


Urano x Netuno é a história

e uma disputa de turmas, no início

om muitas rivalidades e antipatias.

sses "inimigos" são levados, com o

esenrolar de suas aventuras, à busca

e uma solução para o conflito, pois

passam a compreender as diversas

xigências - direitos e deveres -

ecorrentes do conviver.

Por isso, ao final deste livro,

o leitor é convidado a jogar O ;ogo

a cidadania. Com esta atividade,

pode, de uma forma divertida, refletir

sobre o convívio, às vezes difícil, às

vezes prazeroso, entre pessoas

diferentes partilhando um espaço

comum. Quem compreender o que

se passou com as duas turmas da

história vai, certamente, se sair melhor

no jogo.

O livro e o jogo integram o

programa Educação paro a cidadania,
que a Escola do Legislativo da

Assembléia Legislativa de Minas

Gerais vem desenvolvendo com

alunos de todo o Estado. Por esse

programa, os jovens tomam

consciência das possibilidades de

que cada cidadão dispõe para

participar, efetivamente, do processo

democrático.
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NãO dava para acreditar! O nosso campinho ocupado por
uma turma do outro prédio! E ainda por cima estavam jogando
queimada no nosso campo de futebol. Vou chamar meu irmão, a
gente precisa tomar uma atitude contra esses invasores. O que
essa molecada está pensando? Vão chegando, sem mais nem
menos, e ocupando o nosso lugar?

Olha só, dois meninos no meio das meninas. Será que não
sabem que homem não joga queimada? Parece que as meninas
mandam neles. Só pode ser coisa delas, porque esse jogo é bobo
demais, demais ...

Um dos caras percebeu que eu olhava para ele e ficou me
olhando também. Nossa, levou a maior bolada no peito. Essa ai
doeu, o cara até balançou.

- Queimado! Queimado! - a mulherada gritou.
Puxa, fiquei com pena. Se não tivesse olhado pra mim, não

seria queimado daquele jeito.
Fiquei até com vontade de chamar o coitado mais o outro

menino para o nosso futebol. Mas aí uma menina bem, mas bem
da antipática mesmo, veio vindo para o meu lado e perguntou:

- O que é que está olhando, hein?
- Não é da sua conta - respondi, me afastando, para não

lhe mandar uma bifa no meio das ventas.
Ah, isso não vai ficar assim não. Fui procurar o meu irmão

na frente do nosso prédio. A gente precisava reunir a turma e encarar
logo aquele bando de folgados.

Mas só encontrei a Cristiana, uma outra menina do nosso
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futebol.
- O que foi, Rê? Que cara é essa?

Rê é um dos meus apelidos, aliás o único de que eu gosto.
Lá em casa, menos o Tonhão, meu mano, todos me chamam de
Regininha. Só que não sou mais uma menininha. E Regininha não
é nome de artilheiro. Rê combina muito mais com os meus gols ...

- O que foi, Cris? Só isso: nosso campo foi invadido por um
bando de ETs!

- ETs? De verdade? De outro planeta?
- Não, Cris! De outro planeta não, mas desse prédio aí do

lado!

Eu estava lendo o "Cebolinha" bem sossegado na minha
cama, quando comecei a ouvir a gritaria lá embaixo. Corri para
a janela e vi um bando de meninos e meninas gritando com a
nossa turma. Chamei logo o Pedro, meu vizinho, que estava aqui
em casa e tinha ido beber água na cozinha. Ele veio a toda.

- Ih, Minhoca, vamos descer, dar uma força pro pessoal!
Chegamos bem na horinha em que aquela menina nojenta

de cabelo vermelho ia armando o bote pra dar um tapa na
Nanda, logo nela. E uma peste, que deve ser irmão da tal, porque
tem cabelo de fogo também, ainda por cima gritava "Aí, Rê, dá
duro nessa chata!", o covardão, que nem é homem de enfrentar
um dos nossos!

Eu e o Pepê não tivemos dúvida: agarramos a garota e a
jogamos no chão. Foi a conta. Os meninos e meninas que eu não
estava reconhecendo - agora eu sei, eles moram no prédio do
lado de lá do campinho -, pois então, esses idiotas partiram pra
cima de nós. Foi a maior confa! O pior para eles é que nesse dia,
de homens, estávamos todos: o Maurício, o Dedé, o Pepê e eu. Em
compensação, os inimigos só contavam com três meninos, o resto
era só mulher, de modo que a luta foi muito mais de beliscão e
puxão de cabelo do que de soco mesmo.

No fim, quando todo mundo cansou e sentamos no chão pra
tomar fôlego, um dos adversários, que se chama Henrique,
continuou em pé e nos fez uma ameaça:

- Ou vocês param de jogar esse joguinho idiota, essa
"queimadinha" no nosso campo, ou vão ver só uma coisa!

Ah, pra quê, quem ficou queimado nessa hora fui eu! Me
levantei rapidinho, cheguei bem perto dele e falei assim:

- Desde quando essa porcaria de quadra que nem grama
tem é de vocês? Onde é que está o documento que prova isso?
Ou vocês são tão por fora que nunca ouviram falar, por exemplo,
de... AL-VA-RÁ?
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o Tonhão, por sorte, apareceu em seguida. A gente foi

juntando quem estava no prédio, Nossos meninos, além do Tonhão,

eram só o Marcelo e o Henrique. O resto, apenas garotas: eu, a

Cris, a Magda, a Leda, a Kátia e a Celeste.

- Vamos acabar com essa invasão! - me lembro de ir

gritando, com a turma vindo atrás de mim.

- Fora com os ETs! - ia berrando a Cris .

Quando cercamos o campo, claro que eles pararam com

aquele joguinho besta.

A tal antipática veio tomar satisfação. O menino que levou

a bolada no peito ainda tentou dar um breque na Fulaninha:

- Calma, Nanda!

- Fica na sua, Mauricinho! - ela não estava nem aí pra ele.

Ah, então a Fulaninha se chamava Nanda e o menino era

Maurício, Mas não era hora para dizer "muito prazer" para
ninguém.

- Olha aqui, sua folgada, este é o nosso campo de futebol!

Vocês não nos pediram autorização para usar, é melhor' então ir

saindo de fininho, tá bom? - fui avisando.

- Tá bom coisa nenhuma! Estamos no meio do jogo e a

gente só sai quando acabar - respondeu a atrevida,

Ai, que me voltou a vontade de acertar aquela bifa nas

ventas da nojentona!

- Pois vão sair é agora, e você na frente! - decidi.
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Mas não é que ela pôs as mãos na cintura e me encarou?
- Ai, que medo que estou de você, sua cabeça-de-cenoura!
-Ah, é? Então, toma! -eujá ia lascando nela a minha tapona

muito da irada.
O Tonhão apoiou:
-Aí, Rê!, dá duro nessa chata!
Foi então que apareceu por trás de mim, vindo não sei de

onde, um bando de garotos covardes. Eles me agarraram e me
jogaram no chão. Mas meus amigos não deixaram por menos e
daí a pouco todo mundo rolava na terra, trocando tabefes.

Quando vi um punhado de meu lindo cabelo ruivo na mão
daquela Nanda, que tinha acabado de arrancá-lo e o segurava como
se fosse a Copa do Mundo, não me contive e prendi seu braço
entre meus dentes, enquanto a derrubava na poeira.

- Ui! Socorro! - ela gritou.
O Mauricinho veio nos apartar. Felizmente ele não foi violento

comigo. Me olhou dentro dos olhos e suplicou:
- Por favor, solta a Nanda!
Não sei o que me deu, que boba eu fui, acho que foi por

causa do olhar dele, que soltei a minha inimiga, mas antes arranquei
meus cabelos da mão dela.

De repente, a briga acalmou, e o Henrique se levantou e
falou de novo para eles abandonarem nosso campo.

Então, um tal de Minhoca (nunca vi um apelido tão perfeito)
veio falar que nosso campo não tinha nem grama e ainda quis cobrar
da gente um tal de alvará.

A Magda achou que aquilo era nome de gente. Ela deve ter
ouvido mal porque disse assim:

- Por aqui não tem Álvara nem Álvaro! A gente sempre
brincou no campinho, muito antes de vocês, mesmo porque o
prédio de vocês é novo! Portanto, nós chegamos primeiro e o lugar
é nosso!

Mas o Marcelo, que entende de tudo e diz que vai ser
advogado e embaixador, enquanto catava seus óculos do meio da
poeira, explicou:

- Não venha nos enrolar, seu Minhoca, com esse negócio
de alvará! Ninguém precisa de licença para brincar!

Se existisse mesmo esse tal de alvará, é claro que eles
também não tinham. Daí que o Tonhão disse para o Minhoca:

- E aí, bando de ETs?
Como a gente estava cansado da batalha e os ETs também,

foi cada um voltando para o próprio prédio. Mas eu sentia que havia
aparecido um baita problema em nossas vidas. De repente, minha
cabeça ardia, ali de onde tinham arrancado aquele tufo de cabelos.
"Marcianos", eu repetia para mim mesma, indignada, com vontade
de ter muita dinamite para implodir o prédio dos ETs. Foi aí que eu
reparei que aquele prédio se chamava Urano.
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Sem chance de dormir quando a gente está muito fulo
da vida ...e eu ainda estava às onze da noite. O sono não vinha,
porque ficava só ruminando um jeito de dar o troco naqueles
vizinhos insuportáveis que se acham os donos do mundo! Ou
melhor, os donos do menor campinho do mundo... Mas, por menor
que seja, é um lugar público e eu sempre soube que isso quer
dizer que é para quem quiser usar. Afinal, ali tem cerca? Tem
placa avisando que é propriedade de alguém? Ah, eles vão ver
só!

De repente, comecei a ouvir um zumbido estranho, vindo
da rua. Não era noite de luar,.mas, quando olhei para a janela,
até levei um susto: o céu estava claro como se fosse dia! Fui
espiar e minhas pernas ficaram bambas quando vi, bem no meio
do campinho - o nosso campo de batalha -, nada menos que uma
espaçonave, um disco voador mesmo, luminoso e parado no ar,
igual a todos os que a gente já cansou de ver nos filmes e nas
revistas sobre óvnis.

Cara, não dá pra descrever o que se sente quando a coisa
é real! Meu coração batia a mil e eu ficava ali sem saber se
corria lá pra baixo, pra ver de perto, ou se me metia debaixo
da cama e esperava que fossem embora. Foi então que eu vi
uma portinha se abrindo na nave e de dentro saíram nove bolas
de luz que começaram a flutuar enfileiradas e a fazer uma
espécie de reconhecimento. Depois, foram voando em direção
ao prédio dos chatos e cada ET entrou numa janela e num andar

diferente do Edifício Netuno.
Eu disse ET? Engraçado, foi disso mesmo que a cabeça-

de-cenoura nos chamou hoje.
Quando eu vi aquilo, não resisti mais - desci de pijama

e descalço mesmo. Não dava tempo de chamar ninguém, eu
corria o risco de perder o resto.

Daí a pouco, os "luzes" vieram voltando, cada qual
transportando - não sei explicar como - um dos nossos inimigos,
também de pijama ou camisola, só que dormindo ou desmaiados.
Eu nem tive jeito de me esconder, fiquei ali parado, olhando
para aquela cena incrível. E eles iam levando os meninos para
o interior do disco. Foi então que eu pensei:

- Isso só pode ser castigo por eles nos terem chamado
de ETs. Agora vão virar alienígenas no planeta desses carinhas
luminosos. Ah, também já é demais, não posso permitir que
façam uma coisa dessas com seres humanos como eu!

