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O pai só sabe dar ordens, e o filho obedece, magoado. 

O professor explica matemática, mas o aluno está em uma floresta, lutando 

para proteger suas ovelhas do ataque de animais selvagens. 

Seu nome é Tóti, e ele sempre embarca na fantasia para fugir do que não 

consegue compreender.

Pelos olhos de um narrador espertíssimo, acompanhamos a jornada de um garoto 

em busca de si mesmo, do afeto do pai e de seu lugar no mundo – Tóti procura um 

caminho que o leve ao encontro de seus sonhos. E logo ali, entre as montanhas 

que circundam a paisagem desta fábula, ele encontra todas as respostas. 

A escrita de Miriam Guedes convida o leitor a mergulhar na imaginação, 

seguindo Tóti numa experiência mágica rumo às descobertas e conquistas da 

adolescência.
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Se você estiver preocupado 
com algum problema difícil 
de resolver, existe um lugar 
que você pode visitar.
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ASSIM QUE NASCI, meus pais lamberam meus pelos e esperaram 
alguns dias até que meus olhos abrissem. Minha mãe me carregou 
pelo cangote e fomos morar num vilarejo cercado de montanhas. 
Eu costumava caminhar livre pelos vales. As pessoas realmente só 
prestavam atenção em mim quando eu miava de fome. 

Eu zanzava pelas casas onde havia crianças e comida. Muitos 
moradores acreditavam ser meus donos e me davam carinho.  
Eu respondia a qualquer nome. Me chamavam de Chico, Dundum, 
Frodo, e os mais distraídos me batizaram de Melissa...

Naquele tempo, eu atravessava muros, telhados e túneis. Dava 
saltos fantásticos, era cheio de energia. Conhecia cada pedaço da 
montanha como minhas próprias patas.

 Nem todos sabiam como minha vida de jovem gato era dividi-
da. Em uma parte do dia, perambulava pelos grandes pastos, gos-
tava de vagar no meio dos rebanhos de ovelhas. Curioso, passeava 
perto delas. Sentia a respiração curta dos carneiros, os dentes ar-
rancando o alimento com força e as mandíbulas triturando o capim. 
As ovelhas apenas mastigavam, levantavam a cabeça e me olhavam. 

Em outros momentos, pulava nas coberturas das casas e pas-
sava horas andando sobre os telhados antigos. Os musgos peque-
nos serviam de cama para o banho de sol. Adorava espiar de janela 
em janela. Conhecia muitas histórias. As mais divertidas aconteciam 
com as famílias pouco vistas, que não faziam questão de se relacio-
nar com os vizinhos. Famílias às quais ninguém prestava atenção.

Mas eu ainda não havia escolhido meu verdadeiro dono. Aquele 
humano que a gente gosta do cheiro, do cafuné e da companhia, e 
que faz as tardes parecerem uma eternidade feliz, sabe?

Certo dia, perambulando pelos vales, encontrei uma estrada 
chamada Mundo Perdido das Montanhas. Caminhei um pouco por 
ela e peguei uma trilha. Subi até o pico da Bota, desci pelo outro 
lado e cheguei a um vale chamado Boréu. Foi ali que descobri o 
Morro do Chapéu e, no vale, esbarrei em uma casa amarela. 
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Fiquei no portão admirando o jardim da casa amarela: 
flores exóticas, algumas parecidas com um rabo de macaco, 
bananeiras pequenas e orquídeas. Pela janela, vi uma mulher 
gritando com os filhos para que se apressassem. 

Naquele dia, não quis ser visto. Então voltei pelo mes-
mo caminho e fui ao lago comer lambaris. Depois de encher 
a pança, corri até a trilha que ligava o vilarejo aos picos das 
montanhas. Deitei no muro de uma casa onde morava um ca-
chorro chamado Pantera. Para mim, ele não passava de um 
animal sem graça. 

Minha diversão favorita? Ficar ali deitado no muro, ba-
lançando o rabo. O Pantera rosnava enquanto contava quantas 
vezes meu rabo se movia. Esse era o único exercício mental 
dele... Por que cães são tão irritantes? 





Estava ali havia algum tempo quando vi um menino cami-
nhando pela rua empoeirada. Ele falava sozinho! Aquele garoto 
era diferente! A cara séria, boca miúda e mãos cerradas. Moreno.  
Os braços eram queimados pelo sol; na cabeça, um boné.

Miei, ele ouviu, se aproximou e me pegou no colo, passando a 
mão na minha cabeça.

 — Sua língua é áspera e tem cheiro de peixe. 
Protestei com um miado comprido enquanto lambia as mãos 

do menino. 
Nos dias seguintes, passei a esperá-lo no mesmo lugar e na 

mesma hora. O menino não gostava de prosa. Sempre ficava na 
ponta dos pés para alcançar o muro, fazendo cócegas na minha 
barriga.

Num desses encontros, uma menina que saía da escola parou 
perto do muro:

— Oi Tóti, este gato estava sumido. O nome dele é Dundum — 
disse a garota, que logo saiu correndo pela calçada.

 Ele olhou, viu a menina pelas costas. 
— É este seu nome? Dundum? — perguntou o menino.
— Miau. 
— Seu pelo é azul e cinza ao mesmo tempo. Bonito! De onde 

você veio? — falou, passando os dedos pelas minhas costas. Já 
gostei do nome: Tóti.

* * *

Uma tarde, resolvi descer do muro e acompanhá-lo. Ele per-
correu o mesmo caminho que eu conhecia, em direção à casa do 
jardim das flores diferentes. Será que era um dos moradores da 
casa esquisita? Eu estava certo. 
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Chegamos ao vale do Morro do Chapéu e entramos pelo portão 
amarelo. O garoto me pegou no colo e não soltou. Foi direto para a 
parte de trás da casa. O quintal era abraçado por uma mata com ár-
vores centenárias. Na varanda, ele arrumou uma coberta em uma 
caixa de papelão. Ali seria meu quarto naqueles primeiros dias. 

O menino foi cuidar do jardim, tirou-me do colo e me colocou 
embaixo de uma árvore. O jovem regava as flores. Folha por fo-
lha eram revistadas minuciosamente e as pragas eram retiradas. 
Pulgões poderiam ser ratos. O que acham?

 Estava tirando uma soneca quando percebi três pares de olhos 
que me encaravam. Eram seus irmãos:

— Xiiiiiii, o pai não pode saber... — cochichou o menino para 
os irmãos.
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— Eu adoro gatos! — disse uma das crianças, falando jun-
tinho ao meu ouvido. Todos passaram as mãos nos meus pelos. 
  Levaram-me até a sala, e eu me senti como um gato extra-
terrestre, aterrissando na órbita da casa amarela. Viraram meu 
corpo de ponta-cabeça. Meus olhos tentavam disfarçar a curiosida-
de. Nas fotografias penduradas nas paredes do cômodo, os tatara-
vôs dos meninos cuidavam de ovelhas. 

