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Aquele era um dia como qualquer outro na
vida de Estefânia. Acordou bem cedinho e tomou o café da 
manhã. Ela odiava as quartas-feiras, porque eram os dias 
em que aconteciam as aulas de educação física. Infelizmente, 
naquela ocasião, teria que enfrentar outra aula dessa disci-
plina. Antes de a garota partir, dona Cleusa disse para ela:

— Estefânia, leva o seu casaco. Parece que está frio lá 
fora!

— Obrigada por lembrar, mãe!
O pai da menina, o senhor Sílvio, também falou:

— Esteja bem atenta durante as aulas e tenha um bom dia!
— Bom dia para você também, pai!
Ela saiu apressadamente de casa. Caminhava a passos 

rápidos pela rua. Passava por uma casa na qual as flores do 
ipê cor-de-rosa pulavam pelo muro e desciam lindamente 
até o lado de fora da residência. Ao lado do imóvel, havia 
um bar; ele ainda estava fechado, mas uma música tocava 
no interior do estabelecimento. Era uma canção antiga, o 
ritmo era marcado por estalos de dedos — o tipo de som que 
Estefânia adorava ouvir. 



6

O sol já brilhava forte. A garota caminhava e sorria. 
Percebeu que o cadarço do tênis estava desamarrado; pa-
rou por um instante, abaixou-se para perto do pé e amarrou 
o cordão que estava solto. As lojas da grande avenida, que 
ela percorria até chegar à escola ainda estavam fechadas. 
Estefânia sentia-se bem naquele trajeto. Era tudo tão fami-
liar: parecia que já fazia parte da vida dela cada pedacinho 
da vizinhança. Entretanto, o dia ficava nublado quando ela 
chegava ao destino de todas as manhãs: a terrível escola.

A escola não possuía uma entrada bela e definida, sen-
do constantemente trocada de lugar. O prédio cinza sempre 
parecia ofuscar os raios de sol. Logo na entrada, quando 
Estefânia cruzava o portão, alguns garotos começaram a 
cantarolar:

— Estefânia nariz grande! Estefânia olhos e cabelos es-
curos! Estefânia nariz grande! Estefânia olhos e cabelos es-
curos!

A garota sabia que não adiantaria discutir com eles. O 
grupo era composto por quatro moleques e ela estava so-
zinha. A menina passou apressadamente e não olhou para 
os importunos. O líder do grupo chamava-se Leonardo; os 
olhos dele eram verdes e o nariz bem pequenino. Os outros, 
pertencentes à turminha, também possuíam característi-
cas semelhantes. Joel, Abelardo e Loro eram os nomes deles. 
Pensavam que eram superiores a quem não tinha os olhos e 
cabelos escuros — e, também, o nariz grande. 

Esses apelidos incomodavam profundamente Estefâ-
nia. Ela pensava que não existia ninguém superior e nem 
inferior; que somos todos diferentes e é isso que faz cada 
um de nós especial. A garota sempre tinha isso em mente. 
O caminho até a sala de aula parecia interminável. Passava 
pelos corredores e olhos julgadores miravam fixamente a 
menina. Ela não entendia o porquê dos outros alunos que-
rerem que o cabelo dela fosse pintado de loiro. Estefânia 
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gostava de ser da maneira que era. Sentia-se linda das pon-
tas dos dedos dos pés até os fios de cabelo na cabeça. 

Assentava-se sempre na primeira carteira da fileira. 
Gostava de estar em frente à porta, porque podia observar o 
que acontecia do lado de fora da sala de aula. O sinal soou e 
a primeira aula iria começar. Os alunos entravam esbarran-
do na carteira de Estefânia. Ela tinha que segurar o material 
escolar para que tudo não caísse ao chão. 

As duas primeiras aulas eram de matemática. A profes-
sora chamava-se Fátima. Ela era muito pontual e dominava 
os números de uma forma inacreditável. Além disso, tor-
nou-se uma grande inspiração para Estefânia. 

— Silêncio, turma! Todos em seus lugares. Vou corrigir 
no quadro a lição de casa que foi dada a vocês. 

Estefânia abriu o caderno. Ela gostava de enfeitar as 
bordas das páginas do caderno com desenhos de flores — 
pensava que isso disfarçava a letra dela que não era muito 
bonita. A garota era uma excelente calculista. Gostava mui-
to de resolver charadas matemáticas. 

A turma estava estudando proporcionalidade. Exis-
tiam razões inversamente proporcionais e diretamente 
proporcionais. Estefânia entendia esse conceito. Uma razão 
era inversamente proporcional quando a grandeza aumen-
tava se a outra diminuísse, e as diretamente proporcionais 
ocorriam quando as grandezas aumentavam e diminuíam 
juntas. Era o que a garota observava.

— Turma, vejamos o primeiro exercício. Eu caminho a 
uma velocidade de 2 metros por segundo e gasto 150 segun-
dos para chegar à escola; se eu caminhar a uma velocidade 
de 4 metros por segundo, eu gastarei 75 segundos. Essa é 
uma grandeza inversamente ou diretamente proporcional? 
Por quê? 

Nenhum aluno respondeu. Estefânia ficava impressio-
nada como os estudantes eram desinteressados em apren-
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der os conteúdos de cada disciplina. Apesar de ela saber a 
resposta, não falava nada também. Tinha vergonha de falar 
em público. 

Ela gostava de sempre conhecer mais conceitos sobre 
matemática, literatura, ciências, história e geografia. Sabia 
que era muito pequena em um universo tão grande e que 
havia sempre algo novo para aprender. 

Estefânia, todas as noites, observava o céu. Desenha-
va um mapa das estrelas. Achava muito interessante a mo-
vimentação dos pontinhos luminosos no céu. Era possível 
ver as “Três Marias”. Esse grupo de estrelas era famoso na 
região em que ela morava — diziam que muitas pessoas no 
passado orientaram-se através delas.  

Outra curiosidade sobre a garota era que ela amava 
navegar na internet e descobrir mais sobre a história do 
Brasil. Ela queria saber quem foi Teresa Cristina. Havia uma 
avenida com esse mesmo nome, mas Estefânia não sabia 
quem era essa senhora. Descobriu, então, que Teresa Cristi-
na foi casada com D. Pedro II, e foi a última imperatriz con-
sorte brasileira. 

Além disso, a menina pesquisava sobre história da arte 
e literatura. Percebia que a arte podia dizer muito sobre o 
homem de cada época. Por exemplo, durante o Modernismo 
os artistas queriam quebrar os modelos de arte rebuscados 
e pré-estabelecidos. Então, faziam arte daquele jeito que 
muitas pessoas acham estranho. Não se preocupavam em 
executar uma pintura considerada harmoniosa. 

A aula de matemática passou rápido para Estefânia. Em 
seguida, o tormento começaria. A terrível aula de educação 
física. O professor, que frequentemente estava suado, che-
gou à sala de aula e falou:

— Troquem de uniforme rapidamente! Não quero de-
mora para começar a aula!
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Rodrigo, o professor de educação física, era alto e ma-
gro, falava de forma gritante, não sabendo conversar com 
a voz em um tom normal ou de forma educada. Implicava 
com a postura de Estefânia durante as aulas dele, dizia que 
ela precisava ser mais agressiva durante o jogo e deixar a 
gentileza para a sala de aula. A garota discordava totalmen-
te disso. Os jogos olímpicos foram criados para evitarem 
as guerras. Ao invés de entrarem em confrontos, os países 
enviavam atletas para representarem a nação. Se esse é o 
objetivo das competições, por que não deveria ser gentil 
durante o jogo? 

No vestiário feminino, Estefânia escutava a conversa 
de algumas garotas.

— Hoje eu vou entrar para ganhar. Se alguém entrar na 
minha frente para pegar a bola, eu derrubo!

— Vamos fazer um time forte. Deixaremos de lado prin-
cipalmente a Estefânia. Ela é uma mala para o time. Não 
consegue correr direito, nem jogar a bola com força. 

A primeira garota a falar chamava-se Jéssica e a 
segunda era conhecida como Marinão. O nome verdadeiro 
era Marina, mas como ela era muito maior que as outras 
estudantes, ela própria denominava-se dessa maneira. As 
duas estavam envolvidas na maioria das brigas dentro e 
fora da escola que envolvia a garotada do bairro. 

Estefânia saiu disfarçadamente do vestiário e foi con-
versar com o professor Rodrigo:

— Professor, eu não poso entrar na aula de handebol. A 
Jéssica e a Marinão irão acabar comigo. Eu escutei a con-
versa delas no banheiro. 

— Que coisa mais feia, Estefânia! Escutar a conversa dos 
outros no banheiro. Chega de desculpas, vá logo para a qua-
dra!

Sem outra escolha, Estefânia foi para a quadra. O pro-
fessor pediu para que formassem dois times. Como sempre, 

posso
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ninguém queria Estefânia no time. O professor teve que pe-
dir para que a aceitassem no time adversário ao de Jéssica 
e Marinão. Isso era ainda pior: jogar contra as duas, para 
Estefânia, significava ter que enfrentá-las.

O jogo começava. Jéssica derrubava todas as alunas 
que se encostavam à bola. O professor não estava na qua-
dra. Como sempre, ele passeava pela escola enquanto a aula 
transcorria. Estefânia estava perto do muro que cercava o 
local. Distraidamente, olhava para as nuvens. Uma delas pa-
recia um lindo coelhinho. O céu estava azul de uma manei-
ra tão linda ao contrastar com os raios de sol. De repente, a 
bola veio em direção à Estefânia. Por impulso, ela segurou

-a. Marinão gritou para informar com quem estava a posse 
da bola naquele momento. Jéssica correu em direção à Es-
tefânia e empurrou-a para pegar a bola. 

O barulho oco no chão foi forte. Estefânia caiu e sujou 
todo o uniforme. O jogo parou por um momento e todos 
começaram a rir da garota caída. A dor era tão forte que ela 
não conseguia reagir ao que aconteceu. Depois de um breve 
tempo, a menina levantou-se do duro piso e foi ao vestiário. 
As lágrimas corriam pelo rosto dela. 

Nem por um decreto, ela pensou, voltaria para a quadra 
naquele dia. Olhou bem para o espelho. O suor na face mistu-
rava-se com a sujeira do piso e as lágrimas de Estefânia. 

O sinal para a hora do recreio não demorou soar. Este-
fânia pegou a lancheira que possuía. Era uma bolsinha cor-
de-rosa com flores bordadas. Foi até as escadarias do pátio, 
assentou-se sozinha e retirou o lanche composto por uma 
maçã, um sanduíche de presunto e suco de frutas. Naquele 
local, outra aluna solitária sempre aparecia. O nome dela 
era Emanuela. Uma vez ou outra ela trocava algumas pala-
vras com Estefânia. Naquele dia, trocaram apenas sorrisos. 
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Uma quarta-feira difícil como todas as outras 
para Estefânia. Ela só queria esquecer aquele dia terrível. 

Durante a noite, a garota assistia a um programa de 
televisão. Nele a apresentadora estava em uma viagem por 
Dubai. Uma música árabe tocava enquanto a reportagem 
era mostrada. Sobre um camelo, a mulher atravessava vá-
rias dunas de areia. 

Estefânia estava cansada do dia exaustivo que tivera. 
A televisão parecia, agora, uma música de ninar. Os olhos 
da menina não conseguiam mais ficarem abertos. A noite 
estava quente, mas um vento refrescante começou a soprar. 
Estefânia começou a dormir, e o sono dela era muito sereno. 

Uma luz brilhava tão reluzente que acordou Estefânia. 
Ela colocou as mãos sobre os olhos. Tentava entender de 
onde surgia aquele brilho. Levantou-se e percebeu que a 
luminosidade vinha da parede. Repentinamente, o quarto 
dela ficou todo branco como se não existissem os móveis 
que havia ali. Depois, surgiu um túnel. Ele girava em eternas 
espirais. Luzes em vários tons de alaranjado compunham-
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no. O mais surpreendente surgiria no próximo instante. Um 
trem a vapor apareceu de dentro do túnel. 

Os vagões eram amarelos, e a cabine da locomotiva 
era alaranjada. Um homem velho gritava na porta do pri-
meiro vagão:

— Todos a bordo! Todos a bordo!
— Senhor, com licença, para onde este trem irá? — Per-

guntou Estefânia.
— Ora, você não sabe? Todos aqui sabem para onde 

querem ir. Senão, por que estariam à espera do trem?
— Mas, senhor, eu não sei como eu cheguei até aqui.
— Como não sabe? Se você não sabe de onde veio e para 

onde vai, sou eu que saberei?
— Bem, isso de fato é verdade. Porém, preciso saber o 

destino dessa viagem.
— Esse é exatamente o problema de muitas pessoas: 

querem a todo custo saber em qual lugar as viagens termi-
naram. Querem ter o controle de tudo o que acontece. Por 
que não embarca para saber em qual lugar esse trem irá 
parar?

— Porque eu não conheço o senhor. Não posso confiar a 
minha viagem a um desconhecido. 

— Vejo que é uma garotinha muito sábia. Aprendeu o 
que seus pais ensinaram a você. “Nunca converse com es-
tranhos”, certamente, eles disseram isso para ti. 

— O senhor está certo outra vez. Vejamos, agora tenho 
outro problema, já que falou nos meus pais. Como faço para 
voltar para o lugar de onde vim?

— Agora eu não sei o que responder. Você é boa em fazer 
perguntas e charadas!

— Então, apresente-se para mim. Depois disso, decido 
se embarco ou não nessa viagem.

— Como quiser, senhorita! Eu sou Locomotivus, prazer 
em conhecê-la. Fico responsável pela organização dos va-
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gões, dos passageiros e das bagagens. O meu irmão, Mário, é 
o maquinista. Herdamos esse belo ofício de nossa família. Há 
gerações somos responsáveis por viagens de trem na região.

O senhor Locomotivus era um pouco peculiar se com-
parado aos outros homens de meia idade que Estefânia co-
nhecia. O que mais chamava a atenção na aparência dele 
era a cor dos olhos. Esta parte colorida que possuímos nos 
nossos olhos, que se chama íris, era alaranjada. Sim, ao in-
vés de ter os olhos verdes, azuis, castanhos ou negros; tinha 
os cor de laranja.

— Prazer em conhecê-lo também, senhor Locomotivus! 
Entretanto, preciso ainda saber qual o destino dessa viagem.

— Vamos prosseguir nossa conversa. Essa locomotiva 
irá para a última parada: o Reino do Rancho Fundo.

— Que nome curioso! De onde venho, existe uma can-
ção que fala sobre um lugar chamado Rancho Fundo.

— Talvez, quem escreveu essa canção pode já ter estado 
por lá!

— Não acredito muito nessa teoria. Penso que seja ape-
nas uma coincidência.

— A senhorita também não se apresentou para mim. — 
Falou o homem com um ar de ressentimento.

— Desculpe a minha falta de gentileza, senhor Loco-
motivus. Eu sou Estefânia. Uma garota simples que está no 
ensino fundamental ainda. Não sei muita coisa, e sempre 
estou à procura de novos conhecimentos.

— Muito interessante, senhorita Estefânia. Não sei o que 
é isso que você chama de ensino fundamental. Por aqui nós 
não frequentamos esse tipo de lugar.

— O ensino fundamental é uma etapa da educação nas 
escolas do lugar de onde venho.

— Curiosíssimo! Nas nossas escolas, dividimos as eta-
pas do aprendizado em: nobreza do coração, perspicácia do 
conhecimento e aplicações práticas da compaixão. 
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— Surpreendente! Eu queria que a minha escola aplicas-
se isso no que aprendemos.

O homem olhou para o relógio de pulso dele e espan-
tou-se:

— O tempo realmente voa por aqui. Não temos hora 
para perder. Então, o que decidiu fazer: vai embarcar nessa 
viagem ou ficará aí parada?

Estefânia olhou bem para os lados. Tudo que havia naque-
le local era uma imensidão branca e um túnel coloridíssimo. 

— Já que não posso voltar, eu seguirei nessa viagem!
— Excelente escolha, excelente escolha! Vamos, entre 

rapidamente que partiremos em poucos instantes.
Ao entrar no trem, uma multidão aglomerou-se ao re-

dor de Estefânia. 
— Olhem! Os olhos dela são negros!
— Meu Deus! Que menina linda!
— Nunca tínhamos visto alguém com os olhos tão lin-

dos! Parecem jabuticabas! 
O mais curioso é que os olhos de todos os humanos ali 

presentes eram coloridos, mas não era colorido como no 
nosso mundo. Assim como os olhos do senhor Locomotivus, 
era tudo muito colorido. Olhos lilases, vermelhos, cinzas, 
alaranjados e de várias outras cores. 

As pessoas no local vestiam roupas engraçadas. Es-
tefânia achou tudo muito parecido com as vestimentas da 
Família Real Brasileira. Um senhor, que estava um pouco 
acima do peso considerado saudável, parecia-se extrema-
mente com D. João VI. As roupas, entretanto, eram muitíssi-
mo coloridas em cores fortes e vibrantes. Muito cor-de-rosa, 
amarelo, verde e azul. Além disso, utilizavam perucas que 
também eram coloridas. Essas perucas, segundo Estefânia, 
eram similares às da rainha Maria Antonieta da França.

Uma pessoa veio às pressas falar com Estefânia:
— Nunca tinha vistos olhos tão lindos! Eu sei que já dis-

seram isso para você, mas eu realmente necessito falar!
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— Muito obrigada, senhorita! Ninguém nunca havia fa-
lado isso para mim.

— Diga-me, qual o seu nome? De onde veio? Para onde vai?
— São muitas perguntas! — Respondeu Estefânia aos risos.
— Venha sentar-se comigo e minhas filhas em nossas 

cadeiras. 
As cadeiras dentro do trem eram enfileiradas umas 

atrás das outras. Quando você assentava-se, podia ver ape-
nas a parte de trás das cabeças de quem estava a sua frente. 
Os cachinhos da peruca amarela da pessoa que estava na 
dianteira caíam na direção de Estefânia. 

A mulher, que havia convidado Estefânia para junto 
dela e das filhas, usava uma peruca metade amarela e a ou-
tra metade magenta. Os olhos dela eram vermelhos em um 
tom bem claro. O vestido que usava era cheio de anáguas e 
possuía vários corações bordados nele. 

— Ainda não me apresentei, querida! — Disse a mulher 
que continuou a falar: — Meu nome é Coraci. Minha que-
rida, sempre siga o seu coração! Ele sempre guiará você 
para o melhor caminho! Estas são minhas filhas: Catarina 
e Leopoldina.

A primeira era loirinha e a segunda moreninha. As rou-
pas delas pareciam de bonecas. Na realidade, elas asseme-
lhavam-se a esses brinquedos. Catarina usava um vestido 
azul claro repleto de coelhinhos bordados, e Leopoldina 
vestia uma blusa prateada e uma saia cor-de-rosa, a pele 
escura ressaltava ainda mais os lindos olhos lilases. 

Nessa viagem estranha, as pessoas adultas vestiam-se 
como membros da família real, porém coloridíssimos. E a 
meninada usava roupas de bonecas e bonecos.

— Olá, querida visitante! Siga sempre o seu coração! — 
Falou Catarina.

— Mas, não se esqueça de usar a cuca de vez em quan-
do! — Retrucou Leopoldina.

Ambas as garotas falaram como se estivessem cantando.
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Uma linda fada, meio atrapalhada, corria com 
sapatilha de bailarina nos pés. 

— Condessa Coraci! A sessão do Chá de Pitanga já vai 
começar!

O vestido da fada era rosa bem claro, completamente 
coberto por brilhos prateados, e alcançava apenas os joe-
lhos dela no comprimento. As asas eram azuis bem claras, e 
a varinha de condão era dourada. 

— Oh, Tina! Deixa-me apresentar minha convidada. Esta 
é… Qual é mesmo o seu nome?

— Estefânia. Eu vim de um reino muito distante.
— Certo! Essa é Estefânia dos lindos olhos negros. Ela 

veio do Reino Muito Distante. 
— Muito prazer em conhecê-la! Eu sou Tina, a fada do 

Jardim dos Espinhos.
Naquela locomotiva não existiam apenas humanos. Fa-

das, elfos e alguns gigantes também eram passageiros. As 
fadas eram bastante falantes e alegres. Os elfos eram mui-
tíssimos altos e magros. Possuíam um ar de sabedoria e se-



18

riedade. Os gigantes eram enormes, obviamente, mas ape-
sar disso, tinham o rosto muito gentil. 

Coraci levantou-se com as filhas e conduziu Estefânia 
até outro vagão. Ele era diferente do que estavam anterior-
mente. Havia várias mesinhas com cadeirinhas muito boni-
tas. Cortinas avermelhadas caíam pelas janelas. Xícaras de 
porcelana estavam postas. Estefânia assentou-se na mesma 
mesa que as outras que a acompanhavam. 

