cada um. 
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Entretanto, Ritinha estava pálida e cansada. 
- Mãe, eu quero dormir. 
- Minha filha, você dormiu a noite inteira. Deve estar doente. 
- Não, mãezinha, não estou doente. 
- Está sim. Vamos ao médico. 



Foram, como das outras vezes, a um médico, a dois, a três, a muitos médicos. Rita 
estava cansadíssima. Os médicos evidentemente não descobriram a causa do sono e do 
cansaço. Proibiram que ela desse entrevistas. Aquilo era um absurdo. Uma menina como 
aquela. Os repórteres eram uns bisbilhoteiros, uns caçadores de coisas sensacionais. E o 
mundo era muito curioso. Deviam deixar a menina em paz. 

Mesmo assim continuou a romaria. "Só uma palavra, uma palavrinha apenas com a 
menina prodígio". Insistiam. Os pais já não tinham sossego, nem de dia, nem de noite. O 
telefone tocava sem parar. Os parentes passaram a ser incomodados para dar informações 
sobre a menina. A cidade, antes pacata, virou um formigueiro. Tudo encareceu de maneira 
assustadora. Até ladrões, que nunca existiram por ali, entraram em muitas casas. 

Ritinha, uma noite à espera do cometa chorava sem parar. Quando à janela apareceu 
a cara dourada de seu amigo, a menina viu apenas uma mancha, pois seus olhos estavam 
inundados. 

- Vamos, menina, é hora. 
- Por favor, tio Cometa, nesta noite não. 
- Ainda falta muito pra você conhecer. 
- Chega, tio. 
Você não pediu para ver lagos, vulcões, rios, montanhas, ilhas, penínsulas, cabos para 

não ter que estudar geografia nos livros? 
Ainda falta muito. 
- Desculpe, Senhor Cometa, já não agüento mais. 
E chorava e chorava. 
- Vamos conversar um pouquinho, menina? 
- Não senhor, estou cansada. 
- Puxa, você tão sabida e só fala em cansaço. 
Rita enxugou as lágrimas e começou a conversar. 
- Posso fazer uma pergunta? 
- Pode, por que não? 
- O senhor tem muitos irmãos? 
- Tenho. Muitos irmãos, primos, uma família grande. 
- São todos como o senhor? 
- Mais ou menos, com algumas variações. 
-Como? 

- Existe um, por exemplo, que tem muitas cabeças. 
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- Puxa, deve ser engraçado! 
A menina pôs-se a rir. Levou a mão à boca, com medo de que o som de seus risos 

despertasse os outros. 
- Alguns têm muitas caudas, prosseguiu o cometa. Outros têm uma cauda muito lon-

ga. Outros se fragmentam e fazem cair chuvas de estrelas cadentes. Já ouviu falar? 
- Deve ser lindo! 
- É bonito mesmo. 
- Os cometas viajam muito? 
- Nós somos os ciganos do céu. Andamos errantes, sem rota certa. Não viajamos 

como a terra, a lua e marte. Sempre no mesmo caminho, sempre no mesmo caminho .. 
- Será que a terra não se cansa? 
- De certo não. Que é monótono isso é. É muito mais divertido andar sem destino. 
- É bonito, mas é perigoso. Precisamos ter na vida um caminho certo. 
- Olha como ela é filósofa! 
- Deixe de brincadeira, tio Cometa. É hora de dormir. 
- Mas ... você se esqueceu. Não terminaram nossas viagens. 
A menina começou a chorar de novo. Os 5oluços sacudiam seu corpinho cansado. 

Então o cometa se apiedou dela. 
- Não chore mais. Escute. Se você for uma menina sensata e fizer um pedido sensato 

agora, revogarei o seu primeiro. 
- O senhor jura? 
- Juro pelas minhas barbas. E passou as mãos pelas barbas douradas. 
A menina riu. 
- Não, jure por Deus. 
- Juro por Deus. Vá , peça então. 
- Quero ser uma men ina como as outras. 

Muito bem. Agora criou juízo. Você será inteligente, estudiosa, obediente. E vive
rá como as outras meninas. 

O bom cometa deu -lhe de presente uma mecha de seus cabelos de ouro, beijou-a na 
fronte e se despediu para sempre. Em poucos minutos, desapareceu na imensidão dos 
céus. 

A partir daquele-dia, Rita voltou para a escola, curiosa e viva como sempre, porém 
estudiosa. 

E o sossego veio morar de novo na bela e calma cidadezinha. 
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O HOMEM VERDE 

Francisco e Marcelo gostavam de brincar no alto da colina vizinha de sua casa. Ao 
longe, havia uma floresta, lugar proibido, que eles costumavclm espiar, imaginando os mil 
mistérios ec;condidos lá dentro. Francisco, um dia, disse ao companheiro: 

- Vamos gritar bem alto? 
- Pra quê? 
- À tôa. 
Francisco gritou primeiro. 
- Uú ... úú ... úú ... 
Escutaram ao longe uma resposta espichada. 
- Uú ... úú ... úú .. . 
- Ouviu? perguntou Francisco. "Grite agora". Marcelo gritou. De novo ouviram, ao 

longe, a resposta de seus gritos. 
Passaram uns bons momentos se divertindo. De repente, surgiu à frente deles uma 

figura. Era um vulto alto, magro, de cabelos verdes, roupas de franjas verdes, olhos bri
lhantes. O vento passava manso fazendo esvoaçar as franjas e os cabelos. Os meninos 
assustaram-se e quiseram correr. Mas o estranho disse-lhes com um sorriso de grande bon
dade: 

- Não tenham medo, meninos. Por que me chamaram? 
- Nós não cha ... cha ... mamos, não senhor! gaguejou Francisco cheio de susto. 
- Sim, chamaram-me. O único ponto de onde ouço os chamados é esse. 
- Ouem é o senhor? Marcelo, que era o mais medroso e quase perdera a I íngua, cria-

ra coragem para perguntar. 
- Eu sou o Eco. 
- Você ... come a gente, seu ... Homem Verde? 



- Oh, não! Nunca! Amo as crianças! 
- Onde você mora? 
- Muito longe, no coração da mata. 
- Mata tem coração? 
- Lá bem no meinho dela, disse o Homem Verde rindo. Isso é modo de dizer. 
- Você nunca vem aqui? 
- Raramente. 
- Você quer ser amigo da gente? 
- Claro, já sou amigo de vocês. 
Assim, sempre que os meninos gritavam, o Eco, ou o Homem Verde, como o chama

vam agora, aparecia e os divertia contando estórias de seu reino. Tornaram-se ótimos ami
gos. Um dia, ele lhes disse: 

- Tenho um presente para vocês. Guardem segredo, entendem? 
- O que é? perguntou Francisco. 
- Chamo-o RDP, isto é, "Ramo dos Dois Poderes". 
- Como é isso? 
- Quem mastiga uma folhinha destas fica do tamanho de uma formiga e passa a en-

tender a fala dos animais. Tem efeito por mu itas horas. Pode ser usado só para o bem. Se 
se tiver idéia de praticar alguma vadiagem, convém desistir. 

- Pra que eu quero isso, esse tal RDP? falou Marcelo. 
- Deixe de ser bobo e mal-agradecido, replicou o primo, e voltando-se para o Ho-

mem Verde, agradeceu-lhe. 
- Escutem, meninos, vocês, com o RDP, podem conseguir uma visita a meu reino. 
- Puxa! Eu juro que tinha pensado nisso, falou Francisco vivamente. Mas como? 
- · Vocês são inteligentes, descobrirão. 
Os meninos voltaram para casa alvorocados. Não pensavam em outra coisa senão em 

visitar o país do amigo. Puseram a plantinha em uma caixa, escondendo-a bem. Quebra
vam a cabeça, faziam projetos, certos de que o grande dia haveria de chegar. A viagem de
via ser bem planejada: como, quando e por quanto tempo? A professora dissera em classe 
que deve haver planejamento para que as coisas saiam bem feitas, até mesmo um passeio. 

Num dia de muito sol, andavam por uma estradinha à frente da casa. Francisco repa
rou que passava uma nuvem de gafanhotos e, no chão, as sombras deles pareciam peque
nos aviões que passavam velozes. 
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- Marcelo, espie, parece avião. De repente, deu um gripo e pôs-se a pular como um 
cabrito. 

- Credo, Francisco, está ficando doido? Que é isso? 
- Pronto! Está resolvido o problema. Pediremos uma carona. E explicou ao primo 

como seriam as coisas. 
- Genial! Genial sua idéia, Francisco. 
Correram para casa, apanharam duas folhinhas do RDP, mastigaram-nas com sofre

guidão. Foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. À medida que se tornaram peque
nos, passaram a entender a fala dos animais. Subiram a um velho ingazeiro, onde os gafa
nhotos tinham feito uma parada. Dirigiram-se a um deles: 

- l:i, gafanhoto, quero falar com você. O interpelado voltou-se surpreso. 
- Um homenzinho! Aliás dois. Desse tamanho nunca vi. 
- Pois é, está vendo agora. Escute, você conhece o país do Homem Verde? 
- De quem? 
- Do Eco. 
- Ah, sim, conheço. É muito, muito longe. Por quê. 
- Nós queríamos ir até lá. Como são sabemos voar, queremos uma carona com 

vocês. 
- É um pedido estranho. Nunca transportamos cargas. 
- Você está enganado, companheiro - falou outro gafanhoto que estava por ali e 

tinha o ar muito prestativo. Já transportei Sara, a formiga, quando foi ao país do Eco. 
É uma formiga importante. Foi em missão especial. Ela é ministro das relações exteriores 
do Reino Unido das Formigas. 