Corri para a nave, mas minhas pernas ficaram pesadas
de repente e eu quase tinha que me arrastar. Quando consegui
chegar na tal porta, o último ET-Iuz estava recolhendo a tal
de Magda, que continuava a dormir na maior inocência. Tentei
segurar o braço dela, mas foi o luzinha que me segurou, sei lá
com o quê, e me sacudia dizendo "Agora vocês estão vingados,
não nos atrapalhe, volte pra sua cama, acorda, menino, você
está tendo um pesadelo, vamos Carlos Alfredo, ei, Minhoca,
acorda ..,"

Só aí percebi que o extraterrestre tinha se
transformado em meu pai, que estava parado ao lado da minha
cama, com cara de riso.
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A Magda e a Leda tiveram a idéia e foram de porta em
porta chamando nossa turma. Nós tínhamos de chegar primeiro
no campinho e impedir qualquer jogo de queimada no nosso
"estádio".

No prédio todo, somos doze amigos: eu, Cristiana, Celeste,
Kátia, Magda, Leda, Tonhão, Henrique, Marcelo, César, Júnior e
o Jacaré. Nós não temos aquela mania de apelidos esquisitos
como os ETs. Só o Jacaré, claro, porque o resto é um jeito
carinhoso com que a gente se chama. Cris, Rê ... Bom, Tonhão,
não é propriamente carinhoso, mas impõe respeito. Ao contrário
de Mauricinho, Dedé ou Pepê. Ou Minhoca, que ridículo!

Enfim, menos o César que estava em casa de castigo
porque quebrou a louça da mãe dele treinando umas
embaixadinhas na cozinha e a Cris, que amanheceu gripada, a
turma estava lá, toda reunida. A Kátia veio com um cartaz que ela
tinha feito. "Estádio de FUTEBOL", ela escreveu na parte de cima.
Mais embaixo ela pôs: "Propriedade dos moradores do Edifício
Netuno".

- Com licença - disse a Leda, tomando a caneta da Kátia.
Como tinha sobrado espaço embaixo, ela preencheu:

"Acesso proibido aos moradores do Edifício Urano".
E o Tonhão ainda escreveu no espaço que sobrou com

uma letra meio esprimidinha: "Interditado para queimada".
O Jacaré deu um pulo em casa e arrumou uma vassoura e

um arame para plantar nosso cartaz bem na frente do Estádio de
Futebol. Ficou meio com cara de espantalho, segundo a Celeste.

- Mas é para servir de espantalho mesmo - decidiu a
Magda. É para espantar os ETs!

Todo mundo caiu na risada, menos o Marcelo, que ficou
coçando a cabeça, examinando o que tínhamos escrito.

- Sei não, gente ... Isso não está parecendo legal.
- Não implica com a minha vassoura - protestou o Jacaré.
- Mas não estou dizendo legal no sentido de chique. Acho

que não está muito certo ficar proibindo outras pessoas de usar
nosso campo.

- Claro que proibir está certo! - falou o Tonhão. - Nunca viu
as placas de" Não pise na grama" ou de " Não fume neste
recinto"?

- É lógico! - eu apoiei meu irmão. - Aquele bando tem de
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entender que está proibido para sempre de jogar queimada aqui!
Mas o Henrique, logo ele, tinha de ficar influenciado pelo

Marcelo. Não esperava que falasse o que falou:
- Não acho justo o campo ficar sem uso se a gente não

estiver jogando!
- O quê? - esbravejei. - Você está imaginando emprestar

para aqueles idiotas o NOSSO Estádio de Futebol?
- Está delirando, cara? - o Tonhão me apoiou.
Então apareceu a mãe do Jacaré, sem mais nem menos.

O que ela tinha vindo fazer ali? Imaginei um outro cartaz:
"Proibida a intromissão de adultos ".

- Que loucura é essa? - ela foi falando, desmanchando a
armação do nosso cartaz e pegando a vassoura dela.

Ainda deu uma última olhada para o cartaz no chão e
comentou:

- O que devia ser proibido é surrupiar a vassoura dos
outros!

Bom, nosso cartaz teve vida curtíssima. Não tinha
nenhuma cerca em volta do campo onde pregá-lo. Nossas traves,
feitas de ripas de madeira pelos meninos, não eram um local
adequado. Para o cartaz ser lido era preciso entrar primeiro no
campo, a maior contradição!

- Tenho outra idéia - a Magda anunciou.
- Para quê? - perguntei.
- Para que ninguém mais entre aqui!
- Uma cerca? - palpitou o Júnior.
- E a gente tem dinheiro para cerca? - a Magda cortou.
- O que é então? - perguntou a Celeste.

- Nós não vamos mais sair do estádio!
- Está maluca? - o Henrique sempre achava que ele era o

único normal da nossa turma.
- Não! Vamos fazer uma maratona. Um jogo de futebol

que não vai acabar nunca! Vamos até entrar para o Livro dos
Recordes!

- É, e ninguém mais vai à escola? Não come nem dorme?
- era o Henrique de novo.

- Bom, a gente faz uns intervalos, um entre cada tempo.
Todo jogo tem intervalo! E o nosso vai ter milhares de tempos ...

- Mas aí eles aproveitam nosso intervalo e invadem o
campo de novo - disse a Kátia, logo apoiada pelo Henrique.

- Pois é, mas eles também dormem, comem e vão à
escola! Os nossos intervalos também valem para eles! - disse a
Magda, triunfante.

- É isto mesmo! - o Tonhão aplaudiu.
- É mesmo! - eu aplaudi meu irmão.
- Quem concorda com a maratona levanta a mão - e o

Tonhão deu o exemplo, espichando o braço.
A Magda e eu logo imitamos o mano. Um a um os braços

foram se erguendo. Menos os da Celeste, do Henrique e do
Marcelo.

- E aí, gente? - meu irmão olhou feio para o trio.
Logo os braços estavam todos para cima.
- Melhor a gente começar logo - falou o Júnior, apontando

para trás de mim.

- O que foi? - eu quis saber.
- ET à vista!
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Aí me virei e vi o Mauricinho nos espiando. Até que me
deu vontade de novo de convidá-lo para o racha. Mas mal tivemos
tempo de nos dividir em dois times de cinco. Além de tudo, um a
mais em qualquer dos times ia desequilibrar a partida. Gozado, depois do sonho-pesadelo de outro dia parece

que alguma coisa ficou diferente dentro de mim. Quer dizer,
não estou mais com tanta raiva e antipatia da galera do outro
prédio. É como se aquela abdução (rapto de terráqueos, na
linguagem de ficção científica) tivesse acontecido mesmo e aí eu
visse que não tem motivo de sermos inimigos.

O problema é que o resto da patota não sonhou o mesmo
sonho e continua querendo ver sangue. Ontem nos reunimos na
nossa sede de emergência - a escada que vai dar na portaria -
para conversar e tomar decisões. Da turma aqui do Urano, além
das pessoas de que já falei, ainda tem o Maurício e mais quatro
meninas - Aninha, Denise, Ju, minha irmã, e Paola, todas elas
feríssimas na queimada e passáveis no futebol.

- O que me dá mais ódio é o jeito de falar da madame
Cenoura, começou a Ju, que, como diz mamãe, tem cabelinho nas
ventas.

- Pois eu não tou nem aí pra ela, vou usar a quadra quando
bem entender!

- Esse é que é o problema, Dedé, se eles não achassem que
têm mais direito que nós, estava tudo resolvido, falei, ainda sob
o efeito do sonho da véspera.

Naquele exato momento, a Paola,que estava atrasada para
a reunião, foi chegando com o Torpedo pela coleira, um cachorrão
de todo tamanho que ela ganhou nomês passado. Foi logo avisando,
toda invocadinha:
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- Eu já tenho a solução para o caso. Vou levar todo dia o
Torpedo e mais os outros cachorros aqui do prédio para dar
um passeio naquela tão preciosa "praça de esportes". Quero
ver quem consegue correr numa terra assim, adubada, sem
escorregar! Além do mais, pode ser que desse jeito até brote
grama ali.

- Me desculpe, Paola, mas essa é uma solução bem burra,
interveio Denise, que tem muito senso prático. Com isso, a gente
também sai perdendo, ninguém vai poder usar o campo.

- Então, vê se encontra uma idéia melhor, devolveu a
outra, meio ressentida com aquele "burra".

Ficamos todos em silêncio, pensando. Até que, de repente,
Pepê avisou:

- Olha lá, pessoal, os netunianos estão no campinho! Puxa,
com esse solão todo, como é que agüentam?

Maurício foi logo se oferecendo para dar uma espionada,
porque aquilo de jogar futebol no meio da tarde cheirava a
mutreta ...

- Vou lá ver se descubro o que eles estão tramando contra
nós, disse ele, meio sem graça, como que se desculpando, o que
eu achei bastante suspeito.

Voltou dizendo que a Rê tinha marcado um gol lindo e
que até olhou para ele, com certeza querendo que aplaudisse,
mas que ele não deu a menor bola e até virou as costas e caiu
fora.

- Não consegui enten er qual é o plano deles, porque, na
hora que eu saí, estavam dividindo os times de novo e iam
começar outra partida.

- Pois eu acho que isso pode ser sinal de que eles estão
querendo aproveitar o campo o máximo possível, porque sabem
que vão ter mesmo que dividir ele conosco - disse Aninha
pensativa. Ela é meio filósofa, sabe?

- Que otimismo o seu, Ana! - protestou Nanda, de mau
humor. - Do jeito que eles nos tratam, duvido que vão entregar
os pontos assim tão fácil. Pra mim, tem mesmo alguma coisa
errada por trás desse jogo sem fim.

Achei gozada a raiva da Nanda. Percebi que ela tinha
ficado muito chateada de o Maurício bancar o espião, e mais
ainda quando ele chamou de lindo o gol da inimiga. Não sei por
quê. Ou será que sei?

Ainda estávamos ali com os mais negros pensamentos,
quando o Dedé falou por entre os dentes:

- Galera, olha quem está chegando ali no portão - os
irmãos Cenoura ... O que será que esses dois querem conosco?
Não estou vendo nenhuma bandeira branca nas mãos deles.

O melhor era ir logo saber. Maurício, eu e a Nanda
chegamos então perto da grade que cerca a frente do prédio.
Não me lembro qual de nós, já na defensiva, perguntou primeiro:

- Qual é, hein?
E a tal de Rê, no mesmo tom:
- Nós só viemos aqui para avisar que se vocês quiserem

jogar no nosso estádio vai ter que ser nas segundas, quartas e
sextas, porque os outros quatro dias são nossos. E ainda tem uma
condição: queimada, de jeito nenhum!

A essa altura, todo mundo tinha vindo ouvir a proposta e
dava até para escutar os dentes dos uranianos rangendo de raiva!
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- Tá pensando o quê, seu incêndio ambulante? berrou a
Ju, indignada. Cês acham que são os donos do pedaço? Que vão
impondo condições sem mais nem menos e nós vamos aceitando
tudo feito carneirinhos, é?

Ah, se não fosse aquela grade entre nós, não sei o que
teria acontecido. Sei que a Rê, agora vermelha da cabeça aos
pés, começou a esganiçar uma porção de desaforos e só parou
quando Seu Custódio, o zelador, veio saber o porquê de tanta
gritaria. Como ele tem cara de quem comeu e não gostou, a dupla
inimiga tratou de dar no pé. Não sem antes gritarem para nós,
juntinhos, como se tivessem ensaiado:

- SEUS ALIENS!!! ETs!!!! FO-RAS- TEI-ROS!!!