Um gigante, que se encurvava para caber dentro do 
vagão, pegou a xícara dele e gritou:

— Que comece a sessão do Chá de Pitanga!
Tina apareceu nesse novo vagão e, juntamente com o 

gigante, começou a distribuir chá de pitanga nas xícaras 
dos que ali estavam. Ela trazia um lindo vasilhame para des-
pejar o líquido. Todos cantavam:

— É hora de compartilhar! É hora de ao próximo amar! 
Todos começaram a cumprimentarem-se. Abraços 

calorosos e apertos de mão. Estefânia também entrou na 
confraternização. À medida que recebia o chá de pitanga, 
deveria distribuir compaixão ao próximo.

Estefânia achou aquilo tudo muito diferente. No mun-
do dela, as pessoas não se preocupavam em compartilhar 
felicidade e alegria com o próximo. 

Terminada a sessão do chá de pitanga, a garota per-
guntou à Coraci:

— A senhora é uma condessa?
— Sim, sim! Sou Condessa do Reino do Rancho Fundo. 

Mas não se assuste com o título. Todos os habitantes de 
lá são membros da realeza,  mesmo quem não nasceu no 
nosso reino. Isso foi instituído por um antigo rei para que, 
assim, não haja ninguém superior a ninguém. Todos nós te-
mos os corações nobres, logo, somos da nobreza.

— Que surpreendente! Não existe ninguém superior a 
ninguém!
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— Quando chegarmos ao nosso destino, levarei você 
para conversar com o rei. Ele dará um título a você tam-
bém. 

— Isso é uma honra gigantesca para mim!
A locomotiva começa a desacelerar. O apito soava. A 

fumaça dissipava-se. Tinham chegado ao Reino do Rancho 
Fundo. 

Estefânia ajudou a senhora Coraci e as outras duas ga-
rotas retirarem as malas que traziam. Colocaram tudo no 
chão do lado de fora do trem. Quando a menina olhou para 
o horizonte, espantou-se com tanta beleza. O céu era cor-de

-rosa em um tom claríssimo. As nuvens pareciam algodão 
doce. Ao fundo, uma enorme serra verde preenchia a ima-
gem. As ruas da cidade eram feitas de pedras vermelhas. As 
casas, mesmo as pequeninas, pareciam palácios coloridís-
simos. Ao centro, havia o maior palácio de todos. Provavel-
mente, o rei morava ali, pensou Estefânia. 

— Aquele palácio enorme é onde o rei mora?
— Não, não! Ali é a sede administrativa do nosso reino. 

A casa do rei é como todas as outras por aqui. 
A menina percebeu que os seres fantásticos que esta-

vam no trem não seguiam em direção à cidade. 
— Para onde Tina irá?
— Para o Jardim dos Espinhos. Na nossa cidade, vivem 

apenas humanos. 
— Engraçado, os olhos das fadas, dos elfos e dos gigan-

tes também são coloridos.
— Exatamente! É isso o que faz de você uma garota es-

pecial. Você é linda porque é diferente de nós.
— Por que aqui é chamado Reino do Rancho Fundo?
— Porque lá perto daquelas serras, um pouco distante 

daqui, existe um lugar chamado Rancho Fundo.
— Lá é perto do fim do mundo?
— Ora essa, obviamente não! Por que seria?
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— Existe uma música, no lugar de onde vim que men-
ciona uma região chamada Rancho Fundo. Diz que é para lá 
do fim do mundo.

— Não, não! Existem vários outros reinos depois do 
Rancho Fundo. Eu nunca fui até lá, mas muitos desbrava-
dores contam que enfrentaram terríveis desafios por essas 
outras terras. Até mesmo o nosso rei, que é muito valente e 
sábio, disse que o caminho é perigoso.

— Ele já esteve nessas outras terras?
— Com certeza! Esteve por lá proclamando a paz para 

que não houvesse conflito conosco.
Saíram da estação do trem e começaram a andar pela 

cidade. Estefânia passou a olhar mais de perto e percebeu 
que a arquitetura do local era muito familiar. O visual dos 
palacetes parecia com o centro histórico de Ouro Preto. 

— Que interessante! A arquitetura daqui parece muito 
com a da cidade de Ouro Preto!

— Ouro Preto! Então o ouro da cidade de onde você vem 
é negro igual aos seus olhos? Isso é que deve ser muito inte-
ressante! — Falou Coraci.

— Na verdade, eu não venho de Ouro Preto. É uma cida-
de que fica lá pelas bandas do lugar que moro.

— E como é o lugar em que você mora?
— O céu é azul e o horizonte é muito belo!
— Queria visitá-la em sua cidade, se eu pudesse algum dia.
— A minha cidade é realmente bela, mas as pessoas não 

a valorizam. Eles sempre querem levar vantagem nas diver-
sas situações da vida. E, em geral, não têm compaixão.

— Meu Deus! Que horror… Pobre menina, deve ser difícil 
viver em um lugar assim. Mas chega de lamentações! Agora 
você está no Reino do Rancho Fundo.

Caminharam um pouco mais e a estação ficou para 
trás. Estefânia pensou: “O trem daqui é bem parecido com o 
de São João Del Rey”. 
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Finalmente, as viajantes chegaram à casa de Cora-
ci. Não era pequena nem grande. As paredes, do lado de 
fora, eram róseas e os detalhes, em estilo colonial, eram 
amarelos. Estefânia começou a rir. Achava que a casa, pelo 
menos por fora, parecia muito com a peruca da senhora 
Coraci.

Adentraram à casa de Coraci. Por dentro, a residência 
era azul claro. No teto havia o desenho de várias nuvens. 
Na sala, podemos ver uma enorme mesa alaranjada. Várias 
xícaras estavam ali também. 

Um peixe estava afixado em um pedaço de madeira 
pendurada na parede. Ele disse, de forma a cantarolar, à 
Estefânia:

— Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda; visitante!
Estefânia assustou-se e perguntou à Catarina:

— Ele não está morto!
— Claro que não! Ele trabalha conosco, é nosso secre-

tário. Recebe todos os visitantes, até quando não estamos 
aqui. Nos finais de semana, ele volta para o rio. 

— Como ele respira aqui e embaixo d’água?
— Ele é um peixe especial. A maioria dos animais daqui 

são assim. Somente as galinhas não podem conversar e são 
meio abobadas. São as únicas que usamos nas panelas. — 
Disse Leopoldina às gargalhadas.

— O nome dele é Peixisto. Pode conversar com ele, é 
realmente muito simpático. — Falou Coraci.

— Prazer em conhecê-lo, senhor Peixisto! Eu sou Estefâ-
nia, venho de um reino muito distante.

— Onde o céu e muito azul…
— E o horizonte é muito belo! — Disseram Leopoldina e 

Catarina de forma cantada.
A visitante logo percebeu que todos naquela terra gosta-

vam muito de cantar. Isso era bom, porque como dizia o velho 
ditado: “quem canta seus males espanta”.
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Um homem alto, que vestia um smoking azul 
claro feito de cetim, adentrou a sala. Ele vinha de dentro da 
casa. O cabelo do senhor era grisalho, a pele morena e a cor dos 
olhos eram cinza.

— Eu ouvi a palavra “visitante”; será que nós temos visitas?
— Oh, meu querido Leopoldo! Veja que criança mais gra-

ciosa nós encontramos no trem. Os olhos dela são lindamente 
negros!

— Ah! Que criaturinha mais cativante! — Ele disse e con-
tinuou a falar agora de forma a cantarolar: — Bem-vinda, bem-
vinda! Querida visitante! Todos nós agora.

As duas irmãs, Coraci e Peixisto juntaram-se ao coro:
— Bem-vinda, bem-vinda! Querida visitante! Bem-vinda, 

bem-vinda! Querida visitante! 
— Obrigada, obrigada, obrigada! — Respondeu Estefânia 

também a cantar. Parecia que essa mania era contagiante. 
— Ela vem de um reino muito distante. E poderá ser nos-

sa hóspede pelo tempo que precisar. Eu disse para ela seguir o 
próprio coração. — Falou Coraci.
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— Mas, nunca se esqueça de que a cuca também é necessá-
ria em muitas situações. — Retrucou o senhor Leopoldo.

— Queridas, levem Estefânia para conhecer o restante da 
casa. Ela i cará hospedada no quarto de vocês.

As irmãs e Estefânia subiram as escadas em forma de es-
piral. Ela era lilás e o corrimão verde. O quarto das meninas era 
de tamanho médio, e as camas eram da cor do arco-íris. Da ja-
nela era possível observar uma pequena capela ao sul da cidade. 

Em uma escrivaninha, existiam muitos cadernos e livros. 
Estefânia observou-os bem. Nenhuma das matérias parecia-se 
com a do nosso mundo. 

— Como é a escola aqui no Reino do Rancho Fundo?
— Bem, nós dividimos a educação de acordo com a idade. 

Os mais pequeninos frequentam a “nobreza do coração”. A mo-
lecada da minha idade vai à “perspicácia do conhecimento” e os 
mais velhos frequentam as “aplicações práticas da compaixão”. 

— Respondeu Catarina.
— E quais as matérias vocês aprendem nessas etapas?
— Aprendemos muita coisa, sim, sim! Quando frequen-

tamos a “nobreza do coração”, nós aprendemos as disciplinas 
de gentileza, civilidade e cordialidade. E claro, aprendemos 
também matemática e língua portuguesa. Na “perspicácia do 
conhecimento”, os professores ensinam coisas muito importan-
tes como as propriedades da terra, os enigmas dos números e 
a leitura dos caminhos das estrelas. Já em “aplicações práticas 
da compaixão”, colocamos em prática o que foi aprendido para 
benefício de toda a nossa comunidade. — Falou Leopoldina. 

— Muito interessante! Eu queria que na minha terra tam-
bém fosse assim. — Disse Estefânia tristemente.

— E como é a escola no lugar de onde você vem? — Per-
guntou Leopoldina.

— Lá temos uma das piores aulas de todas: educação 
física.
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— O que ocorre de tão horrível para você ficar com essa 
cara tão ruim? — Quis saber Catarina.

— Bem, nessa aula nós somos colocadas em times dife-
rentes. Disputamos uma bola com as mãos. E vale de tudo 
para tomar a bola do time oposto. Isso eles chamam de han-
debol. Você não pode ser gentil, essa é uma regra básica.

— Que horror! — Disseram as outras duas garotas de 
forma muito espantosa.

— E o que acontece se você tentar ser gentil? — Catarina 
questionou.

— Ele podem até bater em você.
Um filete de lágrima surgiu no olho de Leopoldina.

—  Pobre garota! Essa sua terra parece ser um lugar ter-
rível.

— Não fiquem assim, não gosto de ver as pessoas tris-
tes! Eu sempre tento esquivar-me das pessoas que não são 
gentis por lá. 

— Quando você voltar para o seu reino distante, lembre 
que estaremos aqui e que gostamos muito de você mesmo 
que os de lá queiram feri-la. — Lembrou Catarina.

— Sempre me lembrarei dessas palavras. Vocês torna-
ram-se muito importantes para mim.

Coraci falava aos gritos do andar de baixo:
— Meninas, não demorem! O jantar já estará à mesa.
— Pode deixar, mamãe! Não iremos demorar. — Respon-

deram as irmãs em coro.
— De onde vocês vinham quando me encontraram?
— Nós estávamos voltando da escola. — Disse Catarina.
— E por que tantas malas?
— Aqueles são os materiais da mamãe. Ela é professora 

de leitura do caminho das estrelas. — Falou Leopoldina.
— E o que ela leciona nessa disciplina?
— Ela ensina sobre as estrelas, como nós podemos di-

recionar o nosso caminho através do céu. Além disso, estu-
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damos sobre as órbitas, os cometas, os planetas, os sóis e 
muito mais. — Completou Catarina.

— Surpreendente! Do lugar de onde venho, existe uma 
matéria parecida. Chama-se astronomia, mas é pouco ensi-
nada nas escolas.

— Se você quiser, mamãe poderá ensinar mais sobre o 
assunto para você. Papai, também trabalha na escola, mas 
hoje estava de folga. Ele leciona língua portuguesa.

Sugeriu Leopoldina.
— Ah! Essa matéria eu conheço bem. Ela existe na mi-

nha terra também.
As garotas desceram as escadas e encaminharam-se 

à cozinha. O lugar era amplo. As cores eram mais escuras. 
Uma janelinha aparecia em cima da pia. 

Naquela casa, tanto o pai quanto mãe ajudavam a co-
zinhar. O senhor Leopoldo já havia adiantado o jantar. O sol 
punha-se no horizonte, era possível observar isso pela pe-
quena janelinha. O céu deixava de ser cor-de-rosa e passava 
para um azul muito escuro. Porém, as estrelas branquíssi-
mas também passavam a enfeitar a imensidão escura. Con-
secutivamente, iluminavam-na.

Todos ajudaram a pôr a mesa, aquela alaranjada que 
ficava na sala. Jantaram um dos pratos preferidos de Estefâ-
nia: macarrão, arroz, feijão, frango e couve. Tudo havia sido 
feito com tanto carinho que a refeição parecia a melhor que 
a hóspede já comera.

Depois de apreciarem a refeição, Coraci falou para as 
filhas:

— Emprestem um pijama e uma roupa para a nossa hós-
pede. Amanhã, antes de irmos à escola, levaremos Estefânia 
para conhecer o rei. Ela não pode ficar em nosso reino sem 
se identificar ou um título real.

— Com certeza! Venha conosco, venha conosco! — Dis-
seram as irmãs ao mesmo tempo.
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De volta ao quarto, Catarina e Leopoldina abriram as 
portas do guarda-roupa. Estefânia nunca havia visto rou-
pas tão lindas como aquelas. Pareciam que haviam saído de 
dentro de uma casa de boneca. Vestidos com bordados de 
coelhinhos, sapatos vermelhos com lacinhos, meias dese-
nhadas com corações, e muitas outras variedades.

Estefânia escolheu um pijama azul claro com estampa 
de ursinhos de pelúcia. E, para o próximo dia, optou por um 
vestido vermelho repleto de laços.

O banheiro daquela casa era completamente branco e 
claro, muito diferente do restante dos outros locais da cida-
de. Ele possuía cheiro de rosas. 

Uma cama, em formato de gaveta, foi puxada debaixo 
da mobília de Leopoldina. Estefânia dormiria ali. O traves-
seiro era macio e os cobertores eram muito cheirosos.

Coraci passou para dar um beijo em cada filha e dese-
jar boa noite para Estefânia. Antes de partir, para deixá-las 
dormir, abençoou-as:

— Que Deus ilumine o caminho de vocês, e que os anjos 
digam amém para os seus sonhos!

Quando a luz apagou-se, estrelas fluorescentes brilha-
vam nos enfeites do teto do quarto. Estefânia incomodou-se 
apenas com uma coisa: sentia muita saudade dos pais.
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No dia seguinte, Coraci acordou bem cedinho. 
O marido dela já havia saído para trabalhar. Sentaram-se à 
mesa Catarina, Leopoldina e Estefânia. 

— Bom dia, meninas!
— Bom dia, mamãe! — Responderam as irmãs.
— Bom dia, senhora Coraci! — Disse Estefânia.
— Bom dia, bom dia! Não se esqueçam de mim! — Disse 

Peixisto.
— Como poderemos esquecer-nos de você, querido 

amigo! — Argumentou Coraci.
O café da manhã era composto por pão, requeijão, 

suco de laranja e muitas frutas. Estefânia nunca tinha pro-
vado frutos tão deliciosos como aqueles.

— Arrumem-se logo. Hoje iremos proporcionar o en-
contro de Estefânia e do rei. À tarde, tenho que lecionar e 
vocês devem ir à escola.

— Seria muito bom se Estefânia pudesse ir conosco! — 
Exclamou Catarina.

— Ela poderia assistir às aulas comigo. — Completou 
Leopoldina.
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— Sim, sim! Isso parece muito bom, mas devemos apre-
sentá-la ao rei primeiramente. 

Depois de terem tomado banho e vestido roupas lim-
pas, e verem que o vestido vermelho de lacinhos ficou es-
plêndido em Estefânia, elas saíram pelas ruas do Reino do 
Rancho Fundo em direção à sede administrativa do local. 
Os comerciantes começavam a abrir as lojas. Um senhor 
bigodudo acenou para Coraci. Em outro estabelecimento, 
uma senhora corpulenta retirava várias mesas de dentro 
para serem colocadas na calçada. Uma charrete, que trazia 
o leite para os habitantes do lugar, passou pelo grupo. O 
cavalo andava vagarosamente e homem parecia tirar um 
cochilo com um pedaço de palha na boca.

— Eles são do Rancho Fundo, o lugar que dá nome ao nos-
so reino. — Explicou Leopoldina sobre o homem e o cavalo.

— O cavalo, digamos, é especial como o Peixisto.
— Sem sombra de dúvida. É por isso que não há rédeas, 

somente uma ligação dele com a charrete. Ele sente-se con-
fortável assim, diz que gosta do serviço. E, claro, recebe um 
bom dinheiro.

— Quem? O homem?
— Não, não! O cavalo.
Estefânia espantou-se. Ela pensou: “Que lugar mais 

avançado! Até os cavalos tem direitos trabalhistas. No meu 
mundo, muitas pessoas ainda trabalham em situações es-
cravistas”. E, realmente, isso era verdade. 

As pessoas desejavam bom dia umas para as outras. 
Isso era uma novidade para Estefânia. Ela conhecia tantas 
pessoas sem educação em nossa realidade. Ela adorava di-
zer essas duas palavrinhas mágicas. 

A cidadezinha acordava conforme o sol raiava. O céu, 
sempre cor-de-rosa, também parecia desejar um bom dia



31

a todos os habitantes. Estefânia também falou um alô 
para o horizonte.

O palácio enorme, que Estefânia já havia visto quando 
chegou à cidade, parecia ainda maior de perto. Entraram pela 
enorme porta, do lado de dentro uma escadaria gigantesca 
levava ao segundo andar. A decoração era em cor branca e 
dourada, e era bem diferente das cores vibrantes do restante 
da cidade, assim como o banheiro da casa de Coraci.

Logo na entrada, um homem que mais parecia um sol-
dadinho de chumbo com roupas extravagantes e coloridas, 
perguntou:

— Bem-vinda ao Palácio Administrativo! Em que posso 
ajudar as senhoritas e senhora?

— Sou a Condessa Coraci, meu caro! Gostaria de apre-
sentar esta garotinha ao rei!

— Meu Deus! Os olhos dela são negros, quanta beleza 
em uma pessoa só!

— Ela veio de um reino muito distante. Encontrei-a no 
trem ontem. Está hospedada em minha casa e não pode fi-
car aqui sem um título real.

— Oh! Então iremos imediatamente ao encontro do rei! 
Sigam-me, eu sou o Barão Pietrus, o guarda do Palácio Ad-
ministrativo.

— Prazer em conhecê-lo! Estas são minhas filhas: as 
condessas Catarina e Leopoldina. E, essa linda garotinha 
chama-se Estefânia.

— Muito prazer em conhecê-lo, senhor barão Pietrus! — 
Disseram as três garotas ao mesmo tempo.

Subiram as escadas e chegaram a um enorme salão. A 
mobília branca era toda em estilo colonial. Ao centro, dois 
enormes tronos em mármore preenchiam o espaço. Eles es-
tavam ocupados cada um por uma pessoa. O rei Josué e 
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a rainha Amália. Coraci flexionou os joelhos e segurou 
as saias. As três garotas repetiram o mesmo ato.

O rei Josué e a rainha Amália eram negros. Os olhos 
dele eram dourados e os dela prateados. Isso se destacava 
muito naquele lindo casal.

— Sejam bem-vindas, minhas queridas! O que desejam?
Pietrus retirou uma pequena corneta, tocou uma bre-

ve música e anunciou:
— Apresento a Condessa Coraci e as filhas dela: Cata-

rina e Leopoldina. Elas trazem a sua majestade a senhorita 
Estefânia do Reino Muito Distante.

A rainha Amália levantou-se e falou:
— Os seus olhos são muito interessantes. Eles são ne-

gros como um céu cheio de tempestade.
— Ficou muito grata pelo elogio, majestade!
— E qual é a honra de sua visita, querida amiguinha? — 

Perguntou o rei.
— Na realidade, eu queria saber como posso voltar para 

casa.
Coraci espantou-se e perguntou:

— Não gostou de se nossa hóspede, fizemos alguma coi-
sa errada? Desculpe-nos…

— A senhora é uma excelente anfitriã, mas quero voltar 
porque tenho muita saudade dos meus pais.

— Pobrezinha, ele veio de um lugar onde não praticam 
gentileza. Somente os pais dela devem ser pessoas boas 
para terem educado a garota de forma tão competente.

— Existem outras pessoas boas também; é a minoria 
que estraga o meu mundo.

 — E o seu título? Não terá um título real? — Perguntou 
Leopoldina.

O rei disse:
— Vamos tratar um assunto por vez. Venha mais perto.
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Ele retirou a espada da bainha e pediu que a garota 
ajoelhasse.

— Em nome dos meus poderes reais, eu nomeio-a dama 
do Reino do Rancho Fundo. 