Decidi ficar ali, mas quando o pai entrava na casa, me escon-
diam embaixo da cama. Será que o pai tinha fobia de gatos? Era só 
o que me faltava... 

Algum tempo depois, eu estava na janela da casa amarela 
quando o pai entrou de repente na cozinha para tomar café. Os fi-
lhos o rodeavam na esperança de uma conversa, a mãe passava 
manteiga nos pães. Tóti rompeu o silêncio e perguntou:

— Papai, quando iremos visitar a vovó? — O pai meneou a ca-
beça e fez sinal com os olhos para a mãe.

— Filho, deixe seu pai em paz. Já esqueceu que perdemos 
quase todo o nosso rebanho?

A mãe lembrou da seca severa do ano anterior. Os pastos min-
guaram. Sem capim, não tinham leite nem lã com fartura. As famí-
lias ficaram com pouca comida. Não conseguindo encontrar uma 
saída, o pai vendeu muitas ovelhas, deixando apenas algumas para 
reprodução.

— Como viveremos sem os berros, sem o cuidado com o reba-
nho? — lembrava a mãe. 

As ovelhas eram como membros da família. Tinham nomes e 
respondiam quando eram chamadas. 

Enquanto as coisas não melhoravam, o pai foi trabalhar como 
ferreiro numa oficina. As poucas ovelhas que restaram ficavam 
no fundo do quintal. O pai cuidava delas nos intervalos entre as 
refeições. 
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Passaram-se semanas... O pai e a mãe pareciam não se im-
portar mais com a minha presença. 

Logo dei um jeito de conhecer a oficina. Não era um espaço 
organizado nem cheiroso. Na verdade, achei o lugar assustador, 
com fogo e pinças enormes — eles as chamavam de “tenazes” —, 
que serviam para pegar o ferro quente. Depois me acostumei; o 
lugar não parecia tão ruim. Eu até me divertia por lá, brincando de 
pega-pega com minha refeição favorita: ratos deliciosos! 

Certa noite, depois de um dia chuvoso, o pai chegou para o 
jantar. Lembro-me daquele dia como se fosse hoje: ele sentou-se 
ao redor da mesa com a família. Todos estavam em silêncio. Vi no 
rosto dele que aquele jantar não ia terminar bem.

 — Mulher e filhos, as coisas estão começando a melhorar. 
Comprei mais seis ovelhas. 

— Que notícia boa! — respondeu a mãe.
— Hum — resmungou o pai. — Sim, é boa, mas não posso 

pagar empregados. Tóti, você, que é o filho mais velho, vai ter que 
parar os estudos. A partir de hoje, será responsável por cuidar das 
novas ovelhas. 

— Mas, pai, você nem perguntou se eu queria!
O pai, com rosto duro, feito pão envelhecido, não levantou  

os olhos.
— Pai, podemos conversar? Eu... Eu... não sei como cuidar  

de ovelhas.
Ele nem terminou de falar. O pai se levantou, irritado.  

O menino, envergonhado, foi se esconder entre as árvores, atrás da 
varanda.

 Você deve estar se perguntando o que fiz naquele momento. 
Ora, fiz o que todo bom amigo faz! Fiquei ao lado dele até as emoções 
se acalmarem. Quietinho, pronto para ouvir, se ele quisesse falar.
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 — Ninguém me escuta! 
 Ele me abraçou apertado. Embora eu não goste de abraços, 

aguentei firme. O menino precisava de alguém naquele momento. 
— Você viu, Dundum, quanta injustiça? 
— Miaaauuu.
— Por que será que só eu fui escolhido? Meus irmãos não 

podem ajudar? 
— Mrrrrrow. 
— Meu pai acredita que só de observá-lo cuidar do rebanho já 

sei de tudo?
Naquele momento, o pai apareceu na varanda e, mesmo sem 

ver o menino, berrou:
— Agora me diga: você conversa com fantasmas?
De trás da árvore, Tóti murmurou:
— Não, pai. Vou cuidar das ovelhas. Talvez seja mesmo me-

lhor para mim... Só eu existo nesta casa — disse, soluçando.
A mãe sussurrou entredentes, e só eu ouvi: 
— Quanta falta de jeito de falar com o filho. Está fazendo a mes-

ma coisa que o pai fez com ele, repetindo a história. 
O pai revirou os olhos:
— Saia de onde estiver e venha até aqui! 
 O menino obedeceu, com medo.
O pai bufou três vezes. Sentou no banco da varanda com os 

olhos grudados no menino. Tóti sentou-se ao seu lado, olhou na 
cara do pai, desviou a cabeça. Nada de prosa. O pai pensava em 
como sair da situação financeira embaraçosa. O filho pensava em 
crescer e sumir dali. 

 Naquele momento, a mãe se encheu de coragem e chamou o 
pai para conversar.

Saíram da varanda e foram para o quarto. Como um bom gato, 
fui até a porta do quarto sem ser notado. Vi apenas as sombras 
pela fresta.
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— Marido, necessitamos de sabedoria. Os filhos precisam de 
conversa e compreensão. Pense nisso.

 O pai fez que sim com a cabeça, mas não disse uma palavra. 
Lá fora, o vento começou a varrer folhas caídas das árvores. Ao 

longe, um relâmpago iluminou a casa. Um trovão rastejava as nuvens 
no céu. Começaram a cair pingos de chuva. Das flores do jardim exalou 
um delicioso perfume, enchendo a casa. O cheiro de terra molhada 
refrescou o coração de todos, menos o meu. Odiava tempestades. 

Acabei me deitando embaixo das cobertas ao lado de Tóti e co-
bri as orelhas. As cortinas do coração do menino estavam fechadas. 
Eu miava para tentar distraí-lo.

 No quarto, os outros meninos não sabiam o que fazer para 
ajudar o irmão. Teodoro remexia um tabuleiro de xadrez, feito de 
pedras, que havia ganhado de presente da avó. Tiago rabiscava um 
jogo da velha. Até que Tomás chamou os irmãos e leu para todos 
um livro de aventuras. 
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Na manhã seguinte, antes de o sol nascer, 
a mãe já estava de pé. Curvada sobre o fogão, 
soprava as brasas, e seu rosto estava coberto 
de cinzas. As pequenas labaredas preguiçosas 
acordavam com o dia. O pai, sentado na cama, 
calçava a bota. Levantou, arrumou a camisa 
para dentro das calças de barras desfiadas e 
apertou o cinto na fivela. O homem chamou lá 
do quarto.
— Tonytóti Colmatevi Pastore, venha até aqui.
Então era esse o nome do menino?
Tóti estava acordado, ainda embaixo das cober-

tas. Levantou apressado. Limpando os olhos, foi até o 
quarto do casal. 

— Pensei melhor durante a noite. Vamos fazer o se-
guinte: vou cuidar das ovelhas esta semana, enquanto você 

aprende. A partir da semana que vem, você vai ter que parar de ir 
à escola e cuidará delas sozinho. Mas não faça perguntas, apenas 
olhe como eu faço e aprenda. 