- Ah, é verdade, Delfim - falou o primeiro gafanhoto. 
- Somos quantas vezes mais pesados que uma formiga? · - perguntou Francisco. 
- Creio que regula o peso. Ou o de vocês é pouco mais. Mas é possível levá-los. Um 

vai comigo, outro com o Delfim. 

- Qual a velocidade de seu vôo? 
- Cem quilômetros por hora. 
- Viche, é pouco demais - disse Marcelo com ar de superioridade. Sabe quanto voa 

um jato? 
- Não. 
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- Há uns que voam mil e quinhentos quilômetros por hora, outros, dois mil. Há um 
ultramoderno que alcança a velocidade de três mil e quinhentos quilômetros por hora. 

- E um foguete então - disse Francisco - não sabem? 
- Mais de três mil quilômetros por hora, de partida. A certa hora de sua rota, chega 

a atingir 38 mil quilômetros. 
- Mais rápido que o som. 
- Mais rápido que o próprio pensamento - falou Delfim. Mas só tem uma coisa: 

vocês entram em máquinas para voar, nós voamos com nosso próprio corpo. 
Os gafanhotos ficaram encantados com a sabedoria dos meninos. Então Francisco 

perguntou se podiam viajar imediatamente, porque não tinham tempo a perder. 
- Vou consultar o chefe. Também nós estamos mudando de área, porque a alimen-

tação por aqui está ficando rarefeita. 
- Rarefeita? 
- Escassa. 
- Escassa? 
- Pouca. 
Daí a uns minutos o gafanhoto voltou. Os dois meninos, agora miúdos como minia

turas japonesas, acomodaram-se no dorso de seus novos amigos e rumaram para o país 
do Homem Verde. Os gafanhotos ora voavam baixo, ora voavam alto, desviando-se dos 
perigos. Pararam duas vezes apenas para tomarem água e comerem alguma coisa. Depois 
foram penetrando numa região que se tornava cada vez mais linda. Finalmente avistaram 
um grande lago de águas azuis e brilhantes. Foram reduzindo a velocidade, até baixarem 
sobre uma pedra. 

No lago brincavam garças, umas de penas brancas, outras de plumagem rosada; fla
mingos, vermelhinhos e elegantes. Crocodilos, patos e uma multidão de aves conversavam, 
gargalhavam, discutiam. Os passarinhos trabalhavam na construção de suas casas e as abe
lhas davam retoques em sua colméia, aumentando os depósitos de mel. 

O Homem Verde balançava-se em uma rede de cipó de seda. Uma cortina de trepa
deiras com flores de formas e cores variadas servia de parede para separar o salão do 
Homem Verde. Passando para cá e para lá, animais de toda espécie. Os macacos pilheria
vam no alto das árvores, jogando cascas e oedacos de pau podre sobre os outros bichos, 
que se irritavam com aquela brincadeira de mau gosto. As avestruzes passavam requebran
do. Os meninos tiveram um tempão olhando atônitos. Depois, Francisco gritou: 
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- · Homem Verde, aqui estamos! Sua vozinha, entretanto, era fraca como seu tama
nho. 

- Uú ... uú ... uú ... - tornou a gritar. 
Nada. Então, agradeceram os gafanhotos pela carona, despediram-se deles, marcando 

encontro para o dia do regresso naquele mesmo lugar. Decidiram subir até a rede onde 
estava o amigo e senhor daquele belo país. Através de uma das árvores, na qual estava 
preso um dos punhos da rede, conseguiram aproximar-se dele, subindo-lhe aos ombros. 
Gritaram bem pertinho de seu ouvido. Ele despertou alegre. 

- Olá, meus jovens amigos. Sabia que vocês chegariam. Já tinha captado pelo meu 
radar. 

- Aqui é l indo hein! Legal! 
- Eu também acho. 
- Podemos voltar ao nosso tamanho? 
- Podem. Mas cuidado. Só poderão regressar sob o efeito do RDP. 
O Homem Verde deu a eles a planta que fazia crescer para que pudessem voltar mais 

depressa ao tamanho normal. Os meninos pularam de alegria. 
- Bem, divirtam-se. Mas prestem atenção no que vou dizer. Temos aqui duas leis 

fundamentais que são: 
19 - Não se maltrata, nem se destrói nenhum animal. 
29 - Não se colhe planta, fruta ou flor sem uma finalidade especial. 

Os meninos sairam passeando. Deram umas voltas na ema, subiram às grimpas das 
árvores com Mestre Macaco. Comeram mel que a Rainha das Abelhas lhes ofereceu, ga
nharam uma pena de Falcão Dourado, andaram pelo lago nas costas do Crocodilo Gentil. 
Brincaram até ! Uma hora caminhavam distraídos, quando uma formiga ferrou o pé de 
Marcelo. Ele, com raiva, esmagou-a com o pé. No mesmo instante, fez-se um silêncio total 
na mata. Então os meninos se viram rodeados de uma multidão enorme de bichos que os 
olhavam, uns consternados, outros com olhos chispando de ira. Os meninos se encolheram 
receosos. 

- O que foi? - perguntou Marcelo desconfiado. 
Nisso, os bichos foram abrindo alas para o Homem Verde passar. Pela primeira vez, 

os meninos viram sumir-se do rosto dele o ar de calma e bondade que sempre tivera. Com 
expressão de furor, dedo em riste, interpelou o culpado: 

- Marcelo, por que você fez isso? 
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- Isso o que? - falou o menino com voz hesitante e baixa. 
- Você matou. Eu não disse que uma das leis fundamentais era não matar? 
- Mas uma formiguinha, uma formiguinha à toa! 
- Pequenina, mas um ser vivente. Aqui ninguém tinha o direito de roubar sua Vida. 

Você a matou, Marcelo. 

- Ela me atacou primeiro. 
- Por que você não andava com cuidado. Ela se defendeu com a arma que tinha. 

Não vê riue o cháo está cheio de seres vivos? Aqui ninguém ataca, ninguém destrói. 

- Que faremos com eles? - perguntou voltando-se para os bichos ali reunidos. Am
bos são culpados. Francisco podia ter impedido o ato de Marcelo. Eu dei a eles minha 
amizade, revelei os segredos de meu reino, presenteei-os com o Raminho dos Oois Poderes 

e, no entanto ... 

V1estre Macaco, entendido em leis, pediu a palavra. 

- Castiguemo-los, ambos são iguais. Desrespeitaram a nossa Lei Maior. Para esse mal 

não há atenuante. 
Alguns dos animais gritavam, outros pediam a palavra, virou um tumulto. 
O elefante que tinha um coração maior que o próprio tamanho, d isse: 
- Perdoemos Marcelo, ele agiu em legítima defesa. 
A coruja, sábia e respeitada por todos, pediu silêncio e pôs-se a fazer seu discurso: 

- É um mal de muitos seres humanos. Nunca refletem, agem por impulso. Nunca ti
tubeiam em agredir, desde que estejam defendendo egoisticamente sua vida e seus interes
ses. Temos de ensinar a esses meninos que, antes de praticar qualquer ato, a reflexão e o 
amor devem guiar-nos. Apliquemos-lhes pois, uma lição: Marcelo ficará conosco durante 
algum tempo. Eu lhe darei algum trabalho e lições. Francisco voltará só. Guardará segredo 
de tudo o que aconteceu. Virá buscar o amigo quando for avisado. 

Os dois puseram-se a chorar. Era tarde. O sol já caminhava para sua casa debaixo do 

horizonte. 

- Vamos levar a formiguinha para outro reino no seio da Terra Mãe. 
As borboletas deitaram a formiguinha numa folha da árvore de prata, rodeando-a das 

flores minúsculas que puderam encontrar. Os vagalumes fizeram fila dupla com suas 
luzes acesas. Atrás vieram todos os outros animais. O sabiá cantou a canção do adeus. 
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A noite, vaporzinho escuro guardado numa caixa de ágata, foi retirada de seu escon
derijo e começou a crescer até tomar conta de tudo. 

Na manhã seguinte, bem cedo, Francisco despediu-se em lágrimas de seu primo, 
mastigou o RDP e partiu acompanhado de um amigo do Homem Verde. 

Passaram-se os dias. 
Francisco não se cansava de subir no morro para ver se recebia algum aviso. Estava 

muito triste sem o companheiro e mais triste ainda com o drama da família de Marcelo 
que o procurava por todos os cantos. 

Um belo dia, o Homem Verde veio pessoalmente avisar que já era tempo de ir buscar 
o primo. Não foi difícil encontrar os dois gafanhotos, pois eles estavam a par da história e 
sempre apareciam para oferecer os préstimos ao novo amigo. 

Assim voaram, voaram, voaram. Marcelo recebeu o primo morrendo de alegria. O 
Homem Verde acolheu-o bondosamente. 

- Bem, antes de partirem, quero mostrar a vocês algumas coisas que ainda não vi
ram. Por favor, não se esqueçam das Leis Básicas. Ah, nunca mais eles as esqueceriam, 
nem era preciso falar ! Foram à orla da mata, nas proximidades de uma montanha. Dali 
descia uma cachoeira, onde se formava um 3rco-íris de cores bem nítidas. 

- Um arco-íris ! - gritaram cheios de entusiasmo. E o arco-íris mais lindo que já vi 
em toda a minha vida. 

- É a minha estrada - disse o Homem Verde. Venham. 
Tomou os meninos pelas mãos e foram subindo devagar. Era tão macio como se su

bisse em seda. Quando desceram pelo outro lado, foram deslizando em meio de grandes 
risadas. Ao caírem no pé do arco-íris, abriu-se uma fenda na terra e eles entraram num 
túnel. Fizeram um longo percurso. Depois penetraram num salão de grandes dimensões, 
onde viram um gigante acorrentado, bronzeado, com olhos de fogo. 