Todos os que ali estavam presentes aplaudiram.
— Quanto ao seu pedido para voltar, não sei como rea-

lizá-lo.
Estefânia entristeceu-se. Será que ela nunca mais veria 

os pais dela?
— Entretanto, sei de alguém que pode ajudá-la. — Falou 

a rainha, que continuou a dizer: — Você deverá ir ao Reino 
do Palácio de Cristal. Eles possuem os cavalos mais velozes 
que conheço. Talvez possam levá-la de volta para o lugar de 
onde veio. Pietrus, por favor, traga o tapete mágico.

— Excelente ideia, excelente ideia! — Exclamou o rei.
Rapidamente, Pietrus retornou com o tapete em mãos. 

O objeto tinha a aparência bem velha. Ele era azul com bor-
dados dourados. Havia desenhos de flores e tudo era muito 
detalhado.

— Você viajará nesse tapete. Ele obedecerá qualquer co-
mando que disser a ele. Não desvie do caminho, pois exis-
tem várias situações perigosas até chegar ao seu destino. 
Diga ao povo do Reino do Palácio de Cristal que está em 
missão de paz pela nossa terra e faça seu pedido diretamen-
te ao rei deles.

— Mande lembranças minhas a todos eles.
As lágrimas já corriam os olhos da condessa Coraci. Ela 

havia afeiçoado-se muito à garota Estefânia.
— Pobrezinha, ir sozinha a uma terra desconhecida. 

Não partirá imediatamente, darei a você objetos para o au-
xílio na viagem e muitos conselhos.
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Coraci retornou à casa dela e pegou alguns o
bjetos e alimentos para dá-los à Estefânia.

— Aqui está, minha criança! Este é um mapa das estre-
las, é só observar o céu que ele dirá qual o caminho deverá 
seguir. Preparei esta bolsinha com lanchezinhos que não 
perecem facilmente. Pães, garrafinhas de suco, biscoitos e 
outras coisas mais. 

— Sentiremos sua falta! — Falou Catarina.
— Não se esqueça de mandar notícias. — Completou 

Leopoldina.
Todos, incluindo o rei e a rainha, deram abraços fortes 

em Estefânia.
— Não desvie do caminho. O tapete mágico obedecerá 

ao comando para chegar ao Reino do Palácio de Cristal.
— Que você faça uma ótima viagem, Dama Estefânia do 

Reino do Rancho Fundo. Nosso reino sempre estará de por-
tas abertas para você.

— Eu agradeço a todos pela hospitalidade, mas agora 
tenho que partir.



36

— Se houver algum problema durante a viagem, não he-
site! Volte para cá imediatamente. — Completou Coraci.

Estefânia pegou o mapa e guardou dentro da bolsa 
dada por Coraci. Como o Reino do Palácio de Cristal era 
muito gelado, Catarina e Leopoldina deram muitos casacos 
para a viajante. 

A menina assentou-se no tapete mágico e disse as pa-
lavras:

— Para o Reino do Palácio de Cristal!
Ele começou a levantar-se e, em poucos minutos, Este-

fânia já estava há metros do solo. Lá de cima, acenava para 
os que ficaram.

— Adeus, adeus! Um dia eu voltarei.
Cada vez mais, o centro do Reino do Rancho Fundo fi-

cava menor. O tapete mágico começou a voar em uma velo-
cidade incrível. Estefânia agarrou-se nas bordas dele. 

— Uau! Que vista incrível! O Reino do Rancho Fundo 
continua muito colorido mesmo daqui de cima. Aquelas de-
vem ser as serras verdes onde fica o rancho. 

 As nuvens pareciam feitas de algodão e estavam não 
muito longe da garota. Os raios de sol brilhavam fortemen-
te. E, o vento parecia uma bela canção. 

Estefânia não gostava de pensar na ideia de nunca mais 
poder voltar ali. Queria ir ao mundo dela, mas, também, tinha 
vontade de voltar. Como poderia existir um mundo tão belo 
quanto aquele, que era muito colorido, festivo e receptivo, e o 
nosso ser tão cinza, fechado e sem alegria? Ela pensava.

O céu começa a deixar de ser cor-de-rosa e passava 
para um azul muito forte e vivo. Estefânia exclamou:

— Já devo estar fora das fronteiras do Reino do Rancho 
Fundo. Será que falta muito para eu chegar ao Reino do Pa-
lácio de Cristal?

Na paisagem, começavam a aparecer grandes monta-
nhas alaranjadas e terrosas. Elas deveriam ser muito altas, 
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pois não estavam longe de Estefânia e do tapete mágico. 
Uma delas passou por bem pertinho da menina. Um fato 
curioso mexeu com a menina. Uma ave grande, que parecia 
um gavião, acuava um pássaro pequenino azulado.

Estefânia não pensou duas vezes. Ela disse para o tapete:
— Volte ao local em que os pássaros brigam!
Ela desceu do tapete e disse ao pássaro maior:

—  Por que briga com alguém menor que você?
— Quem é você para perguntar algo para mim?
— Eu sou Estefânia, venho de um reino muito distante.
O animal maior riu e falou:

— Não tenho necessidade de responder o questionário 
de uma simples garotinha.

O pássaro menor, que estava acuado, falou:
— Fuja garota! Ele é um pássaro muito malvado que 

quer machucar a mim.
— Por que ele quer fazer isso, passarinho azul?
— Porque eu não quis ajudá-lo a roubar os ovos de um 

lagarto lá no alto de outra montanha.
— E por que ele quer fazer isso com o lagarto? 
— Eles são inimigos mortais. Um vive roubando os ovos 

do ninho do outro. Pobres ovinhos! São usados como moeda 
de vingança. Ele encontrou-me no meio do caminho e intimi-
dou-me, disse que se eu não o ajudasse iria bicar-me todinho. 

— Ora! Você não tem vergonha em ameaçar e bicar al-
guém mais frágil? E ainda usa seus filhotes como vingança? 
Que sujeito mais desprezível!

— Saia da frente que irei acabar com esse pássaro azul. 
— Disse o gavião.

— Você não deveria ser um gavião, merecia ser um uru-
bu! — Respondeu a menina.

O gavião abriu as enormes asas e avançou para atacar 
o pássaro azul. Estefânia pulou na frente. O animal avançou 
para bicar a garota.
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— Ai, ai, ai! — Ela gritou. Pensou rapidamente no que 
deveria fazer.

— Tapete, venha para as minhas mãos.
O tapete mágico obedeceu ao comando. Já nas mãos 

da menina, ela envolveu o gavião no tecido. 
— Solte-me, solte-me! Garota atrevida, essa briga não 

é sua!
— Não interessa de quem é a briga! Não aceitarei que 

você fira alguém tão frágil.
— Não se intrometa! Quem é você para querer trazer 

justiça para o mundo?
— Eu sou Estefânia, a Dama do Reino do Rancho Fundo!
O animal para de debater-se e falou:

— Você está mentindo! Seus olhos não são coloridos.
— Eu não nasci por essas bandas. Sou de um reino dis-

tante, mas fui nomeada pelo rei Josué.
— Como posso saber se isso é verdade?
— Você quer que eu chame o rei até aqui ou diga a ele 

que está duvidando do meu título? Olha bem para o meu 
tapete mágico, ele pertence à rainha Amália.

O gavião analisou os bordados e comentou:
— Eles realmente são do Reino do Rancho Fundo. Não 

quero causar mais problemas. Por favor, deixa-me partir.
— Você partirá, mas nunca mais incomodará o passari-

nho azul. Se eu souber de algo, não deixarei você partir da 
próxima vez.

Estefânia desenrolou o tapete mágico do ao redor do 
gavião. Ele sacudiu as penas, olhou com um olhar de lado 
e voou. 

— Muito obrigada, dama do Reino do Rancho Fundo. Se-
rei eternamente grato. Se precisar de minha ajuda, serei seu 
fiel protetor!

— Obrigada, querido amigo! Qual é o seu nome?
— Azulante, o pássaro das colinas alaranjadas!
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Estefânia pegou o tapete mágico e entristeceu. Duran-
te a confusão, o gavião danificou o tecido. 

— Tapete mágico, sigamos para o Reino do Palácio de 
Cristal!

Em nada o tapete movimentou-se. Ela disse novamente: 
— Tapete mágico, sigamos para o Reino do Palácio de 

Cristal!
E mais uma vez nada aconteceu. A garota perguntou 

para o pássaro:
— Como faço para chegar ao Reino do Palácio de Cristal?
— Você deverá descer essa colina. Depois, atravessará 

o deserto.
— Parece que não será uma tarefa fácil, mas preciso 

chegar ao meu destino.
— Em que posso ajudá-la?
— Por enquanto, não pode me ajudar em nada. Volte para 

sua casa, seus amigos devem estar preocupados com você.
— Que coração valente e bondoso! Sou eternamente 

grato!
Antes de pegar voo, o pássaro avisou:

— Não espie na cova existente no meio do deserto.
— Por qual motivo não devo fazer isso?
Já no ar, Azulante falou:

— Apenas siga o meu conselho.
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Estefânia inclinou-se e viu que a colina era 
muito alta. Mas, havia uma pequena trilha que parecia levar 
até o solo. Então, ela deveria apenas caminhar. Não se im-
portava com a longa distância que deveria andar.

Quanto mais descia, pensava que nunca chegaria ao 
chão. Caminhou por cerca de uma hora. Parou por uns ins-
tantes, abriu a pequena bolsa que havia sido dada a ela por 
Coraci e retirou um frasquinho com água. Bebeu e sentiu-se 
aliviada.

Andou por mais uma hora. Finalmente havia chegado 
ao pé da colina. Iria continuar a jornada. O visual do local 
era composto por várias dunas de areia. Ela estava em um 
deserto agora. Deveria caminhar para conseguir chegar ao 
Reino do Palácio de Cristal. Mas qual caminho Estefânia 
deveria seguir? O coração dela dizia para seguir em linha 
reta. Coraci, se estivesse na mesma situação, seguiria a in-
tuição, pensou a garota. Então, era o que faria. Contudo, em 
outras ocasiões poderia usar a mente também. Lembrou-se 
disso para não se esquecer, pois seria a decisão tomada por 
Leopoldo.
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O deserto parecia castigá-la. A temperatura era imen-
sa e o sol escaldante. A areia entrava pelos olhos e cegava 
a garota. Ela teve uma ideia. Já que estava carregando os 
casacos doados por Catarina e Leopoldina, resolveu vestir 
um deles e tampar um pouco os olhos. O calor parece que 
reduzira com a atitude. Estefânia pensou:

— O meu suor fica retido na pele, já que estou com esse 
casaco. Assim, eu sinto a pele mais fresca. Essa roupa aju-
da, também, a não deixar a areia entrar pelos meus olhos e 
nariz.

Ela estava certa. O casaco não era o mais pesado. E 
esse pensamento era o mesmo utilizado pelos povos que vi-
vem no deserto em nosso mundo. Aqueles que moram em 
desertos como o Saara, na África.

Pelo tempo que havia passado, já devia ser o horário do 
almoço. Estefânia assentou-se na areia e fez uma envoltura 
ao redor dela com o casaco. Tapou inclusive os olhos. Trouxe 
a bolsa para o lado de dentro da vestimenta. Pegou algumas 
bolachas e um pouco de suco. Sentiu-se satisfeita com a refei-
ção feita por Coraci. Depois, continuou a caminhada.

Em um determinado momento, avistou uma cova. 
Aquele era um lugar que estava abaixo do nível de onde 
a pessoa estava. Lá havia algumas rochas. Depois de tan-
ta areia, era a primeira pedra que avistava. Não segurou a 
curiosidade. Ela pensou: “Se eu aproximar da rocha, posso 
esconder-me e ver o que tem lá embaixo sem que nada de 
ruim aconteça. Tomarei cuidado com o que Azulante falou”. 
Então, Estefânia aproximou-se de uma das rochas. Tentan-
do esconder-se, podia observar o que havia na grande vala. 
Parecia muito com pequenas cavernas do lado de dentro do 
buraco nas partes rochas da borda, e lembrava um pouco as 
fotos do Coliseu Romano.

— O que fazes aqui, pobre humana?
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Três leões enormes tinham surgido atrás de Estefânia. 
A garota, enquanto tremia, falou:

— De-desculpem-me… Eu não tinha a intenção de es-
pioná-los.

— Se não tinha a intenção, por que fizeste isso?
— Desculpem-me, senhores leões! Prometo que vou em-

bora.
— Não, você agora é nossa prisioneira. 
Somente um dos leões havia falado, o maior e que ti-

nha a juba dourada. Um dos outros agarrou a menina pelos 
dentes, mas não a machucou. 

Eles caminharam até outra rocha. O leão maior em-
purrou-a com a pata e uma porta se abriu. Adentraram pelo 
local. Era como Estefânia havia imaginado: aquele lugar pa-
recia o Coliseu Romano. Levaram a garota para uma peque-
na cela, e o animal de juba dourada falou:

— Aguarde aqui. Em breve sua luta será anunciada.
O que ele queria dizer com luta? Ela pensou. Será que 

Estefânia deveria lutar contra um leão? 
Estefânia arrependia-se de não ter escutado o conse-

lho de Azulante. Os casacos e a bolsa que possuía não ti-
nham sido tirados dela. Ela comeu rapidamente algumas 
bolachas e bebeu mais um pouco de suco. Queria estar pre-
parada para a luta, mesmo que não houvesse chance de ga-
nhar dos leões.

Um dos animais entrou na cela e falou para a garota:
— Venha comigo. Iremos à sala das armas.
Ele engoliu o ar e seguiu o animal. Passaram por 

outras celas. Elas não estavam vazias. Vários homens 
imundos aguardavam. Estefânia pensou: “Devem estar no 
aguardo para lutarem contra os leões também. Por que 
será que minha sentença chegou tão rápido?”. Um calafrio 
tomou conta dela.
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A sala de armas era bastante ampla. Todos os tipos de 
espadas e armas brancas, aquelas que não possuem muni-
ção, estavam presentes no acervo dos leões. O animal falou 
para a garota:

— Escolha o que for necessário. Pode utilizar a quanti-
dade que for necessária.

Estefânia achou aquela atitude muito estranha. Ele iria 
lutar contra um leão e ele permitiu que ela escolhesse uma 
arma contra o animal? Ela não resistiu e fez uma pergunta:

— Senhor leão, respeitosamente, eu irei lutar contra um 
de seus semelhantes e deixa que eu escolha um armamento? 

— Queremos que a luta seja o mais justa possível. Quem 
disse que lutará contra um leão? Batalhará contra um dos 
seus semelhantes. 

Estefânia agora entendia: ela iria lutar contra um dos 
homens que estavam nas celas. A estratégia, então, deveria 
ser diferenciada. A garota observou que havia uma malha 
metálica e resolveu usá-la. Esse tipo de vestimenta era se-
melhante às luvas dos açougueiros. Isso evitava cortes com 
outros metais. Optou também por um escudo não muito pe-
sado. Não serviria de nada algo que não pudesse carregar. 
Fez a escolha de um capacete também, pois aquele era o 
momento de seguir a cuca, como diria Leopoldo.

Ela estava em dúvida enquanto a arma. Não poderia 
ser algo para ataques próximos, pois ela era menor que os 
homens. O ataque deveria ser de média e longa distância. 
Estefânia não era muito forte, então o armamento teria que 
a ajudar nesse quesito. Existiam dois armamentos que cha-
maram a atenção da garota: eram compostos por um peso 
metálico em formato de esfera ligado a um bastão. Havia, 
também, muitos espinhos metálicos na esfera. A ligação de 
um era feita por uma corrente e a do outro por roldanas 
móveis. Os aparelhos seriam ótimos para médias e longas 
distâncias. Estefânia concluiu:
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— Se eu utilizar essa arma composta por roldanas mó-
veis, o meu esforço será menos para manuseá-la. Li sobre rol-
danas em um livro de física. Então, será essa que escolherei.

Depois de escolher o que precisava, Estefânia falou ao 
leão:

— Estou pronta, senhor leão!
O leão encaminhou a garota para um lugar em que ha-

via uma porta fechada. Ele disse para que ela aguardasse. 
Ela esperou, até que a porta foi aberta e o rugido de um 
animal estourou no ar. Em seguida, a voz dele falou:

— Que comece a luta!
Estefânia entendeu que era para ela adentrar o local. 

A garota estava no meio da grande vala. Todos os leões 
rugiam e pareciam satisfeitos com o que aconteceria. Do 
outro lado do lugar, um homem com uma cara muito rude 
empunhava uma espada. 

A garota sentia que a respiração dela ofegava. O ho-
mem avançou em direção da menina. Ergueu a espada e 
tentou acertá-la, porém rapidamente Estefânia conseguiu 
bloquear o ataque com o escudo. 

O homem queria muito a vitória e novamente inves-
tiu em um golpe contra ela. Porém, a menina defendeu-se 
e conseguiu correr. Ela pensou sobre a situação: “Preciso 
atacá-lo antes que me alcance. Já sei o que vou fazer”.

O homem correu pela terceira vez e repetiu o mesmo 
golpe para atacar a garota. Dessa vez, ela defendeu-se com 
o escudo e com a outra mão rodou o armamento. Mirou nas 
canelas do moço e acertou-o. Ele caiu no chão, mas ainda 
estava segurando a arma dele. Estefânia acertou o braço 
dele com mais um golpe. Já não havia mais como o homem 
lutar ou defender-se. Os leões começaram a gritar:

— Mate-o, mate-o!
Estefânia soltou o escudo e a arma dela. Levantou as 

mãos e gritou para os animais:
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— Eu não posso matar um de meus semelhantes. Prefiro 
cuidar das feridas dele antes que algo pior aconteça.

Os animais pareciam ainda mais enfurecidos. Ela sabia 
que não poderia lutar contra todos eles. O leão da juba dou-
rada saiu de onde ele estava, e falou para a garota:

— Qual é o seu nome, garota, e de onde você vem?
— Eu sou Estefânia e venho de um reino muito distante.
— Estefânia do Reino Distante, nunca, nenhum homem, 

que passou por essa luta, teve compaixão dos seus seme-
lhantes. E, por teres um coração valente e benevolente, to-
dos os nossos prisioneiros serão libertados e as feridas de-
les serão tratadas. E tu, serás nomeada como: Estefânia, a 
Gladiadora da Cova dos Leões. 

— Fico muito honrada, senhor leão! 
— Eu sou Leônidas, o rei da Cova dos Leões. Já ouvi di-

zer que muitos de meus semelhantes eram usados como di-
versão para lutarem contra homens em um lugar chamado 
Coliseu Romano; por isso, todo humano que vinha ao nosso 
reino era capturado.

— Isso é verdade, mas foi há muito tempo. 
— Tu conheces este lugar terrível?
— Infelizmente, é o meu mundo.
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— Tu mostraste para todos nós que não és
como os outros humanos. Poderás desfrutar de nossa cova 
no que for preciso.

— Rei Leônidas, eu gostaria de poder partir durante a 
noite. Tenho um excelente mapa das estrelas e pretendo usá

-lo. Foi feito no Reino do Rancho Fundo.
O leão rugiu e falou:

— Eles também possuem corações valentes. Aquele 
povo é muito bondoso e gentil. Se for vossa vontade partir 
tão cedo, poderá ir.

— Sinto muita saudade dos meus pais. Quero poder 
abraçá-los novamente.

— Não aflija o teu coração, querida criança. Descanse 
um pouco agora. Leôncia, leve a garota para que ela coma 
algumas frutas. 

Uma leoa branca encaminhou Estefânia até um peque-
no pomar, e lá existiam maçãs e laranjas. A garota comeu 
algumas frutas e perguntou se podia levar um pouco para 
o resto da viagem. Depois de encher a bolsa, Leôncia falou:
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— Se quiser, escolha algumas armas para levar em sua 
viagem. 

— Fico muito grata, mas não levarei armas. Gostaria 
apenas de levar algumas malhas metálicas. Vou envolvê-las 
em minha bagagem para poder arrastar pelo deserto sem 
que estraguem minhas coisas.

— Pensamento inteligente o seu. Mas insisto que você 
leve algumas armas. Pode ser muito perigoso a caminhada 
sozinha de uma garota. Venha, vamos à sala das armas!

Sem hesitar, Estefânia acompanhou a leoa até à sala 
de armas. Ao chegarem ao local, a garota escolheu levar 
uma espada e o mesmo escudo que havia levado. Dessa vez, 
levou três malhas. Uma para uso próprio e as outras para as 
duas malas improvisadas que fizera.

Antes de continuar a viagem, Estefânia tirou um breve 
e leve cochilo. Deitou-se em uma caminha de leão. Era bai-
xa, mas muito confortável. Quando se despedia dos amigos 
leões, Leônidas presenteou a garota:

— Receba este manto vermelho. Ele protegerá você do 
frio do deserto durante a noite. E se existir algum inimigo, 
temerá a sua vestimenta, pois saberá que ela é provinda da 
Cova dos Leões. 

Estefânia ainda disse:
— Através desse mapa, qual estrela eu devo seguir para 

chegar ao Reino do Palácio de Cristal?
Leônidas analisou o mapa e respondeu:

— Siga essa estrela maior ao sul. Ela piscará mais forte 
quando for meia-noite.