  Percebi que o menino ficou confuso. O pai não poderia ensi-
ná-lo com calma? Conversar com ele, como os outros pais faziam?

Desconfio de que o pai acreditava que a dureza ajudava os fi-
lhos a amadurecer. 

— Pare de fazer esta cara de quem comeu e não gostou. No 
meu tempo, só com o olhar do meu pai eu já sabia o que deveria ser 
feito, e, se não fizesse, era paulada na certa.

O cheiro do café se espalhava por todos os cômodos da casa.  
A mãe, agora, firmava os olhos para enfiar a linha no buraco da 
agulha. Com os primeiros raios de sol, ela costurava na varanda. 
Passando lentamente a agulha numa linha comprida sobre o tecido, 
alinhavava também as amarguras e alegrias da vida. Algumas lágri-
mas caíram dos olhos dela. 

19



* * *

Quando o sol alcançou as mãos da mãe, ela empurrou os pa-
nos de costura sobre a mesa. Enxugou o rosto com o avental e foi 
colocar os pães para assar.

 Na hora de sair para a escola, era uma confusão. A mãe gri-
tava o nome de cada filho do seu jeito: 

— Tóóóó, Titi, Tom, Teeeo.
Estavam sempre atrasados. 
Tóti amava as ciências e a botânica. Não podia deixar o jardim 

de qualquer forma, e então regava tudo apressadamente. Tiago, 
o menino bom de cálculos, procurava sua caneta especial. Tomás 
amava as letras e encontrava o livro perdido na bagunça do quarto. 
Teodoro era apaixonado por jogo de xadrez. Só se preocupava em 
guardar a rainha e o peão. E eu? Nem ligava, subia na cama de Tóti 
e ronronava com os olhos apertados.

— Tóti, não esqueça a mochila — dizia a mãe alvoroçada. 
 Enquanto o menino bebia o leite ainda quente, eu tomava meu 

banho de lambidas. 
Naquele dia, porém, cochilei após o banho. Acordei no escuro, 

balançando dentro de um saco. Cadernos sem capas, folhas úmi-
das, lápis com pontas quebradas e uma borracha furada faziam có-
cegas nas minhas costelas.

Quando parei de balançar, entendi onde eu estava: na sala de 
aula da escola do Tóti. Dei uma olhadinha pelo furo da mochila e vi 
um homem que gritava e ficava nas pontas dos pés com os olhos 
fixos em um papel:

— Um fazendeiro tinha trinta e seis ovelhas. Vendeu três ove-
lhas e dividiu o restante entre seus três filhos. Com quantas ovelhas 
cada um ficou? Represente em forma de frações.

Não entendo estes humanos. Um fazendeiro faria uma con-
ta dessas? O que interessaria saber como o fazendeiro iria dividir  
a herança? 
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Não estava aguentando o cheiro bolorento daquela mochila. 
Que fique arruinado esse fazendeiro e seus filhos. Hummmm, que-
ria colocar a cabeça para fora; aiiii, o espaço era pequeno; poim. 
Quando finalmente consegui, disparei pela classe rumo à janela. 

— Um gatoooo!
 Todos riram. 
Saí pela janela e fiquei no cantinho olhando para dentro; de 

lá, via melhor a careca do homem, com dois fiozinhos de cabelo. 
Em cima do nariz, um suporte com círculos redondos segurava 
vidros grossos. 

A menina que tinha aparecido naquele primeiro dia em que 
conheci Tóti perguntou:

— Como conseguiu convencer este gato de que ele tem ape-
nas um dono?
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O rosto de Tóti ficou vermelho como um tomate. Ele fechou a 
mochila, disfarçando, como se não me conhecesse, e olhava para a 
lousa firmemente, porém todos já sabiam.

— Um gato russo? Só podia ser do Tóti — diziam, jogando bo-
las de papel com cuspe nas costas do meu dono favorito. Nojentos!

— Raaa AAAH!
O pior era que meu amigo não conseguia se defender. Ficava 

atrapalhado na frente dos outros. Eu já estava irritado, a ponto de 
arranhar aqueles meninos. Ah, queria ajudá-lo de alguma forma! 

* * *

Antes de voltar para casa, Tóti passou pela oficina. Como sem-
pre, o lugar era quente e com muito barulho de martelo. O menino 
me colocou no chão. Fiquei ali, quietinho, esperando.

 Tóti permaneceu ao lado observando cada movimento dos 
operários. O pai não parava de trabalhar e de limpar o rosto.  
O filho queria falar, mas o pai não dava atenção. O menino ajoe-
lhou-se no chão onde eu estava e falou baixo:

— Será que eu sou transparente? 
Rocei minha cara em seu braço.
O pai de Tóti segurava o ferro em chamas com uma mão e com 

a outra um martelo grosso e pesado. A brasa do metal reluzia no 
suor que brotava do rosto e dos seus braços duros.
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Tein tein TEIN TEIN tein tein tein tein tein.
Quando a ferradura ficou pronta, o pai a mergulhou, ain-

da quente, num barril de água para esfriar rapidamente. Shiiiiii. 
Nesse momento, Tóti suspirou.

  — Pai, não seria bom eu sair da escola. Vou perder as pri-
meiras provas e ficarei sem notas. 

O pai balançou a cabeça.
— Já esqueceu da nossa conversa? Quando as coisas 

melhorarem, você volta. Não tem escolha.
Tóti não conseguiu responder. Após alguns minu-

tos de silêncio, o pai ordenou:
 — Vá embora. Não quero mais falar sobre 

isto — disse, cuspindo no chão. 
Tóti saiu da oficina. De cabeça baixa, 

passou em casa, engoliu um pedaço de bolo. 
Subindo o pico do Boréu de mãos fechadas, 
com a mochila nas costas, ia falando baixo:

— Não tenho escolha?
Eu tentava me comu-

nicar com o menino. 
— Não tenho escolha! 
— Miau...
— Não tenho escolha.
 Do alto, jogou a mo-

chila no penhasco. 
Pipocaram nas pedras 
tampinhas de metais, 
lápis, apontador.

Silêncio... 



* * *

Grudei em Tóti como uma sombra; eu o acompanhava por tudo 
que é canto. Então, de tanto ficar naquela casa, uma coisa incrível 
aconteceu: conseguia ouvir os pensamentos de todos. 

Ele obedeceu a sentença. Trocou a mochila pelo cuidado com 
as ovelhas. Todas as manhãs saíamos para trabalhar. Gostávamos 
de brincar de zigue-zague. Ele caminhava, e eu passava embaixo 
das pernas dele.