- Quem é esse? - quiseram saber. 
- É o Fazedor de Terremotos. Acorrentei-o porque, de vez em quando, faz muitos 

estragos na terra. 
- Você é poderoso, hein, Homem Verde? 
- Não sou poderoso. Apenas luto contra o mal. 
- O Fazedor de Terremotos foge? 
- De vez em quando escapole. Aí, começam os tremores de terra por onde ele 

anda, esse malvado. 
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Mais adiante viram uma moça muito bonita, com um vestido branco, longo e um 
ramo de flores nas mãos. 

- É miss? - perguntou Marcelo. 
- Não. É a Paz. 

~ , ~' ~ ...L.\ Pior que chora? 
·· · ..::_ Por que os homens não sabem respeitá-la. Ela vive insegura, sempre está expulsa 

daqui, dali. Por duas vezes na história do mundo ela foi expulsa de quase todos os países. 
Houve então muita morte, ruína e fome. Mas ela sempre volta . Precisamos muito dela, 
Sabe? Sem ela no coração, não podemos viver. 

Quando os meninos passaram, a Paz sorriu para eles e balançou o raminho que tinha 

na mão direita. 
Depois de caminharem bastante, o Homem Verde disse que era hora de voltar, 

porque eles tinham de viajar. Pegou na mão dos dois meninos e disse: 
- Concentrem-se. 
- Que é isso? 
- Pensem forte. Vamos mover-nos com a força do pensamento. 
Num momento, estavam de novo próximos do lago. Os gafanhotos esperavam por 

eles aflitos, pois tinham bastante pressa. Animais estavam reunidos para as despedidas. 
Mestre Macaco fez um discurso. O sabiá fez uma música bonita "Até um dia, amigos!" 
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Marcelo e Francisco gritaram juntos : 
- Uú ... uú ... uú ... 
O Eco ou o Homem Verde respondeu: 
- Uú ... uú ... uú .. . 
E os meninos regressaram à sua casa para sempre. 



A FLORESTA AMBULAN1i&808 7 

Era uma floresta virgem Aves, animais, insetos, viviam tranqüilos e felizes, sem que 
coisa alguma viesse perturbar o ritmo milenar de suas vidas. Entretanto, um dia chegaram 
os homens. 1 nvadiram com suas máquinas o coração da floresta e fizeram picadas e abri
ram uma .clareira. Os animais correram assustados, as aves abandonaram seus ninhos e os 
bichos carnívoros atacaram os homens tentando devorá-los. Mas eles tinham armas pode
rosas para a sua defesa. Dentro de pouco tempo surgiu um povoado. Começaram a plan
tar. Para fazer as roças, usavam métodos primitivos. Ateavam fogo, depois derrubavam 
com o machado os troncos enegrecidos das árvores seculares. Ali, bem no meio da flores
ta, havia um velho cedro. Em seus galhos brincaram gerações de macacos, e pássaros de 
todos os tempos nele fizeram seus ninhos. À sua sombra, e ao fio dos anos, descansaram 
os bichos andejos. Nas imediações do velho cedro, a devastação não chegara, mas os ven
tos viajares já lhe trouxeram a triste notícia. 

O Cedro conversava com o Pau -Brasil, seu vizinho: 
- Os homens são uns burros, você não acha, vizinho? 
- É, para algumas coisas eles são. Parecem até irracionais. 
- 1 magine, queimar-nos para fazer suas roças. 
- As queimadas são um método contemporâneo da bíblia. 
- Quando nos derrubam para construir algo útil como um móvel, um navio, uma 

casa, é triste, mas justifica. 
- Na verdade, é imperdoável queimar-nos sem nenhum proveito. 
- Quanto tempo, às vezes, até séculos levamos para atingir a idade adulta. 
-- Sem nós, a poluição impera. 
- As chuvas tornam-se escassas. 
- Os rios secam. 



- A natureza vira um deserto. 
- Os animais vão desaparecendo. 
- Fica tudo triste. 
- Sem paisagem e sem vida. 

ººº 
A noite desceu e caminhou, e o Cedro continuou desperto. Via as estrelas caminhando 

no céu, as nuvens, passando apressadas. Ouvia a música da noite. Sobretudo, ele pensava. 
Pensou à noite inteira e seu coração estava triste. 

No dia seguinte, mal raiou a aurora, ele disse ao Pau-Brasil. 
- Vou encarregar o tucano Orozimbo de uma viagem de inspeção. Depois, ele nos 

apresentará um relatório. 
O tucano foi chamado. Mestre Cedro disse-lhe: 
- Escute, ')rozimbo, as notícias que nos têm chegado são alarmantes e contraditó

rias. Vá até onde estão os homens. Veja o que anda acontecendo e traga-nos um relatório 
completo. 

·-- Mestre, penso que não estou à altura dessa missão. 
- Deixe de modéstia, jovem. Sabemos de sua coragem e de seu valor. Parta com ur

gência. 
O tucano partiu naquela manhã mesmo. 
Passaram-se dias e dias. O velho Cedro olhava ao longe, e nada de Orozimbo no ho

rizonte. 

dura. 
Numa tarde, ele chegou. Tinha as penas molhadas e o ar cansado. Fora uma viagem 

Mestre Cedro, depois de saudá-lo, perguntou ansioso: 
- E então, Orozimbo? 
- Grandes extensões de floresta já vieram abaixo. Diversas espécies de animais estão 

desaparecendo. Continuam devastando sem replantar. Não tardarão a chegar até nós. 
E ficou muitas horas conversando com o Cedro. O velho amigo agradeceu a Orozim

bo, mandou-o descansar. E pôs-se a pensar. Depois de meditar por vários dias, chamou 
novamente o tucano. 

- Orozimbo, é preciso que você parta. 
- Mais uma vez? 
- Exatamente. 
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- Diga, Mestre. Fico contente e honrado em poder ajudá-lo. Toda a minha vida, en
contrei proteção e abrigo sob seus galhos. É preciso que eu lhe mostre minha gratidão. 

- Obrigado, Orozimbo. Então escute: há tempos partiu desta Floresta o nosso Gênio 
Protetor. Ele tinha outras missões a cumprir em outros lugares. Ficamos sozinhos e des
protegidos. Você deve procurá-lo e chamá-lo de volta. 

- Mestre Cedro, ele não devia ter partido. 
- Certamente ele pensou que os homens não chegassem tão depressa. 
- Não sei onde deva estar. Procure-o por todos os lugares e não volte sem ele. 
Para Orozimbo, a missão era difícil. Por onde começar, se ninguém sabia por onde 

tinha ido o Gênio Protetor? Por quais terras distantes e misteriosas andava? 
Resolveu tomar o rumo sul. Viajou um dia inteiro, sem parar. À noitinha, decidiu 

interromper a viagem para descansar um pouco. Procurou abrigo nos galhos de uma aroei
ra, onde morava, dentre muitos pássaros e aves, a tranqüila Dona Coruja. Ela olhou de 
esguelha para o viajante e lhe falou: 

- Ê, forasteiro. 
- Olá, Dona Coruja. 
- Que costume é esse de ir chegando e entrando sem pedir licença? 
- Deus criou a árvore para todos. Na região onde vivo, tudo é de todos? 
- Você conhece o ditado "cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso"? Aqui a 

lei é diferente. 

- Ah, é? Uma lei muito ruim. Ainda bem que estou de passagem. 
- De onde você é? 
- Da Floresta do Velho Cedro. 
- Onde fica isso? 

-- A senhora é ruim de geografia, hein? Tem fama de sabida e não é nada. O Velho 
Cedro sim, é sábido. Sua fama corre mundo. Ele deu o nome à floresta que é também bas
t ante conhecida. 

- Obrigada pela informação. Desculpe a ignorância. 
- Como é, tenho ou não tenho licença por uma noite? 
- Claro. Sou hospitaleira. 
- Preciso muito de descanso. 
- Tucano, posso fazer uma pergunta? 
- Pode, mas não garanto se vou responder. 

45 



- Eu arrisco. O que é que você está fazendo por aqui? 
- Vim procurar o Gênio da Floresta do Cedro. 
- Ah, sim. 
- Pode informar-me alguma coisa sobre ele? 
- Talvez a vovó Imbuia saiba. 
- A senhora me leva até ela? 
- Amanhã ao clarear do dia. 
- Está bem. Agora vou descansar. Boa noite. 

No dia seguinte, foram procurar a vovó Imbuia. Era tão velhinha e rugosa! !:>eus 
galhos formavam uma copa enorme e deles despencavam parasitas. Ela estava se desper
tando com a cantiga da passarada e a agitação da floresta. 

- Bom dia, vovó Imbuia. 
- Bom dia, respondeu ela. 
- Vimos pedir-lhe uma informação. Pode ser? 
- Depende, amiga. Se eu puder servi-la, será um prazer. 
- Este moço aqui deseja saber algo sobre o Gênio da Floresta do Cedro. 
- Floresta do Cedro? Perguntou ela com admiração. O velho e sábio Cedro! Como 

vai aquele querido amigo? 
- Amigo? 
- Amigo de velhas eras. Bem, o que desejam saber? 
- É sobre o Gênio Protetor. Sabe onde ele anda? 
- Faz quase um século que ele passou por aqui. 
- Puxa! Quase um século? E pra onde ele foi? 
- la fazer uma grande viagem. Parece que era uma missão secreta. 
- Nunca mais soube notícias dele? 
- Nunca mais. Siga procurando-o, amigo, um dia há de encontrá-lo. 