Fiz um gol e tanto. Bati o Marcelo na corrida, driblei primeiro
a Magda e depois o Henrique e, com um toque final e decisivo,
encobri a goleira Kátia. Depois dos abraços do meu time (só a
Leda não veio, para não desguarnecer nosso gol) corri para a platéia
para receber os aplausos. A platéia era só o Mauricinho, mas ele
nem devolveu meu sorriso. Preferiu olhar para o chão e, no mesmo
instante, virou de costas se afastando.

- O que você viu nele? - a Magda me perguntou.
- Não vi nada - resmunguei. - Só queria mostrar para os

uranos que aqui a gente faz gols e com os pés!
- Tá bom ... - ela falou com cara de quem não estava

acreditando nem um pouco.
Como se aquele menino bobo, jogador de queimada,

pudesse me interessar ... Não, se algum dia me apaixonar, tem que
ser por alguém mais parecido comigo e com o Tonhão. Claro que
não precisa ser ruivo, mas tem de ser decidido, brigão e,
principalmente, um craque no futebol!

O jogo seguinte, depois de refazermos os times, misturando
os jogadores, foi meio sem graça. Não porque não tinha ninguém
nos assistindo. Bem que eu enfrentaria as vaias dos ETs se eles
aparecessem para nos zoar.

Mas aconteceu que a gente cansou muito antes do que
pretendia. Não tínhamos reservas para nos substituir. Daquele jeito
não dava para agüentar maratona nenhuma. O plano da Magda
furou rápido. Acabou antes da terceira partida.

- E agora? - a Celeste perguntou, encarando meu irmão.
- E agora? - o Júnior fez eco, também de olho no Tonhão.
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o mano coçou a cabeça, olhou para o Jacaré pedindo ajuda e
só recebeu de volta um sorriso amarelo. Então olhou para mim.
Não sei que sapituca me deu. Quando percebi, já tinha falado.

- Melhor a gente escolher a hora que quer jogar e o tempo
que sobrar deixa para eles - foi o que disse a minha boca.

- O quê? - a Leda fez cara de não estar acreditando que
justamente eu tivesse proposto aquilo.

- Pois também acho - falou o Marcelo. É melhor a gente se
entender de uma vez.

O Tonhão é que não estava entendendo nada. Me olhava
como se eu não fosse a irmã dele. Com isso, nem percebeu que o
Henrique já tinha apoiado o Marcelo. A Kátia e a Celeste foram as
seguintes.

- Então um dia é nosso e outro deles - o Júnior já ia
concluindo.

- Também não é assim! - protestei. - Nós vamos escolher
primeiro. Quando não quisermos o campo eles jogam aquele
joguinho deles ...

- Hã ... - o Tonhão fez uma cara mais compreensiva para
mim. E logo teve uma idéia: - Eles podem ficar no campo na hora
do almoço, à noite ou no horário das aulas ...

- Não foi isso que a Rê propôs - veio o Henrique se
intrometendo.

- A gente fica com o campo tantos dias e nos outros eles
ficam - foi explicando a Celeste.

A Magda não falava nada e só me olhava de um jeito
esquisito.

- O que foi? - sussurrei para ela.

- De repente, você ficou muito interessada nessa turma do
Urano ... - ela me deu um sorrisinho maroto.

Não pude pedir mais explicações à Magda sobre aquele
assunto sem pé nem cabeça, porque o Tonhão já me puxava para
ir com ele até o Edifício Urano. No caminho, foi me ensinando o
que a gente ia falar.

- Até que sua idéia não foi tão ruim, Rê. Foi melhor do que
aquela maratona doida da Magda - disse o Tonhão. - Mas olha:
terça, quinta, sábado e domingo é só para nós!

- Puxa, será que a gente não está dando muito mole para
eles? - de repente me bateu o arrependimento.

- Será? - meu irmão fez uma cara de dúvida. Mas depois
me olhou de um jeito esperto. - Só que nós vamos continuar
proibindo a queimada no estádio de futebol!

Pensei que não tinha sido exatamente o que foi combinado
com nossa turma. Mas quando vi aquela Nanda se derretendo toda
para cima do Maurício lá na garagem do prédio deles, não me
contive. Eu mesma anunciei nossa decisão. E fiz questão de dizer:
"queimada de jeito nenhum!".

E não é que eles rejeitaram nosso esforço de boa vontade?
Se aquele zelador com cara de assassino não aparecesse, eu e
Tonhão iríamos enfrentar o bando de invasores mano a mano. Talvez
perdesse todos os outros tufos de meus cabelos porque éramos
só dois. Foi melhor guardar nossa ira para uma hora melhor.

Que coisa, nunca vi tanta ingratidão, tanta arrogância!
Aqueles aliens não mereciam mesmo a nossa bondade!
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QuandO cheguei da escola, mais ou menos ao meio-
dia, estava o maior auê na nossa rua: um monte de gente em
volta do Edifício Netuno, fumaça preta saindo da janela da
área de serviço do 5° andar, pessoas correndo feito barata
tonta e outras até chorando. A Rê era uma dessas, pude
perceber de longe, por causa dos cabelos ruivos. Engraçado,
pela primeira vez eu vi como eles são bonitos, principalmente
assim, brilhando no sol.

- Oi, Regina! - fui falando meio sem graça.
Ela, que estava sentada no meio-fio e com a cabeça

escondida entre os braços, virou-se para mim espantada.
Descobri também nesse momento que ela tem uns olhos verdes

que ficam até simpáticos por trás de lágrimas. Mais sem jeito
que eu, acho que por ser apanhada dando uma de fracota, ela
me explicou:

- Pegou fogo lá em casa ... a Tina esqueceu de desligar o
ferro ... Ninguém pode entrar, porque é arriscado. Mas o Pink
ficou preso lá e estou com medo de ele morrer sufocado!. ..

E recomeçou a chorar, desesperada.
- Quem é Pink? - eu quis saber.
Ela só apontou para a janela de um dos quartos, de

onde um gato branco peludo espiava a confusão cá embaixo.
Ele não parecia aflito, mas vai lá alguém saber como é um
gato nervoso!

A essa altura, vários garotos do Urano tinham chegado
também e conversavam com alguns do Netuno, cada qual falando
mais alto, como se fôssemos todos grandes amigos. Por um
tempo, pelo menos, fizemos uma trégua na nossa guerra.

O desconsolo da Rê me amoleceu. Sem pensar mais, fui
entrando no prédio e subi pelas escadas, porque me lembrei
de que em caso de incêndio a gente não usa elevador. Estava
chegando no 3°, quando ouvi o barulho de uma sirene, cada
vez mais forte. É, o Corpo de Bombeiros deve estar chegando,
deduzi. Continuei assim mesmo, porque eu sou teimoso quando
enfio uma idéia na cabeça.

Só que lá no 5° as coisas estavam pretas mesmo! A
fumaça era tanta que não dava para enxergar nada, nem mesmo
as portas dos apartamentos. Fiquei sem saber o que fazer,
pois não queria voltar sem o Pink, mas também não era louco
de tentar atravessar o fumacê desprotegido. Aí foi que escutei
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uns passos pesados vindos da escada, som de botas correndo.
Não demorou e apareceram dois bombeiros, com extintores
na mão.

- Tá maluco, garoto? Deixa isso por nossa conta, desce já,
depressa!

- Mas eu ia tentar salvar o gato da minha ...ahn ...vizinha,
que está aí dentro, preso ...

- Tudo bem, muita coragem a sua, mas deixa isso com a
gente, tá? Nós vamos procurar o bicho.

- Ele está no parapeito da janela do quarto, ainda informei,
enquanto ia descendo de volta, chateado de ser apenas um meio-
herói.

Lá embaixo, estava tudo mais calmo, porque alguns
bombeiros já tinham conseguido controlar o fogo, usando uma
mangueira. E como ninguém mais corria perigo, além do Pink, as
pessoas foram voltando para casa. Contei à Rê o que tinha
acontecido lá em cima e, não sei não, mas acho que senti um
pouco de admiração na voz dela quando me falou:

- Poxa, obrigada, Minhoca. Valeu, mesmo assim, viu?
Bom, quando as coisas se acalmaram, nós, do Urano, fomos

saindo de fininho, não querendo nos despedir dos netunianos -
seria dar bandeira demais. E eles bem que ficaram ainda um
tempo parados, olhando pro gente com cara de quem quer fazer
as pazes, mas tem vergonha. Como eu disse, aquilo foi só uma
trégua.

Uma das pessoas que sempre me chamam de Regininha,
além dos meus pais, é a Tina, minha irmã mais velha. Pois a Tina
botou fogo lá em casa. Foi passar um vestido para sair com o
namorado e largou tudo - vestido novo e ferro ligado - para atender
o telefone. Ficou no maior teretetê com a amiga dela até nossa
área virar uma amostra do inferno.

Eu estava chegando no prédio, quando o César, ainda de
castigo, gritou da janela dele:

- Acho que sua casa está queimando, Rê!
Olhei na direção da nossa área e vi a fumaça saindo pela

janela. Logo entendi que um dos uranos tinha agido. Aquilo era um
atentado, só podia ser uma bomba! Para ficar com nosso campo,
resolveram simplesmente eliminar nosso prédio e todos os
moradores juntos. Quantas histórias parecidas eu já tinha lido e
ouvido. Então estávamos em guerra!

- César! - gritei para meu amigo. - Desce logo daí!
- Não posso, o castigo é até amanhã.
- Você prefere morrer, cara?
Ele ainda hesitou, mas depois sumiu da janela. Rápido

demais. Porque eu ia dizer para ele trazer uma arma. Tínhamos
que destruir o Edifício Urano. Olho por olho, dente por dente! Queria
pôr o Minhoca banguelo e a Nanda careca, sem um único tufo de
cabelo ...

Mas quem saiu primeiro do prédio foi a Tina, aos berros:
- Meu vestido novo! Era a segunda vez que ia usar!
Foi só então que apareceu o César. Infelizmente não trouxe
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nem um facão.
- Já chamei os bombeiros! - ele anunciava, com uma cara

de "eu sou o máximo".
Os vizinhos foram aparecendo, cercando minha irmã que

ainda gritava. Alguém fez com que ela tomasse um copo d'água.
Aí, ainda soluçando, Tina confessou seu "crime".

- Puxa, o gatinho ficou lá - o César apontava o Pink na janela
do quarto que eu divido com a incendiária da Tina.

O Pink, todo mundo goza o nome que dei para ele ... Mas eu
lá sabia que "pink" era cor-de-rosa em inglês? Pois eu tinha visto o
nome numa embalagem de feijão, e o feijão era até preto. Por que
um gatinho branco não podia ter um nome tão fofo quanto ele? Só
feijão pode ter nome bonito?

Quando noteí que o nosso gato ia queimar, virar churrasco,
desmontei. Me sentei no chão e comecei a chorar. Então alguém
me cumprimentou. Era o Minhoca. Esqueci que até um pouquinho
de tempo atrás eu me dispunha a arrancar os dentes dele um por
um. Pois não é que aquela coisa comprida e magrela entrou no
prédio para salvar meu gato, algo que nem eu tinha tido coragem
de fazer?

Depois chegaram os bombeiros e não deixaram o Minhoca
ser herói. Felizmente não queimou mais nada lá em casa. Só o
ferro, a tábua de passar roupa e o vestido da Tina. As paredes
ficaram cheias de fuligem e o apartamento todo fedia a fumaça.