 Enquanto os irmãos iam para a escola, nós levávamos as ove-
lhas para pastar. 
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Todas as tardes, a fumaça do pão quente subia 
até o pasto, e, na hora do lanche, descíamos. A mãe 
guardava para ele uma porção maior. Sabia que, além 
do trabalho duro, a ansiedade fazia o filho engolir o 
pão e voltar para junto das ovelhas.
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 Um dia, fiquei para trás. Provava o pão devagarinho, estava 
cansado. Que preguiça! Sinto sono só de lembrar. 

— Mi-aaa-uuuuu!
Decidi ficar na casa amarela. Para não perder meu dono de 

vista, peguei uma luneta.
Bichaneava a leveza do menino andando nas alturas dos mor-

ros. Nas trilhas marcadas pelas próprias ovelhas, como um equi-
librista, pisava em locais seguros, apoiado em uma vara. O vento 
desarrumava seu cabelo, os pássaros revoavam no céu. As ovelhas, 
como sempre, andavam fazendo sim com a cabeça. 

Tóti chegou perto do lugar mais alto da montanha, sentou-se 
debaixo de uma árvore e ficou atento. Era época de acasalamento. 
Os carneiros disputavam a fêmea nos chifres com duras cabeça-
das. Poderiam lutar até a morte.

Vi o menino olhando com espanto para uma casa azul, fincada 
lá no Pico da Bota, o ponto mais alto da montanha. 

Quando voltou para o quintal com os animais, encontrou Tomás 
jogando bola de gude na terra com os vizinhos; Tiago construindo 
seu próprio tangram e o pai ensinando Teodoro a tirar as ferraduras 
velhas dos cavalos. Ué, o pai colocou o filho mais novo para ajudar 
na oficina?

Ao ver o irmão, Tóti sentiu inveja. Por que com ele o pai tinha 
paciência? Entrou na oficina onde o pai trabalhava e puxou conversa:

— Pai, você sabe que existe uma casa no Pico da Bota?
— Sei.
— Quem mora nela?
— Antigamente, morava uma velha; agora está desocupada. 

Fique longe. Muitos pastores já ouviram vozes saindo de lá. Tem 
alguma coisa estranha naquele lugar, algum mistério.

 Para mim não havia mistério algum, eu conhecia muito bem 
a casa azul.
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Naquele momento, Tóti se conten-
tou com a resposta do pai. Mas, na sema-
na seguinte, ao amanhecer, olhou para o 
alto da montanha.

— Se não mora ninguém na casa, 
por que está saindo fumaça da chaminé 
a essa hora?



* * *

No final do verão, Tóti estava sentado à sombra de uma pedra 
no alto do Pico do Boréu; sentiu o vento passeando devagar, tra-
zendo um cheiro gostoso, adocicado e quente. Olhou para a casa 
azul no Pico da Bota. Viu a chaminé fumegando. Era de lá que vinha 
aquele aroma maravilhoso.

Passei entre as pernas dele, roçando minhas costas. Miei 
para chamar atenção e saí caminhando devagar, convidan-

do meu companheiro a me seguir. Tóti olhou para os lados. 
Tudo estava calmo. Deixou as ovelhas pastando e, curioso, 
não resistiu; levantou-se e me seguiu. Subi correndo à sua 

frente rumo ao Pico da Bota.
 Passava por túneis, muros de pedras, sempre olhan-

do para não perder o menino de vista. A escalada era difícil. 
Muitos troncos agarrados uns aos outros. Decidi ir pelas 

copas das árvores. Saltava de um galho para o outro.  
Às vezes me desequilibrava, os gravetos arranhavam as 
minhas costas e as folhas davam tapas no meu focinho. 

Lá embaixo, Tóti ia subindo. O chão pedregoso 
não facilitava, e ele também levava pequenos es-
corregões. Ele se segurava como podia: nos tron-
cos das árvores, em galhos surgindo à sua frente, 
nos cipós que desciam e encostavam no chão. 

 Uma ponte velha de cordas e tábuas de 
madeira nos esperava. Atravessei pelas cordas. 
Tóti foi saltando. Terminada a travessia, nada de 
tesouros perdidos ou dragões, como nas histó-
rias que Tomás contava. Havia apenas uma trilha 

no meio do capim. Entusiasmado, falei: 
— Amigo, amigo, nem sempre a vida é como 

nos contos de fada.
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 Achei que ainda ele ouviria: miau, miau, miau. Mas dessa vez 
não foi assim. Finalmente ele me entendia!

— Era só o que me faltava. Estou delirando!?
— Aqui tudo é possível!
— Desde quando você compreende minha língua e, ainda por 

cima, fala!?
— Daqui a pouco você vai entender. 
Ao nos aproximarmos da casa azul, paramos em frente à cerca 

de madeira. Tóti estava ofegante. A casa era rodeada por grandes 
cascas marrons e tinha um cheiro adocicado. Como eu já conhecia 
o lugar, fui logo entrando. 

 Desconfiado, o menino subiu numa pequena pedra. Ouviu o 
som de conversas vindo lá de dentro. Voltei e rocei em suas pernas. 
O corpo do meu amigo estava trêmulo.





* * *

O menino abriu o portão devagarinho.
Nhéééé. 
Sentiu o pescoço coçar, levou a mão à cabeça. Estava cheia 

de teias. Ele nem tinha percebido uma aranha tecendo sua rede. 
 Tóti espiou ao redor da varanda. Havia uma cadeira de ba-

lanço e um cobertor. Eu ouvia seus pensamentos: devo sair cor-
rendo daqui? 

Cof, cof, cof! 
Alguém tossiu, e o som da conversa vindo de dentro da casa 

cessou.
Subi no telhado para apreciar a paisagem. 
 Tóti ouviu uma voz nesse momento:
— Que bom! Temos um visitante.
 O menino levou a mão ao peito e caiu sentado de susto.
— Quem está falando? Desde quando cadeiras falam?
— Aqui todos falam.
O menino se aproximou da cadeira e, ressabiado, deixou o 

boné cair ao chão. 
— Venha, sente-se para admirar a montanha, ouvir os sons 

dos pássaros. Aqui de cima o verde da mata brilha.
Receoso, Tóti sentou-se na cadeira falante e contemplou a 

paisagem: flores pequenas de todas as cores, borboletas azuis, 
vermelhas e laranjas voavam ao redor da casa. No canto do jar-
dim, uma mina de água nascia das pedras. Passarinhos brinca-
vam na cerca. Pavões, galinhas e marrecos moravam no quintal. 
Como era maravilhosa a vista do vale do Pico da Bota! Um cheiro 
doce e quente invadiu a varanda.

— Ai-ai! — suspirou Tóti.
A cadeira balançava lentamente, o azul das paredes cintilava.
Quase cochilando, ao longe, o menino ouviu um balido:
 Mééééé!
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 Conhecia o berro de cada uma de suas ovelhas:
 — Esse balido é de Esmeralda, e ela está prenha!
Desajeitado, levantou-se correndo, despediu-se da cadeira. 