— Muito obrigada! Espero um dia poder encontrá-los 
novamente!

— Sempre será muito bem-vinda! — Disse o leão em tom 
de rugido.
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Enquanto a garota começava a caminhada, os leões 
rugiam fortemente. Cada vez mais os rugidos ficavam dis-
tantes conforme a menina seguia seu rumo. 

Realmente a noite no deserto era gelada. Esse era 
o efeito da continentalização, pensou Estefânia. Ainda 
bem que possuía o manto dado pelo rei Leônidas. Olha-
va sempre para a estrela que devia seguir. Os pobres 
bracinhos estavam cansados de puxar duas malas im-
provisadas por ela.

Caminhou por muito tempo, até que o solo passou a 
mudar de formato. As dunas do deserto ficaram para trás e 
o chão começou a ficar pedregoso. Andou mais ainda, e as 
pedras foram tomadas por gelo. Já estava próxima do Reino 
do Palácio de Cristal.

O gelo cobria todo o solo. E de onde Estefânia estava 
era possível observar um enorme palácio. Ela agarrou-se 
ao manto e começou a caminhada. Além do gelo, agora en-
frentava as enormes montanhas de neve.

Estefânia havia chegado à entrada da cidade. As pes-
soas usavam roupas brancas e em tons claros de azul. Os 
olhos deles também eram verdes e azuis. Os cabelos eram 
loiros bem claros e ruivos. Um homem aproximou-se da ga-
rota e perguntou:

— De onde vem, querida garotinha?
— Venho de um reino muito distante. Entretanto, trago 

saudações do rei Josué, do Reino do Rancho Fundo.
— Oh, vamos! Venha comigo até o castelo. Você falará 

com o nosso rei.
As casas eram igualmente azuis claras e brancas, as-

sim como as roupas dos habitantes. A neve era bem fofinha. 
As pessoas olhavam para a garota com olhos curiosos. O 
manto vermelho chamava a atenção de todos.
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O Palácio de Cristal era bem maior que o do Reino do 
Rancho Fundo, e parecia realmente ser feito de cristal. Es-
tefânia sentia que estava dentro de um globo de neve. Esse 
era um tipo de enfeite natalino e, geralmente, quando o ba-
lançamos é como se nevasse dentro da bolinha. São muito 
comuns em filmes estrangeiros.

Adentraram ao recinto. Lá dentro era bem mais quen-
tinho do que do lado de fora. As pessoas estavam realmente 
alegres enquanto bebiam chocolate quente. Uma senhora 
aproximou-se de Estefânia com um copo na mão e falou:

— Tome minha querida! É chocolate quente! 
Estefânia tomou um gole do líquido amarronzado. 

Nunca havia provado um chocolate tão gostoso na vida. 
Sentiu-se aquecida.

— Muito obrigada, senhora!
As pessoas daquele lugar eram bastante barulhentas. 

Riam, cantavam e falavam alto. Além disso, eram bastante 
altas. Estefânia ficou admirada com o enorme lustre que ali 
existia. Ele era dourado e brilhava como um sol no meio do 
teto. Um homem enorme surgiu no meio do salão. Possuía o 
rosto bastante velho e sem nenhuma barba, apenas o caba-
lo ruivo esvoaçava no ar. Ele falou:

— Quem é a visitante que me procura?
— Sou eu, senhor! 
Ele aproximou-se da garota e respondeu:

— Prazer em conhecê-la, criança! Eu sou Gervásio, o rei 
do Reino do Palácio de Cristal. O que deseja?

— Trago saudações do rei Josué, do Reino do Rancho 
Fundo.

— Josué! Oh, ele é um querido amigo!
— Eu também gostaria de pedir um favor ao senhor. Se 

possível, pediria para que seus cavalos levassem-me de vol-
ta ao meu mundo. A rainha Amália foi quem o recomendou 
para ajudar em minha jornada.
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 O rei, de forma pensativa, disse:
— Onde fica o seu reino?
— Esse é o problema, eu não sei como voltar.
— Se você não sabe como voltar, qual a direção que 

devo indicar para os cavalos?
— Eu realmente não sei a resposta.
O homem contraiu as sobrancelhas e disse:

— Eu conheço um reino em que podem indicar a dire-
ção para você. É a Terra da Saudade. Deverá ir até lá para 
que eles informem a direção a ser seguida. Possuem um 
carrossel mágico capaz de indicar o local que nosso cora-
ção deseja estar. Os cavalos levarão você até certo ponto 
do caminho, pois os animais de quatro patas não podem 
ultrapassar o Jardim dos Espinhos. 

— Então, se os cavalos estiverem disponíveis, partirei 
agora mesmo!

Gervásio deu uma enorme gargalhada e falou:
— Tenha calma, garota Estefânia! A neve cai muito forte 

lá fora. Descanse esta noite. Amanhã teremos uma corrida 
de cavalos. Aproveite o reino e depois prometo que chegará 
ao Jardim dos Espinhos para poder prosseguir a viagem.

— Agradeço a hospitalidade.
— Matilda! Leve a nossa hóspede para um dos quartos, 

dê-lhe boas roupas e traga-a de volta para o jantar.
Ele olhou bem o manto que a menina trajava e exclamou:

— Santo Deus! Você esteve na Cova dos Leões? Como 
conseguiu sair de lá viva?

— Estive sim. Os leões desafiaram-me e ganhei o títu-
lo de Gladiadora da Cova dos Leões. Eles são muito justos 
quanto às decisões deles.

— Você deve ter um coração muito nobre. Nunca soube 
de ninguém que tenha saído de lá vivo. 

Ele continuou a dizer depois de tomar um pouco de 
fôlego:
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— Matilda! Cuide muito bem da nossa hóspede. Ela é 
querida em várias localidades do nosso reino. É amiga das 
nossas vizinhanças.

— Sim, senhor! Venha comigo, garotinha! Você será 
muito bem cuidada em nossas terras. O que você gosta de 
comer? Chocolate quente, bolachas, bolos recheados, ou al-
gum prato especial?

— O que a senhora puder servir, eu ficarei muito grata!
— Que coração nobre!
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Estefânia trocou as roupas imundas que vestia.
Além de tomar um belo banho em uma banheira enorme e 
com a água bem quentinha. Vestiu uma roupa azul, ela ficou 
parecendo com um floco de neve.

A mesa do jantar era branca e enorme. O rei assentava-
se na cabeceira. Matilda indicou o lugar de Estefânia. Era 
próximo ao do mandachuva. Um homem adentrou o local 
e olhou admirado para a garota. Ele aproximou-se do rei 
Gervásio e cochichou algo. 

— É essa garota? Suspeitei desde quando a vi! — Falou 
o rei.

A garota começou a ficar amedrontada. O que aqueles 
homens falavam sobre ela?

— Sim, soberano! Essa garota salvou a minha vida.
Estefânia não reconheceu que aquele homem era o 

mesmo com quem ela havia lutado. 
— Eu fui fraco. Quando os leões desafiaram-me, che-

guei a empunhar a espada para matar um de meus seme-
lhantes. Os animais não deixaram que eu fizesse isso. Mas 
acabei sendo prisioneiro e escravo deles. Na verdade, nunca 
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ninguém havia sido aprovado nesse teste. Essa garota teve 
piedade de mim, e pela compaixão dela, todos fomos liber-
tados.

O homem terminou de dizer isso e curvou-se em reve-
rência à garota. O rei falou:

— A partir de hoje você será conhecida como: Estefânia, 
a Guerreira do Palácio de Cristal! Você salvou um dos mais 
bravos cavaleiros do reino. Ele havia desaparecido há um 
ano. Pensei que estivesse morto.

Todos os presentes gritaram de alegria e levantaram 
seus copos para o céu. Estefânia ficou envergonhada e sorriu.

— Eu, Gélido Géledis, serei seu eterno cavaleiro, querida 
criança! Graças a você pude voltar para casa e rever meus 
filhos e minha esposa.

O jantar estava repleto de deliciosas comidas. Estefâ-
nia gostou muito do frango ao molho de laranja. Matilda era 
uma das cozinheiras. A garota falou à mulher:

— Matilda, você é uma excelente cozinheira. Obrigada 
pela refeição de hoje.

A mulher enxugou os olhos. Ficou emocionada com o 
elogio. Estefânia recolheu-se no quarto em que ficaria hos-
pedada. Pelo enorme vidro da janela, ela olhou para o céu. 
A estrela que a guiará até o palácio brilhava fortemente. Já 
devia ser meia-noite.

Estefânia acordou com o barulho das gargalhadas que 
vinham do lado de fora do palácio. Os habitantes do local 
acordaram cedo para dar início à corrida de cavalos. Matil-
da entrou no quarto da garota e perguntou:

— Precisa de alguma coisa, criança?
— Estou ótima, Matilda. 
— Trouxe o café da manhã para você. Já retiramos a mesa. 
— Muito obrigada pela sua hospitalidade.
Matilda deu um sorrisinho de lado, meio envergonha-

da. A velha mulher não era acostumada a receber tantos 
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elogios. Estefânia comeu rapidamente os biscoitos de limão. 
Ela achou que aquilo tinha o sabor do paraíso. O suco de 
morango também não era ruim.

— O rei pediu que você fosse lá para fora e ficasse com 
a família de Gélido no palanque. É um dos melhores lugares 
para assistir à corrida.

— Vou tomar um banho, retirar o meu pijama e vestir as 
roupas que me emprestaram. Com certeza estarei presente 
na corrida!

— Não demore, porque ela começará em breve.
Estefânia, após cuidar da higiene pessoal e de vestir 

roupas limpas, encaminhou-se para o local em que ocorre-
ria a corrida. Ela não sabia quem era a família de Gélido. Mas 
uma criança, mais ou menos da mesma idade dela, gritou:

— Estefânia, Estefânia! Aqui em cima, nós somos a famí-
lia de Gélido.

— Olá, como estão vocês?
— Estamos bem. Eu sou Genara, a filha de Gélido. Este 

é o meu irmãozinho, Gelício. E esta é minha mãe, Geralda.
— Prazer em conhecê-los.
— O prazer é todo nosso, querida criança.
Uma corneta tocou. Os cavalos estavam a postos na linha 

de partida. Gélido montava um lindo animal branco. O rei es-
tava em um cavalo azul claro. Não havia rédeas, nem cela ou 
qualquer outra coisa que machucasse os bichos. Os humanos 
conversavam bastante com os amigos de quatro patas.

O homem, que havia tocado a corneta, gritou:
— Todos em seus lugares. Que comece a corrida!
A corrida começou. O rei Gervásio arrancou em dispa-

rada e deixou os outros cavaleiros para trás. Gélido não se 
intimidou e cochichou algo para o cavalo. O animal dispa-
rou e conseguiram alcançar o rei.

Estefânia e Genara gritavam em incentivo ao cavaleiro. 
Ele estava com um braço e a perna machucada. Isso foi devi-
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do ao encontro que tivera com a menina na Cova dos Leões. 
A garota sentia-se culpada e resolveu torcer para ele como 
forma de recompensar o ocorrido.

O caminho para percorrerem durante a corrida não 
era muito longo. Porém, deveriam dar várias voltas ao redor 
do espaço delimitado. Estefânia estava com algumas dúvi-
das a respeito do objetivo da corrida:

— O que o ganhador receberá como prêmio?
— O vencedor ganhará o direito de ser o juiz da Guerra 

de Bolas de Neve.
— O que vem a ser isso?
— Ela começará amanhã. Todo o reino virá para cá com 

o intuito de participar da Guerra de Bolas de Neve. É uma 
competição em que não há vencedores. Quem ganha somos 
todos nós com a diversão. Há o árbitro para que injustiças 
não sejam cometidas.

— E o seu pai quer ser o juiz?
— Sim, ele quer redimir-se diante de todo o reino de-

vido à fraqueza que possuiu diante do desafio na Cova dos 
Leões. Essa será uma forma de limpar a reputação dele e de 
ganhar o perdão dos soberanos. 

A corrida continuava empolgada. Estavam já na última 
volta. Gervásio e Gélido disputavam cabeça a cabeça. O to-
que final na linha de chegado foi dado. Gervásio foi o gran-
de vencedor. Estefânia e Genara pulavam entusiasmadíssi-
mas. O cavalo dele, Alfafa, também receberia um prêmio: 
ele seria o governador dos cavalos pelo período de um ano.

As garotas correram ao encontro do campeão. Ele e Al-
fafa eram saudados por todos do reino. Quando as meninas 
conseguiram se aproximarem dos ganhadores, ele desceu 
do animal e colocou as duas em cima do amigo de quatro 
patas. 

— Agora será a corrida do campeão! 
Gélido falou e completou:
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— Vá, querido amigo Alfafa! Leve as duas em meu lugar. 
Elas são muito mais dignas do que eu.

— Você fez uma excelente corrida, senhor Gélido. — Dis-
se Estefânia.

— Parabéns, papai! — Complementou Genara.
Já em cima do cavalo, Estefânia abraçou-o e falou:

— Esplêndido querido amigo! 
— Viva o Alfafa! O governador dos cavalos! — Gritou Gélido.
Alfafa relinchou e disse:

— Obrigado a todos! 
As garotas agarraram-se ao pelo de Alfafa. Era bom 

sentir o vento no rosto, apesar do clima frio e da neve que 
começava a cair. Por onde passavam, recebiam aplausos e 
gritos de felicitações. 

Apesar de toda alegria, Estefânia sentia muita saudade 
dos pais. Pensava se eles estariam preocupados com o su-
miço dela. A garota não teve a chance de avisar que estava 
bem. Mesmo com o que ocorreu na Cova dos Leões, todos 
naquele mundo distante gostavam dela. Ninguém a fez mal-
dades. Mais do que apenas voltar, Estefânia queria que os 
pais dela conhecessem aquela terra encantada, muito me-
lhor do que o nosso mundo. Lá existia bondade, gentileza 
e compaixão. E caso a dona Cleusa e o senhor Sílvio não 
gostassem de temperaturas geladas, poderiam permanecer 
no Reino do Rancho Fundo. O clima era muito agradável e 
teriam algum emprego. Certamente Coraci ajudaria para 
que encontrassem uma ocupação.

Pobre Estefânia; livrar-se das mazelas do nosso mun-
do era fácil, mas, esquecer-se de quem ama era impossível. 
Tinha certeza de que voltaria para a própria casa e que tra-
ria os pais para aquele maravilhoso mundo. Esse era o dese-
jo dela. Aquele coração forte e valente nunca desistiria.

A corrida do campeão chegou ao fim. As garotas vol-
taram ao palácio. Seria servido o banquete de almoço. No-
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vamente, Estefânia deliciou-se com o frango ao molho de 
laranja. Ela havia gostado também da farofa apimentada. 
Esse alimento esquentava um pouco o corpo, e para aquele 
clima frio era excelente. Beberam vários copos de chocolate 
quente. Depois, assentaram-se em volta da lareira. Estefâ-
nia aproveitou o momento para tirar um cochilo depois da 
refeição. 
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No dia seguinte, Estefânia esperava juntamente
a Genara pela chegada dos outros habitantes do reino. Ha-
via sido explicado para a garota como funcionava o jogo. O 
time do leste jogaria contra a equipe do oeste. Gélido seria 
o juiz. Ele impediria que ataques maldosos e fortes fossem 
feitos. E, no fim, todos ganhavam através da diversão.

O rei disse que há muito tempo aquele reino viveu em 
guerra entre os próprios habitantes. Porém, um rei bene-
volente vindo do Reino do Rancho Fundo, propôs esse jogo 
para que as batalhas acabassem. Então, o Reino do Palácio 
de Cristal finalmente encontrou a harmonia. Estefânia falou 
ao rei Gervásio:

— Do mundo de onde venho, os jogos olímpicos foram 
criados para que não houvesse guerra. Mas as pessoas es-
queceram-se disso e transformam as competições esporti-
vas em verdadeiros campos de batalha. 

Genara perguntou à Estefânia:
— Você fará parte do nosso time, não é mesmo? O time 

do leste.
— Eu poderei fazer parte dele?
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— Claro que sim! Todos são convidados a jogar.
— Quando eu era ainda mais nova, as outras crianças 

não me deixavam brincar com elas. Existe uma brincadeira 
chamada pega-pega. Uma pessoa é chamada de “pega”. As 
outras devem correr e ela tenta “pegar” todos. “Pegar” sig-
nifica encostar a mão no ombro ou braço. Mas eu era “carta 
branca”, não valia que eu fosse pega, pois não era tão ágil 
quanto as outras crianças. 

— Mas isso é muito ruim! O que eles ganhariam com 
tal coisa? Ora, o que vale é a diversão e o companheirismo!

— Eles não pensam assim. Acham que o mundo é uma 
grande selva na qual você deve derrubar os mais “fracos”.

— Aqui as coisas mudaram já faz muito tempo.
Estefânia, naquele momento, pensou que aquele mun-

do de faz de conta era mais evoluído do que o nosso. De 
longe, as garotas avistaram uma grande multidão. Ela era 
composta por pessoas e cavalos. Os amigos de quatro patas 
eram tratados da mesma maneira respeitosa que o Alfafa. 

Os visitantes do oeste eram parecidos com os habitan-
tes daquela cidade. As pessoas de outras localidades do les-
te também eram. Uma barulhada enorme formou-se. Risos, 
gritos de felicidade e abraços eram escutados por toda a 
parte. O povo barulhento parecia explodir de alegria com a 
reunião que se formava.

Gélido usou um apito para sinalizar que o jogo come-
çaria em breve. Todos começaram a caminhar para uma 
área grande e livre de obstáculos. No campo todo coberto 
por neve, havia alguns escudos feitos apenas com gelo. O lo-
cal era dividido exatamente no meio por uma enorme linha 
azulada no chão. Gélido falou:

— Repetirei as regras do jogo para todos: não podem 
acertar os outros competidores com bolas de neve fortes 
nem grandes, ou seja, é proibido machucar qualquer pessoa; 
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não pode acertar o rosto ou outra área que machuque; ao 
acertar alguém menor que você, utilize menos força ainda.

As pessoas gritavam para indicarem que entenderam 
as regras. Gélido continuou:

— Em seus lugares, que comece o jogo!
A correria foi enorme. Genara ensinou rapidamente à 

Estefânia como fazer bolas de neve. As duas garotas fizeram 
várias bolinhas, do lado pertencente ao time delas, arremes-
savam bolinhas nos grandalhões e caíam na risada. Genara 
conseguiu esconder-se atrás de um dos escudos. Estefânia fi-
cou perdida e acabou sendo acertada por uma bolinha. Não 
doeu o ataque. Ela foi acertada no braço e parecia mais que 
um pedaço de algodão doce havia sido jogado nela.

Gélido corria de um lado para o outro para fiscalizar 
os jogadores. Nada de muito grava acontecia, nenhuma in-
fração era provocada. Uma vez ou outra, ele era acertado 
por bolinhas de neve.

Estefânia acertou um grandalhão nas costas, ele gen-
tilmente acertou-a com uma bolinha no braço. Os dois ri-
ram da situação. E assim o jogo continuava. Como era diver-
tido brincar na neve, a garota pensou. 

Estefânia reparou como era a atitude de Gélido enquan-
to árbitro. Ele fiscalizava os jogadores a todo o momento. Não 
permitia que injustiças acontecessem, somente o que era jus-
to poderia ser realizado. O professor Rodrigo deveria fazer o 
mesmo durante as aulas de educação física. E deveria ensinar 
às alunas que o importante é a diversão no jogo e não apenas 
ganhar. A garota concluiu que o professor não era um bom 
profissional. Pois, como um adulto, ele era responsável por 
ensinar valores aos mais novos, mas isso não acontecia.

Voltar para o mundo do qual veio não seria fácil para 
Estefânia. Enfrentar os desafios na Cova dos Leões era uma 
tarefa fácil quando se comparava com Jéssica e Marinão. 
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Gélido deu o apito final. Todos já estavam exaustos 
com a brincadeira. Genara deitou-se no chão e convidou 
Estefânia para fazer o mesmo. Em seguida, Genara falou:

— Abra os braços e as pernas ao mesmo tempo. Vamos 
desenhar anjos na neve.

— Isso parece bem divertido!
As garotas riam como se não houvesse mais outra 

chance para ser feliz. Há muito tempo que Estefânia não se 
sentia tão alegre como naquela ocasião. Geralda chamou 
a filha para irem almoçar. A companheira de brincadeira 
também foi convidada, mas recusou o convite. Sabia que 
Matilda ficaria ofendida se não fosse fazer a refeição do pa-
lácio.

Estefânia assentou-se à mesa, e logo perguntou ao rei:
— Senhor rei Gervásio, já que a corrida de cavalos e o 

Jogo de Bolas de Neve acabou, o senhor pode emprestar-me 
um cavalo para que eu continue a minha jornada?

— Bem, já que eu prometi, eu concedo um cavalo para 
que possa levá-la.

— Se não for muito incômodo, gostaria que o amigo de 
quatro patas fosse o Alfafa.