Fui dormir na casa da Magda, por causa do cheiro. Bem
que eu preferia ficar com a Cris, mas ela continuava gripada. A
Magda estava pegando muito no meu pé por causa do Mauricinho.
Ainda morreu de rir da minha idéia do atentado.

•

- Que imaginação você tem, Rê! Como é que aquelas
amebas iam saber fabricar uma bomba? - foram as últimas
palavras dela. Não que tenha morrido, mas mergulhou no mesmo
momento num sono muito profundo.

Fiquei eu naquele quarto cor-de-rosa, agora todo escuro,
com saudades do meu gato, que insistiu em dormir no meu quarto
enfumaçado, e comecei a pensar na vida. Puxa, não tínhamos
sido bombardeados mas naquela hora podíamos estar sem casa.
O Edifício Netuno podia ter virado um monte de escombros. A
Tina, o Pink, a Cris e o César que estavam àquela hora no prédio
podiam ter virado um monte de cinzas. Até o Minhoca, quando
entrou lá dentro, podia não ter voltado mais. Gente, ele não
merecia ficar banguelo não. Mas a Nanda, como ela se jogava
para cima do Maurício!, aquela assanhada, oferecida, bem que
podia ter aparecido e chamuscado os cabelos ...

Acho que fui fazer companhia à Magda, pois logo estava
me mexendo dentro de um sonho. O Pink me olhava do meio de
uma fogueira, miando desesperado. Eu queria chegar até ele,
mas estava amarrada na trave do campinho. A Nanda olhava tudo,
morrendo de rir. Só podia ter sido ela quem me amarrou. Então
apareceu o Maurício. Ele me disse para ter calma. Eu logo confiei
na voz dele, tão segura, tão firme. Ele saltou, quase voando, na
fogueira e resgatou o Pink. Depois veio me desamarrar. A Nanda
não queria deixar e começou a unhá-lo. Pink investiu sobre minha
inimiga. Logo os três se embolaram no chão, se esquecendo de
mim.

Aí, um facão de cozinha brilhou diante dos meus olhos.
Era o Minhoca que tinha vindo me matar. Fechei os olhos, pronta
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para receber o golpe no coração. Mas ele cortou a corda que
prendia os meus pulsos e tornozelos.

- Pronto, você está livre, Regina!
- Obrigada, Carlos Alfredo ...

Mas por que eu tinha dito aquilo? Minha boca queria ter dito
Maurício, obrigada, Maurício!

- Puxa, Rê, pára de falar! Assim não consigo dormir - era a
Magda me acordando.

- O que foi? - perguntei, ainda sem saber se dormia ou não.
- Pára de falar no nome desse Maurício. Até sonhando você

se entrega!

~-------- ,/
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- Pssst! Ei, você mesma, Rainha da Queimada!
Risinhos e mais risinhos. Impossível fingir que não estava

ouvindo. Nanda olhou para cima e lá, na janela do 5° andar do
Netuno, estavam as nojentas, gozando a cara dela. A Rê insistiu:

- Você já começou a tomar umas aulinhas de futebol,
amoreco?

E as bobas da Celeste e da Kátia riam a mais não poder,
a cada frase cretina que a outra falava.

- Nós temos aqui na turma pelo menos umas quatro
professoras de primeira, queridinha - continuava a Rê.

- E pro quê que eu ia querer aprender um esporte que
foi feito pro homens? - esgoelou a Nanda, fula.

- Porque vocês, uranianos molóides, não vão mais poder
jogar umjogo que foi feito pro mulheres. No nosso campinho,
pelo menos, não!

A Nanda estava quase chorando de ódio quando nos
contou como tinha sido esse diálogo "tão amistoso". É que,
voltando da padaria, ela deu o azar de passar na frente do
Netuno bem na hora em que as três fofocavam na janela.

Agora já era noite e estávamos, ela e todos os meninos
da turma - as meninas não tinham descido ainda -, conversando
na portaria. O Maurício ficou muito macho com a história,
mesmo porque, cá entre nós, acho que ele está bem a fim da
Nanda. Apesar de umas olhadas suspeitas que costuma dar para
a Rê.

- Isso não pode ficar assim, gente, temos que tomar uma
atitude!
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Eu nunca tinha visto esse cara tão bravo.
- Pô, eu não estou entendendo mais nada - disse o Pepê. -

Primeiro, eles vêm aqui propor de nos ceder o campo três vezes
por semana. Tá certo que isso ainda é um desaforo, mas parecia
que estavam tentando acabar com a briga. Depois, durante o
incêndio na casa da Regina, a gente conseguiu levar um papo
normal com os caras e eu achei que as coisas podiam melhorar.
Agora vem essa provocação toda, como se nada tivesse
acontecido? Então voltamos ao ponto de partida? Pô, isso já tá
me cansando, sabe?

Todo mundo concordava com o Pedro, mas ficávamos na
dúvida: partir para a vingança, ignorar, ou tentar fazer um
acordo? Nossos sentimentos estavam muito misturados e quando
é assim a cabeça não consegue resolver direito ...

- Eu sou mais a gente botar pra quebrar! - foi se
intrometendo a Ju, que acabava de chegar e já sabia de tudo. -
Vamos bolar um ataque ao inimigo, um boicote, uma sabotagem,
um atentado, sei lá, qualquer coisa, contanto que eles não fiquem
por cima!

- É isso aí, Ju, você tá certíssima!! - entusiasmou-se o
Dedé.

- Mas o que será essa "qualquer coisa"? - perguntei eu,
querendo ser prático.

- Por exemplo, a gente pode conseguir algum tipo de trator
para esburacar o campo todo - sugeriu Pepê.

- Ou espalhar tachinhas e alfinetes pelo campo afora! -
delirava a Ana, que vinha chegando com Denise.

- Podemos também enviar umas cartas-bomba pra cada

um - falou Denise, embarcando, só de gozação, na viagem da

turma.
- Peraí, pessoal, vamos cair na real? A Nanda, apesar de

ser a principal vítima dos ataques inimigos, foi a primeira a pôr
o pé no chão. Olha, vocês repararam que nós estamos entrando
nojoguinho sujo deles? - continuou ela. Eu acho que a gente tem
é que agir com mais inteligência que esses netunianos idiotas. Em
vez de ficar bolando vinganças que só vão nos prejudicar, acho
que nós temos que continuar jogando queimada, sem dar a mínima
pra eles. Pensei até em dar umaarrumada nesse campinho, como
se ele fosse nosso também.

E aí ela propôs ao Maurício e à Ju de, no dia seguinte,
irem marcar o campo com cal. Quem pudesse, dava uma graninha
para ajudar a comprar a tinta e as brochas.

- Vocês topam?
Ainda meio na dúvida se não iríamos jogar dinheiro fora,

topamos. E, na manhã seguinte, na escola, foi difícil segurar a
ansiedade e esperar a hora de voltar para casa, pois cada um de
nós estava mais curioso que o outro para ver a obra-prima dos
três artistas ...
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A Celeste e a Kátia tinham vindo ver os efeitos do
incêndio na minha casa. Devem ter ficado meio decepcionadas,
pois, exceto a parede da área, estava tudo igual. Meu pai ficou
de comprar tinta para pintar de novo, mas ainda dava para ver
aquela cor de fuligem. A mesa de passar e o ferro é que tinham
ido para o lixo, junto com o vestido da Tina.

A Kátia examinava o Pink, tentando descobrir algo
diferente nele. Acho que esperava que o gato tivesse ficado
pelo menos cinzento. Aí a Celeste, que estava na janela, chamou
nossa atenção:

- Olha lá, gente ...

Fui espiar e vi aquela ensebada passando na nossa rua,
vindo na direção do nosso prédio. Eu não posso ver a figura
que me sobe uma quentura, uma vontade de brigar ... e pronto!
Comecei, da janela mesmo, a provocar a Rainha da Queimada.
Me lembrei da nossa proibição e desafiei a tal de Nanda. Por
que ela não aprendia futebol? Se aprendesse, poderia
enfrentar a gente e usar nosso campinho do jeito que ele
merece ser usado.

As meninas a princípio ficaram rindo, mas depois
acharam que eu peguei pesado. Afinal a turma da Nanda estava
mesmo tentando conviver melhor com a gente. A Kátia, com o
Pink no colo, lembrou que o Minhoca estava até disposto a
enfrentar o fogo e a fumaça para salvar o bichinho.

- Mas, gente, eu só queria colocar essa metidinha no

lugar dela!
- Pois é, mas tinha de chamar os outros todos de molóides?
- Eles só vão saber se ela contar - achei que aquilo não ia

ter mais conseqüências.
Na verdade, estava bastante satisfeita por ter tido a última

palavra no nosso bate-boca.
- Viram como ela murchou e saiu com o rabo entre as

pernas? - perguntei para as duas, mas elas tinham me deixado
sozinha com o Pink. Foram espiar os vestidos da Tina. A Kátia e a
Celeste acham a incendiária a figura mais chique do prédio,
coitadinhas!

O Pink me olhou com uma cara de censura. Será que ele
soube que o Minhoca ia arriscar a vida por ele? Ou já achava, que
nem a minha mãe, que eu sou impossível?

No dia seguinte, escutei o maior tititi para os lados do
campinho. O Marcelo, o Jacaré e o Júnior tinham surpreendido a
Nanda, o Maurício e a Ju tentando pichar o campo. Quando vi a
dita cuja, quis ir lá dar uns safanões nela. Mas o Maurício lá no
meio me deixou meio sem graça. Continuei afastada, olhando o
que acontecia.

O Jacaré, que é mais exaltado, foi indo para o lado do
Maurício. Pensei que não estava certo. Se desse rolo, iam ser três
contra um, pois Mauricinho era o único combatente-urano, já que
aquelas duas dondocas não contavam.

- Calma, gente - eu falei, bem na hora em que o Marcelo já
tinha tirado os óculos para entrar no frege.

Ninguém ali ia desarrumar um fio do cabelo - e que cabelo
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mais maneiro! - do Mauricio. Só que eu não podia lutar do lado do

inimigo. Ele olhou para mim, acho que a Magda tem razão, claro

que a Magda tem razão, pois bastou ele me olhar direto nos olhos

para que meus joelhos começassem a tremer! Eu estou afinzona

deste menino. Meus joelhos e meu coração estavam dizendo.

- O que foi, Rê? - o Jacaré me perguntou, largando a camiseta

do Maurício que ele já tinha agarrado pelo peito.

- Deixa disso, cara - eu falei. Com uma mão, empurrei o
/

Jacaré. Com a outra, dei uma alisadinha na camiseta do ET mais

bonito das galáxias.

- Mas eles iam marcar o campo para jogar queimada! -
reclamou o Júnior.

- Então, gente! Vamos aproveitar e fazer duas marcações:

uma de queimada e outra de futebol?

Por que minha boca é mais rápida do que eu? Era minha

própria voz anunciando aquela besteira!

- Sabe que ela tem razão? - de repente, o Marcelo embarcou
na minha sapituca.

- É, desta vez esta menina teve uma idéia inteligente - disse a

Ju, não sem um certo tom de desprezo.

E aí meus joelhos quase tiveram um treco.

- Parabéns, Rê! Você teve a melhor idéia dos últimos tempos!

Era a voz do Maurício, que me estendia a mão. Entreguei a

minha na dele, querendo também um abraço. Mas ele só sacudiu

minha mão para cima e para baixo.

Daí a pouco uranos e netunos começaram a marcar nosso

campinho com linhas brancas. As tradicionais do futebol e outras

que eu não entendia o que eram mas deviam servir para a baboseira

da queimada. Acho até que não existem essas linhas oficialmente.