Saiu da varanda, passou pela cerca, olhou para mim no telhado:
— Meauw, já estou indo também. — Desci para acompanhá-lo.
Atravessou a ponte e desceu a montanha aos saltos. Quando 

chegamos à pedra do Pico do Boréu, a ovelha Esmeralda já esta-
va lambendo as ovelhinhas recém-nascidas. Eram gêmeas. Uma 
marrom, com uma estrela branca na testa; a outra, toda branca, 
com apenas a cabeça marrom. Logo as duas se puseram sobre 
as quatro patinhas e se aninharam sob a mãe para a primeira 
mamada. 
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O sol já se escondia no horizonte. O menino desceu as mon-
tanhas com o rebanho. A boca da noite sorriu. Ouvimos ao longe 
o barulho do martelo nas mãos do pai. A família sempre ia se 
deitar com a música tein tein TEIN TEIN tein tein tein atormen-
tando o sono.

Quando Tóti chegou em casa, o som da bigorna cessou.
A família ficou feliz ao ver a ovelha com suas duas ovelhinhas. 
— Animais nascidos com estrelas na testa são raros e sempre 

trazem felicidade para a família — disse a mãe.
O tempo passava. Brincando com os filhotes de Esmeralda, 

que cresciam e corriam, Tóti disfarçava seu medo de nunca mais 
voltar para a escola... 



Vez ou outra o menino sonhava com a casa azul e se pergunta-
va: Teria mesmo visitado a casa de cheiro adocicado tão misterioso?

* * *

O inverno começava com seus assobios. A grama foi se trans-
formando até ganhar cor de palha. Nessa época, o trabalho dos 
pastores dobrava: buscavam capim seco para triturar com cereais 
e tratar os animais na cocheira. No final do dia, ficavam exaustos. 

O pai continuava com seu silêncio imperioso e olhava dura-
mente para todos os filhos. Apesar do trabalho puxado, Tóti não 
conseguia parar de pensar na casa do Pico da Bota.

— Amanhã caminharei até lá novamente — sussurrou para 
si mesmo, no canto do fogão, esquentando as mãos no lume das 
chamas.

— O que você disse? — perguntou o velho, erguendo as so-
brancelhas enquanto engraxava as botas, passando-as de uma 
mão para outra. 

— Nada, só estou sonhando acordado.
— Hummm, isso é coisa de gente indolente. Não sabe o que 

quer da vida? — resmungou, lustrando o calçado.
Eu esquentava meus pelos onde era guardada a lenha para o 

fogão. Nem percebi quando o homem esticou o braço e, com aque-
las mãos grossas, me jogou no chão, no canto da cozinha. 

— Miiiaaauuu. 
Até hoje não sei o significado de indolente, mas coisa boa não 

parecia ser. 
O menino foi para o quarto, deitou e cobriu a cabeça. Como de 

costume, o pai quase não conversava com a família, e, quando abria 
a boca, sempre menosprezava os filhos. 

Em uma dessas manhãs frias, Tóti se levantou e, já abaste-
cidos os cochos e a água do tanque das ovelhas, viu uma sombra 
familiar chegando até o curral.
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— Tóti, preste atenção. 
Seu pai começou a passar as mãos em círculos na lã da ove-

lha, tirando os carrapichos. Não dizia palavra, mas fazia gestos 
para que o filho aprendesse como se fazia. 

— Pai, eu... 
 Tóti queria falar, mas as palavras não vinham à boca. 
O pai balançou a cabeça. Compreendia a dificuldade do filho 

para falar, mas não tentou ajudá-lo. Levantou, suspirou e saiu para 
trabalhar na oficina.

* * *

Enquanto eu lambia as patas e tomava meu banho de sol, as 
ovelhas ruminavam, satisfeitas. Tóti então pegou sua capa de cou-
ro, se enrolou nela e saiu assobiando disfarçadamente, ao mesmo 
tempo que me chamava com uma cócega na barriga — era uma 
espécie de código que tínhamos inventado. 

Sempre adivinhava para onde ele estava querendo ir, e dessa 
vez também não me enganei: a casa azul. Tóti subia a encosta con-
fiante; no caminho, se balançava nos galhos baixos e dançava com 
os braços abertos. 

Não sentia medo, como na primeira vez, e quando chegamos 
foi logo abrindo o portão da casa.

— Ora, ora, vejam só quem finalmente voltou para nos visitar 
— bocejou a cadeira. — Achei que havia assustado você.

Ainda surpreso com o fato de uma cadeira falar, o menino con-
tou sobre as ovelhas, os filhotes, e disse até os nomes de cada cria.

— Você é criativo; os nomes das ovelhas são interessantes! 
Agora entre para conhecer a casa.

Tóti aceitou o convite. Fui para o meu lugar preferido, o te-
lhado, tomar sol. Já sabia o que o garoto encontraria lá dentro. 
Aproveitei para descansar, mas fiquei de olho. 

38



39



Vi quando ele cruzou a porta de entrada da casa. No mesmo 
instante, ela se abriu em duas partes, e inesperadamente um 
sofá rechonchudo, algumas almofadas listradas, um tapete pe-
ludo e cortinas floridas começaram a... cantar! Ri sozinho lá em 
cima e senti o espanto de Tóti diante daquela aventura.

— Entre, menino. Sente-se aqui e vamos conversar.
Tóti virou-se para a cadeira, assustado:
— Esta casa é mal-assombrada?
— Eu não diria isto. É apenas... uma casa diferente! Não 

tenha medo! 



O menino entrou e experimentou se sentar no sofá.
— Qual o teu nome? — indagou o móvel.
— Tóti...
O silêncio entrou na sala.
— E quem é você? 
Sei que narradores não podem interferir na história, mas 

meu dono foi mal-educado, ficou mudo, não dava respostas.  
Lá de cima do telhado, soltei um miado:

— Tóóóti, tem alguém falando com você! 
O menino reconheceu a minha voz e respondeu rapidamente.





— Estou aqui, Dundum.
Envergonhado, ele pediu desculpas aos novos conhecidos.
 — Me chamo Tóti e tenho três irmãos. Sou filho, neto e bis-

neto de pastores de ovelhas. 
— De onde você vem? — perguntaram, juntas, as almofadas 

listradas.
— Venho da casa amarela, que fica no vale do Morro do Chapéu. 
— O que você gostaria de fazer no futuro? — sussurrou a cor-

tina de crochê, esvoaçando sobre os cabelos do menino.
— Ainda não sei, mas no momento estou ajudan-

do meu pai. 
— Que legal! Clap, clap, clap! — aplaudiram as 

almofadas.
  Tóti não sabia o que pensar. Estaria so-

nhando? Criou coragem, soltou a língua e con-
versou com todas aquelas vozes, como se 
fosse a coisa mais natural do mundo. 

Um relógio-cuco pregado na parede da 
sala cantou.