Orozimbo despediu-se um pouco apreensivo. Para onde seguir? Para onde? Andou, 
andou, andou. Sempre indagando. Atravessou campinas, florestas, montanhas, campos, 
estradas, povoações. As árvores mais velhas se lembravam da passagem dele. Mas ninguém 
tinha uma informação segura a dar, nenhuma pista a favorecer a busca. Orozimbo se sen
tia cada vez mais perdido até que, um dia, avistou uma floresta grande ao pé de uma mon-
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tanha. Não sabe por que, uma nova esperança tomou conta dele. "Tenho que cumprir a 
minha missão. Quem sabe se minha sorte não estará aqui?!" 

Baixava a noite. 
Orozimbo encaminhou-se para a floresta. Mal entrou, um corvo de horrenda cara 

barrou-lhe a passagem: 
- Olá, bico colorido, o que você quer aqui? 
- Descanso por uma noite. 
- E se eu não consentir? 
- Entrarei assim mesmo. 
- Você é atrevido, não? 
- Mais ou menos. 
- Porque você é corajoso, dou-lhe abrigo por uma noite. Entre. Ali mesmo naquela 

aroeira. E dê o fora bem cedinho. 
- Obrigado. Quanto a dar o fora, pensarei esta noite. 
- É uma ordem, replicou o corvo ferozmente. 
O tucano dirigiu -se para seu abrigo. Procurou o galho mais alto para sentir-se mais 

seguro. E descansou bem. 
Ao clarear do dia, Orozimbo despertou e decidiu explorar a floresta. Ela era escura, 

intrincada. Grandes serpentes enroscavam-se nos galhos das árvores. Bichos corriam assus
tados como se temessem um ataque a qualquer momento. Orozimbo pensou em puxar 
conversa com algum animal. Viu uma serpente negra com manchas amarelas e uns olhos 
que chispavam como labaredas. 

- Olá, amiga. 
- Quem me chama de amiga? Volveu ela silvando agudo, o que deixou Orozimbo 

zonzo. 
- Sou eu. 
- Ah, você, bico colorido? 
- Tenho nome, Dona Serpente. Sou tucano e me chamo Orozimbo. 
- Pois eu sou serpente e meu nome é Cordélia. 
- Muito prazer. 
- Não tenho prazer nenhum. 
- Obrigado. 
- Obrigado por quê? Nada lhe fiz. E por que veio perturbar-me logo de manhã? 
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- Quem é esse corvo horroroso aí da entrada? 
- Psiu! A serpente assustada olhou em torno. Como ousa? 
- Que é? Ousa o quê? 
- É o Gênio desta Floresta. Toma a forma que quer. As vezes até de serpente. 
- Ah, é? 
- Então, o que deseja? Não costumo ser boazinha, mas vou avisá-lo. Ele detesta 

forasteiros. 
- Obrigado. 
- Pelo Corvo Gigante, você só sabe dizer "obrigado", disse ela arremedando o tuca-

no. 
- É uma fórmula educada de gente civilizada, a senhora não acha? 
- Não acho nada. Pra que delicadeza? 
- Papo com você, Dona Cordélia, é difícil. 
- Isso é verdade. Vá andando antes que eu o devore. 

Orozimbo logo percebeu que não adiantava fazer indagações à serpente. Melhor era 
ir andando para não perder tempo. Mais adiante, encontrou um chimpanzé encostado ao 
tronco de uma árvore. 

- Bom dia, senhor Chimpanzé. 
O mamífero deu um pulo e olhou assustado. 
- Quem é você? 
Olhou-o admirado e recobrando-se do susto disse: 
- Olá, bico colorido. 
- O senhor também? 
- Também o quê? 
- Sou tucano e me chamo Orozimbo. 
- Sou chimpanzé e me chamo Cal ímaco. O que é que manda? 
- Puxa, parece que aqui todos têm medo e têm pressa. 
- Dispenso seus comentários. 

- Desculpe, mas o senhor por acaso pode dar-me alguma notícia do Gênio da Flores-
ta do Cedro? 

O chimpanzé ficou uns minutos em silêncio, ol hando fixamente o tucano. Por fim 
falou: 
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- Por que você quer saber? 
- Minha missão é descobri-lo. 
- Como posso crer em você? 
- Por que vocês não crêem em ninguém? 
- Por que aqui vivemos a lei do terror. Há um falso amigo, um falso inocente, um 

agente escondido na pele de cada bicho. 
- E como o senhor tem coragem de dizer essas coisas a mim que sou um estranho? 
- Eu sinto que posso confiar em você. 
- Por quê? 
- A experiência. O faro. 
- E então? 
- Vamos pra Furna dos Macacos. Lá conversaremos. Depressa. 
Num dos recantos mais intrincados da floresta, o chimpanzé fez um sinal ao tucano 

para que descesse. Cal ímaco deu três pancadas numa pedra. A pedra afastou-se lentamen
te. Disse ao tucano que empoleirasse bem firme no seu ombro. Escorregaram por uma 
garganta escura, descendo com enorme velocidade. Orozimbo chegou ao fundo num susto 
danado. Lá se ouviam vozerio, risadas, disputas, confusões. O tucano a princípio, não 
enxergava bem, porque não se acostumara à escuridão do ambiente. Pedras fosforescen
tes na abóbada e ao longo das fileiras davam uma vaga claridade. 

raça? 

- Então, Mestre, que novidade temos hoje? falou um jovem macaco. 
- T rouxe aqui um amigo, o Orozimbo. 
- O senhor está caducando, chefe. T razer um estranho aqui, estrangeiro e de outra 

- Confio nele. 
- Confiar ... confiar nas aparências. 
- Minha intuição não falha. 
- Não falha ... 
- Não seja tão impulsivo, meu jovem. 
Voltou-se para o tucano e cumprimentou-o: 
- Olá, bicho colorido. 
- Sou tucano e me chamo Orozimbo. 
- Muito prazer. 
- Até que enfim uma palavra amável, replicou o tucano. 

49 



- Pois aqui na Furna é a lei. 
Outro chimpanzé adiantou-se e perguntou ao tucano: 
- Então, o que é que você veio fazer aqui? 
- Vim procurar o Gênio da Floresta do Cedro. 
Houve um silêncio geral. Os chimpanzés formaram um círculo em torno do chefe. 

Cal ímaco assentou-se numa pedra e tomou a palavra: 
"Vou revelar a você, tucano Orozimbo, o nosso segredo, já que você é agente do 

velho e amigo Cedro. Talvez possamos nos ajudar. Talvez chegue a hora por que tanto an
siamos. Há um século o Gênio desta Floresta partiu da terra. Cansado de seu trabalho mi
lenar nesta Floresta, decidira partir para a Terra dos Gênios situada a milênios de anos/ 
luz de distância de nosso globo terrestre. Quando partem para lá, jamais retornam ao 
nosso planeta. A partida dele foi meio repentina e ele não deixou substituto. Esperáva
mos que um Gênio bom, sábio e justo como ele viesse governar os nossos destinos e que 
continuássemos a ser uma floresta de bichos felizes, de paz e de fartura. Na noite seguin
te à sua partida, houve tremenda tempestade. Ventos sacudiram a floresta com fúria 
desmedida. Um raio atingiu o Grande Mogno, ferindo-o de alto a baixo. Ventos vergavam 
as árvores mais frágeis, animais eram atirados de um canto para outro. As águas foram 
subindo. Chegou, contudo, o momento em que a fúria cessou. O Grande Mogno era uma 
espécie de templo para nós. As assembléias lá se realizavam para tomar as deliberações 
importantes. Mal raiou o dia, todos instintivamente se encaminharam para o Grande 
Mogno, se não para deliberar alguma coisa, ao menos para se solidarizar naquela triste 
situação. 

Ao chegarem, os animais defrontaram-se com uma horrenda figura ao pé da árvore. 
Não era serpente, nem crocodil o, nem corvo, talvez um misto de tudo. A estranha figura 
olhou em redor com uns olhos maus e uma careta de desdém. Os bichos foram-se aproxi
mando temerosos. Alguns chegaram a voltar assustados. O monstro começou a falar e seu 
olhar tinha uma força hipnótica. A floresta estava paralizada ao pé dele. "Senhores bi
chos, começou ele, é preciso que saibais: quem governa esta floresta a partir de hoje sou 
eu. Sou filho do raio e grandes são os meus poderes. Reinarei sobre vossas vidas, vigiarei 
vossos passos. Ai de quem me t rair. Tudo o que possuirdes será meu, isto é, do governo. 
Ai de quem me for infiel. Para segurança de nosso reino, ninguém sairá sem meu consen
timento e ninguém entrará sem que eu permita. Poderei fulminar-vos com o menor de 
meus gestos. Terei uma guarda de mi l bichos, que me ajudarão a consolidar o poder. As 
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088087 
artes, as ciências, as técnicas deverão ser dirigidas para a grandeza de meu poder. Diante 
do símbolo de meu poder -· esta bandeira que aqui vedes -- tereis que jurar fidelidade. 
Todos são obrigados a jurar, do contrário serâo eliminados ... " Um de seus ajudantes has
teou a bandeira, que ostentava uma serpente enlaçada no pescoço de um corvo. 

Ficamos atônitos, porque nascidos e vividos num clima de ordem, fraternidade e 
amor, aquilo tudo nos parecia um terrível pesadelo. Entreolhamo-nos sem saber o que 
fazer. Éramos livres e jamais suspeitamos que, um dia, nossa liberdade pudesse estar 
ameaçada. Alguns da raça dos macacos, inteligentes e espertos, porém covardes e oportu
nistas, apressaram-se a jurar. O Gênio Corvo sabia de nossa inteligência. Assim, convidou 
os macacos traidores para formarem a famosa Guarda dos mil bichos. E milhares de bi
chos começaram a fazer o juramento. Meu avô, macaco famoso pela sabedoria, aproxi
mou-se da bandeira e falou: 

- Senhor Gênio, o poder que hoje está em suas mãos foi roubado. Não estamos 
acostumados com terror e traição. Recuso-me a jurar. Nasci livre e livre quero morrer. 
Não conheço seu poder. Não jurarei. 