Estava mais era com cara de que a Ju e a Nanda inventavam na

hora, e o pobre do Maurício ia pintando na terra do nosso campo.

Fui a única a não ajudar. Estava preocupada com o Mauricio.

Será que ia se sujar de cal? Aquelas duas só dando ordem e ele lá

obedecendo. Acho que cal nos olhos deve arder muito. Mas ele fazia

tudo com muito jeito. Nunca vi pinceladas tão elegantes. O Júnior e o

Jacaré pintando a grande área é que faziam a maior lambança.

No final eles se confraternizaram. Só eu olhava meio

horrorizada o velho campinho transformado por uma idéia minha.

Uma idéia que eu duvidava se era mesmo boa. Uma idéia da minha

boca. Da boca para fora, pra dizer a verdade. Lá no fundo ainda não

queria que o espaço do nosso futebol virasse um picadeiro para a

palhaçada daquela queimada.

Ninguém parecia mais me notar. O trabalho acabou, e os três

meninos da minha turma tomaram juntos o rumo do Netuno. A Ju

tinha se despedido um pouco antes. Sobraram o Maurício e a Nanda.

Pensei que ele fosse olhar para trás e me dizer pelo menos um tchau.

Mas foi caminhando com aquela menina, como se eu tivesse deixado

de existir. Quem olhou para mim foi ela. Com um sorriso malvado,

enquanto dava a mão para o garoto que fazia balançar meus joelhos.

"Ele é meu", entendi o recado do sorriso dela. Os dois se

afastavam. E eu me deixei cair, ajoelhada, no meio do campo.

- O que é que eu fiz? - disse, olhando todas as marcas à
minha volta.

Então estremeci. O que é que o Tonhão vai dizer quando

souber?
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gente!!!
Era até engraçado esse desabafo da Nanda, logo

comigo, que tenho apelido de Minhoca. Mas ela estava
mesmo "mordida" com alguma coisa e, se eu bem sei, era
principalmente por causa dos olhares melosos que a Rê
anda jogando para o lado do Maurício. E ele bem que
retribui, o imbecil, porque nunca fala mais duro com ela,
pelo contrário, só falta dizer "Regininha, meu amor!" Ué,
mas por que é que eu estou com essa antipatia toda, o que
eu tenho com isso?

A voz da Nanda me chamou de volta para a conversa:
- Apesar dos pesares, eu acho que as coisas estão

melhorando pro nós, dizia ela. Pelo menos não impediram
que a gente demarcasse o campo para queimada. Será que
eles vão manter a proposta do rodízio?

A resposta veio com a chegada do Pepê e do Dedé,
suados e sem fôlego de tanto correr.
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- Tonhão ... Jacaré ...vê lá se são nomes de

- Nó, cara, esses sujeitinhos do Netuno são mesmo
um atraso de vida! - explodiu o Pepê, assim que conseguiu
falar. - O tal do Tonhão-cabeça-de-cenoura está lá no
campinho, junto com o César e mais outros que nem
conheço, estragando toda a marcação que o Maurício e as
meninas fizeram ontem!

- E eles ainda ameaçaram nos bater, se a gente
tentasse entrar lá - completou Dedé, indignado.

Eu e Nanda estávamos em estado de choque. Quando
a gente imaginava que tudo ia ficar numa boa, vinha um
golpe desses, pelas costas! De puro instinto, sem nem
pensar, eu, que nunca tinha feito isso antes, peguei na mão
dela e fui puxando-a na direção do campinho, porque não
era possível deixar as coisas daquele jeito. Mas a Nanda
resistiu e me fez parar:

- Escuta, Minhoca, não adianta a gente reagir assim,
na base do "prendo-e-arrebento" - acho que era um
presidente que falava assim -, porque só vamos nos igualar
a esses terroristas e acabar perdendo a parada.

Ela tinha toda razão. Mas, fazer o quê, então?
- Vamos reunir nossa turminha lá no prédio e juntos

nós vamos encontrar alguma solução - falou a Nanda, com
uma calma que me espantou. Ultimamente, eu vinha
reparando nessa transformação: ela, que sempre mostrou
um gênio forte, estava se comportando agora como se fosse
muito mais velha que todos nós.

Deu para convocar quase todos, só faltou a Paola,
que tinha viajado com os pais. Os outros estavam em casa,
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pois era sábado e tínhamos todo o tempo do mundo. Alguns,
claro, não pensavam assim, achavam que devíamos agir o
mais rápido possível, senão seria tinta e trabalho perdidos,
sem falar na humilhação que estávamos sofrendo.

- A união faz a força - sentenciou Denise, embora
ela não seja muito chegada a provérbios. - Temos que
tomar uma atitude em grupo.

- Quem sabe a gente podia ir ao Procon e reclamar?
Afinal, estamos defendendo um direito... - ponderou
Aninha.

- Só que o tal Procon é para direitos do consumidor
- expliquei. E jogar queimada ou futebol não é comprar
um produto com defeito.

- Bom, pode até não ser o Procon, mas eu acho boa a
idéia da Ana, de recorrermos a alguma autoridade - disse
o Maurício, que é sempre o certinho.

- Ei, pessoal, cês não tão indo longe demais não? -
reclamou a Ju. Puxa, nós temos todos onze a doze anos de
idade, e isso é só uma disputa entre turmas. Será que não
conseguimos resolver o problema por nós mesmos?

Aquilo caiu como ducha de água fria nos mais
inflamados. E também sacudiu os brios de cada um: éramos
ou não garotos intel igentes e espertos?

A resolução aprovada pela maioria foi a de irmos lá
no campinho todos juntos, para ver o que estava mesmo
acontecendo. Não encontramos mais ninguém e as nossas
marcas de cal tinham desaparecido também. Ou melhor, a
terra tinha sido toda revolvida naquelas linhas, como se

um bando de tatus tivesse sido solto por ali. Que tristeza ...
E que raiva!!!!

- Bem-feito! - ainda conseguiu dizer a Ju. Eles
também não vão poder jogar aqui tão cedo. Isso está
parecendo até aqueles filmes de guerra ou de terremoto!

Ninguém conseguiu dizer mais nada e fomos voltando
para o Urano muito desanimados. Sentamos no meio-fio e
ficamos um tempão em silêncio, até que a Nanda começou,
sem quê nem pra quê:

- Acabo de me lembrar de uma historinha que minha
avó me contava quando eu era pequena. E eu acho que ela
pode servir para o nosso caso. É a história do coelho e da
onça, que não tinham onde morar e que, por coincidência,
resolveram construir uma casa no mesmo lugar. Cada dia,
um fazia uma parte e quando o outro chegava e encontrava
a construção adiantada, mesmo ficando intrigado, achava
bom e continuava a obra mais um pouco. Assim foi, até que
a casa ficou pronta e eles acabaram se encontrando e
descobrindo tudo. O jeito foi morarem juntos - logo eles
que, antes, eram inimigos mortais. Não sei não, mas estou
aqui pensando que a gente deve continuar tentando
arrumar o campo. Quem sabe eles dão uma de coelho, ou
de onça, e começam a arrumar também, em vez de
desmanchar e estragar? E quem sabe, no final, todo mundo,
uranianos e netunianos, consegue jogar lá em paz?
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NãO foi pela minha boca - a que fala sozinha, sem que eu
consiga fazer com que ela pare - que o Tonhão descobriu a
marcação dupla para o nosso campo, transformado oficialmente
em estádio de futebol e queimada. O Jacaré e o Júnior tinham se
encarregado de comunicar a novidade. A Cris, que estava trocando
umas revistinhas com o César, viu tudo e me contou. Meu irmão,
assim que entendeu o caso, passou a berrar e a sacudir os dois
jotas da nossa turma, um com cada braço.

- Seus energúmenos! Seus estafermos!
Essas palavras só o pessoal lá de casa conhece. São as

preferidas de minha mãe quando perde a calma com a gente. Nem
eu ou o Tonhão, muito menos a Tina, sabemos o que significam.
Mas são ótimas para xingar, pois sempre fazem efeito imediato.

E os jotas, Jacaré e Júnior, logo foram convencidos de que
fizeram uma grande besteira.

- Cadê o Marcelo e a Rê? Quem ajudou nessa sujeira tem
que ir lá limpar - espumava o Tonhão.

Como não nos achou, convocou o César. Os quatro iam dar
um jeito no campo. A Cris foi poupada porque aquilo era "trabalho
de homem". Ela ficou uma arara com o Tonhão porque era tão boa
de briga e quase tão boa de bola quanto eu. Portanto, se sentia

apta para qualquer trabalho da turma. Então veio reclamar comigo:
- Esse seu irmão é um machista, Rê! E além do mais, só

porque você é irmã dele, tem permissão para fazer o que as outras
garotas não podem!

Foi assim, querendo entender as reclamações da Cristiana,
que fiquei sabendo da neura do meu irmão.

- Você não acha que o Tonhão já está abusando, querendo
mandar em todo mundo? - a Cris, só reclamando, não me deixava
pensar.

Eu entendia que ela estava com raiva, só porque não pôde
ir lá com os meninos fazer algo que eu não sabia direito o que era.
E estava com ciúme de mim, porque, se eu estivesse por perto
naquela hora iria participar de algo que ela foi impedida de fazer.
Eu achava que não era tanto por eu ser irmã do Tonhão, mas porque
ele queria obrigar os quatro, incluindo o Marcelo e a mim, a
desfazerem aquilo com que ele não concordava.

- Os meninos do nosso prédio se borram de medo do
Tonhão! Mas eu não vou deixar mais que ele mande em todo mundo!
- continuava a Cris, sem parar de falar.

Normalmente eu não ia deixar ela ficar criticando meu irmão
na minha cara. Mas o jeito que ele falou com os outros me
aborreceu. Eu detesto quando minha mãe me chama de
energúmena e estaferma. O Júnior e o Jacaré tinham feito aquilo
por minha causa. Maluca ou não, a idéia tinha sido minha.

- O Tonhão está errado ... - eu falei.
Uma fràse que custou a sair e que eu disse bem baixo.

Porque ela expressava o que eu estava pensando. Estava
entendendo que meu irmão, mais uma vez, decidiu uma coisa
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sozinho. Entendi também que eu fazia muitas coisas não só porque
gostava muito dele mas porque, bem no fundo, também tinha medo
dele. E, por fim, sabia que, se não fosse por causa do Tonhão,
nossos problemas com os vizinhos já estariam resolvidos.

- Você também acha? - a Cris, mesmo sem poder adivinhar
meus pensamentos, pareceu mais satisfeita.

- Acho que nós todos temos ido na onda dele porque é o
maior e o mais velho - expliquei.

- Pois sabe que o Marcelo e o Henrique têm idéias muito
melhores? - disse minha amiga.

- Por que acha que só os meninos têm idéias? - reclamei.
Contei para a Cris que a sugestão de que o campo fosse

marcado dos dois jeitos tinha sido minha. Claro que não revelei
que a presença do Maurício naquele momento e naquele lugar
praticamente determinou minha decisão. Nem tinha como explicar
que minha boca tinha idéias sozinhas. A boca, afinal, era minha,
então a idéia também era.

A Cris não estava muito convencida de que devíamos dividir
o campinho. Estava mais era magoada por ter ficado de fora
daquela última trapalhada. Mas achou legal as meninas terem
idéias próprias.

- Se você não fosse irmã dele, ia ser muito mais ...
- Muito mais o quê?
A Cris não soube ou não quis dizer. Eu estava desconfiada

de que ela estava querendo me colocar contra meu irmão. Então
quis dar uma volta sozinha. Acabei indo para o campinho.