* * *

Depois de muitas horas, o relógio-cuco, quase parando, 
bocejou:

Tique-taque, tique-taque… taque-taque… taque. 
— Não vai cumprimentar o garoto? — perguntou o tapete.
— Beeem-vvvvinddo visitaaa-an-te — sussurrou o cuco, 

desanimado, quase caindo, com seu pêndulo balançando vagarosa-
mente. Ao cumprimentar Tóti, o cuco viu os minutos se prenderem 
no ponteiro da hora, que, irritada, travou. Seis horas. Ao abrir a 
portinhola, o cuco não cantou e, tristonho, voltou para dentro.

Tique tique-taque taq ti...
Os ponteiros não se moviam: o tempo congelou. Sem que Tóti 

se desse conta, aqueles breves minutos viraram uma eternidade.
Então um soldadinho de chumbo saiu de dentro da gaveta da 

mesa e escalou as engrenagens do relógio com um alicate na mão.
— Humm... Isto vai demorar. Vamos para a cozinha? — sugeriu 

o sofá, analisando o trabalho do soldadinho de chumbo.
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* * *

A cortina entre a sala e a cozinha se abriu. Sobre um balcão 
havia três vasos de flores pequenas.

Tóti entrou na cozinha, e um aroma de frutas maduras invadiu 
seu nariz. O menino gostou do cheiro. Sentou na cadeira de palha. 
Bem à sua frente havia um fogão.

 Curvou com as mãos no queixo e o fitou. Dava para ver a cha-
pa grossa de aço quente, de onde saía um vapor

— Para que tantas portas num único fogão? Quem pintaria um 
fogão com flores?

Nenhuma resposta.
Aquele momento eu não poderia perder por nada! Subi na ja-

nela da cozinha. Queria só ver a cara de espanto dele...
O menino não entendia e coçava a cabeça. Saiu da cadeira e 

aproximou-se do fogão. Abaixou-se para olhar os pés do fogão e 
notou o pé direito amassado no canto. Curvou-se ainda mais para 
ver melhor.

— O que pode ter acontecido aqui?
A vassoura, que até então estava quieta atrás da porta da co-

zinha, já não aguentava tantas perguntas:
— Esse amassado, menino curioso, fui eu quem fiz perseguin-

do um rato.
 Ah, pena não estar ali nessa hora para saborear o banquete! 

Ao menos uma pergunta teve resposta.
Tóti ficou de pé, deu dois passos para trás para olhar o fogão 

bem de frente. Percebendo o interesse do menino em conhecer sua 
história, o fogão disse:

— Sente-se, vou me apresentar. 
Tóti se acomodou na cadeira de palha.
— Sou um fogão antigo. Há muitos anos, uma velha senhora 

considerou-me uma relíquia e me deu de presente para este lar. 
Não sirvo apenas para cozinhar alimentos e assar pães. Também 
aqueço os cômodos nos invernos rigorosos e... 
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Ansioso, o menino o interrompeu:
— E o que temos para comer agora?
— Deve estar esfomeado! Tenho mingau quente, quer?
O menino pegou um prato e o encheu de mingau. Engoliu 

rápido. 
  Desci da janela e dei uma volta em torno do fogão. Os olhos 

de Tóti me acompanharam.
— Meu amigo Tóti, este fogão tem muitas histórias. 
— Quais, Dundum? 

— Ele vai te contar, apenas tenha paciência. 
Deitei embaixo do fogão para aquecer meus pelos. 

Fingi cochilar, mas não perdia uma palavra da conversa. O 
fogão contou muitas e muitas histórias.

Tóti olhou o horizonte, e só restava uma ponta de sol. 
Percebeu que, na porta da sala, insetos entravam dentro de 

luminárias de vidro. As luzes da casa eram acesas por vaga-
-lumes, que diminuíam a escuridão.

 A noite entrou com uma forte chuva. Com o frio, as gotas 
de chuva se transformaram em pedras de gelo. Tóti lembrou da 
casa amarela e das ovelhas, mas sabia que estavam seguras no 
curral. Ficou pensando se os irmãos notariam a falta dele. 

O fogão aumentou suas chamas, a vassoura picou abóbora, 
tomates e cogumelos, preparou uma sopa e serviu para o menino 
numa tigela branca em forma de concha, acompanhada de pães 
e queijo. 

* * *

Enquanto Tóti esperava a sopa esfriar, um vaso de mármore 
branco, que morava no centro da mesa da cozinha, se apresentou:

— Boa noite, Tóti. Sou um vaso de memórias.
— Olá, vaso. Não sei se entendi... Você guarda lembranças?
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— Gostaria de ler as memórias dos hóspedes que já passaram 
por aqui? 

— Sim, claro! 
Com cuidado, Tóti foi retirando do vaso alguns papéis escritos. 

Não havia nomes nesses papéis, e ele logo descobriu que somente 
o vaso sabia quem era o autor de cada memória.

— Lembro dos meus aniversários... o dia em que caí da man-
gueira e quebrei o pé... Também dos passeios na casa dos meus 
avós — leu o menino.

Outro bilhete.
— Ganhei uma patinete, um primo pegou emprestado e devol-

veu o brinquedo todo quebrado.
Flap flep flap. — O garoto remexia os papéis.
— O que você faz com tantas memórias? — perguntou o garoto.
— As ruins, eu queimo nas chamas do fogão; as boas, guardo 

em vidros pequenos. Olhe só!
 O vaso voou até o fogão, arrastou uma de suas chapas e despe-

jou ali vários papéis amassados e borrados. Do fundo do vaso saíam 
as letras que iam formando as palavras TRISTEZA, CULPA, MEDO.

— Por aqui passou alguém que estava triste com alguma coi-
sa... — disse o menino. 

O vaso abaixou a cabeça, o fogão sorriu, a mesa e as cadeiras 
falaram ao mesmo tempo:

— Você está aprendendo a interpretar sentimentos.
— Eu só imaginei...
— Sim, é só o que precisa fazer. Para decifrar emoções é ne-

cessário se colocar no lugar do outro — sorriu o vaso. 
Pela primeira vez vi os olhos de Tóti sorrindo. 
— Então é isso? Você queima memórias ruins?
O fogão nada respondeu. 
A vassoura lembrou o menino:
— Tome a sopa antes que fique gelada!
O vaso pegou os papéis velhos das mãos de Tóti e foi até a 
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--- Na véspera do Natal de dois anos atrás, eu estava sen-
tado do lado de fora do curral jogando figurinhas com um 
amigo. Vi meu pai chegar com um embrulho pequeno no 
bolso. O presente era para meu irmão mais novo, Teodoro. 
Eu, o Tomás e o Tiago não ganhamos presentes. Depois dis-
so, dia e noite eu pensava: meu pai não gosta de nós.

boca do fogão. Pediu gentilmente para queimar também os bilhetes. 
Devagar, entre chamas azuis, as letras se transformaram em cinzas. 

O vento entrou na cozinha e balançou um caderno com folhas 
em branco pendurado na parede. O menino pegou uma folha. No 
mesmo instante, um pincel com tinta vermelha pulou e se encaixou 
entre os dedos da sua mão esquerda.