— Certamente Alfafa não se negará em levá-la.
Matilda protestou contra a partida repentina:

— Como assim? Ela já partirá? De forma alguma! Antes 
almoçará e descansará um pouco. Eu vou preparar uma 
bolsinha com lanches e roupas para a garota.

Estefânia riu e Matilda ficou incomodada com a situação.
— Por que está rindo, garota?
— Matilda, desculpe-me. Sua atitude é bem parecida 

com a da Condessa Coraci. O seu coração é muito gentil.
Matilda, um pouco envergonhada, respondeu:

— Apesar de tratarem-me bem nesse reino, ninguém 
antes elogiara tanto os meus serviços como você. Sinto-me 
honrada em retribuir o favor.
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— Sentirei sua falta, Matilda. Mas um dia eu prometo 
que retornarei a esse maravilhoso reino. Até lá, continue 
fazendo os seus excelentes biscoitos de limão e nunca se 
esqueça da receita do frango ao molho de laranja.

O rei propôs um brinde:
— Ao excelente serviço da Matilda!
Todos levantaram os copos e brindaram em homena-

gem à velha cozinheira. Ela, novamente, envergonhou-se; 
porém, sorriu.

Estefânia já estava montada em Alfafa. Partiria em bre-
ve. Genara chorava baixinho por não poder mais brincar 
com a nova amiga. Matilda torcia nas mãos um pequeno 
paninho. A garota levava as duas malas que a cozinheira ha-
via dado para ela guardar os pertences. Não era mais aquele 
material improvisado.

O rei, antes de a garota partir, falou:
— Que você faça uma excelente viagem, Estefânia!
— Muito obrigada, rei Gervásio!
— Alfafa, infelizmente, não poderá acompanhá-la por 

toda a sua jornada. Em determinado ponto, haverá um jardim. 
Somente quem tem o coração puro, e possui pernas, pode en-
trar por lá. Nosso amigo de quatro patas terá que voltar.

— Eu compreendi as instruções, senhor!
— Pois bem, que a nova jornada comece!
Gélido abanava as mãos e desejava sorte para a garota. 

Os outros que estavam presentes repetiam o gesto. 
Estefânia achava que não precisaria de todas aquelas 

roupas dadas por Matilda. Se ela iria a um jardim, o clima 
não deveria ser frio. Mas, caso a mãe da garota estivesse por 
lá, falaria para ela não esquecer o casaco. Não quis desobe-
decer às ordens que sempre recebia.

Alfafa corria muito rápido. Realmente, era o cavalo 
mais veloz que já havia visto.  A paisagem ia deixando de 
ser branca e coberta por neve. Um tom marrom e arenoso 
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tomava conta do lugar. Finalmente, chegaram a frente a um 
cercado verde composto por várias rosas espinhosas. 

— Bom, acho que daqui para frente não posso seguir. — 
Falou Alfafa.

— Agradeço muito pelo seu galope, Alfafa! 
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Os arbustos eram bastante fechados. Os 
espinhos pareciam perigosos. Estefânia teria que deixar as 
bagagens ali caso quisesse passar pelo obstáculo. A garo-
ta percebeu que era possível esticar o braço direito para 
frente e a perna esquerda para trás. Porém, o pé dela não 
caberia completamente apoiado ao chão. Ela teria que ficar 
sobre as pontas. Depois, ela poderia esticar o braço esquer-
do e apoiar-se com a perna direita em outra localidade en-
tre os espinhos.

Ela levantou os braços e formou a imagem de uma coroa. 
Em seguida, andou para frente nas pontas dos pés. Estefânia 
percebeu o que acontecia. A garota deveria dançar para pas-
sar pelo obstáculo. Quando era criança, havia praticado aulas 
de balé. Porém, não possuía habilidades sui cientes para pros-
seguir na atividade. Mas aquele era o momento de usar o que 
havia aprendido.

Estefânia l exionou os joelhos e elevou-se. Girou para o 
sentido anti-horário e apoiou-se somente sobre uma perna en-
quanto a outra i cava estendida no ar. Um braço formava uma 
meia coroa e o outro servia como suporte próximo à barriga. 
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Os espinhos rasgavam a roupa dela, porém, nenhum ferimento 
era feito na pele dela.

Tantas vezes a garota ouviu das colegas de classe e da 
professora de balé que ela não possuía talento. Mesmo que não 
houvesse plateia, aquela era a hora de mostrar que era capaz. 
O compositor erudito que Estefânia mais gostava de ouvir era 
Tchaikovsky. Ele compôs lindos balés como O Quebra-Nozes, O 

Lago dos Cisnes e A Bela Adormecida. O compositor fez par-
te do Romantismo. Essa foi uma época em que a arte exaltava 
características platônicas nos enredos e uma estética bela nas 
artes em geral. Menos rebuscada do que o Neoclassicismo, mas 
literalmente apaixonante.

Estefânia adorava estudar literatura. Já que não tinha ou-
tros dotes artísticos, as palavras eram a salvação dela. Gostava 
muito de escrever pequenos contos, e quem sabe um dia seria 
escritora. Desde bem pequenina confeccionava os próprios li-
vrinhos.

A menina chegou ao i nal dos arbustos. Uma voz disse 
para ela:

— Dança comigo, bela criança!
— Não sou uma boa bailarina, fui reprovada nos meus es-

tudos de dança.
— Isso não importa, o seu coração é puro. Você dança com 

a alma.
Quem havia conversado com Estefânia era uma pessoa, na 

realidade, uma plantinha; uma mistura de pessoa com uma rosa. 
Tinha o corpo de ser humano e o rosto de margarida. Trajava um 
belo vestidinho em formato de uma l or de margarida. Os olhi-
nhos eram amarelos. Nos pés, existiam sapatilhas de bailarina. 
A senhorita l orida esticou a mão para Estefânia, assim era uma 
forma de convidar para a dança.

As duas i zeram uma meia coroa utilizando o braço es-
querdo e um suporte com o braço direito. Bailavam como se fosse 
para uma grande plateia. O jardim era repleto de l ores, mas des-



67

sas normais que nós conhecemos em nosso mundo. O céu estava 
bem azul. A grama era muito verde. Mais pessoas parecidas com 
a margarida foram adentrando o local. Rosas, gardênias, damas 
da noite, orquídeas e muitas outras. Estefânia realizou um lindo 
solo enquanto as habitantes presentes observavam. Depois, uniu 
os braços em um grupo com mais três pessoas. Entrelaçaram as 
mãos e dançaram juntas. Uma música, desde quando estava nos 
arbustos, tocara no local e continuava a soar cada vez mais forte. 

As l orezinhas que não estavam na dança começaram a en-
toar um canto cada vez mais em ritmo com o som. Após esse mo-
mento, a dança terminou e começou a sessão de aplausos. 

Estefânia nunca se sentiu tão emocionada como naquela 
ocasião. Estava muito feliz em danças juntamente com as l ore-
zinhas. Ela também começou a aplaudir as novas amigas que ali 
i zera. A primeira, que Estefânia havia encontrado, falou:

— Qual o seu nome, bela criança?
— Eu sou Estefânia, venho de um reino muito distante.
— Prazer em conhecê-la! Eu sou Maria Margarida, do Jar-

dim dos Espinhos. 
Maria Margarida disse em voz alta para as outras l ores:

— Essa é Estefânia, ela vem de um reino muito distante. — 
E continuou a dizer: — Qual é o nome do seu reino?

— Planeta Terra.
Estefânia achou algo engraçado. Em todas aquelas terras 

curiosas, a única pessoa que entendeu que o nome do lugar de 
onde veio não era “Reino Muito Distante” foi Maria Margari-
da. Todos os outros tratavam essas palavras como substantivos 
próprios, sendo que eles eram comuns.

— Venha comigo, vamos tomar um chá e comer alguns 
biscoitos.

Estefânia foi conduzida para um local do jardim em 
que havia uma mesinha com cadeirinhas. Cordialmente, a 
garota assentou-se e Maria Margarida fez o mesmo. A flor 
olhou para o céu. Uma sombra pairava em cima delas. 
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— Que surpresa! Você está por aqui? Dê-me um abraço.
A fada Tina, que Estefânia havia conhecido na viagem 

de trem, juntou-se ao grupo para tomar um pouco de chá. 
Depois de abraçarem-se, a garota perguntou:

— Será que há alguma maneira de eu trazer a minha 
bagagem para cá?

— Eu busco-a para você. Já que sei voar, não preciso 
passar pelos espinhos. Respondeu Tina, que continuou a fa-
lar: — O que faz aqui?

— Estou em uma viagem ao Reino da Saudade. Quero 
encontrar uma maneira de voltar para a minha casa.

— Coraci está muito preocupada com você. Não recebe 
notícias suas desde quando partiu. Como foi o seu caminho 
até aqui?

Estefânia contou tudo o que havia acontecido a ela. Falou 
sobre ter desviado o caminho para ajudar o pássaro Azulante, 
e que por isso danificou o tapete mágico. Disse que não seguiu 
o conselho do amigo penoso e teve que enfrentar o desafio na 
Cova dos Leões. Depois, contou sobre as aventuras no Reino do 
Palácio de Cristal e sobre Gélido ser o homem que enfrentara 
anteriormente. Agora, estava ali no Jardim dos Espinhos.

— Meu Deus! Quanta aventura!
Maria Margarida, serenamente, falou:

— Vou dar sapatilhas a você. Vamos dançar uma última 
vez antes que parta. 

— Fico grata e sinto-me muito responsável ao dançar 
com magníficas bailarinas. 

 — Espere aqui por alguns momentos.
Estefânia perguntou à Tina:

— Você mora aqui?
— Não, moro ao norte do Reino do Rancho Fundo. Lá 

pelos lados do Portus Cales. 
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— Que engraçado! De onde vim, a minha terra foi colo-
nizada por um lugar chamado Portugal. E já ouvi falar que 
esse nome é originário de Portus Cales.

— Talvez seja o mesmo lugar! Você pode estar mais pró-
xima do que imagina de sua casa.

— Pode ser. Se a minha viagem não der certo, vou ao 
Portus Cales para ver se descubro algo.

Maria Margarida retornou com as sapatilhas. Elas 
eram esverdeadas. Estefânia achou o calçado mais lindo de 
todo o universo. Antes de dançarem, beberam um pouco de 
chá e comeram biscoitos recheados com goiabada.

Estefânia calçou as sapatilhas. As outras flores deram 
um lindo vestido para a garota. Ele era vermelho e verde 
e feito completamente por pétalas. A saia bastante rodada 
alcançava somente o joelho. Possuía, também, a vestimenta 
uma pequena calçola para ser usada por cima das roupas 
íntimas.

Tina abriu o caminho para Estefânia dançar. A fada ba-
lançava a varinha de condão e muitas faíscas saíam de lá. 
Pareciam pequenos fogos de artifício. Sempre na pontinha 
dos dedos, Tina sorria e bailava. Maria Margarida assentou-
se próxima das amigas florezinhas. 

Estefânia dançava ainda mais lindamente do que na 
última vez. O sol parecia iluminá-la como se ela estivesse 
em um lindo palco. As nuvens ofuscavam as outras pessoas. 
Os holofotes estavam voltados para pequena garota.

Ela deu uma pirueta no ar. Em seguida, dançou para o 
lado esquerdo e para o direito. Todos os presentes observa-
vam atentamente aos passos. Cansada de dançar sozinha, 
a menina estendeu a mão para que as flores acompanhas-
sem-na no bailado. As companheiras de dança formaram 
dois círculos em volta de Estefânia. Ela dançava ao centro e 
as amigas dançavam nas rodas. Uma movimentava-se para 
a direita e a outra para a esquerda. A música voltava a au-
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mentar. Por fim, o passo final da menina foi uma linda aber-
tura que incluiu uma inclinação do tronco do corpo para 
trás juntamente com mãos e braços.

Tina cumpriu o prometido e levou as bagagens de Es-
tefânia. A garota, mais uma vez, despediu-se dos amigos no-
vos que havia feito.

— Muito obrigada pela hospitalidade, Maria Margarida!
— Sempre que quiser, pode voltar!
— Qual o caminho que devo seguir para o Reino da Sau-

dade? Não demorará anoitecer e tenho um mapa das estrelas.
— Siga sempre a estrela menor ao sul. Ela levará você ao 

seu destino. — Respondeu Maria Margarida.
— Torça para que o Príncipe Igor não esteja acordado. 

Ele é um pouco mimado e provavelmente não a deixará pas-
sar pelo castelo dele. — Aconselhou Tina.
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Estefânia caminhou em linha reta. Passou 
por uma região gramada. Chegou a um local em que havia 
uma casa bastante bonita. No quintal, estavam vários brin-
quedos. Mas, eles eram diferentes daqueles do nosso mundo, 
pois eram vivos. Um soldadinho de chumbo, do tamanho 
de uma pessoa de verdade, aproximou-se da garota e falou:

— Você não tem permissão para passar por aqui.
— Que forma rude, senhor soldado de chumbo! Nem se 

apresentou e me expulsa!
— Não me entenda de forma errada. É ordem do Prínci-

pe Igor não deixar ninguém passar por aqui.
Enquanto isso, uma boneca vestida de bailarina dan-

çava freneticamente. Ela falou para Estefânia:
— Ele obriga-nos a brincar o dia inteiro. Minha querida, 

vá embora antes que ele encontre você.
Um menininho menor do que Estefânia saiu de dentro 

da casa. Os cabelos loirinhos e os olhos azuis contrastavam 
com a roupinha vermelha que ele usava.

— Quem é você que ousa invadir o meu castelo?
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— Primeiramente, eu não tenho a intenção de invadir o 
seu castelo. Em segundo lugar, muito prazer em conhecê-lo. 
Eu sou Estefânia e vim de um reino muito distante. Desejo 
passar por aqui para poder chegar ao Reino da Saudade.

O principezinho olhou bem para a garota e disse:
— Não gostei de você. Seus olhos negros e seus cabelos 

escuros são muito estranhos.
— Para mim, o que é estranho é o seu cabelo loirinho e 

os seus olhos azuis.
— Como fala uma coisa dessas! Você ofende-me com isso.
— Da mesma forma que me ofendeu falando asneiras 

sobre o meu cabelo e os meus olhos.
O garoto, sem saber como responder a garota, ordenou:

— Soldados, não deixem que ela passe por aqui. 
— Tudo bem, se não posso passar por aqui, darei a volta 

ao redor do seu castelo.
— Essas terras todas são minhas, eu proíbo que pise nelas.
Estefânia enfureceu-se e falou:

— Eu vou passar mesmo sem a sua permissão.
Os ânimos estavam bastante exaltados. O principezi-

nho deu um sorrisinho de lado e propôs:
— Deixarei que você passe com uma condição: vença-

me no jogo de dados.
Estefânia pensou: “Em um jogo de dados não há como 

ele trapacear. As probabilidades são as mesmas para todos 
os jogadores”.

— Eu aceito o seu desafio. Vence quem obtiver o maior 
número em três rodadas? 

Maldosamente, ele respondeu:
— Certamente! Soldados, tragam os dados!
Os soldadinhos saíram e trouxeram rapidamente três 

dados gigantes. Dois para o Príncipe Igor e um para Estefânia.
— Isso não é justo! As chances diminuirão para mim.
— A soma dos meus dados será igual a um dado seu.
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Estefânia iria reclamar, mas resolveu apostar na sor-
te e arremessar de uma vez por todas o dado. Ela jogou o 
objeto para cima. Conseguiu fazer quatro pontos. Agora foi 
a vez do príncipe Igor. Ele arremessou um depois o outro. 
Fez dois pontos. Inacreditavelmente, alcançou somente um 
ponto em cada dado.

Na segunda rodada, Estefânia jogou novamente o 
dado para cima. Alcançou quatro pontos. Igor jogou os 
dois objetos. Realizou quatro pontos também. Dois em 
cada dado. 

A última rodada seria decisiva. Estefânia teria que ga-
nhar para poder continuar a jornada. Ela pensou nos pais 
enquanto arremessava o objeto. Ele caiu meio cambalean-
do. A garota realizou a pontuação máxima: seis pontos. Pu-
lou de alegria, isso enfureceu o príncipe. Ele arremessou os 
dois dados. Fez quatro pontos em um. Se o outro caísse em 
um número maior que dois, ele ganharia a rodada. O dado 
aterrissou no número um. O menino fez um total de cinco 
pontos. Estefânia era a campeã.

A garota comemorou a vitória. O garoto disse:
— Mesmo assim, você não passará!
— Não fique parado na minha frente, Igor! Eu vou passar 

agora. Eu venci o jogo honestamente.
O menino agarrou-se às pernas de Estefânia. Ela em-

purrou-o. Igor caiu ao chão. Aos choros, ele disse:
— Você é uma bruxa malvada. Eu machuquei as minhas 

costas.
— Desculpe-me, Igor, mas você foi desonesto.
Ele não quis saber das desculpas da garota. Correu 

para dentro da casa e trancou a porta. Estefânia não pros-
seguiu a jornada. Não poderia partir e deixar aquela criança 
ferida. A garota bateu na porta e falou:

— Igor, deixe-me ver o seu machucado. Eu posso cuidar 
dele.
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Porém, não havia resposta. Estefânia sabia como era 
ruim ser empurrada por alguém e se machucar. Isso acon-
tecia frequentemente nas aulas de educação física. A garo-
ta, então, teve uma ideia. Retirou uma pequena bolsinha de 
dentro das bagagens e falou:

— Príncipe Igor, eu tenho os biscoitos de limão mais 
deliciosos do mundo. Eu gostaria de dividi-los com você.

Ela escutou alguns barulhos vindos de dentro da casa. 
O garoto abriu a porta. Com os olhos vermelhos e chorosos, 
ele disse:

— Está doendo muito o meu braço também.
Estefânia sabia que ele não havia machucado o braço. 

Mesmo assim, teve uma atitude inusitada. 
— Dê-me aqui o seu bracinho.
Ele esticou o braço e ela beijou o local que o menino 

disse estar dolorido. Estefânia ainda falou:
— Prontinho, amor e carinho curam qualquer machucado.
O garoto começou a abrir o sorriso. Eles assentaram-

se no chão para saborear os biscoitos de limão feitos por 
Matilda. Estefânia perguntou:

— Você mora aqui sozinho?
— Praticamente. A minha babá está lá dentro de casa. 

Os meus pais são muito ocupados com assuntos de nossas 
terras. Quase não vêm aqui. 

Estefânia entendia que a falta de limites do garoto era 
proveniente da ausência dos pais. 

— Você pode ter ótimas companhias. É só saber o jeito 
certo de tratá-las. Por exemplo, diga sempre “obrigado” e 

“por favor”. E divida mais o seu lanche e as coisas boas que 
possui. Príncipe Igor, você é um garoto adorável. 

— Nunca haviam dito isso para mim. Obrigado.
Estefânia ainda sugeriu:

— Não obrigue os seus brinquedos a ficarem movimen-
tando-se o dia inteiro. Dê uma folguinha para eles. Seja edu-
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cado e gentil. Eles provavelmente serão seus melhores ami-
gos. Ah, e faça a mesma coisa com sua babá.

O garoto, enquanto comia os biscoitos de limão, ba-
lançou a cabeça de forma positiva. Estefânia ainda falou:

— Boneca, pode parar de dançar. Todos vocês, venham 
provar os biscoitos com a gente.

Os brinquedos fizeram a festa. Não eram obrigados mais 
a trabalhar forçadamente, e provariam um delicioso lanche.

Estefânia viu a empatia entre um soldadinho de chum-
bo e a boneca bailarina. Ela sugeriu: 

— Boneca, se quiser pode dançar com o soldadinho de 
chumbo que conversa com você.

Com o rostinho corado de vergonha, a bonequinha 
deu um sorrisinho. O soldadinho estendeu a mão e convi-
dou a parceira para uma dança. Eles eram do tamanho de 
pessoas reais. Bailaram lindamente juntos. A garota falou 
ao novo amigo:

— Viu, eles foram feitos para dançarem juntos.
— Com certeza! Eu nunca havia visto uma dança tão bela.
Estefânia já ia partir. Os olhinhos do garoto voltaram a 

encher de lágrimas:
— Você voltará algum dia?
— Sim, amigos nunca se abandonam. Não chore, seus 

olhinhos são muito lindos para ficarem tristes. 
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Estefânia chegou ao Reino da Saudade. 
A terra na localidade era avermelhada. A garota abaixou-se 
para tocá-la. Além de vermelha, a espessura era muito fina.

O sol já havia ido embora. A lua apareceu e, com ela, 
trouxe as estrelas. As casinhas do lugar eram feitas de barro 
e madeira. O teto era composto por madeira e palha. Muitas 
luzes iluminavam as ruazinhas.

As pessoas de lá tinham a pele negra. Os olhos eram 
alaranjados e os cabelos da cor do fogo. Estefânia, sabe-
se lá por qual motivo, pensou que se caipora e curupira 
realmente existissem, deveriam morar por aquelas bandas. 
A garota gostaria de conhecê-los. Vestiam roupas muito pa-
recidas com os trajes usados em festas juninas. Eles, tam-
bém, estavam bem agitados naquela ocasião. A menina ou-
via conversas aleatórias:

— Não se esqueça do amendoim. A maioria das pessoas 
não gosta de canjica sem amendoim.