Ele estava simplesmente destruído. Como aqueles quatro
estafermos puderam furar tantos buracos? Agora era impossível

jogar qualquer coisa. Ah, meus gols, que saudade me bateu de
todos os gols marcados entre aquelas traves ...

Mas eu não estava ali sozinha. Alguém tinha acabado de
chegar. Me virei e vi o Minhoca com as mãos na cintura ,
contemplando o estrago.

- Como as pessoas podem agir assim? - ele falou.
- Desta vez vou concordar com você - tive de admitir.
- Eu sei que foi você quem teve a idéia brilhante de tornar

oficial a divisão do campo - a voz dele era inteiramente amistosa.
Parecia até que ele morava no Netuno.

- Como é que você sabe?
- O Maurício me contou tudo.
"Ah, é?", perguntei para mim mesma, sem saber o que

significava "tudo". Será que o garoto contou que eu traí meu prédio
e meu irmão só porque meus joelhos tremiam por causa dele? Mas
não. Eu não tinha traído ninguém. Eu tenho direito de gostar de
quem não pertence à minha turma. Por causa dele - Maurício - eu
já podia aceitar os outros. Mesmo se ele não gosta de mim, mesmo
se ele prefere a Nanda, eu não vou chamar o Tonhão para bater
nele. Eu não quero bater nele. Só na Nanda. Ah, eu não sei mais
nada.

"ô Minhoca", pensei. "Você tem uma cara tão boa, quem
sabe você me ajuda?". Mas só pensei. Não deixei minha boca falar.
Fui me afastando, sem coragem de confiar num Urano.
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os últimos acontecimentos andam me fazendo pensar
muito. Primeiro, foi aquela conversa da Nanda, sobre acabar
com essa guerra sem fim contra os netunianos. Agora, é a vez da
Rê, concordando comigo que foi mesmo sacanagem o pessoal dela
detonar assim o campo. Alguma coisa está mudando e não sei o
que eu devo fazer.

Distraído com esses pensamentos, levei um baita susto
quando, passando em frente ao Netuno, dei com um caminhão de
mudanças. "Pô, disse pra mim mesmo, será que já vem mais um
chato pra complicar nossa vida?" Mas logo me arrependi. Afinal,
aquilo já estava virando uma neura sem tamanho! Quem sabe
estava chegando alguém que ia trazer "bons fluidos"? - como diz
a Aninha, que é meio esotérica.

Fui então para a escola procurando não pensar em coisas
ruins. Não, eu estava até bolando um jeito de consertar o
campinho e, na volta, ia expor meu plano pro pessoal e pedir a
ajuda de todos.

Depois do almoço, desci para a portaria e comecei a
interfonar, chamando a galera. Daí a uns dez minutos, estavam
todos lá embaixo, ou melhor, todos menos a Nanda, que tinha ido
ao dentista, e o Maurício, que ninguém conseguiu encontrar. Expus
então minha idéia:

- Seguindo o conselho da Nanda, gente, fiquei imaginando
como podíamos consertar aquela bagunça lá no campinho. A gente
já está sem jogar faz tempo e, se eles são burros, problema
deles, nós vamos dar o nosso jeito!
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- Também acho! - foi o que a maioria respondeu.
- Então, o negócio é o seguinte: me lembrei de um filme,

acho que era um bangue-bangue, em que o cara tinha que preparar
um campo para plantar e não tinha máquina nem nada. Aí ele fez
a coisa no muque mesmo, quer dizer, prendeu um arado comprido
numa corda, amarrou a dita cuja nos próprios ombros e saiu
puxando, que nem burro de carga. É lógico que não vamos fazer
exatamente igual. Mas a gente pode arranjar alguma tábua pesada
e amarrar numas bicicletas. O que vocês acham?

- A idéia é massa - falou o Dedé. - Mas onde é que vamos
arrumar essa tábua e cordas fortes? E, mesmo assim, será que
uma tábua tem peso suficiente pra dar conta daqueles morros

que os toupeiras fizeram?
- Bem, a gente pode aumentar o peso, prendendo duas

tábuas com pregos - sugeriu Denise.
- E o material - expliquei - estou pensando em pedir

emprestado da obra do prédio novo, ali na frente. Se os caras lá
forem legais, pode ser até que nos emprestem também umas pás.
Daí, o que as tábuas não fizerem, a gente faz na munheca mesmo.

Nem as meninas foram contra, apesar de aquilo ser um
serviço mais próprio para nós, homens. Só que, do jeito que as
uranianas são, elas nunca vão admitir que têm menos força, acho
que preferem cair duras de cansaço lá no campinho.

Ficou decidido que, mais tarde, quando o Maurício
aparecesse, iríamos, os meninos, até à construção, conversar com
os operários. Se tudo desse certo, a gente já podia preparar
nossa "máquina" e começar o trabalho no dia seguinte.

Mais animado, fui pra casa buscar minha bola, porque andava

\

com saudades de chutá-Ia um pouquinho. Comonão encontrei mais
ninguém da turma, saí com ela debaixo do braço para ver se achava
um amigo meu, o Bida, que mora no fim da rua e tem um quintal
maneiro para se bater uma bolinha.

O caminhãode mudançasaindaestava lá,emfrente aoNetuno,
as últimas caixas sendo descarregadas. Parei um pouco e fiquei de
costas para o prédio, olhando para o campinho e calculando se
arrumá-lo não seria o 130 trabalho de Hércules ...

O queeusei é quefui apanhadocompletamente desprevenido:
alguém veio por trás e me arrancou a bola, sem mais aquela. Danado
com o susto e o atrevimento, eu me virei disposto a tudo. E dei de
cara com um garoto desconhecido, que me olhou com os olhos mais
inocentes deste mundo.

- Tambémmeamarro em bola,cara - foi dizendo ele, enquanto,
sem parar, quicava a minha no chão, tranqüilamente.

- Ah, é? - falei, desarmado. "Deve ser o novo vizinho" -
pensei. - É sua família que está se mudando pra cá? e apontei o
Netuno com o queixo.

- É, nós morávamos em Uberlândia. Olha, cara, depois a
gente se fala mais, tenho que ir lá dar uma mãozinha naarrumação
do apartamento, está umadoideira só. Ah, meu nome é Sérgio, mas
todo mundo me chama de Espaguete. E o seu?

Foi só aí que reparei bem nele: comprido, magro e branqueio
que nem eu. "Formamos uma bela dupla", pensei, rindo por dentro.
Mas não tive coragem de confessar meu apelido.

- Carlos Alfredo.
Devolveuentão minhabolae aindagritou, já entrando noprédio:
- Eugosto de jogar qualquer coisa - pelada, vôlei, queimada...
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A Cris tinha juntado as meninas do prédio. Lá estavam,
na portaria, a Kátia, a Celeste, a Leda e a Magda. Quando entrei,
achei esquisito. As outras pararam de falar e olharam para a Cris.
Foi quando percebi que eu não tinha sido convidada para a
reuniãozinha ...

- O que foi? Estou atrapalhando alguma coisa? - desta vez
minha boca estava de acordo comigo.

- Bom, Rê. É melhor você saber! - disse a Cris.
- O quê?
- Nós estamos aqui reunidas para tomar uma atitude contra

o Tonhão.
-Ah, é? E o que vocês resolveram fazer?
- Ele não vai poder decidir mais nada contra os uranos sem

a participação das mulheres!
- Então eu concordo. Mas por que não me chamaram para

discutir também?
- É que você é irmã dele.
- Mas isso não tem nada a ver.
- Tem sim - a Celeste se intrometeu na conversa. - Você e o

Tonhão são mais que simples irmãos. São unha e carne!
- E o cabelo é igualzinho - disse a Leda, confundindo ainda

mais as coisas.
- Pois eu proponho uma coisa. Nós, mulheres, vamos

reconstruir nosso campo - dissemos juntas eu e minha boca.
- Gostei! - a Kátia me apoiou.

\

- Não é bem assim! - parece que a Cris estava gostando de
mandar nas meninas, não perdendo a chance de me interromper.

- Por que não? - a Leda pretendia agir de uma vez, pelo
visto.

- Nós queremos agir junto com o Tonhão e não contra ele - a
Cris se opôs.

- Quer dizer que qualquer loucura vinda da cabeça dele, você
apoia, desde que ele deixe você tomar parte? - perguntei.

- Claro, temos que estar sempre unidos contra os
adversários. Ele tem de perceber que pode sempre contar com a
gente. Os meninos não são melhores do que nós! - a Cris já estava
quase gritando.

- Pois eu acho que se o Tonhão estiver errado nós devemos
agir sem ele - disse eu.

- Está louca ou com febre? - perguntou a Magda.
- Não estou doida, e a minha temperatura está normal.

Proponho que nós comecemos já a tapar os buracos que eles
fizeram!

- Eu topo! - disse a Celeste.
- Eu também! - falou a Kátia.
- Pois eu não! - disse a Cris, já emburrada.
- Nem eu! - a Magda me surpreendeu. Nunca pensei que

gostasse mais da Cris do que de mim.
Só a Leda estava quieta. Eu e a Cris olhávamos para ela.
- Sabem de uma coisa? - a Leda resolveu falar. Descobri

que eu sou feminista! Vamos tapar esses buracos ...
Saímos as quatro juntas rumo ao campinho. Tínhamos de

consertar imediatamente aquela bagunça.
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Mas fazer o quê? Como? Destruir parece mil vezes mais
fácil do que consertar. Leda e Kátia olhavam para mim, esperando
comando. De repente, me senti como se estivessem vendo oTonhão
em mim. Foi a primeira vez na vida que tive a idéia de pintar os
cabelos.

A Celeste, a única que parecia refletir, quebrou o silêncio
que já estava me incomodando:

- Já sei! Temos de falar com o Henrique!
- Mas ele é homem! - protestou a Leda, agora que tinha

virado feminista.
- É, mas o pai dele tem uma loja de material de construção

- a Celeste começou a explicar seu plano.
- E daí? - a Kátia já estava querendo os detalhes.
- Ele pode nos emprestar alguns instrumentos tapa-buracos!
- Por que não? - comecei a achar a Celeste um gênio, ou

uma gênia, já meio influenciada pelo feminismo da Leda.
O Henrique estava estudando com o Marcelo e logo se

interessou pelo caso. O Marcelo a princípio não gostou muito da
nossa interrupção. Queria primeiro terminar o estudo. Tivemos que
esperar, sussurrando entre nós, meninas, para não atrapalharmos
a concentração dos dois. Mas foi bom, porque logo já éramos seis
dispostos a recuperar o campinho.

O pai do Henrique era legal. Não só apoiou nossa causa,
como veio ele mesmo nos ajudar e ainda trouxe um funcionário da
loja. As ferramentas e, principalmente, a força dos adultos foram
muito bem-vindos. Nós também trabalhamos pesado. Mas
escureceu, e só conseguimos pôr em ordem a metade do nosso

estádio.

\

Foram as meninas que viram primeiro e vieram correndo
me contar, não sem antes, é claro, convocar por interfone o
resto da ala masculina para uma reunião de emergência.

- Aconteceu um milagre ou sei lá o quê! - foi despejando
minha irmã, entre duas paradas para respirar. Imagina, Minhoca ...

- Pode ter sido também coisa de certos alienígenas - cortou
Denise, maliciosamente. Denise vive com uma pulga 24 horas de
plantão atrás da orelha.