Calmamente o Gênio chamou um de seus auxiliares e perguntou quem era aquele 
impertinente. "É o bicho mais sábio, admirado e amado deste reino", respondeu-lhe o 
auxiliar. 

- Pois que morra, disse o Corvo. Ele é perigoso. Não precisamos dele. Só servirá para 
envenenar a consciência da juventude. 

- É verdade, Senhor Gênio. Criaremos heróis para nossa causa. Não precisamos 
deles. Mas deve morrer uma morte discreta, obscura. Os bichos o esquecerão. 

- Muito bem. Brilhante idéia. Vamos ignorá-lo agora. Vigiem-no e prendam-no 
depois. 

O Chimpanzé, nossa honra e glória, desapareceu. Não sabemos se morreu, como ou 
quando. Muitos outros desapareceram. O terror entrou. Os pássaros, que se recusavam a 
cantar para alegrar a floresta, foram perseguidos por um exército de serpentes. Seus 
ninhos foram destruídos e suas raças, extintas. Quem pode cantar feliz, se não é livre? 

Nós, os descendentes do sábio Chimpanzé, constituimos uma sociedade secreta, cujo 
objetivo é tomar o poder do Gênio Corvo. Há um século que estamos lutando, esperando. 
A hora está próxima. 
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- Mestre, entendi a vossa história, disse Orozimbo. Nela, entretanto, onde é que fica 
o Gênio da Floresta do Cedro? 

- Ah, é verdade. Eu lhe narrei a nossa história resumidamente. Nem cheguei a lhe 
falar de nossas lutas. A coisa de uns 80 anos, isto é, quando já havia 20 que o maldito 
corvo se apossara de nosso reino, o Gênio da Floresta do Cedro, que é um herói de muitas 
florestas, chegou para ajudar-nos. 1 nfelizmente, não estávamos suficientemente prepara
dos para a luta. Fomos vencidos. E o Gênio está prisioneiro nalgum lugar; não a consegui
mos descobrir. Com sua ajuda, talvez consigamos libertá-lo. E o caminho estará aberto 
para a nossa vitória. 

ººº 
Naquela tarde, na Furna dos Macacos, traçaram-se os planos para a libertação do 

Gênio da Floresta do Cedro. Orozimbo permaneceria na Floresta até que a vitória fosse 
conseguida, mas devia ter muito cuidado, pois ele estava sendo vigiado pelos agentes do 
Corvo. Macacos foram despachados para todos os cantos. Outros bichos também estavam 
colaborando. Entraram em ação de imediato. 

Passaram-se os dias. Nenhuma pista, nenhum indício do Gênio desaparecido. Cal íma
co e Orozimbo não perdiam as esperanças. 

Um dia, parou Orozimbo à beira de um lago para beber água e descansar um pouco. 
Ali nadavam uns cisnes reais, que eram colaboradores dos macacos. Orozimbo tornara-se 
uma figura popular naqueles meios. 

- Então, amigo tucano, como vai a coisa? Perguntou um dos cisnes. 
- Esperando. 
- Consegui remos desta vez? 
- Com certeza. 
Um cisne estava pescando. Ao mergulhar, sentiu que algo lhe envolvia a cabeça. Deu 

um puxão. Sentiu-se enleado e grasnou cheio de susto. Os outros correram para socorrê
lo. À tona surgiu um emaranhado como uma grande cabeleira esverdeada. Orozimbo cor
reu para ajudá-lo com seu bico possante. Quanto mais puxavam, mais a cabeça ia toman
do conta do lago. O tucano voou célere para pedir socorro aos macacos. Vieram uns dez. 
Puseram-se a puxar a coisa. Nisso, ouviu-se um grande estrondo. Um corpo desprendeu-se 
do fundo e veio à tona. Tiraram-no das águas, puseram-no de pé. O ser cambaleou. Esfre
gou os olhos. Afastou do rosto aquele emaranhado de cabelos e barbas. 
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- Enfim! Disse ele. Há quase um século que eu tento me libertar. 
- Quem é você? 
- Não me conhece, não é Orozimbo? No entanto, você me procurava. 
- O Gênio da Floresta do Cedro! 
O tucano estremeceu de alegria. 
- Não há tempo para emoção. Chamem o Coelho barbeiro para que me apare os 

cabelos. É preciso agir o quanto antes. 
Rumaram às pressas para a Furna dos Macacos. Não demorou muito que a nova se 

espalhasse pela Floresta. Os agentes do Corvo andavam acesos daqui prali, querendo 
prender mais gente. 

Mestre Chimpanzé ficou mudo de felicidade. As emoções, contudo, tinham de ser 
:laminadas. Conversaram longamente. O Gênio viajaria para a Floresta do Cedro. Estavam 
precisando dele com urgência. E voltaria breve para ajudá-los a expulsar para sempre o 
horrendo Corvo. 

ººº Aproveitaram a noite para deixar a floresta. Os agentes do Corvo fervilhavam em 
todos os lugares. 

Por essa época, a desolação já estava tomando conta da Floresta do Velho Cedro. A 
devastação vinha por perto. Já se ouviam as machadadas derrubando as grandes árvores e 
o fogo criminoso devorando tudo. Arvores seculares tombavam, o cheiro da combustão 
se misturava com o perfume puro da natureza, animais fugiam apavorados. O velho Cedro 
entretanto, tinha certeza de que não morreria antes que sua Floresta estivesse salva. 

Foi à noite que eles chegaram. O velho Cedro não dormia, pensava. Pensava vendo as 
estrelas passarem. Pensava vendo as nuvens bordarem estranhas figuras no céu. O Gênio 
chegou. Abraçou-lhe o tronco majestoso e beijou-lhe as raízes. O alvoroço da chegada 
espalhou-se pela floresta. Estava escuro, no entanto, os pássaros puseram-se a cantar, os 
vagalumes dançavam balé, o sapo barítono organizara uma serenata. 

Passadas as comemorações, o Gênio e o Cedro puseram-se a traçar os planos para a 
salvação da floresta. Conversaram, conversaram, conversaram. 

O Gênio pediu três dias para executar seu plano. "Depois disso - afirmou ele - a flores
ta resistirá a qualquer ataque e ficará famosa para sempre". Passou três dias tocando com 
seu bastão mágico ao pé de todas as árvores, as nascentes dos regatos e os lagos. 

Numa manhã dourada, quando a natureza despertava cantando, alguns homens vie
ram com seus machados. Quando a primeira machadada tentou ferir um tronco, as árvores 
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foram-se desprendendo do chão e puseram-se a correr. Assim, correram os bichos, corre
ram as fontes e os lagos. Os lavradores assustados voltaram depressa para suas casas. - "A 
floresta está fugindo", contaram eles para os outros. - "Vocês estão é doidos", disse um 
velho. -- "É culpa do sol, queimou o miolo de vocês". - "Nós não estamos mentindo. 
Amanhã vocês verão", replicaram os outros. 

No dia seguinte, organizaram uma turma bem maior. Levaram facões e enxadas bem 
afiadas. Ao primeiro toque dos homens, a floresta começou a se movimentar. Um rumor 
surdo, como se um terremoto estivesse rasgando a terra, foi ouvido a muitos quilômetros 
em redor: eram as raízes que se desprendiam das entranhas da terra, eram os bichos a 
correr e a gritar, eram as águas que se levantavam. Era a floresta que, de novo, fugia, dei
xando em seu lugar um terreno arenoso e feio. Ela voltava, quando os homens se afasta
vam. O velho Cedro vibrava. Vivera muitos séculos ali, vizinho do Pau-Brasil, contemplan
do sempre o mesmo pedacinho do céu. "Agora, dizia ele, depois de velho, estou vivendo 
uma aventura formidável". Dava gargalhadas que sacudiam a floresta. 

Mas os homens, inconformados, resolveram destruir a floresta inteira pelo fogo. Já 
que ela era enfeitiçada, deveria desaparecer. Convocaram todos os homens, mandaram que 
eles levassem galões de óleo inflamável e fósforo. Ordenaram que mulheres e crianças não 
saíssem de casa. la ser um incêndio gigantesco. 

Numa tarde quente, de céu limpo e sol regalado, partiram para incendiar a floresta. 
Quando a primeira fagulha tocou a primeira folha, ouviu-se um rumor medonho, mais 
forte que o de antes. A floresta, suas árvores seculares, suas plantas, seus rios, seus animais, 
seus lagos, seus insetos, seus pássaros fu gi ram gargalhando. As fagulhas morreram de 
encontro à areia. 

Aqueles homens, assustados, desist iram da estúpida idéia de incendiar a floresta. A 
partir daquele dia começaram a reflet ir sobre o grande mal que eles causavam à natureza. 
Resolveram mudar de atitude. Continuaram a viver ali por perto, porém, nunca mais 
tocaram na floresta , a não ser para tirar alguma coisa em benefício da sobrevivência. 
Aprenderam a respeitar a vida das plantas e dos animais. Aprenderam, acima de tudo, a 
amá-los. 

A floresta do Cedro passou a chamar-se Floresta Ambulante e foi salva para sempre. 
O Gênio, acompanhado de Orozimbo, part iu ao encontro de seus amigos da Floresta 

do Corvo para ajudá-los a restaurar a liberdade e livrá-los para sempre das garras do hor-
rendo tirano. 
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a presença do homem, ia logo chamando: 
- Venham, meus filhos, perigo à vista. 