— Ai meu Deus! Não tenho mais retalhos para coser as 
roupas!

— Tragam as bandeirolas! Devemos colocá-las bem aqui.
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Estefânia falou a uma moça que corria com uma enor-
me panela nas mãos:

— Moça, com licença, onde posso encontrar um carros-
sel? O rei Gervásio, do Reino do Palácio de Cristal, disse que 
isso poderia ajudar-me a voltar para casa.

A moça, sensibilizada com a garota, falou:
— Coitadinha! Está perdida. O carrossel fica no final 

desta rua. Mas, se não encontrar o que precisa, venha para 
a minha casa. Eu moro nesta de portinha amarronzada.

— Muito obrigada pela gentileza.
A moça sorriu e continuou a correr com a panela nas 

mãos. Estefânia caminhou pela rua, ao final encontrou uma 
fila para adentrar ao brinquedo. O carrossel era avermelha-
do, assim como a terra do local. Vários cavalinhos de men-
tira serviam de condutores na viagem. A música, que vinha 
de lá, era tocada por uma sanfona. 

Estefânia entrou no carrossel. Assentou-se em um ca-
valinho branco. O brinquedo girava. O vento batia nos ca-
belos da garota. Sentia-se em uma espiral. O cavalo subia e 
descia como se estivesse cavalgando. A garota via imagens 
de momentos bons. Os passeios ao zoológico, aos parques, 
às piscinas e às cidadezinhas do interior. Os melhores mo-
mentos que havia passado junto com os pais. Lembrava-se 
dos abraços da mãe e dos conselhos do pai. O cheirinho do 
feijão recém-cozido feito por dona Cleusa. O barulhinho 
da chave da porta sendo aberta pelo senhor Sílvio. Estefâ-
nia sentia tanta saudade deles. Mas, ainda não sabia como 
voltar para casa. Uma lágrima correu pelo rostinho dela. 
Não estava triste, toda vez que saía de casa ela sabia que 
voltaria sã e salva para os braços deles. Não poderia ser de 
outra forma.

A música continuava e as memórias viravam uma 
enorme espiral. Estefânia abriu os braços e tentou alcançar 
os pais. Infelizmente, não conseguiu. Vagarosamente, o car-
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rossel parava. Ela desceu do brinquedo e ainda não tinha 
uma resposta para o fim da jornada. Resolveu ir ao encon-
tro da moça que encontrara no começo da rua.

A menina bateu na pequena porta amarronzada. A 
moça abriu a porta e sorriu novamente.

— Oh, não encontrou o que precisava? Vamos, entre e 
conte a sua história para mim enquanto termino de cozinhar.

A garota adentrou a casinha. O imóvel era modesto, 
porém muito aconchegante. As duas foram em direção à co-
zinha. A moça utilizava um fogão de lenha. Estefânia assen-
tou-se em uma cadeira de madeira. Uma enorme mesa era 
usada como suporte para os trabalhos da moça. O cheiro 
vindo da panela era divino.

Estefânia contou toda a aventura desde o começo. A 
moça espantou-se com tudo o que havia acontecido.

— Meu Deus! Quanta aventura!
— Sim, sim! Passei por tanta aventura que nem acredito 

no que vivi.
— A propósito, não me apresentei ainda. Meu nome é 

Juara. Sou costureira, mas estou cozinhando para a gran-
de festa de amanhã. Por que não fica um pouco mais aqui, 
aproveita a festividade e depois continua a sua jornada?

— Fico feliz pela hospitalidade, mas não sei como conti-
nuar a minha viagem.

— Eu conheço duas pessoas que poderão ajudá-la. Esta-
rão na festividade amanhã. 

— Então está decidido. Amanhã você apresentará para 
mim as duas pessoas.

— Ótimo! Excelente, excelente! Já sei, você não ficará 
somente observando a festividade. Irei costurar um lindo 
vestido para você entrar na brincadeira. 

— Não há necessidade, não quero incomodá-la!
— Não será incômodo nenhum! E já tenho até um par 

para dançar com você.
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Um garotinho, um pouco menor que a menina, espiava 
por uma das portas da sala. 

— Venha cá, Lilu! Você não ficará sem par. Olha só, Es-
tefânia estará conosco na grande festa de amanhã. Esse é o 
meu irmão. Diga olá para ela, menino!

— Olá, Estefânia! — Disse o menino, um pouco envergo-
nhado com a situação.

— Olá, Lilu! Prazer em conhecê-lo!
— Vão brincar um pouco, antes que eu sirva o jantar.
As duas crianças começaram a brincar na sala. Lilu falou:

— Podemos brincar de faz de conta.
— Ótima escolha! Adoro brincar de faz de conta.
— Eu serei um cavaleiro e salvarei você, a princesa do 

Reino Muito Distante. 
— Não é porque sou uma garota que tenho que ser salva. 

— Protestou Estefânia. 
— Mas isso é só uma brincadeira.
— Então, por que não brincamos que eu sou uma dama 

real e você é o cavaleiro? O rei ordenou que nós buscásse-
mos os petiscos maravilhosos da Fada Cintilante. 

— Gostei da sua ideia! Podemos usá-la.
Os dois subiram no sofá. Fingiram que estavam em 

cima de um muro de um castelo. 
— Dama do Reino Muito Distante! Cuidado, os jacarés 

querem pegar a gente.
— Não tema, querido cavaleiro, nós vamos conseguir 

vencê-los! 
As crianças desceram de cima do sofá, rastejaram no 

chão e fingiram que estavam nadando. Empurravam o ar 
como se estivessem empurrando os jacarés. 

— Conseguimos sair sem machucados do lago dos jaca-
rés! — Falou Estefânia.

— Vamos, o rei não poderá esperar muito tempo pelos 
petiscos! — Completou Lilu.
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Lilu e Estefânia andaram cuidadosamente até a cozi-
nha. O menino estendeu as mãos e falou:

— Fada Cintilante, dê-nos alguns petiscos, por favor! O 
rei não pode esperar mais!

— Ele está muito velhinho e esse é o último desejo dele. 
— Disse Estefânia.

Juara entendeu a brincadeira. Pegou algumas balinhas 
jabuticaba e disse:

— Oh, nobres pessoinhas que passaram por uma missão 
tão difícil. Aqui estão os petiscos para o rei. A Fada Cintilan-
te manda lembranças. 

Os dois estenderam as mãozinhas e receberam as balas. 
Voltaram pelo mesmo caminho e do mesmo modo que foram. 
Ao final, assentaram-se no sofá e disseram para o nada:

— Aqui está, soberano rei! Os petiscos da Fada Cintilan-
te! — Falou Estefânia.

— O quê? O senhor resolveu dar os petiscos para a dama 
e o cavaleiro? Ah, muita gentileza da sua parte! — Disse Lilu.

— Ficamos extremamente honrados! — Completou a 
garota.

Para Estefânia, brincar de faz de conta era uma das 
coisas mais divertidas da vida. Ela nunca queria deixar de 
imaginar reinos distantes e missões valiosas.

Fizeram uma bela refeição que incluía uma bela por-
ção de batatinhas. Estefânia dormiu no mesmo quarto que 
Juara. No outro dia, a festa começaria cedo. Não queriam 
perder nenhum segundo da comemoração. 
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O dia seguinte já raiou com alegria. 
A sanfona tocava desde bem cedo. Várias mesas foram co-
locadas para o lado de fora das casas e forradas com pano 
de chita. Estefânia trajava um belo vestido de festa junina 
e calçava sapatinhos bordados. Juara penteou o cabelo da 
garota ao estilo “Maria Chiquinha”. Lilu vestia uma camisa 
xadrez em tons de azul e uma calça bege repleta de retalhos. 
Não podiam faltar, obviamente, um chapéu de palha e uma 
sandália de couro.

As crianças ajudaram Juara colocar na mesa, do lado 
de fora da casa, os alimentos que havia preparado. A vizi-
nhança inteira fazia o mesmo. Os vários cheiros deliciosos 
se misturavam. Canjica doce com amendoim, doce de milho 
verde, pamonha, bolo de laranja, pão de queijo, biscoito de 
polvilho, arroz doce, doce de leite e muitas outras delícias. 

Estefânia pegou um pratinho e uma colher. Pedia um 
pouquinho de cada coisa. Lilu fazia o mesmo. Ela dizia para 
os vizinhos de Juara:
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— Por favor, senhora! Dê um pouquinho de sua deliciosa 
refeição para ser provada por uma viajante que veio de um 
reino distante! 

Ou então:
— Por favor, senhor! Deixa que essa menina saboreie o 

que fez com tanto dispor! 
Ouvia sempre respostas favoráveis ao pedido:

— Oh, certamente! Toma um pouco de mingau de milho 
verde, menina dos olhos de jabuticaba!

— Ah, não saia daqui sem provar o meu bolo de amen-
doim!

Lilu aproveitava a fama da amiga para estender o pra-
tinho dele também.

— Não se esqueça, meu senhor: Lilu, o fiel amigo, não 
pode voltar para casa de estômago vazio!

 As pessoas riam e enchiam o prato do menino tam-
bém. Ele agradecia tirando o chapéu e dizendo:

— Muito agradecido, Lilu vai para a próxima mesa!
Em pouco tempo, os vizinhos começaram a dar os ali-

mentos que tinham preparado uns para os outros. Estefâ-
nia pensou que Coraci gostaria daquele lugar. E, claro, Tina 
também amaria. Com certeza, se a fada estivesse ali, levaria 
um pouco de chá de pitanga para todos os moradores da 
localidade. 

Um homem avisava em todas as casas que o auge da 
festa está para acontecer:

— Venha logo, vamos à praça central no descampado 
perto da floresta. Eles estão chegando. 

Juara pegou a mão das duas crianças e saíram em dis-
parada ao local indicado pelo homem. Estefânia perguntou:

— Quem está para chegar? São as duas pessoas que me 
poderão ajudar?

— Isso mesmo! Eles são os mais sábios de toda a locali-
dade. Sempre estão presentes em nossa festa. 
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A multidão aglomerava-se em volta da praça. Olhavam 
todos para dentro da mata. Esperavam a chegada dos ilus-
tres visitantes. Estefânia ficou surpresa com o que viu sain-
do de lá de perto das árvores. A menina cutucou Lilu e falou:

— Meu Deus! Eles são de verdade?!
— Claro que sim! Em carne e osso.
Saíram de dentro da mata duas pessoas. Um era um 

menino dos cabelos avermelhados e com os pés virados 
para trás. O outro era um índio meio zangado que estava 
montado em um porco do mato. A cor da pele deles diferen-
ciava-se dos moradores da localidade por ser mais averme-
lhada. Pareciam-se muito com os índios que vivem em nos-
so país. Na verdade, Estefânia já conhecia os dois dos livros 
de folclore. Mas nunca pensou que conheceria Curupira e 
Caipora pessoalmente.

A roupa de Curupira e Caipora era uma tanga feita de 
folhas de árvores. O primeiro sorria para todos e falava:

— Hoje é dia de alegria! O único garoto astuto é o Curu-
pira, o Saci narigudo só aparece em outubro. 

Todos riam dos versinhos feitos pelo menino. Caipora 
já era bem mais sério e rabugento. Deixou o porco do mato 
voltar para a floresta e continuou o trajeto a pé. 

Estefânia percebeu que, em toda a jornada por aquele 
mundo, era a primeira vez que encontrava pessoas do ca-
belo e olhos escuros. Curupira tinha somente os olhos, mas 
Caipora era semelhante a ela. Juara falou para a menina:

— Depois vou levá-la para conversar com eles. Certa-
mente, acredito que Caipora saberá fazê-la voltar para a sua 
casa. Veja ele: os olhos e cabelos deles são semelhantes aos 
seus. 

— Curupira falou sobre o saci ser narigudo. Talvez seja 
como eu também.

— Isso é possível. Mas acho que eles já são o suficiente 
para indicar o caminho de volta para a sua casa. 
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A sanfona tocava ainda mais alta. Curupira dançava, 
mesmo tendo os pés virados para trás. Ele olhou para Este-
fânia e tirou a garota para dançar.

— Oh, uma garota dos olhos de jabuticaba assim como 
eu e meu amigo Caipora. 

— Olá, senhor Curupira!
— Não, não! Nada de senhor; sou apenas Curupira!
Em seguida, ele devolveu a menina para a companhia 

de Juara e foi dar mais saudações aos outros moradores da 
localidade.

A população voltou às mesas em que estavam as refei-
ções. Curupira e Caipora provavam um pouquinho de cada 
refeição. Deliciavam-se com os mesmos pratos que foram 
saboreados por Estefânia e Lilu. 

Depois de tanta comilança, a população recolheu-se 
para o descanso. Ainda haveria a grande dança. Juara cha-
mou Curupira e Caipora para que fossem a casa dela. 

— Juara! Já chegamos. — Gritou Curupira enquanto 
abria a portinha da casa.

— Vamos entrar! Aceitam bolinhos de chuva?
— Eu aceito com certeza! — Respondeu Curupira.
— Muito obrigado, mas já estou satisfeito! — Falou Cai-

pora.
Enquanto Curupira saboreava os bolinhos de chuva 

feitos por Juara, Estefânia contava toda a história que ha-
via vivido desde que embarcou no trem para aquela viagem. 
Caipora analisou o que a menina havia dito e falou:

— Hum, parece que você veio de outro mundo.
— Bem… Vocês já estiveram em meu mundo? Já ouvi fa-

lar muito sobre Caipora e Curupira.
Juara espantou-se. Curupira parou de comer os boli-

nhos e ficou com uma expressão muito séria. Caipora res-
pondeu à garota:
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— Em um passado muito distante, já vivemos nas terras 
do seu mundo. Mais precisamente em seu país. Porém, eles 
perderam a esperança em nós. Não pudemos mais voltar 
para ajudar o seu povo.

— Eu realmente sinto muito. Então, sabem como posso 
voltar?

— Nós não podemos voltar para lá. Mas conheço uma 
mulher que veio do mesmo mundo que você. Ela saberá o 
que fazer. — Falou Caipora.

— Como posso encontrá-la?
— Amanhã, partiremos para uma missão. Do vilarejo 

que estaremos, não será muito distante da caverna em que 
ela mora. — Comentou Curupira.

— Se Estefânia partir, irei com ela até onde eu puder! — 
Argumentou Juara.

— Quanto mais ajuda, melhor para nossa missão! — Dis-
se Curupira, empolgadamente.

— Está decidido. Partiremos amanhã! — Afirmou Cai-
pora.

— E quanto a mim? — Argumentou Lilu.
— Você ficará na casa da dona Lica. Poderá haver peri-

gos pelo caminho. — Ordenou Juara.
— Ah, isso não é justo! Ficarei longe de toda a aventura!
— Sua irmã está certa. Muitos perigos podem ocorrer 

em nossa jornada daqui para frente. — Completou Caipora.
— Vale lembrar que não podemos atravessar o terreno 

das irmãs da boiuna. — Disse Curupira.
Caipora, irritado, falou:

— Esse assunto fica para outra hora!
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O descanso havia acabado. Já era hora 
da grande dança começar. Todos voltaram para o local de 
onde vieram Caipora e Curupira. O mesmo homem que ha-
via chamado a população gritou:

— Todos em seus lugares! Toca a sanfona!
As pessoas formaram pares que estavam inseridos em 

uma grande roda. Enfileiradas as duplas, começaram a ca-
minhar no sentido horário. Lilu era o par de Estefânia. O 
homem começava a dar os comandos da dança:

— Balancê!
As pessoas tinham que se balançar de um lado para o 

outro.
— Olha o caminho da roça!
Os participantes enfileiravam-se um atrás do outro.

— A ponte caiu!
Mudavam a caminhada para o sentido anti-horário.

— É mentira.
Voltavam para o sentido horário.

— Olha a chuva!
Colocavam as mãos sobre a cabeça.
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— Olha a cobra! 
Faziam o mesmo de quando a “ponte caiu”.

— Anarriê.
Voltavam para os lugares originais na fila.

— Dê o braço à dama.
E, novamente, as duplas são formadas.

— Trocar de dama.
As damas trocam de par. Passam por toda a roda até 

chegar ao cavalheiro original.
Estefânia achava esse momento muito engraçado. Em 

alguns cavaleiros, ela nem sequer conseguia alcançar o 
braço deles. Eles sorriam e abaixavam um pouquinho para 
poderem ser pares temporários da garota.

— Trocar de cavalheiro.
Agora foi a vez de Lilu trocar de par até encontrar no-

vamente Estefânia. A mesma coisa acontecia com o garo-
tinho. Ele não alcançava muito bem os braços das damas. 
Elas, gentilmente, abaixavam um pouquinho para que pu-
dessem ser o par dele.

Depois que todos estavam em seus lugares novamente, 
o homem falou:

— A grande roda.
As pessoas deram as mãos e formaram uma grande roda.

— Olha o caracol!
Juara soltou a mão da pessoa ao lado e, ainda de mãos 

dadas com o par dela, guiou os dançarinos para moverem-
se em um formato de espiral, ou melhor, caracol.

Estefânia achou muito divertido passar pela outras 
pessoas sendo levada pela corrente. Lilu ria em altas gar-
galhadas. Todos já tinham voltado para os lugares e ainda 
permaneciam numa grande roda. O homem falou:

— Damas ao centro!
As damas fizeram uma roda ao centro. Os cavalheiros 

continuaram na roda anterior.
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— Coroar as damas!
Os rapazes entrelaçam os braços por cima da roda das 

damas. O homem continuou a falar:
— Está linda essa “coroa de flores”. Girando para es-

querda, girando para a direita. Desfazer!
Lilu sentiu muita dificuldade em realizar o passo, pois 

era bem menor que o restante. Mesmo assim, foi muito di-
vertido.

— Coroar os cavaleiros!
Agora foi a vez das damas fazerem o mesmo com os 

rapazes. O homem disse também:
— Linda “coroa de espinhos”. Girando para esquerda, 

girando para a direita. Desfazer!
Todos retornaram para as duas rodas. O novo coman-

do foi:
— Anarriê!
Voltaram para os lugares antigos e desfizeram as rodas.

— Grande passeio. Olha o balancê!
Lilu e Estefânia dançavam balançando de um lado 

para o outro. De braços dados, as duas crianças riam de-
masiadamente. 

— Olha o túnel!
As pessoas ergueram as mãos para o alto. As duplas 

enfileiradas formavam um grande túnel. O último par pas-
sava por dentro do que havia sido formado e assim por dian-
te. Estefânia gostou de passar por dentro do túnel. Os parti-
cipantes gritavam e dançavam de forma animada.

— Ah, nossa brincadeira está chegando ao fim, mas ano 
que vem tem mais. Olha a grande despedida! Saudações es-
peciais para Caipora e Curupira que assistiram a nós de for-
ma tão paciente.

Lilu retirou o chapéu da cabeça e começou a sacudi
-lo em forma de saudação. Estefânia sacudia uma das mãos 
em forma de agradecimento. Aos poucos, os participantes 
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saíam da roda. A brincadeira terminava e a sanfona parava 
de tocar.

Estefânia voltou para a casinha em que estava hospe-
dada. Lilu pegou um pratinho. A menina fez o mesmo. A co-
milança voltaria a ser realizada. Dessa vez, acompanhados 
do Curupira passavam pelas mesas a falar:

— Um pouquinho de refeição para os viajantes que co-
meçarão uma nova missão!

E ainda:
— Por favor, os dançarinos exaustos precisam de pratos 

fartos, senhor! 
As pessoas respondiam aos risinhos:

— Viajantes são seres pensantes que precisam de bar-
rigas valentes!

Ou então:
— Dançarinos dessa grandeza tem que vir a minha 

mesa!
Depois de fartarem-se com os deliciosos pratos, Curu-

pira reuniu um grupo de outras crianças do reino e sugeriu:
— É hora de brincar de roda. Alguém sugere uma 

cantiga?
Lilu sugeriu:

— Escravos de Jó, escravos de Jó!
— Excelente dica, Lilu. Todos em roda de mãos dadas. 

Vamos começar a cantar.
Um coro entoou a seguinte canção:

“Os escravos de Jó jogavam caxangá.

Os escravos de Jó jogavam caxangá.

Tira, põe, deixa o Zé Pereira entrar 

Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá

Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá”

— Girando para o outro lado. — Falou Curupira como se 
fosse o homem que organizava a grande dança. E a molecada 
voltou a cantar:
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“Os escravos de Jó jogavam caxangá.

Os escravos de Jó jogavam caxangá.

Tira, põe, deixa o Zé Pereira entrar 

Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá

Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá”

Estefânia lembrou-se: “Na minha terra também existia 
essa canção. Diziam que foi criada por escravos há muito tem-
po. Realmente, Curupira e Caipora já estiveram por lá e há mui-
to tempo”.