- Fala logo, Ju! - reclamei, já impaciente.
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-o campinho está metade arrumado!
- Só metade? Que ETs preguiçosos ... - ironizei.
Dedé, que estava chegando, entrou na conversa:
- Nesse caso, cara, eu acho que é mais que hora de a gente

ir lá consertar o resto. Porque, se não foram eles que fizeram a
primeira parte, com certeza vão descobrir também que nãofomos
nós. E aí vão continuar dizendo que não temos direito de usar o

campinho.
Eram argumentos bem sensatos e, além do mais, eu estava

louco para testar minha invenção. Só que a Nanda e o Maurício,
que não tinham participado da reunião onde foi aprovada a idéia
da "máquina tapa-buracos", quiseram melar nosso plano.

- Acho um absurdo a gente se matar para pôr a quadra
nos trinques outra vez e depois não podermos jogar lá - falou

ela, pessimista.
- A Nanda tem toda razão - apoiou ele.
Ultimamente, Maurício sempre acha certíssimo tudo o que

a Nandinha fala ou faz.
- Já que nãoestamos todos de acordo, o melhor é fazermos

um plebiscito - propôs Ana-filósofa.
Tenho certeza de que a maioria de nós não sabia o que é

isso, mas, como eu tinha sacado o espírito da coisa, salvei a

turma concordando com ela:
- Grande idéia, Aninha, vamos fazer uma votação.
Arranjamos uma folha de papel para dividir em nove

pedaços, onde cada um escreveria "sim" ou "não", dobraria bem
dobrado e poria numacaixa vazia de bombons, logo transformada

em urna.

l

Daí, combinei com todos assim:

- Se o "sim" tiver o maior número de votos, vamos
imediatamente para o campinho trabalhar; se ganhar o "não", bom,
aí vamos perder para sempre uma boa oportunidade de jogar lá.

O meu tom dramático fez o Maurício reclamar, dizendo
que eu estava fazendo terrorismo ou, no mínimo, boca de urna.
Mas ninguém ligou para ele e a votação terminou em paz. Fomos
então procurar alguém que não tivesse interesse no resultado,
para fazer a apuração. Mamãe topou de cara: foi abrindo os
papéis e separando os "sim" dos "não", enquanto esperávamos
ansiosos.

- São sete votos "sim" e dois "não" - anunciou ela.
Saímos a toda, gritando "Eeeeba!", seguidos meio de longe

por Nanda e Maurício, os derrotados.

Sem a ajuda do Vitalino, o encarregado da obra do prédio
novo, não sei se a gente teria dado conta. Ele nos ajudou não só a
preparar a "máquina" como também a manobrar a dita cuja, o que
não foi bolinho! É que a idéia de pregar duas tábuas para puxar a
terra funcionou sim, mas, mesmo assim, volta e meia, a prancha
desvirava e nem todas as meninas juntas conseguiam levantá-Ia
novamente.Além disso, nós,os homens,encarregados das bicicletas,
não tivemos perna suficiente para tanto esforço. O Vitalino deu
força para as duas equipes e depois de umastrês horas de trabalho
puxado, o campinho estava quase todo liso, bem parecido com o
que era antes.

Imundos e mais mortos que vivos, demos uma última olhada
de admiração e de orgulho e fomos voltando para casa, pois já era
quasenoite.

55



57

funcionário dele! - foi a solução que a Celeste encontrou para
explicar o mistério.

Na verdade, o seu Leite era tão forte e tão rápido que era
até provável que, em vez de ajudar, a gente tivesse é atrapalhado o
serviço dele.

- Bom, então vamos terminar de uma vez! Falta bem pouco
- eu disse.

No entanto, aquelas pás nas nossas mãos desajeitadas
ficavam enormes, e perdíamos um tempão para tapar o pedacinho
de um buraco.

- Pelo menos podiam vir outros meninos para ajudar a gente
- disse a Kátia, peitando a Leda que tinha seriamente pensado em
dispensar o Marcelo para que a tarefa fosse concluída só por mãos
femininas.

- Olha lá, pois não é que eles vieram? - a Celeste apontou
para o Júnior, o Jacaré e o César, já bem perto de nós.

Vinha mais 'alguém com eles - o Tonhão. Percebi que não
tinham a menor intenção de cooperar conosco.

Tonhão não perdeu tempo para provocar o Marcelo:
- O que é que você está fazendo no meio do mulherio?
- Não está vendo? - Marcelo resolveu encarar.
- Estou vendo sim. Está arrumando de novo o campinho de

queimada.
- Não, cara! Nós estamos arrumando nosso campo de

futebol que vocês arrebentaram inteirinho - replicou o Marcelo.
O Júnior se tocou na hora do que tinha feito e veio nos ajudar.
- E vocês? - a Kátia, muito rápida, se dirigiu ao César e ao

Jacaré, parados perto dela. - Não querem recuperar nosso campo?

'..
.••...~.~.

1.i1l~'.."

Quando voltamos ao campinho, o Marcelo era o único
menino conosco, porque o Henrique tinha ido cortar o cabelo.

- Puxa - disse a Leda. - Não me lembro de ter trabalhado
tanto da última vez. O conserto está quase pronto, e sabem que eu

não tinha percebido?
- Mas não fomos nós que fizemos isto tudo! - observou o

Marcelo, mostrando que não era à toa que tinha fama de esperto.
Parecia tão óbvio que os meninos do outro prédio estavam

nos ajudando, mas era a última coisa em que a gente queria

acreditar.
- O pai do Henrique voltou aqui com o seu Leite, aquele
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Os dois se consultaram um ao outro com os olhos e
acabaram pegando as pás que a Celeste estendia para eles.

Tonhão continuou parado, de braços cruzados. Resolvi
encarar meu irmão do mesmo jeito que o Marcelo tinha feito.

- E você? Vai ser o único a ficar de fora? - eu e minha boca
estávamos nos acostumando a agir juntas.

Ele veio vindo na minha direção. Não abaixei a cabeça nem
desviei o olhar. Sem falar nada, tomou a pá com que eu estava
trabalhando.

- Está certo, foi uma burrada estragar nosso campo - ele
admitia.

Tonhão começou a trabalhar de um jeito entusiasmado. Até
me lembrava um pouco o seu Leite.

Então nós terminamos. O campo estava quase igual ao que
era antes.

- Só não precisa passar cal, não é, gente? - meu irmão deu
o trabalho por concluído.

Eu estava de acordo. A gente não precisava marcar o
território de ninguém. Entretanto, eu já pensava diferente do mano.
Aquele, para mim, não podia continuar sendo apenas o nosso
"estádio" de futebol.

Engraçado encontrar o Sérgio-Espaguete batendo bola
no campinho, sábado de manhã. Era exatamente o dia que nós, do

Urano, tínhamos marcado para "reinaugurar" a quadra.
Vou explicar. O negócio é que, aos poucos, ela foi ficando

arrumadinha, passando mesmo a merecer o nome de quadra. E em
tempo recorde, até parecia mágica. Desde o começo a gente
desconfiou dos netunos e eles de nós, mas todo mundo fingia que
não tinha notado as mudanças. Até que um belo dia coincidiu de
a gente se encontrar lá: nós, uranos mais o Vitalino, carregando
tinta branca e brochas; eles, com um tal de seu Leite, que ninguém
sabe de onde veio, levando sarrafos, pregos e martelo, para
montar os novos gols.

Parecia cena de filme congelada: uns encarando os outros
sem dizer uma palavra e sem se mexer. Deu vontade de cair na
risada, puro nervosismo. E aí, como se alguém tivesse apertado
uma tecla no controle remoto, cada grupo foi cuidar do que
tinha ido fazer ali. Terminado o trabalho, todos foram saindo
calados, sem se despedir. Ou melhor, todos não, porque o Vitalino
e o seu Leite, que não têm nada a ver com nossas picuinhas,
foram embora batendo o maior papo e combinando de tomar uma
cervejinha no boteco do Élcio, aqui perto.

Mas vamos voltar ao dia da inauguração.
- Ô Carlos Alfredo, e aí? - o Espaguete me recebeu com

aquele seu sorriso que acaba com qualquer mau humor.
- Oi, Sérgio, tudo legal. Olha, daqui a pouco a minha turma

vai chegar pra inaugurar o campinho. É que ele ...bom, estava
precisando de um trato, sabe? E agora que está tudo pronto,
marcamos um joguinho pra hoje.

- Eba! Posso jogar com vocês?
- Bom, como vai ser queimada, acho que não tem problema,
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até vai equilibrar um pouco pro lado dos homens, porque, no
Urano, nós somos só quatro e meninas, cinco. Nó! tô até com dó
delas, tadinhas, vão sofrer com nossas boladas.

- Ué, cara, e não dá pra misturar? Seria covardia, os
homens contra as mulheres ...

- Você que pensa!É porque nãoconhece as nossas mulheres.
Se bobear, a gente até perde. Mas deixa o pessoal chegar e aí a
gente decide quem joga contra quem.

Ia até esquecendo de dizer: os netunos fizeram uma
vaquinha - foi a Rê que me contou - e compraram redes novas
para os gols. O estádio está beleza agora! E, por falar em Rê,
eu estou começando a achar que ela é bem legal. Pelo menos, é
diferente. Outro dia, estava escurecendo e eu vinha pela rua
quando vi que estava sentada na calçada, conversando - imagine
só - com uma estrela! Passei por trás dela sem que me visse, mas
ainda deu para escutar mais ou menos isso: " ...me dê o que eu
desejo." Menina engraçada, essa.

Então, voltando ao dia da inauguração, enquanto a gente
esperava a turma, o Sérgio chutava e eu defendia. Ficamos assim
um bom tempo. De vez em quando trocávamos de posição e eu ia
pensando: "gozado, um netuno vai se infiltrar nas nossas fileiras
e justamente para jogar queimada...Quem havia de imaginar uma
coisa dessas?!"

Resolvi ficar numa boa com a Magda e a Cris, afinal elas
tiveram a idéia daquela vaquinha e agora a gente tinha redes de
verdade nos nossos gols. O pai do Henrique e o seu Leite tinham
convencido o Tonhão a não implicar mais com as marcas de
queimada junto com as de futebol. Meu irmão, quando conversa
com os adultos, se sente um deles e assim toma decisões menos
infantis.

Pois chamei Magda e Cristiana pra bater uma bola, já que
estávamos ficando fora de forma e, mais tarde, ainda naquele dia,
iriamos inaugurar o campo reformado.

- Olha lá, o Minhoca tem um irmão gêmeo! - a Magda notou
primeiro os dois caras treinando futebol em uma de nossas balizas.

- Que irmão gêmeo que nada! - esse cara é o que mudou
outro dia pro meu andar. O apelido dele é Espaguete - explicou a
Cris.

- Nossa! E está tão amiguinho de um urano? - falei, já
enciumada ao ver que o cara era bom de bola.

O Minhoca nos viu e perguntou se não queríamos treinar
com eles. A Magda se ofereceu para pegar no gol. Depois da Leda,
ela é a melhor goleira da turma. O bobo do Espaguete achou que
nós não jogávamos nada. Mandei ele cobrar um pênalti. Foi
arriscado, pois ele chuta bem pra caramba. Mas a Magda não me
decepcionou. Mesmo não conseguindo segurar, rebateu a bola.

- Tá vendo como é bobagem esse preconceito contra mulher
jogar futebol? - o Minhoca disse pra ele, e nós todas tiramos o
maior sarro daquele cara, que já se achava o dono do pedaço, mal
tendo chegado.