ººº Tatá não sabe como: um dia foi apanhada. Depois de longa viagem, viu-se encerrada 
numa prisão circular e transparente, com água pela metade e uma pedrinha esverdeada no 
meio, era um pirex. Às vezes, a água ficava turva, com uns fragmentos de carne que lhe 
davam para comer, deixando um cheirinho desagradável. Bem que ela gostava mais de 
folha, as tenras folhinhas de alface que D. Lourdes lhe dava de vez em quando. Ela era 
vegetariana, só comia aquela carne enjoativa quando não agüentava mais de fome. 

Sucedeu que, um dia, a casa amanheceu silenciosa e escura. Na sua prisão, havia mais 
carne e folhinhas que de costume. Jacinto, o papagaio, andava ultimamente muito calado 
e dorminhocava na sua gaiola. Carvão, o cachorrinho peludo e preto, sempre passava por 
ali, dando seus pinotes e latidos brincalhões. Carvão estava ausente. Certamente saíra com 
a família para um fim de semana. Quando D. Lourdes estava em casa, ela sempre se apro
ximava de Tatá, conversava com ela. Tatá subia depressa na pedrinha esverdeada, esticava 
o pescocinho e escutava interessada. Não entendia nada, mas gostava das brincadeiras de 
D. Lourdes. 

Naquele silêncio, só o barulhinho da chuva a cair lá fora . De repente, Tatá se pôs a 
chorar. Não aguentava de saudade de sua gente, do grande rio, daquelas areias cor-de-rosa, 
do mundão de aves enfeitando o céu. A tartaruguinha encolheu no casco a cabecinha 
triste e soluçava alto. 

Nisso, ia passando Malu. Era a formi guinha, sua amiga. Ela sempre andava por ali à 
cata de restos de doce. Era doidinha por doce, a coitada. 

- Ei, Tatá, por que esse pranto? 
Do alto de sua pedrinha esverdeada, com as lágrimas correndo, ela nem enxergou a 

form iga. 
- Tenho fome. 
- Não deixaram nada pra você comer? 
- Deixaram, mas acabou . 
- Que gente! Espere um pouco, vou dar um jeito. 
Passando um bom tempo, lá vem um pelotão de formigas, carregando uma minhoca. 

Foi a maior dificuldade dar com a comida de Tatá na mesa, depois no pirex. 
- Puxa, quase morri de fazer força. 
- Obrigada, amigas, vocês são maravi lhosas. 
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As formigas estavam em círculo nas bordas do pirex espiando Tatá comer faminta 
seu estranho almoço. As amigas tagarelavam sem parar. Passado um pouco a tartaruga 
começou novamente a chorar. 

- Ei, Tatá, você quer mais? Parece uma menina chorona. 
- Não, respondeu entre soluços. 
- O que é, então? 
- Estou cansada de viver nesse mini-lago. Não, não quero ficar aqui mais. Quero li-

berdade. Sabem o que é liberdade? 
- Não, gritaram em coro. 
- Liberdade é não ter parede de vidro limitando o caminho da gente. Liberdade é o 

grande rio, é aquele mundão de areia cor-de-rosa, são as praias desse tamanho! 
- Que podemos fazer? 
- Me ajudem a sair. 
- O quê? Você desse tamanho e nós pobres formiguinhas. 
- Pequeninas, mas inteligentes. Isso é o que importa. 
Uma agitação tomou conta das formigas. Elas iam e vinham pela beirada do pirex. 

Uma delas caiu na água e quase se afogou. 
- Vamos empurrar a pedra para um canto do pirex, gritou uma das formigas . 
- É mesmo, aplaudiram outras. 
- Excelente idéia, mas quem é de nós que mergulha? Temos de empurrar a pedra 

pela base, do contrário ela nem se mexerá. 
Silêncio. 
- Então vamos trazer um pedaço de galho seco bem resistente. Colocamos uma ex-

tremidade em cima da pedra e a outra na beirada do pirex. 
- Genial, mas Tatá não é equilibrista, coitadinha. De nada adiantará. 
- Ah, é questão de sobrevivência. Ela tem de escapar, que se vire. 
- Puxa, vejam como Malu fala difícil. Explique-nos: o que é sobrevivência? 
- Olhe, amanhã eu explico. Hoje estamos muito preocupadas ... 
- Sobrevivência é o estado da criatura que continua a viver resistindo a uma situação 

difícil, escapando de um perigo. 
As formigas se assustaram muito, procurando descobrir de onde vinha aquela voz. 

Era o bem humorado Jacinto, o papagaio, que se mantivera calado durante todo o tempo 
por causa da fome e do calor. 
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- Tá muito difícil de entender, respondeu uma formiga, depois de passado o susto. 
- É muito simples: se Tatá ficar quieta, morrerá no pirex. Se quer escapar, que se · 

torne equ ilibrista. Correto? 
- E você, Jacinto, tão esperto e se conforma em viver encerrado? 
- Não tenho pressa, amigas. Vou aqui roendo as portas de minha gaiola. Um dia 

sairei. Até que para um filósofo este cantinho não é ruim . 
No dia seguinte, entrou um exército inteirinho de formigas conduzindo um galhinho 

seco numa curiosa engenhoca que inventaram especialmente para rea lizar aquele transpor
te. Foi um deus-nos-acuda dar com ele dentro do pirex. Deram. Tatá ficou comovida com 
a solidariedade do formigueiro. Terminada a tarefa daquele dia, pediram ao papagaio que 
bancasse o professor de equilibrismo e comandasse o exército de libertação da tartaruga . 

- Então, comecemos. 
- Tenho pressa, papagaio. Mesmo que D. Lourdes volte, eu quero ir-me embora. 

Quero rever meu grande rio!.. . 
- E minhas matas, acrescentou Jacinto. 

Na manhã do terceiro dia, voltaram as fiéis formigas. 
Encontraram Tatá livre do pi rex, sobre a mesa, porém de pernas para o ar. Uma tar

taruga quando cai nessa posição, fica até morrer. Ela estava desmaiada e Jacinto dormita
va na gaiola. Fazia muito calor e as moscas agitadas voavam sobre a mesa. 

- Pronto! E essa agora?! Como é que vamos desvirar a pobrezinha? Cada qual que
ria dar um palpite mais insensato. Uma chegou mesmo a dizer que aquela simples tartaru
guinha estava dando muita complicação. 

Nisso o papagaio despertou. 
- Olá, amigas. 
- Olá, Jacinto. 
- Qua l o problema? 
- Não vê Tatá desmaiada de costas? 
- É, de fato ela está inconsciente e em decúbito dorsal. 
- Que é isso, Jacin to, está nos x ingando? 
- Pobres formiguinhas incu ltas. Só sabem pegar no duro. 
- Olhe, falou Malu, zangada, deixe seu palavrório de lado e nos dê uma idéia. Como 

salvar Tatá? 
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- Esperem um pouco. Vou meditar. 
- Depressa. 
- Pressa ... pressa ... Tenho horror dessa palavra. Por isso é que o mundo de hoje anda 

neurótico. Tanta pressa pra quê? 
As formigas esperavam aflitas. 
- Deu o estalo, disse ele sacudindo a cabeça. Arranjem uma corda bem comprida, 

amarrem uma de suas patinhas e puxem-na da mesa. · 
- Não dá. Ela pode cair novamente de costas e ainda por cima machucar-se mais. 
- Vale a pena arriscar. É melhor do que deixá-la morrer de inanição. 
- Morrer de quê? 
- 1-NA-N I-ÇAO. Que gente de vocabulário curto, puxa vida! Inanição é o enfraque-

cimento extremo por falta de alimentação. Mas voltemos ao problema de nossa tartaru
guinha. Se acharem melhor, atem as quatro patinhas. E forrem o pé da mesa com capim, 
folha seca, qualquer coisa para amaciar. 

As formigas organizaram-se novamente em um pelotão sob o comando de Malu e 
9artiram para as providências necessárias. Agora, era preciso pedir a ajuda do formiguei 
ro vizinho. 

Tatá voltou do desmaio, esticou o pescoço, mexeu com as patas e pôs-se a gemer. 
Gemia de cortar o coração. 

- Coragem, Tatá, gritou Jacinto, você será salva. Pensamento positivo. Seja uma 
tartaruga valente. 

A libertação de Tatá durou bem uma tarde. Tatá caiu meio de lado, machucando 
uma das patas e a cabeça. Contudo as formigas e o papagaio procuraram animá-la, deram
lhe de comer e de beber. 

- Já está em condições de ir andando, amiga? Não temos tempo a perder. Malu mal 
acabara de pronunciar essas palavras, e ouviram barulho pela casa. Carvão, o cãozinho, 
entrou pela cozinha a dentro, ganindo de alegria, saltando e sacudindo aquela cauda preta 
que parecia um veludo. 

- Nossa! o pessoal está chegando. Corramos para o jardim. A gente se esconde lá e à 
noite escapa. 

Tartaruga não é muito de correr, mas deu nela uma esperteza nesse dia ! Bem que 
estava com o coração doendo. Afinal de contas D. Lourdes era tão boa! Ah , mas viver no 
cativeiro, numa prisão de vidro, isso não. Não dava com sua natureza. 
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Quando a noite caiu, rumaram para o grande lago da cidade . Tatá recobrou a saúde 
,e, em parte, a alegria de viver, essa alegria que só sente quem é livre. 

Ficou conhecendo no lago o sapo Molosso, de quem se tornou grande amiga. Molos
so era um sapo boêmio, alegre, cantor e contador de aventuras. 