— Como você sabe que sou canhoto? 
O pincel pareceu sorrir esticando seus fios.
Depois de um tempo, as palavras chegaram às mãos do meni-

no. Mais folhas iam sendo retiradas do caderno.
Nem o menino sabia que dentro dele moravam tantas memórias. 
Tóti leu em voz alta uma delas: 

— Você acredita nisto?
— Na época, acreditava, mas hoje não sei. Nem era presente. 

Ele só tinha ganhado um brinde na venda do Merino.
— Que bom!



O menino continuou escrevendo. Lembrou do último dia na es-
cola e da ordem do pai: você tem que ajudar cuidando das ovelhas!  
E da mãe, que quase sempre se calava, e dos colegas, que debo-
chavam dele e...

Quando se deu por satisfeito, foi até o vaso de mármore, enro-
lou os papéis e colocou tudo lá dentro.

— Está pronto? — perguntou o vaso.
Ele fez que sim, balançando o tronco.
Cuidadoso com os papéis, o vaso foi até o fogão e pediu que 

aumentasse suas chamas. As labaredas vermelhas foram quei-
mando pouco a pouco cada uma das memórias escritas por Tóti.

Enquanto o papel desaparecia, o coração do menino ficava 
leve como uma pena. Aí ele sentiu sono e se deitou no sofá da sala. 

Tóti sonhou que havia voltado para a escola e estava lendo em 
voz alta na frente de todos. Viu o pai, orgulhoso, aplaudindo.

Eu me esbaldei ao lado dele no sofá. Mas como roncava 
aquele menino...

 Quando o sol despontou, Tóti acordou com o canto das aves no 
quintal. Ele espreguiçou e logo foi à sala. 

A cadeira de balanço veio pulando da varanda e se acomodou 
no canto. Não queria perder nenhum acontecimento. 

— Como passou a noite?
Tóti abraçou as almofadas, respirou fundo, sentiu a cortina de 

quando em quando triscando seus cabelos. Encostou a cabeça no 
sofá e começou a falar:

— Dormi feito pedra, mas, de madrugada, meus pensamentos 
não pararam de rodear minha cabeça. 

— Pois então fale sobre eles — sussurrou a cadeira. 
— Tenho muita vontade de ter uma longa conversa com meu 

pai, mas ele não para nem um minuto para me enxergar.
 Os móveis ouviam atentamente. 
— Gostaria de ser um criador de ovelhas raras, mas às vezes 
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tenho dúvidas se estou escolhendo esta profissão para agradar mi-
nha família.

 — Ter dúvidas é uma boa coisa, sinal de que tem escolhas — 
disse o tapete. 

Uma das almofadas murmurou:
— Você não gosta de ovelhas?
— Claro que sim, sua almofada maluca, eu adoro minhas ove-

lhas! E queria tanto, tanto, perguntar para o meu pai como ele se 
tornou pastor. Saber mais da sua história. 

— Já pensou em acompanhá-lo um dia no trabalho?
Tóti nada respondia, apenas mexia na franja da cortina com os 

dedos.
As cortinas delicadas, o sofá e o tapete macios gostaram de 

ouvir suas indagações. Conversa daqui e conversa de lá, o tempo 
passou rápido. Me espreguicei no sofá e fui até a cozinha comer 
biscoitos de sardinha. Tóti foi fechando os olhos e voltou a cochilar . 

53



54



* * *

Uma chaleira vermelha de bico grande desceu da prateleira, 
foi até a torneira da pia, encheu-se de água e pulou sobre a chapa 
do fogão. Vidros com especiarias começaram a sobrevoar a chalei-
ra, abriram as tampas e se lançaram vagarosamente na água. Paus 
de canela enrolados nadavam. Alguns cravos-da-índia, com pontas 
em forma de estrela e um chapeuzinho redondo, giravam na fervu-
ra e desciam para o fundo da chaleira.

Depois de alguns minutos, um cheiro doce e quente tomou 
conta da cozinha, despertando o menino.

— Já senti este cheiro várias vezes! 
— Você gosta de chá?
— Sim, aprendi a apreciar com a minha mãe.
— Lave as mãos e sente-se à mesa. Vamos saborear um chá 

de cravo e canela — convidou o fogão. 
Um pote de açúcar que morava sobre a mesa se aproximou 

das xícaras douradas. A chaleira serviu o líquido quente até a me-
tade da xícara, e o açucareiro se ofereceu:

— Gostaria que eu o acompanhasse?



Tóti gostou da sugestão e provou o líquido doce. Do forno, saí-
ram pães corados. O garoto suspirou, mordendo o pão macio com 
gosto de manteiga, e bebeu mais chá, ainda com o pedaço de pão na 
língua. O pão derreteu, não precisava nem mastigar. Fechando os 
olhos, o menino engoliu, lembrou dos pães feitos pela mãe com a 
nata do leite das ovelhas, mas aquele pão acompanhado com cravo 
e canela tinha um sabor especial.

— Humm, delicioso!

* * *

Tóti agradeceu pelo café da manhã e voltou para a sala. 
As cortinas não deram trégua: 
— E você, não tem amigos, Tóti? Nunca fala deles.
O rosto do menino ficou vermelho.
— Não consigo fazer amigos. Sempre vão rir de mim.
— Por quê? 
— Hummm...
— Mas por que isso? — repetiram as cortinas.
O menino pensava.
— Quando me chamam, não consigo responder ou dizer o que 

sinto. Uma bola sobe na minha garganta. E como não converso com 
os colegas, depois de um tempo de aula sinto que a voz do profes-
sor vai desaparecendo... Minha mente viaja. Fico imaginando a Lua, 
mas de repente já estou com outras crianças nadando nas costas 
de uma baleia ou ainda numa floresta lutando com um urso, salvan-
do minhas ovelhas.

— Isso é incrível! — disseram as almofadas.
— Quando me esforço para prestar atenção na aula, já perdi  

a explicação. 
— Por que você acha que isto acontece? 
— Acho que tenho medo... 
— Do quê?
— De ninguém gostar de mim.
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Fiquei feliz ouvindo as palavras de Tóti! Desci da almofada e 
passeei entre suas pernas. 

As cortinas da sala se movimentaram lentamente:
— Ouviu o que você acabou de falar?
Tóti ficou pensando: 
— Eu...?
— É, sobre esse medo. Por que as pessoas não gostariam de 

você? Nós gostamos muito! 
— E meu pai...? Será que ele gosta de mim?
— O que você acha?
— Preciso conversar com ele.
— Bravo! — gritou o vaso.

* * *

Alguns pavões entraram na casa anunciando que três dos 
filhotes das marrecas tinham conseguido quebrar as cascas dos 
ovos — apenas um estava preso. Tóti foi ao quintal e, delicadamen-
te, ajudou o último marreco a se livrar da casca que estava pren-
dendo sua pequena asa. A mãe grasnava. 