A noite já aparecia no céu. Estefânia e Lilu ajudavam Juara 
a limpar a casa, as panelas, as louças e a colocar a mesa para 
dentro. Partiriam cedo no outro dia. Estefânia esperava que 
aquela viagem levasse a algum lugar em que alguém poderia 
ensiná-la a voltar para casa. 

O banheiro da casa de Juara era bem pequenino. Estefânia 
tomou um banho relaxante. O velho espelho i cou todo embaça-
do. A menina vestiu um pijama emprestado pela ani triã. Naque-
la noite, a garota sonhou que estava na escola. Marinão e Jéssica 
falavam para ela: “Você já passou por várias aventuras. Escapou 
de muitos perigos, mas não vai passar por nós. Somos o seu últi-
mo, grande e constante desai o”.

A menina acordou assustada no meio da noite. Percebeu 
que ainda estava no Reino da Saudade. Não precisaria estar 
preocupada com as duas monstrengas que a aguardavam na 
vida real.
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Saíram bem cedinho, depois de tomarem o
café da manhã. Estefânia levou as malas. Nelas, havia lem-
branças de toda a viagem. Caipora viajou montado no porco 
do mato. Curupira fazia festa pelo caminho. O mais sério 
deles falou:

— Vamos ao Povoado da Capivara. Eles passam por sérios 
problemas. Um grupo de pessoas do Povoado da Onça represou 
o rio que corta a localidade. Agora estão sem água nem para 
beber.

— Que coisa horrível! A água é um bem de todos, deve 
ser preservada e administrada de forma consciente. — Disse 
Estefânia.

— Como pode alguém querer ser o dono da água? Ela não 
pertence a ninguém. A água é para todos. — Completou Juara.

— E qual é o plano? — Perguntou Estefânia.
—  Iremos enganar o Povoado da Onça. — Disse Caipora 

aos risos.
O grupo de visitantes chegou ao Povoado da Capivara. 

As pessoas pareciam muito fracas e desidratadas. Algumas 
não conseguiam levantar das camas. Os habitantes do local 
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eram pardos. Os cabelos e olhos cor de musgo verde. Cai-
pora falou:

— A situação está pior do que eu pensava.
— O que vamos fazer? — Perguntou Curupira.
— É hora de colocar nosso plano em ação. — Respon-

deu Caipora, que continuou a dizer: — Juara e Estefânia: ve-
nham comigo. Deixem as suas bagagens aqui. Curupira: vá 
para o local que havia falado a você.

O grupo dos três corria em direção a uma mata. O por-
co do mato havia ficado no pequeno povoado. Embrenha-
ram-se pelas árvores. Muitas delas falavam:

— Por favor, tragam a água de volta.
— Não deixem que morramos sem água.
— Não se esqueçam de nós.
— Eles mataram nossas irmãs! Não respeitaram a nossa 

morte natural para usarem nossa madeira.
Estefânia nunca havia visto árvores falantes. Espan-

tou-se em quão boas elas eram em comunicar-se com os 
outros. Chegaram a uma represa feita de madeira. A água 
parecia aflita com aquela prisão. Com certeza, ela queria 
liberdade para correr o mundo e alcançar o mar. 

Caipora falou com Juara e Estefânia:
— Ajudem-me a retirar as madeiras da lateral. Se enfra-

quecermos as laterais, o meio da represa cederá.
— Entendido! — Respondeu Estefânia.
O grupo começou a retirar as madeiras da lateral. Cai-

pora estava preocupado se a menina poderia sair ferida da 
aventura. Sempre a aconselhava para tomar cuidado. 

Enquanto isso, no Povoado da Onça, Curupira gritava 
de longe para que as pessoas não o vissem. 

— A represa está por um fio. As águas voltarão a ser de 
todos. 

De repente, a água começou a quebrar a barreira de 
madeira. Caipora falou:
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— Afastem-se! A força da água é muito forte. Venham! 
Vamos ficar agarrados às arvores.

O grupo ficou abraçadinho com as árvores. As amigas 
vegetais respondiam para eles:

— Vocês libertaram nossa amiga água.
— Vamos retribuir. Nossos galhinhos vão abraçar vocês. 
— Nada de ruim acontecerá!
As pessoas do Povoado da Onça perceberam que a 

água voltava a correr pelo rio. Decidiram procurar a voz 
que disse aquelas coisas. Andaram e encontraram pegadas. 
Perseguiram as marcas no chão. Chegaram a um grande lu-
gar vazio, porém uma grande cobra negra apareceu e falou:

— Como invadem as terras da Boiuna?
E arreganhou os grandes dentes de cobra. As pessoas 

começaram a correr em disparada para voltarem ao Povoa-
do da Onça. É dito, que depois desse fato, nunca mais as 
pessoas de lá tentaram represar a água. Os cabelos e olhos 
azuis, das pessoas que viram a Boiuna, ficaram brancos de 
pavor por vários instantes.

Curupira correu para um lado, mas os pés dele são vi-
rados para trás. Isso fez uma enorme confusão para quem 
o procurara. Foram parar no lado oposto ao menino. Ele, 
agora, já estava na companhia do restante do grupo. Às gar-
galhadas, Curupira falou:

— Preguei uma peça na Boiuna e na população do Po-
voado da Onça.

Estefânia, então, ficou sabendo que a Boiuna era uma 
cobra enorme, mais precisamente do tamanho de um navio, 
e negra. Caipora explicou o que a menina deveria fazer dali 
para frente para encontrar a pessoa que a ajudaria.

— Você irá de noite passar pela Terra das Cobras. Se se-
guir o caminho direitinho, não as encontrará. Siga sempre 
a estrela alaranjada no seu mapa. 



98

Estefânia engoliu o ar de forma seca. Será que ela iria 
conseguir esquivar-se das serpentes? Ela não queria nem 
pensar no que poderia acontecer caso errasse o caminho. 

Passaram o restante do dia no Povoado da Capivara. 
A população agradecia a todos por terem trazido a água de 
volta. Juara discutia com Caipora. Ela queria acompanhar a 
menina no restante da jornada. Ele falou:

— As cobras não enxergam direito. Elas sentem a pre-
sença de animais através do calor do corpo deles. Se você 
for, será mais fácil delas perceberem a presença de calor. Só 
atrapalhará o caminho da menina.

— Ainda assim, ela é só uma criança! Não poderá en-
frentar as cobras sozinha.

Estefânia tentou acalmar a nova amiga:
— Juara, está tudo bem. Não se preocupe. Lilu precisa 

mais de você, volte para casa. Ele deve estar com saudades. 
Juara fez o caminho para o Reino da Saudade aos pran-

tos. Estefânia disse a ela momentos antes da moça partir:
— Mande recomendações e abraços meus para Lilu. 

Nem pude despedir dele direito.
Abraçaram-se fortemente e Juara recomendou:

— Qualquer coisa de ruim que acontecer a você, sempre 
poderá voltar para a minha casa. As portas estarão sempre 
abertas. 

O engraçado é que Estefânia havia ouvido muito aque-
les dizeres por todas aquelas terras encantadas. Em todos 
os lugares, ela foi bem-vinda. No restante do dia, ela ali-
mentou-se de alguns bolinhos feitos pela população do Po-
voado da Onça. Vestiu uma roupinha verde, parecia mais 
um musgo, dada também pela população.

Caipora tornou a aconselhar a menina:
— Em nenhuma hipótese desvie o caminho da estrela 

alaranjada. Isso poderá ser fatal para você.
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— Eu queria poder ir com você, Estefânia. Mas, temos 
um acordo com a Boiuna e as irmãs dela. Ela não invade 
as terras que frequentamos e somos proibidos de entrar na 
casa pertencente à serpente.

 — Eu entendo a sua limitação, Curupira. Não fique 
preocupado, tudo vai dar certo. 

A confiança de Estefânia estava mais por fora do que 
por dentro. A noitinha já ia caindo. Ela despediu-se da popu-
lação acolhedora. Eles desejaram sorte à menina.

— Adeus, Caipora. Obrigada pelas instruções.
— Por nada, vá e que a esperança sempre esteja no seu 

coração.
— Até logo, Curupira. Qualquer dia eu volto para can-

tarmos mais canções de roda.
— Ficarei esperando por você. Que o seu coração seja 

valente como o de um leão nessa nova aventura.
— Muito obrigada!
A menina sentiu um tremor ao ouvir a palavra leão. 

Lembrou-se do rei Leônidas. Se ela foi capaz de ser con-
decorada a Gladiadora da Cova dos Leões, poderia vencer 
qualquer outro desafio a partir daquele momento. Pegou as 
duas malonas que levava. A cada reino, como recebeu rou-
pas, refeições e outras coisas, ela acumulou muitas coisas. 
Sentia-se extremamente grata por ter sido bem recebida 
por onde passou. Pensou no que os pais dela estariam pen-
sando sobre o sumiço repentino. Lembrou-se também que 
Coraci deveria estar aflita. Perguntou-se se Matilda recebeu 
alguma notícia dela. 

A caminhada continuava. Olhava bem a estrelinha la-
ranjada a brilhar. Algumas nuvens apareciam no céu. Espe-
rava que elas não encobrissem a estrela que a guiava. 
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Estefânia caminhava e guiava-se pela estrela 
alaranjada. Porém, as nuvens apareciam cada vez mais. Pa-
recia que uma tempestade se aproximava. As estrelas fica-
ram encobertas, inclusive a que guiava a garota. A menina 
resolveu, então, continuar o caminho mesmo sem a orien-
tação necessária, pois se houvesse uma tempestade, ela 
poderia ser arrastada diretamente para o esconderijo das 
cobras. Ela não tinha escolha.

A menina caminhava cautelosamente. Arrastava as 
malas de forma silenciosa. A noite parecia ainda mais es-
cura. O terreno passou de terroso para barrento. Ela ouvia 
coisas mexendo-se pelas redondezas. Repentinamente uma 
voz falou de forma muito áspera:

— Quem invade o nosso terreno?!
Estefânia parou no lugar em que estava. Congelou-se. 

Esperava que não pudessem sentir a presença dela ali. Outra 
voz, um pouco mais abobalhada, também disse:

— Há alguém aí ou é a minha imaginação?
A garota teve que segurar o riso. A voz que ela ouvira 

era muito abobalhada. Porém, a primeira a falar retrucou:
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— Ah! Sinto uma risadinha sendo abafada. Consigo sen-
tir a presença de calor. 

Estefânia sentiu que a coisa movia-se para cada vez 
mais perto dela. A menina, então, teve uma ideia. Pegou 
algo dentro de uma das bolsas. Custou alcançar o que que-
ria. Antes que a coisa pegasse a garota, ela correu com o 
objeto na mão. 

A lua voltava a aparecer no céu. Com a luz do luar era 
possível ver o que tentava atacar Estefânia: uma enorme co-
bra com duas cabeças, primeiramente, era o que se podia ver. 

— Eu pergunto novamente: quem é você que invade 
nosso terreno?!

Estefânia levantou a espada que havia trazido da Cova 
dos Leões. Não havia tempo de pegar os outros objetos tra-
zidos de lá. Ela falou:

— Eu sou Estefânia, a Gladiadora da Cova dos Leões.
A cobra mais boba riu e falou:

— Que nome engraçado! Nunca vi ninguém se chamar 
“gladiadora”.

A outra serpente esbravejou:
— Como você é estúpida! Esse é o título dela, não o nome.
— Peço que me deixem passar. Não tenho a intenção de 

machucá-las.
— E quem disse que temos medo de você? — Disse a ser-

pente menos abobalhada aos risos.
A serpente de duas cabeças rastejou-se na direção da 

menina. A mais esperta ordenou para a outra:
— Ataca a menina!
Estefânia correu e esquivou-se do ataque. Ela percebeu 

algo interessante sobre a serpente de duas cabeças: “Uma 
delas pensa e a outra ataca. Uma é inteligente e a outra é 
forte. Elas parecem-se muito com Jéssica e Marinão”. Não 
conteve os risos novamente. A cobra, que havia falado pela 
última vez, perguntou:
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— Está debochando de nós?! Garota insolente!
Novamente a serpente de duas cabeças tentou atacar 

a garota. Mas a menina, mais uma vez, esquivou-se do ata-
que. Estefânia já tinha um plano para derrotar aquela cria-
tura estranha.

Mais um ataque foi feito pela serpente. Dessa vez, Es-
tefânia levantou a espada e com todo o desejo de vencer 
separou horizontalmente as duas cabeças. Uma caiu para 
a direita e a outra para a esquerda. A garota não sabia, mas 
a espada da Cova dos Leões agia de acordo com a nobreza 
do coração de quem a usava. A menina não quis matar as 
cobras, então a espada foi mais forte do que um exército de 
dez mil homens. O plano de Estefânia era separar as duas 
serpentes, pois uma era esperta e a outra era inteligente. 
Separadas, não saberiam como agir sozinhas. Precisavam 
da união de braveza e esperteza para vencerem a batalha. 
De forma ofegante, a menina falou:

— Agora eu posso passar pelo terreno de vocês?
— O…obri…gada… — Falou de forma trêmula a cobra 

mais abobalhada. 
— O quê? — Indagou a garota de forma surpresa.
— Você libertou a gente de uma grande maldição. — 

Continuou a cobra a dizer.
“Então elas não haviam nascido daquela maneira. Esta-

vam juntas por causa de uma maldição”, pensou Estefânia.
A cobra mais inteligente levantava-se de forma vaga-

rosa. Como ela era muito arrogante, não falou de forma gra-
ta à garota. A serpente falou:

— Sente-se, vou contar a nossa história a você.
A menina assentou-se no chão barroso. A roupinha 

parecida com musgo harmonizava-se com a paisagem do 
local. A cobra mais perspicaz começou a falar:

— Há muito tempo, eu, Jejê, e a cobra Melânica passáva-
mos por um terreno desconhecido. Nele havia uma peque-
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na casa e um galinheiro. Nós éramos maiores que o imóvel. 
Então, resolvemos comer as galinhas e destruir tudo o que 
havia no terreno. Porém, não sabíamos que no local morava 
uma velha feiticeira. Ela amaldiçoou-nos. Fomos obrigadas 
a passar o resto de nossas vidas unidas. Não conseguíamos 
quebrar essa maldição. 

A cobra Melânica falou mais uma vez:
— Obrigada!
— Já que salvei vocês, é justo que eu continue a minha 

jornada.
Jejê falou:

— Você poderá ir, mas o caminho está livre somente 
essa vez. Não pensa que poderá passar por aqui quando qui-
ser. Desta vez, nossas outras irmãs cobras não irão feri-la.

— Não pretendo voltar aqui mais.
Estefânia juntou as coisas dela, recompôs a mala e disse:

— Tomem cuidado ao invadirem terrenos vizinhos no-
vamente. Já ouvi a história de pássaros que viraram inimi-
gos mortais. 

— Obrigado. — Repetiu Melânica.
— Vá logo antes que eu mude de ideia! — Esbravejou Jejê.
A garota começava novamente a caminhada. A chuva 

começou a cair forte. As estrelas sumiram do céu. Estefâ-
nia, porém, lembrou-se de algo: depois da tempestade vem 
sempre a calmaria. Ficou assentada no chão, no meio da 
tempestade. Não havia nenhum lugar para que se escondes-
se. Mas não perdeu as esperanças de que estava perto de 
encontrar o caminho de volta para casa.

Depois de algum tempo, a chuva passou. O céu abriu. E 
a estrela alaranjada brilhava mais forte do que antes. A via-
gem continuava. A menina seguiu o brilho da estrela. Passou 
por uma mata. As árvores pareciam que dormiam naquela 
hora. Se pudesse, pediria para que avisassem ao Curupira 
que tudo estava bem. Lembrava-se de que não havia como 
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dizer à Matilda que tudo estava bem. Coraci deveria estar 
preocupada, mas o encontro com Tina no Jardim dos Espi-
nhos pode ter acalmado o coração da condessa. Os pais de 
Estefânia deveriam estar muito preocupados com o sumiço 
dela. O coraçãozinho doía só de pensar que eles pudessem 
estar chorando. 

A menina avistou uma árvore que parecia ainda acor-
dada. A garota perguntou:

— Senhora árvore, pode mandar um recado para o 
Curupira?

— Oh, minha criança! Se for amiga dele, eu faço questão 
de enviar o seu recado.

— Diga a ele que já passei pela Terra das Cobras e que 
estou bem. 

— Oh, vejo que é uma grande aventureira.
— Passei por tantas aventuras por essas terras que sinto 

muito em ter que deixá-las.
— Mas por que deseja ir embora?
— As pessoas que mais amo ficaram na terra de onde 

vim. Elas são muito preciosas para mim, preciso ir ao en-
contro delas.

— Vejo que o seu coração é muito nobre. Vou ajudá-la. 
Repassarei o recado até que Curupira saiba como está. 

— Ele havia ficado no Povoado da Capivara, esperando 
por notícias minhas. Agora, ele pode ir tranquilamente para 
o repouso dele.

— Ele é um garoto muito espoleta. Certamente, agora 
que terá notícias suas, partirá para outra missão.

— Muito obrigada pelo favor!





107 

Estefânia havia chegado à entrada de uma 
caverna. A estrela alaranjada parecia estar situada bem em 
cima do lugar, e iluminava fortemente o local. A menina 
pensou se deveria adentrar a caverna. O coração dela dizia 
que isso devia ser feito. Ela resolveu seguir a intuição, pois 
seria o que Coraci faria se estivesse na mesma situação. 

Estalactites — formações rochosas vindas da parte de 
cima da caverna — e estalagmites — formações que vinham 
do chão — existiam aos montes no lugar. Ao fundo, parecia 
que alguém estava assentado em uma rocha bem grande. 
Estefânia viu que a pessoa usava um casaco que cobria par-
te do rosto. A menina aproximou-se e disse:

— Suponho que seja a senhora sábia, não é mesmo?
Uma voz feminina falou:

— Essa é a sua suposição.
— Mas a senhora é quem eu procuro.
— Talvez sim, talvez não. Você acha que eu sou a pessoa 

que você procura?
— A estrela alaranjada guiou-me até aqui.
— Você está certa disso?
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— Ela parecia iluminar a caverna.
— Parecia? Então não tem certeza?
— Não… Bem, eu segui o meu coração.
— E por que não seguiu o seu pensamento?
— Porque não havia nenhuma saída lógica. Restava ape-

nas a intuição.
— Hum… Então você segue o seu coração apenas quan-

do não há uma saída lógica?
— Nem sempre. Às vezes eu sigo o meu coração. Outrora 

sigo a lógica.
— Qual o critério você usa para escolher se segue o co-

ração ou a razão?
— Não estabeleci nenhum critério ainda.
A mulher escutou com atenção a resposta e perguntou 

à garota:
— O que deseja?
— Quero saber uma forma de voltar para casa. A senho-

ra pode ajudar-me?
— Conta-me sua história e verei se posso ajudá-la. 
— Eu estava em meu mundo. Dormia em uma noite 

quente. De repente, acordei e o meu quarto não estava mais 
lá. Tudo era branco e havia um túnel alaranjado muito bri-
lhante. Apareceu um trem. Como não podia voltar para a 
minha casa, resolvi embarcar na viagem. 

Ela tomou um pouco de fôlego e continuou a dizer:
— Conheci pessoas maravilhosas no Reino do Rancho 

Fundo, que era o destino final do trem. Principalmente a 
condessa Coraci e as filhas dela: Catarina e Leopoldina. Ela 
apresentou-me ao rei Josué e a rainha Amália. A rainha em-
prestou-me um tapete mágico para eu ir ao Reino do Palá-
cio de Cristal. Mas, no meio do caminho, parei para apar-
tar a briga entre dois pássaros e o meu meio de locomoção 
acabou por ficar rasgado. O passarinho azul, Azulante, indi-
cou qual o caminho eu deveria seguir para chegar ao reino. 
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Porém, eu desobedeci ao conselho dele e caí na Cova dos 
Leões. 

Mais uma vez tomou ar para continuar a conversa:
— Venci a batalha contra outro humano. Como tive pieda-

de dele, ganhei o título de Gladiadora da Cova dos Leões. Che-
guei ao Reino do Palácio de Cristal. Fui muito bem recebida e 
passei por várias aventuras por lá. Disse que a rainha Amália 
pediu que me levassem para casa, mas o rei Gervásio não sabia 
como. Pediu que o cavalo Alfafa levasse-me até o Jardim de 
Espinhos e de lá eu seguiria para o Reino da Saudade.

Respirou fundo e continuou a história:
— Dancei com as flores que por lá encontrei e depois 

passei pelas terras do Príncipe Igor. Nós tivemos alguns 
desentendimentos, mas passamos a ser amigos depois de 
algumas brincadeiras. No Reino da Saudade, Juara e Lilu 
receberam-me muito bem. O carrossel não pode mostrar 
o caminho de volta para casa. Então, a minha nova amiga 
apresentou-me ao Curupira e ao Caipora. Nós libertamos a 
água de um rio no Povoado da Capivara. Caipora disse para 
eu procurar uma sábia que havia vindo do meu mundo. No 
caminho, enfrentei uma cobra de duas cabeças. Venci gra-
ças à espada dada pelos leões da cova. E, agora estou aqui. 

