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Nota do autor
Para escrever este livro, eu baseei-me em sonhos que tive. Infelizmente, quando
acordamos, pouco ou nada nos lembramos do que sonhamos, por isso muito pouco
consegui apontar sobre os sonhos que tive, então deixei a minha imaginação guiar-me
enquanto escrevia.
A obra de um dos meus escritores favoritos, Lewis Carroll, também me influenciou
muito na escrita deste livro.

I
A árvore, as duas meninas, o japonês e o autocarro amarelo
Num belo dia de Primavera, eu tinha ido dar um passeio pelo campo. Adoro ver as
flores, ouvir os passarinhos, sentir a Natureza. Acabei por me sentar na relva, verde e
fofa. Tirei um caderno A5 de capa preta e uma esferográfica também preta, da minha
malinha tira-colo e comecei a escrever poemas inspirados na beleza da Natureza. A meio
da manhã, comecei a sentir-me sonolento, então, guardei o caderno e caneta dentro da
mala, e pousei-a, e deitei a cabeça em cima dela. Fiquei ali deitado na relva, a ver o céu
azul sem uma única nuvem, o Sol brilhante e quente, o agradável cheiro das flores que se
sentia devido à agradável brisa.
Mas algo me chamou à atenção. Ouvi os risos de umas crianças. Levantei-me, e
olhei em redor. Não vi nenhuma criança, mas continuava a ouvir os risos, e apercebi-me
que vinham do outro lado do pequeno monte. Então, comecei a caminhar, subindo o
monte, e quando cheguei ao topo, foi rápido, porque era um pequeno monte, eu vi algo
estranho. Uma árvore. Mas não era uma árvore vulgar, não não, esta era muito diferente.
E eu tinha a certeza, que aquela árvore não estava ali antes.
A árvore tinha o tronco muito grosso e arredondado, parecia... hum... deixei-me
pensar como irei descrever a árvore, porque não é assim muito fácil. Ah! Como estava a
dizer, o tronco era muito grosso e arredondado, mas ia diminuindo de tamanho mais para
cima, por outras palavras, a árvore parecia um pequeno monte, e no topo, crescia como
uma árvore normal. Desculpem a minha descrição estranha da árvore, mas uma coisa
estranha, tem que ter uma descrição estranha.
Eu aproximei-me, e comecei a subir, e quando cheguei ao cimo, onde começa a
árvore a crescer normalmente, oiço atrás de mim novamente os risos infantis, e revolvei
olhar para trás, e vi lá em baixo, duas meninas. Uma era baixinha, com belos olhos
imaginativos azuis cor do mar, pele clarinha e cabelos loiro até aos ombros. A outra
menina, era um pouco de nada mais alta, tinha olhos castanhos e cabelo negro como
carvão.
– Olá. – saudei eu, levantando a mão e girando-a no ar, em sinal de cumprimento.
– Olá. – saudaram as duas meninas em coro.
– Como se chamam? – perguntei eu, e comecei a descer da árvore, e indo ter com
as meninas.
– Eu sou a Carla. – apresentou-se a menina de cabelo negro, que tinha um vestido
verde.
– E eu sou a Cátia. – apresentou-se a menina loira, que tinha uma vestido cor de
rosa.
– Eu sou o Sérgio. – acabei por me apresentar eu, quando cheguei ao pé delas, e
eu tinha vestido umas calças castanhas, uma camisa azul e calçado uns sapatos pretos,
não sei porquê, mas só agora lembrei-me de descrever a roupa.
Por alguma razão, Cátia começou a dizer um soneto em tom musical. Era assim:
"Voltou a Primavera,
Os pássaros regozijam-se, saudando-a em alegre canto.
Os riachos murmuram ternamente
sob a brisa.
De repente, o céu torna-se escuro,
gritam os relâmpagos os trovões.
Depois, quando a paz regressa,
os pássaros retomam o seu doce canto.