 A casa azul era incrível, mas o menino se deu conta de que 
era preciso voltar para a casa amarela. Passou por todos os cômo-
dos para se despedir. Agradeceu a todos os móveis e utensílios da 
cozinha. O fogão aproveitou para dizer: 

— Você sabia que nosso vaso escreve contos? Na estante, há 
vários livros onde todas essas histórias ficam registradas.

O vaso, que era branco, ficou rosado. 
Tóti ficou curioso para conhecer os contos. Foi até a estante e 

notou que todas as lombadas brilhavam. 
— Pode escolher um livro e levar com você. É meu presente — 

disse o vaso.

Com o livro embaixo do braço, Tóti se despediu da casa azul. 
Pegou o boné caído na entrada da casa e o ajeitou na cabeça. Saiu 
andando, e eu o seguia logo atrás. Quando atravessamos a ponte, 
ele escutou um assobio. Eu já sabia da brincadeira. Disse para Tóti 
voltar e que eu o esperaria ali mesmo, mas agora ele já não me 
entendia. Novamente ouvia apenas miau, miau. Voltou pelo mesmo 
caminho. O portal chamava:

— Volte aqui! Você esqueceu algo. 
O portal deu-lhe um minúsculo vaso branco com uma tampa 

de prata e, dentro, essência pura de cravo e canela.
— Quando sentir saudades destes momentos, abra o pote e 

inspire o perfume. Imediatamente suas memórias serão transpor-
tadas para a casa de cravo e canela.

Tóti pegou o frasco e cheirou. 
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— Hummm, que presente!
O soldadinho de chumbo descia das engrenagens do reló-

gio. De repente, o cuco voltou a cantar na sala.
— Cuco-cuco-cuco... Tique-taque, tique-taque, tique-ta-

que... fui consertado! Fui consertado!
O menino se foi, feliz da vida. Antes de voltar para casa, 

passou pela oficina:
— Ué? Nem vi você sair com o rebanho hoje pela manhã e 

já está de volta? — perguntou o pai, surpreso ao vê-lo.
Tóti olhou o relógio e sorriu. 
— Sim, pai, estou de volta. Quero passar o dia com você 

aqui. Posso? 
O pai levantou o canto da boca esboçando um sorriso.
Nessa mesma tarde, Tóti criou coragem para conversar 

com o pai.



— Pai, e se a gente tentasse criar uma raça diferente de ove-
lhas, você já pensou nisso? Poderíamos criar a raça churra, produ-
zir lãs com fios fortes, aumentar a produção de leite e fazer queijos 
artesanais para multiplicar a renda da nossa família. 

O pai soltou as mãos do martelo, tirou o avental e sentou-se 
no banco. Chamou o filho, tamborilando os dedos na mesa. 

— Tóti, mas como poderíamos realizar essa ideia?
— Ora essa, estudando, pai! Volto para a escola e vou me es-

pecializar no estudo da pecuária e criação de uma indústria artesa-
nal de queijos de ovelhas. 

Com o passar dos meses, o pai foi gostando cada vez mais das 
informações. Não demonstrava, mas percebia que, no fundo, admi-
rava a inteligência e a criatividade do filho. Não dizia palavra. Era 
um homem durão! Aos poucos pai e filho passaram a trocar ideias. 
O menino dava sugestões e o pai concordava com a cabeça.

Numa manhã de domingo, foram ao pasto. Tóti pegou um papel 
e, juntos, foram rabiscando o futuro. Pai e filho caminharam de volta 
para casa. A mãe os esperava na entrada da varanda com uma cha-
leira com chá fumegando e pães quentinhos. 

Sentaram-se na varanda, os três, com suas xícaras quentes. 
De repente, para surpresa de Tóti, o pai começou a relembrar sua 
adolescência. 

— Quando eu era jovem, meu sonho era sair andando pelo 
mundo, mas meu pai estava velho e me pediu para cuidar 

das ovelhas junto com meus irmãos. Até que co-
nheci sua mãe, a menina mais bonita da cidade, e 
meu pai entendeu que era hora de cada um de nós 
ter seu próprio rebanho.

Os olhos de Tóti se encheram de lágrimas. 
Quando os irmãos de Tóti chegaram, o pai reuniu 
todos para uma conversa. Ficaram sabendo da 
mudança de planos para a família. A partir da-
quele momento, todos participariam dos novos 
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projetos. Durante meses a família passou a se reunir para discutir 
o avanço dos novos sonhos. 

No ano seguinte, uma carroça com ovelhas de focinhos, olhos 
e orelhas pretas parou em frente à casa. Tiago, vendo as novas 
crias, gritou: 

— Temos ovelhas com máscaras!
Naqueles dias, a casa amarela se iluminou em festa. Cada um 

queria batizar as novas ovelhas com seus nomes. Só eu não festejei. 
Junto com as ovelhas, apareceu um cão pastor encomendado para 
auxiliar no pastoreio. Precisava realmente de um cão? Eu mesmo 
poderia ter dado conta do recado! Um gato esperto sabe detectar 
os perigos e alertar a família. Será que eles não percebem? Gatos 
não ladram, não mordiscam as pernas das pobres ovelhas que se 
desviam do caminho e não as assustam, levando-as até o curral.
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Assim que chegou, o cão me cheirou com aquele nariz gosmento. 
Parece até que podemos vir a ser bons amigos. Bem, ao menos, ele não 
aparentava ser chato como o Pantera. 

No outro dia, Tóti voltou para a escola. Já não fugia dos amigos e 
se concentrava nas aulas. Determinado (feito eu quando avisto um rato 
apetitoso), meu companheiro ia à minha frente, guiado pela certeza do 
caminho que queria trilhar.

Antes de o dia amanhecer, o menino saía com o pai para caminhar 
pelas pastagens. De vez em quando, deitado na relva da montanha, abria 
o livro da casa azul e sentia ao longe o cheiro de cravo e canela.
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Miriam Guedes

Mistérios da casa 
de cravo e canela

Ilustrações de Melissa Garabeli

O pai só sabe dar ordens, e o filho obedece, magoado. 

O professor explica matemática, mas o aluno está em uma floresta, lutando 

para proteger suas ovelhas do ataque de animais selvagens. 

Seu nome é Tóti, e ele sempre embarca na fantasia para fugir do que não 

consegue compreender.

Pelos olhos de um narrador espertíssimo, acompanhamos a jornada de um garoto 

em busca de si mesmo, do afeto do pai e de seu lugar no mundo – Tóti procura um 

caminho que o leve ao encontro de seus sonhos. E logo ali, entre as montanhas 

que circundam a paisagem desta fábula, ele encontra todas as respostas. 

A escrita de Miriam Guedes convida o leitor a mergulhar na imaginação, 

seguindo Tóti numa experiência mágica rumo às descobertas e conquistas da 

adolescência.
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