A mulher disse com uma voz forte:
— E você presume que eu sou a sábia?
— Sim, exatamente isso! A senhora é a sábia, não é mesmo?
— Eu respondo a essa pergunta se passar no meu desa-

fio.
Estefânia pensou um pouco e respondeu:

— Tudo bem, eu aceito o desafio.
A mulher falou:

— Aproxime-se um pouco mais.
Agora já era possível ver o rosto da mulher. Estefânia 

sabia que já havia visto aquela face em algum lugar. A per-
gunta do desafio foi essa:
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— No Rancho Fundo existe um agricultor. Se o total de 
abóboras e melancias é igual a 40 e a diferença dos vegetais é 
igual a 20, quantas abóboras e quantas melancias ele possui?

A menina parou para pensar por uns instantes. Já ha-
via visto algo assim nos livros de matemática. Ela concluiu:

— O agricultor possui 30 abóboras e 10 melancias.
— Como você chegou a essa conclusão?
— É simples! X representa o número de abóboras. Y 

representa o número de melancias. Se o número de abóboras 
e o número de melancias são iguais a 40, isso é a mesma 
coisa que dizer x + y = 40. Se o número de abóboras menos o 
número de melancias é igual a 20, isso é a mesma coisa que 
dizer x – y = 20. Então, eu apenas substituí alguns valores.

— Explique para mim como foi feita esta substituição.
Estefânia pegou um graveto no chão e desenhou algu-

mas equações. Depois, falou para a mulher:
— Veja o desenho que fiz. 
O desenho era bem esse que está abaixo:
X + Y = 40

X – Y = 20

— Eu somei as duas equações. Veja como a coisa i cou:
X + X + Y – Y = 40 + 20

— Tudo o que estava antes do sinal de igual permaneceu 
no mesmo lugar, assim como o que estava posterior ao sinal. 
Mas eu somei o que era possível ser somado. Ou seja, X mais 
X, Y mais Y e 40 mais 20. Então, a equação i cou dessa maneira:

2X = 60

— Porque, Y menos Y é igual a zero. Eu prossegui o cálculo. 
Isolei o X e dividi o 60 por 2. Veja nesse outro desenho:

X= 60/2

— O resultado é 30. Descobri que o senhor agricultor pos-
sui 30 abóboras. Então, substituí o X pelo número 30 em uma 
das equações. Olha só como i cou:

X + Y = 40
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30 + Y = 40

— Então, coloquei o número 30 em companhia do número 
40, porém troquei o sinal do número 30 já que ele mudou para 
depois do sinal de igual. A continha terminou dessa maneira 
do meu novo desenho: 

Y = 40 – 30

— O resultado é igual ao número 10. Conclui que eram 30 
abóboras e 10 melancias existentes no Rancho Fundo.

— Muito bem, vejo que acertou a resposta.
— Pode dizer como volto para casa?
— Você já sabe a resposta.
Perplexa, Estefânia falou:

— Não! Eu ainda não sei. Esse desai o pode responder em 
como devo voltar?

— Não, isso era apenas para a nossa diversão. — Disse 
sorrindo a mulher que continuou a falar: — Dê-me seu tape-
te mágico. Eu vou consertá-lo para você. Mas, como guiá-lo, 
você já sabe. 

— A senhora está enganada, eu não sei como voltar.
— Você sempre soube como voltar para casa. Diga-me 

se isso é realmente o que deseja.
Estefânia, agora pensativa, argumentou:

— Eu quero voltar para encontrar os meus pais.
— Você sente saudade deles e quer que estejam próximos. 

Não gosta da sua realidade no seu mundo, não é mesmo?
A sábia estava certa. As únicas pessoas das quais a ga-

rota sentia falta eram os próprios pais. Ela queria mesmo 
era continuar para sempre naquele mundo encantado. Pois, 
nessas terras novas, apesar de momentos de apreensão, Es-
tefânia foi bem recebida pela maioria; diferentemente da 
forma como era tratada na terra natal.
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A sábia foi ao fundo da caverna, pegou linhas 
douradas e agulha. Costurou o tapete mágico da menina. 
Entregou-o para ela e disse:

— Aqui está o seu tapete mágico.
— Como a senhora veio parar nesse mundo? Caipora 

disse que, pela cor dos seus olhos, provavelmente você veio 
do mesmo lugar que eu.

— Isso é verdade. Eu vim do mesmo mundo que você.
A menina insistiu na pergunta:

— E como veio para cá?
— Talvez, eu tenha vindo para cá da mesma maneira 

que você.
— Através de um trem misterioso?
— Não. Você sabe que a resposta não é essa. 
Estefânia não entendia o que a mulher queria dizer 

com aquilo, pois ela havia ido para lá através de um trem 
misterioso que aparecera no meio da noite. A menina ainda 
perguntou:

— Há quanto tempo a senhora está aqui?
— Tempo suficiente para esquecer o que deixei para trás.
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— A senhora consegue ir e voltar entre esses dois mun-
dos?

— Qualquer pessoa que chega até aqui conseguirá ir e 
voltar.

A menina animadamente falou:
— Então, eu posso voltar para cá?
— Isso dependerá apenas de você.
— E, eu conseguirei trazer os meus pais para morarem 

no Reino do Rancho Fundo?
— Talvez sim, talvez não. 
As respostas da mulher eram pouco conclusivas. Este-

fânia só tinha certeza que não sabia de nada, muito menos 
como voltar para casa. Ela deu uma risadinha. Sem querer, 
havia entendido a famosa frase de Sócrates: “Só sei que 
nada sei.”. 

— Agradeço por ter consertado o meu tapete mágico. 
Tentarei voltar para casa. A propósito, parece que eu já vi a 
senhora em algum lugar antes.

— Certamente, é bem possível que nos encontramos no 
nosso mundo.

— Em qual local que nos encontramos exatamente em 
nosso mundo?

— Você descobrirá quando voltar para o seu mundo.
— Mais uma vez eu agradeço por toda a hospitalidade 

e atenção.
— Até breve.
A menina repetiu a frase da mulher:

— Até breve.
Estefânia pegou o tapete mágico. Colocou as duas ma-

lonas em cima do que iria transportá-la e assentou-se. Ele 
começou a sair do chão com certa dificuldade devido ao 
peso que carregava. Saíram da caverna. A mulher acenava 
para a menina enquanto o tapete distanciava-se. 
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O que será que toda aquela conversa significava? Pen-
sou Estefânia. Depois que alcançaram certa altura, o tapete 
mágico parecia estar mais veloz do que a primeira vez que a 
menina utilizou-o, mesmo com todo o peso e a dificuldade 
inicial para sair do chão. A menina ordenou em voz alta:

— Para a casa, tapete mágico!
 A menina passava por cima da Terra das Cobras. Do 

alto era possível vê-las. Pareciam menores do que pessoal-
mente. A garota viu também o rio que corria apressada-
mente. As pessoas do Povoado da Capivara pareciam estar 
em festa. Uma pessoa de cabelos vermelhos dançava sem 
parar na localidade. Certamente era o Curupira. No Povoa-
do da Onça, a população escondia-se por trás das janelas. 
Pareciam amedrontados devido ao susto que tiveram ao ver 
Boiuna. 

O Reino da Saudade aparentava estar em plena paz. Es-
tefânia viu que Juara estava em casa encostada na janela 
enquanto olhava para o céu. A moça viu a menina no tapete 
e começou a acenar. A garota retribuiu aos acenos. Como já 
era noite, Lilu deveria estar dormindo. 

A menina havia passado um tempo relativamente 
grande na caverna, a conversar com a sábia. Como estava 
cansada, resolveu cochilar um pouco sobre o tapete má-
gico. Quando Estefânia acordou, sobrevoava as terras do 
Príncipe Igor. O sol parecia querer começar a sair. O princi-
pezinho parecia não ter acordado ainda. Nenhum brinque-
do estava do lado de fora da casa. Aparentemente, ele deve 
ter entendido como praticar gentileza.

No Jardim dos Espinhos, as florezinhas já estavam de 
pé. Começavam uma bela dança. Moviam-se em várias ro-
dinhas em todos os sentidos e direções. Estefânia induziu 
que elas deveriam estar limando o local e preparando as 
refeições enquanto dançavam.
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O frio começou a ser mais forte. A menina retirou de 
uma das malas a capa que havia ganhado na Cova dos Leões. 
Cobriu-se enquanto observava a paisagem. O Reino do Palá-
cio de Cristal estava logo abaixo dela agora. A neve encobria 
a localidade. Não foi possível ver os amigos que ela fez por lá. 
Estefânia gostaria de mandar um alô para Genara, a amiga 
da mesma idade que havia feito por lá.

O tapete começou a subir cada vez mais alto. Lá de 
cima, já era possível ver o deserto. A Cova dos Leões parecia 
uma enorme vala. Por causa da distância, não conseguia 
visualizar os amigos de quatro patas. Estefânia passou pró-
xima à região em que conheceu Azulante. 

Depois de um tempo curto, o tapete abaixava-se para 
próximo da terra. Os palacetes coloridos ficavam cada vez 
mais perto da menina. Ela não entendia o porquê daquela 
aproximação. 

— Uai, por que está aproximando-se do Reino do Ran-
cho Fundo?

O tapete mágico entrou por uma das janelas do Palácio 
Administrativo. Aterrissou ao piso, Estefânia virou de per-
nas para o ar. Cada mala foi para um lado. A rainha Amália e 
o rei Josué assustaram-se com a entrada da menina.

— Estefânia! O que aconteceu com você? — Perguntou 
a rainha.

— Pietrus, por favor, vá chamar a condessa Coraci! — 
Pediu o rei Josué.

Estefânia, ao levantar-se da aterrissagem, recompôs-
se e falou:

— Rainha Amália, a senhora não imagina todas as aven-
turas que passei.

— A fada Tina contou à condessa Coraci o que havia 
acontecido com você. Houve mais aventura depois do Jar-
dim dos Espinhos então? — Perguntou a rainha Amália.

— É tanta aventura que vai demorar tempo para contar.
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— Vamos esperar pela Condessa Coraci, ela está muito 
preocupada com a falta de notícias. — Falou o rei Josué.

— Enquanto isso, você tomará o café da manhã. Deve 
estar com fome, sede e muito cansada. — Argumentou a rai-
nha Amália.

Estefânia tomou um belo café da manhã na cozinha 
do Palácio Administrativo. Sentara-se à mesa juntamente 
com os outros funcionários. Juntaram-se a ela o rei Josué, a 
rainha Amália, e posteriormente a condessa Coraci. A con-
dessa deu vários abraços na menina. Finalmente, contou as 
aventuras vividas a partir do Jardim dos Espinhos.

— Meu Deus! Quanta aventura! — Exclamou a rainha 
Amália.

— Então, não tem certeza de como voltar para a sua 
casa? — Perguntou o rei Josué.

— Eu pedi para que o tapete fosse para casa, ele trouxe-
me para cá. — Respondeu a menina.

— Ora, aqui é a casa dele. — Explicou a rainha.
— Pobre garota! Depois de tanta aventura deve estar 

cansada. Vamos para a minha casa, lá poderá dormir um 
pouco e repor as energias. — Aconselhou Coraci.

— Fico muito grata pela hospitalidade. Se não se impor-
tarem, gostaria de descansar na casa da condessa Coraci. 

Depois de despedidas, a menina foi à casa da Condessa. A 
garota tomou um belo banho. Antes de deitar-se, Coraci falou:

— As meninas e o Leopoldo estão na escola. Depois que 
acordar, iremos ao Rancho Fundo buscar alguns doces fei-
tos pelo senhor Eustáquio. Bons sonhos!

Estefânia estava, pela primeira vez, triste desde que 
chegou àquela terra. Sentia muita falta dos pais e temia 
nunca mais vê-los. Adormeceu com lágrimas nos olhos. Ao 
despertar, uma grande surpresa aconteceu. Tudo não ha-
via passado de um sonho. Estava no quarto dela na casa da 
dona Cleusa e do senhor Sílvio.





119 

Estefânia correu para a sala. Ligou a televisão. 
O noticiário da manhã confirmava o que ela pensava. Aque-
le era um dia depois da quarta-feira que passara. Ou seja, 
tudo não passou de um sonho. 

Como um dia qualquer, ela arrumou-se e tomou o café 
da manhã. Abraçou a mãe e despediu-se do pai. Partia para 
o caminho até a escola. A menina ficou pensativa sobre 
como aquilo tudo não foi real. Pelo caminho, pensava no 
que havia sido dito pela sábia. Será que havia alguma lógica 
naquelas frases? Será que aquele mundo não passou de um 
sonho?

Ela queria muito estar perto dos pais, mas não queria 
que a viagem fosse só um sonho. Queria um dia poder voltar 
àquele mundo encantador. Tinha vontade de rever todos os 
amigos que por lá conquistou. 

A vida na escola não mudou em nada. Ao chegar, foi 
recebida pelos cânticos de Leonardo:

— Estefânia nariz grande! Estefânia olhos e cabelos ne-
gros! Estefânia nariz grande! Estefânia olhos e cabelos negros!

Dessa vez, Estefânia respondeu aos insultos:
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— Olhos negros e nariz grande com muito orgulho. Os 
seus insultos não podem diminuir quem eu sou.

O menino passou a cantarolar mais alto:
— Estefânia nariz grande! Estefânia olhos e cabelos ne-

gros! Estefânia nariz grande! Estefânia olhos e cabelos negros!
A garota fez uma careta enorme para o menino. Ele 

assustou-se com a atitude dela. Não esperava por aquele in-
sulto. Ele disse:

— Está ainda mais feia agora.
Estefânia respondeu ao insulto:

— Estou feia igual à sua irmã!
A confusão iria continuar, se o sinal para entrarem 

para a sala de aula não tivesse soado. Estefânia, normal-
mente, não teria aquele tipo de atitude. Mas ela estava can-
sada de ser caçoada, xingada e humilhada pelos colegas de 
classe. Mesmo se existe algum motivo para fazer tais coisas, 
isso não deve ser feito com ninguém. O pior é que não havia 
nenhuma razão para que fizessem zombarias com a garota. 
Pois, ela era tímida, educada e muito gentil.

Nas quintas-feiras, o primeiro horário de aula era o de 
matemática. A professora adentrou na sala, dizendo a todos:

— Bom dia, alunos e alunas! Vamos começar a aprender 
um novo conteúdo hoje?

Estefânia olhou para o rosto da professora e espantou-
se. A garota pensou: “Ela é a sábia que eu encontrei naquele 
mundo encantado!”. A mulher parece que entendeu os pen-
samentos da menina e deu um sorrisinho de lado. Depois de 
explicar o novo conteúdo, e na explicação incluía resolução 
de exemplos, a garota teve ainda mais certeza de que a sá-
bia e a professora Fátima eram a mesma pessoa. 

— Quem deseja realizar o próximo exemplo no quadro? 
— Perguntou a professora, mas ninguém se voluntariou. En-
tão, ela sugeriu: — Estefânia, venha ao quadro resolver o 
problema.
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A menina levantou-se. Alguns comentários foram ou-
vidos:

— Ela não vai saber. 
— A Estefânia? Não acho que ela seja boa em cálculos.
De queixo erguido, Estefânia pegou o giz e começou 

a resolver o problema. A questão era a seguinte: “Em uma 
fazenda, o número de abóboras e número de melancias é 
igual a 40 e a diferença é igual a 20. Quantas abóboras e 
quantas melancias existem na fazenda?”.

Não é necessário dizer que a garota resolveu magni-
ficamente a questão. Todos os alunos observaram de boca 
aberta. A maioria não havia entendido muito bem a matéria. 
Como Estefânia consegue resolver os cálculos de forma tão 
simples? Muitos deles pensavam. 

Durante a troca de professores, de um horário para 
o outro, alguns alunos aproximaram-se de Estefânia para 
perguntar se ela poderia explicar como havia feito os cálcu-
los. Leonardo aproximou-se da menina e disse:

— Será que você poderia explicar para mim também?
— Ora, ora! Será que a cor dos meus olhos e o tamanho do 

meu nariz não poderia impedir que eu ensinasse algo a você? 
O garoto, meio desconsertado, falou:

— Eu peço desculpas pelo que fiz.
— É mesmo?! Será que suas desculpas são verdadeiras 

ou está dizendo isso porque não entendeu a matéria e quer 
que eu explique-a para você?

Ainda mais constrangido pelos risinhos dos colegas, o 
menino falou:

— Por favor, eu peço mil desculpas. Não farei isso mais 
com você.

— Desculpas aceitas, mas explico a matéria somente 
com uma condição: você não zombará de mais ninguém. 
Aceita essa condição?

Timidamente ele falou:
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— Aceito.
Estefânia explicou como havia resolvido o problema 

para os colegas. Agora, todos queriam a amizade dela. Ela 
sabia que isso não era porque gostavam da menina ou se 
importavam com o que sentia. Estavam interessados em al-
guém que pudessem ajudá-los com as atividades da aula de 
matemática. A menina, porém, preferiu continuar a passar 
sozinha os recreios. As verdadeiras amizades não são cons-
truídas à base de favores e interesses.

Durante o intervalo, Estefânia foi para o lugar em que 
costumava passar os horários vagos na escola. Emanuela, 
a garota tímida e sem muitas amizades, também estava lá. 
Estefânia viu que tinha vários biscoitos recheados para o 
lanche, aproximou-se de Emanuela e perguntou:

— Olá, Emanuela! Gostaria de dividir esses biscoitos re-
cheados comigo?

De forma tímida, a outra menina respondeu:
— Sim… Sim… Muito obrigada!
As amizades de verdade começam assim. Sem nenhum 

interesse maior. Apenas por você gostar da outra pessoa. As 
duas meninas começaram uma conversa gostosa sobre um 
desenho animado que ambas gostavam de assistir. Era uma 
animação japonesa muito popular na televisão brasileira. 
Jéssica e Marinão aproximaram-se das duas meninas. 

— Olha só! A esquisita e a esquisitice são amigas agora. 
— Falou Jéssica.

— O que vocês diriam se eu pegasse esses biscoitos a 
força? — Intimidou Marinão.

As garotas fingiram que não ouviam o que as outras 
diziam. Marinão pegou o braço de Emanuela. Levantou 
bruscamente a garota e falou:

— Será que vai doer se eu apertar o seu braço cada vez 
mais?
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Estefânia na mesma hora empurrou Marinão. A garota 
grandalhona caiu ao chão. Essa não era a intenção de Estefâ-
nia, mas ela não deixaria que a nova amiga fosse machucada.

— Agora você vai me pagar por isso, Estefânia nariz 
grande!

— Eu não tenho medo de você, Marinão cabeça de ser-
pente venenosa!

Marinão levantou-se para machucar Estefânia. A garo-
tinha pensava em correr e gritar. Assim, algum adulto veria 
a confusão que acontecia. Porém, quando a grandalhona 
estava de pé, um passarinho azul voando muito velozmente 
fez caca na cabeça da Marinão. Todas as crianças em volta 
começaram a rir. A grandalhona começou a chorar. Estefâ-
nia ficou com pena da menina que estava toda suja. O pas-
sarinho piava algo, somente Estefânia conseguia entender o 
significado do pio.

— Amigos sempre ajudarão um ao outro. Mando lem-
branças do Reino do Rancho Fundo.

Marinão correu para o banheiro e Jéssica foi atrás da 
grandalhona. Estefânia entendeu que o passarinho azul era 
o Azulante. Como ele havia conseguido passar para o meu 
mundo? A garota pensava.

Aquilo tudo não era somente um sonho. Ela havia vi-
vido todas aquelas aventuras. Conheceu pessoas e reinos 
maravilhosos. Sabia que um dia voltaria para aquele lugar 
maravilhoso.

Estefânia olhou o braço de Emanuela. As marcas dos 
dedos de Marinão ficaram marcadas na pele da garota. Es-
tefânia sabia o que deveria ser feito naquela ocasião e disse 
para a amiga:

— Emanuela, precisamos falar com a diretora o que 
Marinão fez contra você. Precisamos falar, também, com os 
seus pais. Eu vou chamar os meus para falar da situação. 
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Não podemos deixar que a zombaria contra nós transfor-
me-se em violência. Se retribuirmos as chacotas com ou-
tras formas de zombaria, só aumentaremos os conflitos. É 
como sempre dizem: “violência gera violência”. Chega de 
violência verbal nas escolas. A violência física é inadmissível 
em um lugar no qual deveríamos aprender conhecimentos 
e moralidades. 

— Eu concordo com você, Estefânia! Vamos agora mes-
mo à sala da diretora. Chega de violência, seja por palavras 
ou por agressão. Nós não merecemos esse tipo de tratamen-
to. Na verdade, ninguém merece ser tratado assim. Precisa-
mos falar aos adultos responsáveis o que acontece de erra-
do entre os alunos. 

As duas amigas foram à sala da diretora naquele dia. 
Marinão foi suspensa das aulas por uma semana. Estefânia 
tornou-se uma garota com o coração de leão desde que via-
jou para aquele mundo encantado. Ela era valente, bondosa 
e generosa.  
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