O pastor dorme na campina florida,
embalado pelo murmúrio das folhas das árvores,
tendo ao lado o seu cão fiel.
Ninfas e pastores dançam
ao som alegre de uma sanfona
sob o luminoso céu da Primavera"1
– Muito bonito! – exclamei eu encantado e batendo palmas.
– Obrigada. – disse Cátia com voz infantil e sorrindo.
De repente, ouviu-se o som de algum automóvel a aproximar-se. Que coisa mais
estranha, pensei para mim, porque raio ouvia um automóvel a aproximar-se, nem se quer
havia carros a circular ali no campo. Mas por mais estranho que pareça, por entre as
árvores ali ao fundo, saiu um autocarro amarelo, aqueles típicos autocarros escolares dos
Estados Unidos, e para meu espanto, estacionou à minha frente e das meninas. As portas
do autocarro abriram-se, e de lá de dentro saiu um japonês magricela todo bem vestido
de fato cinzento e gravata azul escura e sapatos de vela negros. O típico salaryman 2.
– Olá. – saudou o japonês com um grande sorriso. – Eu sou o Oizàrb Oigrès. E
vocês?
Eu e as meninas lá nos apresentamos também.
– Querem dar uma volta comigo no meu autocarro amarelo?
– Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim! – gritou Carla, levantando os braços, e entrou no autocarro.
– Vamos Séju, vamos. – disse Cátia dando-me a mão.
Eu olhei para ela, e sorri. Por mais estranho que possa parecer, por alguma razão,
aceitei o convite daquele japonês estranho... digo esquisito, estou a usar muito a palavra
estranho, assim o texto fica muito repetitivo. Onde ia mesmo, ah, por alguma razão aceitei
o convite do japonês, e entrei no autocarro na companhia da minha nova amiguinha Cátia.
II
O passeio maluco no autocarro amarelo
Quando entrei, sentei-me do banco da frente com a Cátia a meu lado. Carla ficou
em pé ao lado do motorista, a observar com atenção o que ele fazia. Quando olhei pela
janela, para meu espanto, já não me encontrava no mesmo lugar, estava no meio da
estrada, e só se via campo em redor, sem uma única árvore. Não tinha passado muito
tempo desde que partimos, e já nem sabia onde estava.
– Onde estamos? – perguntei eu a Oizàrb Oigrès.
Mas este olhou para a Carla, sorriu e perguntou:
– Ei miúda, queres ver umas loucuras?
– Sim! – exclamou Carla, levantando os braços no ar, e gritando de alegria.
Então com toda a força, Oizàrb Oigrès pisou o acelerador.
– Não espera, isso é perigoso. – disse eu, mas mal me conseguia mexer, devido à
força exercida pela velocidade. Mas para minha preocupação a Cátia levantou-se para ir
ter com Carla, eu preocupado com que ela caísse tentei agarra-la, mas ela conseguiu
esgueirar-se, ai ai, típico das crianças.
Com esforço (pareço um fraquinho) lá consegui levantar-me e tentei agarrar Cátia e
trazê-la para o lugar, mas, o autocarro deve ter passado por cima de uma pedra ou algo,
porque demos todos um grande salto, e nem assim Oizàrb Oigrès reduziu a velocidade,
ele até levantou a mão no ar, e gritou um ‘olééééé’. Devido a isso tudo, Cátia literalmente
foi atirada contra mim, e voamos até ao fim do autocarro, por pouco não saímos pela
janela de trás.

Quando dei por mim, estava agarrado ás cadeiras com as mãos, e segurava a
pequena Cátia com os meus dentes, segurava-a pela saia. Ela divertia-se abanando os
braços, e sorrindo à gargalhada.
Quando finalmente paramos, eu chateado fui ter com japonês maluco, e pergunteilhe onde estávamos.
– Não sei. Isto é só maluquice por aqui. Olha, agora ficamos sem gasolina.
– Não posso crer. Vou sair aqui.
– Vais procurar gasolina?
– Não. Vou procurar o caminho para casa.
– Posso ir contigo? – perguntou Cátia com uma vozinha infantil.
– Sim claro. – respondi eu, olhei para Carla e perguntei: – E tu vens também?
– Não, eu vou ficar aqui na loucura.
– Está bem. Adeus pequena, adeus Oizàrb Oigrès. – despediu-me, e saí do
autocarro acompanhado por Cátia, que abanava a mão em sinal de adeus.
Demos as mãos, e seguimos a estrada, caminhando pelo passeio. Quando olhei
para trás, o autocarro amarelo tinha desaparecido. Que estranho, ele não tinha passado
por nós.
– Acho que a estrada não nos vai levar a lado nenhum. – acabei por dizer.
– Vamos pelo campo então. – sugeriu Cátia, apontando para longe. – Está ali um
bosque. Talvez encontremos uma aldeia ou assim.
– Tens razão, vamos.
De mão dada, fomos alegres na direção do bosque. Cátia começou a cantar, e eu
reconhecendo a canção, acompanhei-a. Era a ‘Cinderela’ 3.
...

Carta para as amiguinhas Crianças
Queridas meninas e queridos meninos,
Peço-vos que leiam esta carta, como se fosse uma carta real, que receberam por
correio, enviada por um amigo real, e não como algo escrito no final de um livro (mas se
preferirem ler a carta como se fosse a conclusão deste livro, também não faz mal).
Para escrever este livro, eu inspirei-me em sonhos que tive. Eu tenho um
caderninho e uma caneta guardados numa gaveta, na minha mesa de cabeceira, e
quando tenho um sonho fantástico, aponto logo o que me lembro dele, para depois mais
tarde usar na escrita dos meus livros.
Claro, que a história que leram neste livro, não é completamente igual aos sonhos
que tive, porque é muito pouco aquilo que me lembro deles. Por isso, para preencher este
vazio, deixei a minha imaginação guiar-me quando escrevia.
Também baseei-me nos livros de um escritor que eu adoro chamado Lewis Carroll
(ele aparece neste livro), que é o autor de “Alice no País das Maravilhas”.
Eu espero que gostem do livro que escrevi, tentei escrever numa escrita simples e
divertida, tal como a infância deve ser. Infelizmente, hoje em dia, parece que não se dá
muita importância à infância, nem aos sonhos, o que é uma pena, pois, é devido a isso
que o Mundo atual está cheio de maldade e gente infeliz.
Sonha… Acredita… Vive…
Se és uma criança, vive como uma, não queiras crescer demasiado depressa.
Se és adulto, nunca te esqueças da criança que foste, e pensa de vez em quando
como se fosses esta mesma criança. Acredita, verás o Mundo de outra forma, e vais
querer mudá-lo, torná-lo num lugar melhor.
Bem, e termino a carta por aqui, não a quero tornar muito grande.
Desejo-vos tudo de bom, meninas e meninos, muitos beijos e abraços,
Do vosso bom amigo,
Sérgio Brázio
...