Então resolvi ensinar o Minhoca a driblar. O cara é meio
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desajeitado, mas com mais umas aulas minhas até pode ficar bom.
Nós dois estávamos ficando tão entrosados que não percebi
quando o resto da minha turma chegou para a partida inaugural.

- O que é isso? Você está treinando o inimigo? - era o

Tonhão já invocado comigo.
-Inimigo, não, cara, vizinho-falou o Minhoca.
O resto do pessoal já tinha notado a habilidade do

Espaguete. O Jacaré até sabia que ele se chamava Sérgio e foi
chamando o cara para entrar no nosso time. Afinal ele era um

netuno, vizinho de andar da Cris.
Aí me deu uma daquelas sapitucas:
- Vamos fazer dois times de futebol, misturando uranos e

netunos!
- Claro, meninos contra meninas! - veio a Leda com aquela

idéia de dividir os sexos.
- Não - eu disse. - Tudo misturado. Uranos e netunos,

meninos e meninas, nos dois times.
- Legal - falou o Minhoca. Proponho, para depois, uma

queimada do mesmo jeito.
O Tonhão ficou me olhando com cara de "não gostei". Mas eu

nem prestei muita atenção porque vinham chegando os uranos.Acho
que tinham marcado uma queimada inaugural no mesmo horário.
Fiquei vendo o Mauricio e a Nanda chegando abraçadinhos.

Que coisa estranha, meus joelhos não tremeram nem tive
nenhum ímpeto de assassinar a Maria Fernanda.

Naquela hora, o sol estava iluminando o Minhoca. O Carlos
Alfredo sorria para mim. Foi quando descobri que o sorriso dele
era muito mais bonito que o do Mauricinho.

62



64

Eram quase cinco da tarde quando, finalmente, o jogo
começou. O pai do Pepê, seu Alaor, concordou em ser o juiz e
levou bem a sério sua missão, porque apareceu de bermuda e
camisa pretas, sem falar no cordão com o apito. Os uratunos
vestiam camisetas vermelhas e os neturanos, azuis. Mesmo sem
arquibancada, outros pais e mães apareceram também para
assistir, e até o seu Leite e o Vitalino participaram da torcida.
Afinal de contas, era a nossa primeira pelada oficial, desde a

reinauguração do campinho.
Mal soou o apito inicial e a danada da Rê disparou feito

louca, chegando fácil até a pequenaárea e marcando um fantástico
gol de cabeça. O Dedé, que, apesar de baixinho, agarra bem pra
caramba, nem teve tempo de fazer nada.

Aí, foi a minha vez de dar o troco, era preciso alguém
salvar o quanto antes a honra dos uratunos! Assim que pude
dominar a bola, desembestei campo afora, sem ligar para os
colegas que me gritavam "passa pra mim, Minhoca!" ou mesmo "ô
seu fominha, manda pra cá!" Admito, fui egoísta mesmo, quis
ficar com as glórias sozinho. E não deu outra: encarei a Leda,
que estava mais para a esquerda do gol dos neturanos, mirei bem
no canto direito e enchi o pé, uma verdadeira bomba.

- Golaaaaaço! Aí, Minhoca! - berraram todos ao mesmo
tempo, enquanto eu desaparecia debaixo de meu time, amontoado

no chão.
O resto da partida foi emocionante, porque tanto as

mulheres quanto os homens estavam jogando com a maior garra.

Era como se fosse o jogo da nossa vida! Por incrível que pareça,
teve muito pouca briga e discussão, quase não precisamos de
xingar seu Alaor. O placar terminou 3 a 3 e nós, sujos e
encharcados, fomos todos tomar um refri lá em casa, como minha
mãe tinha combinado.

Todo mundocansado,masainda empolgado com OS melhores
lances e falando ao mesmo tempo, comentando o jogo. De repente,
dei falta da Rê e vi que ela estava sozinha, debruçada na janela.
Fui até lá, levar um papo.

- Em que estará pensando a artilheira do dia?
Não sei se ainda era do calor, ou se ficou mesmo sem

graça, masas bochechas da Rêestavam lindamente mais vermelhas
quando ela respondeu:

- Oi ...é...hum...é que eu gosto de ficar olhando para o céu
quando começam a aparecer as estrelas ...

- É, já percebi - eu disse maldosamente.
E, para surpresa dela, acrescentei:
- Outro dia, até pensei que você estava falando com uma

delas.
Novamente bochechas vermelhas. Mas a resposta veio

firme:

- Sempre faço um pedido à primeira estrela que eu vejo.
- E você foi atendida, Rê? - perguntei com uma voz ainda

mais sonsa.
Silêncio vermelho. Depois:
- Bom, acho que sim ...É...hum...estou sendo atendida ...
E tratou de mudar de assunto rapidinho, apontando na

direção do prédio novo:
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- Mal acabaram de construir o Plutão e já tem um caminhão
de mudanças na porta. Está lá desde cedo, reparou?

- Reparei. Será que vai começar tudo outra vez?
- Será? - disse ela.
E, então, abriu lugar na janela para que eu esquecesse os

vizinhos, as novidades e até os nossos jogos - de futebol ou
queimada - para poder ver as estrelas bem pertinho dela.
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GLOSSÁRIO

acordo - "Todo mundo concordava com o Pedro, mas ficávamos na

dúvida: partir para a vingança, ignorar ou fazer um acordo?".

Provavelmente você não teve nenhuma dúvida para perceber

o que o Minhoca contou nessa frase. Pois fazer um acordo é procurar

o entendimento, uma solução conjunta para um problema comum.

Na linguagem jurídica, que talvez você ainda não conheça, "acordo"

significa o ajuste entre as partes (os adversários) e também

combinação, consenso, pacto.

Entrar em acordo é quase sempre a melhor solução para

acabar com brigas e conflitos, como fizeram as turmas do Urano e

do Netuno.

alvará - "- Não venha nos enrolar, Seu Minhoca, com esse negócio

de alvará! Ninguém precisa de licença para brincar/".

Nessa fala do Marcelo, está explicado, de um modo bem

amplo, o que é "alvará", a palavra que tanto confundiu a Magda.

Com o sentido de permissão, licença, o alvará é um documento

conseguido com uma autoridade para permitir a prática de certas

atividades, como o comércio e a construção.

O Minhoca, ao cobrar da turma do Urano um alvará que sabia

não existir, apenas contestava a exclusividade do campinho para a

prática do futebol.

boca de urna - "0 meu tom dramático fez o Maurício reclamar,

dizendo que eu estava fazendo terrorismo ou, no mínimo, boca de urna".

A reclamação do Maurício era porque Minhoca quis influenciar

os colegas no momento de votar, ao preveni-los sobre as

conseqüências da vitória do 1/ não".

A expressão "fazer boca de urna" significa fazer propaganda

no próprio dia da eleição e próximo do local de votação, com a

finalidade de convencer as pessoas ainda indecisas, influenciando

seu voto.

cidadania - Por que O jogo da cidadania? O jogo para o qual

você e seus colegas estão convidados depois da leitura de Urano X

Netuno vem ressaltar aquilo que as personagens da história aprendem

na experiência de seu conflito e no modo feliz como o resolvem:

tornando-se pessoas mais gentis e solidárias.

A cidadania abrange as relações de cada um com os outros,

relações baseadas na responsabilidade por seus atos e no

compromisso de uma boa convivência. Todos, como cidadãos e

membros de uma sociedade, temos direitos e deveres. Temos de

respeitar os outros assim como devemos ser respeitados.

feminismo - " Por que não? - comecei a achar a Celeste um gênio ou

uma gênia, iá meio influenciada pelo feminismo da Leda".

A Rê, ao preferir dizer "gênia" a "gênio", queria valorizar a

inteligência da mulher. O feminismo é um movimento que sustenta a

igualdade política, social e econômica entre os sexos. Representa a

luta pela ampliação do papel e dos direitos das mulheres em uma

sociedade tradicionalmente dominada pelos homens.

No entanto, quando, num ato de radicalismo, quer valorizar

unicamente as mulheres, separando-as dos homens, incorre em uma

discriminação semelhante ao machismo, atitude de certos homens

69



70

que se consideram superiores às mulheres e, por ISSO, negam-se a

admitir que elas possam ter os mesmos direitos e a mesma liberdade

que eles.

A Cris percebeu que o Tonhão, por não deixar que ela

participasse da destruição do campinho, dizendo que aquilo era

"trabalho de homem", estava discriminando uma mulher. Daí ter

reclamado com sua amiga: "Esse seu irmão é um machista, Rê!".

glossário - Se o título desta parte é uma palavra nova para você,

aquI vai a explicação.

Usado no final de um livro ou de um capítulo de livro, o

"glossário" tem a finalidade de explicar as palavras menos conhecidas

que foram usadas no texto e que tenham provocado dúvidas no leitor.

Procon - A Aninha e o Minhoca discutiam a um certo momento da

história:

"- Quem sabe a gente podia ir ao Procon e reclamar? Afinal,

estamos defendendo um direito ... - ponderou Aninha.

- Só que o tal Procon é para direitos do consumidor - expliquei

- e jogar queimada ou futebol não é comprar um produto com defeito".

O Procon é um órgão que recebe reclamações e verifica se o

Código de Defesa do Consumidor - a lei que garante os direitos do

cidadão em relação à qualidade e à garantia dos produtos ou serviços

pelos quais ele paga - está sendo respeitado.

Aninha confundiu a função do Procon, e Minhoca explicou que

não era àquele órgão que eles teriam de reclamar.

plebiscito - "Já que não estamos todos de acordo, o melhor é fazermos

um plebiscito - propôs Ana-filósofa".

A palavra a que Aninha se refere é um tipo de votação em que

os eleitores são convocados para opinar sobre um tema de grande

interesse para a população. Em geral devem responder "sim" ou

"não" ao tema proposto.

propriedade - "Afinal, ali tem cerca? Tem placa avisando que é
propriedade de alguém?".

O Minhoca, nesse momento, refletia sobre uma palavra que

expressa o direito de alguém possuir algo que tenha recebido ou

comprado legalmente: uma casa, um terreno, etc.

trégua - "Por um tempo, pelo menos, fizemos uma trégua na nossa

guerra".

A palavra que Minhoca usou só tem sua razão de ser por causa

das guerras e significa uma pausa no combate, devido a um acordo

entre os adversários.
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Caro estudante,

o que a Assembléia Legislativa pretende
com esta obra é que você reflita sobre a
convivência com o outro e sobre como
lidar com situações de conflito. Nossa
idéia é estimular essa discussão: até onde
você é capaz de ceder em algum de seus
pontos de vista para que um grupo possa
beneficiar-se de uma convivência saudável
ou se você é daqueles que não abrem mão
de suas posições e que, portanto, não
pode e nem precisa rever opiniões.

Com isso, queremos dividir com você a
lição da convivência com os contrários e
com as diferenças. Um aprendizado que é
permanente, que vai acompanhar você
pelo resto da vida e que vai influir na sua
relação com seu próximo, sua cidade, sua
região, seu Estado, seu País.

Aqui na Assembléia, a experiência nos
ensina que o respeito às diferenças deve
ser a regra. Este é o espírito do
Parlamento, que abriga as variadas formas
de pensamento da sociedade, com suas
diferentes necessidades, seus múltiplos
anseios e suas diversas propostas de
soluções, mas visando sempre ao
fortalecimento da democracia e à
construção de um tempo melhor.

Que você se reúna com seus amigos,
divida com eles seus aprendizados e, sobre
suas diferenças, sejam capazes de
construir algo novo.

DEPUTADO MAURI TORRES
Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais

mailto:esco1a@almg.gov.br
http://www.almg.gov.br
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