- Eu já estive no Araguaia, Tatá. É um rio colosso. Dizem que tem mais de quinhen-
tos lagos. Os por-de-sóis e as madrugadas são famosos. E aquele mundão de praias?! 

- E nas noites de lua, Molosso, as areias brilham, o rio brilha. 
- Eu que não sei, se gosto tanto de cantar pelas noites a dentro?! 
- Você canta chamando chuva. 
- Canto para a lua também. 
- A gente vai voltar, não vai? Dizia a tartaruguinha suspirando a olhar o horizonte 

distante. 
- Prepare-se. Logo empreenderemos a viagem de regresso. 
Tatá só vivia sonhando, a esperar o dia da volta para seu grande rio, o rio mais belo 

do mundo. 
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TININHA NO ESPAÇO 

A família do Dr. Lineu preparava-se para uma viagem à lua. Depois de conhecerem o 
mundo todo, iam passar uma temporada naquele satélite, o que se tornara comum entre 
os homens, agora que corria o ano dois mil e ... muitos. O Dr. Lineu tinha três filhos. Ti 
ninha era amiga e vizinha deles. Só que eles eram muito ricos e ela era pobre. Morava com 
a mãe viúva, numa dependência dos fundos do palacete deles. Ela se encantava ao ouvir 
as histórias das viagens e sempre tivera vontade de ir junto. A menina não se conformava 
de não poder ir. A lua, que beleza! Ver aquele mundo de estrelas lá em cima! Devia ser 
tudo grande e bonito demais. Na véspera da partida, quase ninguém conseguia dormir ou 
ai imentar-se. 

Orion 1, um robô adulto, e Chiquinho A 20, "filhinho" de Orion, eram dois robôs 
que a família possuía para ajudá-la em inúmeras tarefas. E isso era comum também naque
la época: as famílias ricas possuíam seus robôs. Os meninos tinham capacetes, túnicas, 
sapatos lunares, que experimentavam com grande euforia. Atiravam suas coisas para o 
ar, davam socos em Orion e Chiquinho, fazendo a maior algazarra. Orion repreendia com 
uma voz rouca, que, a princípio, assustava quem não estivesse acostumado. "Não façam 
isso, crianças, respeitem a gente!" As vezes, os meninos mexiam nos controles dos dois 
robôs e eles começavam a andar pra lá e pra cá como se estivessem tontos, sacudindo as 
cabeças metálicas. Aí sim, é que os garotos davam boas gargalhadas. "Cuidado, meninos, 
não sou muito paciente! Cuidado"!, dizia Orion com a voz rouca e ainda mais zangado. 
Somente T ininha é que não ria. Olhava tudo aquilo sem participar, com um rosto triste. 
Quieta, parecia espiar muito longe. Orion, que a entendia bastante, percebeu a tristeza da 
menina e ficou com muita pena. Aproveitou enquanto os outros se afastaram um pouqui
nho e perguntou: 



- Você quer ir, não é? 
- Quero. Estou louca pra ir. 
- Eu dou um jeito. 
- Que jeito? Você acha que mamãe vai deixar? Que o Dr. Lineu vai querer levar-me? 
- Quem sabe! 
- Eu não tenho roupas espaciais, nem posso pagar a passagem. 
- Eu te levarei clandestinamente. 
- Isso é errado. 
- Ah, bobagem, depois que você estiver lá em cima, todo mundo vai perdoá-la. 
- Eu tenho medo. 
- Deixe por minha conta. 

Saíram naquela madrugada. Orion trabalhou com eficiência ajudado por Chiquinho. 
Da ida de T ininha, entretanto, guardou segredo absoluto, pois Chiquinho era um robôzi 
nho malvado e desmancha prazer. Se soubesse, iria imediatamente denunciar. 

Depois que estavam a milhares de quilômetros distantes da terra, Orion, afl ito, 
entrou por um corredor, penetrou numa cabine reservada e secreta. Abriu uma grande 
caixa metálica e, de lá, retirou Tininha, que estaria morta se seu amigo robô demorasse 
uns segundos mais. Ela se levantou meio cambaleante, abriu muito os olhos, encarou es
oantada o amigo. 

- Estamos viajando, T ininha, há algumas horas. 
- E mamãe? E mamãe? ... falou querendo chorar, como se estivesse arrependida de 

sua loucura. Começou a andar incerta, pois não estava bem treinada com aqueles trajes 
espaciais. 

- Vamor dar o alarme! 
Quando os dois surgiram no salão da espaçonave "Via Láctea 1", o Dr. Lineu, acom

panhado de sua família, veio correndo. 
- Tina, mas como, você veio? Não é possível! 
A menina abaixou a cabeça e permaneceu muda. Houve confusão, os passageiros 

aproximaram-se curiosos. Daí a pouco, o comandante estava informado da pequena passa
geira clandestina. Orion confessou sua cu lpa e explicou por que ajudou a menina. Ambos 
foram repreendidos com palavras enérgicas pelo Dr. Lineu e pelo comandante, mas foram 
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perdoados. Chiquinho malvado, dizia: "Aí sua fujona, vão jogar você no espaço"! Tina 
não deu ouvidos. Pediu que queria falar com a mãe. A base na terra foi chamada. Dentro 
de algumas horas sua vontade foi realizada. 

- Alô, mamãe, você me perdoa? Eu estou bem. É uma maravilha estar aqui em cima. 
- Minha filha, você está bem? Graças a Deus. Quando voltar, eu te ensinarei a fugir 

:fo novo, viu sua engraçadinha! Como teve coragem de fazer uma coisa dessas? 
- Eu queria tanto vir, mamãe! Me desculpe, sim? 
- Está bem, está bem. Rezarei para que você seja feliz. Não seja teimosa. Minha bên-

ção para você. Um beijo. 
- Obrigada. Um beijo. 
Lunápolis era uma cidade moderna, uma grande capital que os terráqueos construi

ram na lua. Era bonita, com edifícios de fachada de vidro colorido e praças com fontes. 
Tininha achou tudo uma beleza. De lá parecia-lhe que o universo era mais lindo. Uma 
coisa, porém, não agradou à menina: não havia uma planta, uma árvore, uma flor. Ela, 
por fim, cansou-se daquelas coisas metálicas e mecânicas. Começou a ficar triste. 

Orion, um dia, perguntou-lhe: 
- Você está triste, menina? 
- Orion, eu queria ir a um lugar diferente. 
-Vamos. 
- Você conhece algum? 
- Conheço, mas ... o que procura você? 
- Qualquer coisa bem viva, uma flor, por exemplo. 
- O que é uma flor? 
- Credo, Orion! Que vergonha, um robô não conhece flor! Uma flor ... uma flor ... é 

uma coisa linda e perfumada. 
- Menina boba, uma flor não serve para nada. 
- Você é um robô, não entende. 
- Puxa, precisa responder desse jeito? 
Assim, numa noite calma, Orion, acostumado a dirigir o autolunus do Dr. Lineu, saiu 

com a menina, sem que ninguém soubesse. Corriam a toda velocidade, tinham pouco 
tempo. 

Depois de certo tempo de viagem, a sombra da noite ia diminuindo, diminuindo. Ca
minhavam para um lugar de luz brilhante, talvez a nascente da Aurora. Quanto mais avan-
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çavam, mais clara se tornava a luz. Passaram ladeando uma cratera, contornaram uma mon
tanha: por fim, a luz surgiu plena. Era um lugar formoso. Arvores gigantescas, vegetação, 
flores de feitios e cores variadas, colinas doiradas, uma doce aragem perpassando. 

- Tire o meu capacete, Orion. 
- Não, Tina, é perigoso. 
- Que nada. Tire logo. 
- Está bem, mas cuidado. 
Orion libertou a menina dos pesados trajes e, pela primeira vez no mundo dos espa

ços, ela se sentiu realmente livre e feliz . Entraram vagarosamente, a menina cada vez mais 
extasiada com tudo o que via. De repente, aproximou-se deles uma criatura alta, clara, 
cabelos compridos e túnica leve de cor verde. O Homem Louro cumprimentou os dois. 
Acariciou os cabelos de Tininha e sorriu bondoso. Tininha assustou-se, mas havia tanta 
suavidade no rosto dele que ela sorriu também. Depois ele falou uma I íngua estranha, 
cujas palavras ela nem de leve entendeu. Mas sua fala era mansa e rolava como música. 
Orion, que entendia todas as I ínguas, falou com ele. Pouco depois foram convidados para 
visitar o país. Encontraram muitas outras pessoas e todos eram sorridentes, saudáveis e 
pareciam bons. A beleza e a perfeição desse país eram tantas, que só contando de outra 
vez. O tempo passava rápido. Com grande pesar de Tininha tiveram de regressar. O 
Homem Louro convidou-os para vir sempre que quisessem e deu a Tininha dois presentes: 
uma mudinha (de planta) e uma barra de ouro. A muda era de uma flor de rara beleza. 
Talvez conseguissem, com a ajuda da ciência, fazer com que ela vingasse em outras 
regiões. O amigo Louro recomendou-lhe que levasse um pouco de terra, porque talvez o 
terreno seco e arenoso do outro lado da lua não tornasse possível o desenvolvimento da 
9lanta. A barra de ouro era enorme, Orion teve de carregá-la, tal era seu peso. A menina 
pulou de contente. Agradeceu a seu amigo e prometeu que voltaria sempre que pudesse . 

No caminho de volta, Orion perguntou a ela: 
- Você sabe que essa barra de ouro vale uma fortuna? 
- Como? 
- Você pode comprar mil coisas com ela. 
- Que bom! e bateu palmas. 
- O que você vai fazer com ela? 
- Dar para mamãe. Assim ela poderá comprar uma casinha para nós, pagar a minha 

escola sem trabalhar tanto, e vir passear na lua ... Comprará para mim uma linda boneca e 
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muitos brinquedos. Sabe que eu só tenho os brinquedos velhos dos filhos do Dr. Lineu? O 
Homem Louro é muito amigo, não é, Orion? 

- É, Tina, muito amigo mesmo. 
- E você também é. 
- Sim, T ininha, sou seu amigo. 

ººº 
A muda foi plantada e bem escondida. Naturalmente, também esconderam a barra 

de ouro. 
Chiquinho, o robôzinho mau, que era também muito vivo, observou que Orion 

estava ficando distraído e gastando o dobro de energia consumida normalmente. Desco
briu ainda que havia um segredo entre ele e a menina. Um dia acompanhou o robô até a 
porta da câmara. A plantinha, cuidada por Orion, milagrosamente vingara e dera urna flor 
bel íssirna. A barra de ouro estava guardada em urna caixa dentro do armário. Chiquinho 
vira só a planta, mas deduzira que devia haver mais alguma coisa escondida no armário. 
Ele notou também que Tininha quase não brincava com as outras crianças. Ou ficava dor
mindo de dia ou rondando pelos lados da câmara. 

Urna noite, resolveu ficar de plantão para ver o que acontecia. Viu Orion e a menina 
saírem de carro. Esperou até que voltassem, quase com o nascer do dia. Corno ele era 
esperto e maldoso, não contou tudo logo. " Espie, eles têm alguma coisa escondida na 
câmara L. Veja o que é, mas não dê alarme. Vamos descobrindo aos poucos. Pergunte 
onde é que eles arranjaram". Assim, Lúcio, o filho do Dr. Lineu, descobriu o segredo e 
contou-o à irmã, que o contou à mãe, que o contou ao pai e este ao Comandante. 

Resolveram interrogar Orion. 
- Onde é que vocês arranjaram aquelas coisas? 
- Não posso dizer, Senhor. 
- Você me deve obediência e terá que confessar. 
- Desculpe-me, Senhor, mas não direi. 
- Então, mandaremos desmontar você. E você será um monte de metal inútil. 
- Não importa, Senhor. 
A conselho de Chiquinho, o dedo-duro, deixaram Orion, mas resolveram seguir os 

passos dele e da menina. Os dois amigos deixaram de fazer a viagem por algum tempo. 
Mas T ina começou de novo a f icar triste e Orion não suportava vê-la triste. 
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- T ina, quem sabe se o perigo passou. Vamos esta noite? 
- Será que não nos vamos arriscar? 
- Perigoso de agora em diante sempre é. 
- Vale a pena, não vale? 
- Pois então a postos. Hoje iremos. 
A menina ficou com a fisionomia radiante. 
Chiquinho fora, naturalmente, encarregado de vigiá-los. Durante todo esse tempo 

ele não se cansou. Os maus não se cansam de arquitetar seus planos maldosos. "Eles vol 
tarão, eu sei que voltarão!", pensava sempre. 

Quando saíram, ele foi correndo avisar o Dr. Lineu. Partiram às pressas e consegui 
ram a pista dos dois. 

No dia seguinte, puseram em execução um velho plano: prenderam Tininha e Orion 
na Câmara L e organizaram uma expedição para conquistar a outra face da lua, onde 
jamais outro terráqueo havia posto os pés. O velho instinto de guerra e de ambição explo
diu de novo no coração do homem. Depois que a terra inteira fora quase arrasada pela ter
ceira guerra atômica, com a destruição total da maioria das velhas civilizações, os homens 
que restaram resolveram fazer uma trégua e viver em paz e amor. Entretanto, a perspecti 
va da conquista de um mundo bonito e rico despertou de novo a cobiça no coração do 
homem. 

Encerrada na câmara, Tin inha chorava. Orion, desesperado, lutava para conseguir 
abrir uma porta ou uma janela por onde fugissem. Deviam avisar o Homem Louro. Era 
preciso salvar seu amigo, a gente toda dele, aquele reino rico e feliz. Orion já estava 
exausto, atingindo os limites de sua resistência. Os pontinhos luminosos de seu peito, que 
acusavam o funcionamento regular, começaram a falhar. Por fim, conseguiu abrir uma 
janela. Olhou para baixo e viu que teriam de saltar uma grande altura. O choque da queda 

iria danificar seu organismo, ou melhor, seu mecanismo, mas lutaria até o fim. Disse à 
Tininha que segurasse bem f irme nos seus ombros. Saltou com ela. 

A voz de Orion já estava grave e vaci lante, porém com um grande esforço poderia 
manter os movimentos bem coordenados. 

- Sei de um carro especial na garagem. É mais rápido que o deles. Corramos! 
- Corramos, Orion, Deus nos ajude a chegar. 
Conheciam outro caminho mais curto. Toda aquela região já lhes tornara familiar. 

Foram numa velocidade estonteante. A Expedição estava quase entrando no país do 
Homem Louro. A frente caminhava o comandante empunhando poderosíssimas armas. 
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Do outro lado vinha o Homem Louro acompanhado de alguns ajudantes. Ao seu encontro 
caminhava Orion, já cambaleante. 

A voz de Orion mal saía, rouca e grave. 
- Homens, só entrem aqui com intenções de paz. Neste reino só existe amor e bele

za! 
- Tudo o que existe na Terra e nos céus pertence a nós, homens da Terra, seres mais 

inteligentes. 
Orion transmitia ao Homem Louro o que diziam os homens e vice-versa. 
- Não, aqui não entrarão. 1 nteligentes, talvez sejamos até mais que vocês. Além dis-

so, a maioria dos Homens da Terra só pensa em saquear e destruir. 
- Essa região será nossa, disse o Comandante. 
- Jamais! 
!\~ai sussurrou Orion as últimas palavras, suas pernas foram se dobrando e sua cabeça 

metálica pendeu no peito. 
Tininha começou a chorar. 
- Orion está morrendo, Dr. Lineu . Socorra-o! 
Mas os homens continuavam imóveis, com as faces ferozes. 
· Andem, partam eles têm armas muito mais poderosas que as de vocês. Eles conhe

cem o Universo mais do que vocês. Só fabricaram armas porque sabiam que, um dia, vocês 
viriam. Partam, partam enquanto é tempo. 

Chiquinho avançou alguns passos. O Homem Louro fuliminou-o com um raio que 
o deixou imobilizado. 

O Homem Louro aproximou-se mais uma vez de Orion e pediu a ele que transmi
tisse aos homens sua mensagem: "Ele pede que partam ainda hoje. Amanhã Lunápolis será 
destru ida e ele não quer ver na Lua um rastro sequer do Homem da Terra". 

O robô acabou de transmitir sua mensagem e tombou. O silêncio foi quebrado ape
nas pelo soluço de Tininha, que correu para junto de seu amigo, tentando socorrê-lo. 

O Comandante da Expedição dos Humanos agiu sensatamente: resolveu ir embora. 
No dia seguinte, inúmeras aeronaves partiram para o espaço em demanda da Terra. Tini
nha esquecera a barra de ouro. Mas de sua aventura levava duas coisas: a flor, linda e es
tranha que crescera e desabrochara; e a pressa de chegar para que Orion fosse logo conser
tado, pois, apesar de robô, ele era seu melhor amigo. 
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De Antônio d'Ãvi la : 

" (. .. ) seu livro " O Congresso d as Bruxas" me dá a impressão de uma pena hábil e 
flexível no manejo da I íngua, por vezes bela, por vezes tocada de belos vôos I íricos. Lin
guagem correta, pura, você se revela de boa formação humanística, de espírito muito 
elevado no pensamento e na fil osofia de quanto escreve. De imaginação fecunda, soube 
enlaçar, ao mesmo tempo, o real e a fantasia , o trad icional e o moderno, a fada e a técni
ca, de modo mu ito engenhoso . 

Parábens, Marietta! A mim que alegra encontrar uma autora forrada de cristianismo 
e com visão segura do mundo, do homem e dos problemas humanos. E mais, grande co
nhecedora dos pequenos leitores ." 

De Lúcia Machado de Almeida: 

"( ... ) Gostei mu ito de suas estórias. São puras e de comovente simpl icidade. Uma 
coisa que faz bem a gente, acredite. Estou certa de que ..tanto os adultos como as crianças 
se divertirão a valer com seus contos que tão bem refletem a bela alma que você tem. Ur . 
a braço e ... parabéns! " 

De Antenor Santos Oliveira : 

" ... só agora tive o prazer de me delic iar com seu excelente livro " O Congresso das 
Bruxas" . São seis contos muito bem escritos. Do segundo ao sexto, ache i-os todos adm i
ráveis. Se não tanto o primeiro, deve-se à minha aversão pelos assuntos tenebrosos ( ... ). " 

A senhora tem imaginação fertilíssima que a faz criar assuntos, personagens e situa
ções encantadoras, com brilhante pena." 

De Ganymedes José: 

" Plagiando as palavras de Nelly Alves de Alme ida, você tem notável habilidade para 
escrever e suas estórias vão varar o tempo. E só não desculpo a-Nelly por haver declarado 
que, •se você consegue isso, é porque o faz com carinho, inteligência e amor, por que estas 
são também minha palavras, pois é fácil identif icar o coração, quando ele fala , através 
de palavras que atingem o ser humano independentemente de sua idade .._ P,Orque o cora· 
ção é eterno. 

( ... ) Você é limpa, objetiva, coloqu ial , simples, coloriante. O que é isso? É um termo 
meu : colore as coisas com simplicidade. " 
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