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Prefácio
Há momentos na vida que serão tesouros guardados para sempre.
Momentos em que num segundo reavaliamos o que sabemos, o que
queremos, o que é mais significativo, o que deveríamos ter feito e
não fizemos. O que realmente queremos daquele momento em diante.
Há uns vinte anos, não me recordo o ano exato, mas sei que em
meados dos anos 90, vivi essa experiência quando um jovem do Espirito Santo me apresentou a “boneca” de uma revista em quadrinhos.
Naquele momento, o meu trabalho incluía receber e avaliar as mais
diversas criações, de música, de textos, de ideias e, no momento em
que li a primeira página daquela revista, ainda não finalizada, senti
uma energia diferente, havia muita luz ali, muita força, muita inteligência e, mais que isso, muita humanidade.
Eram tempos em que não se falava, como hoje, em inclusão, em
superação, em vencer preconceitos, eram tempos de super-heróis que
venciam seus inimigos pela força, pelas armas. Mas vi diante de
mim o alterego de um super-herói em uma cadeira de rodas, que tinha
como arma o bom humor, capaz de rir de si mesmo e o extremo talento de ver o mundo com delicadeza.
Assim conheci o Wellington Torres Jr, o jovem Jota R.
O tempo passou e Jota R amadureceu.
Nós amadurecemos e vemos o mundo hoje com muito menos fantasia e ingenuidade.
Hoje a vida real nos obriga a enfrentar muito mais desafios diariamente. Estamos informados dos acontecimentos do mundo a cada
segundo, sabemos das conquistas tecnológicas e parece que nesse
campo nada mais será impossível. Conflitos, guerras, política, economia, tudo está ao nosso alcance com muita rapidez e, se não nos
policiarmos, endurecemos.
Jota R cresceu, casou, se tornou pai e para minha alegria, ao ler
este livro, vi que tudo em que aquele super-herói surpreendente acreditava passou como herança a seu filho... BERK .
Realmente hoje não precisamos de super-heróis, precisamos repensar os valores da vida, a forma amorosa de nos relacionar com o
próximo. Precisamos acreditar no humor, no amor sem pieguices e
sem ingenuidade.
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BERK é tudo isso. BERK conta a história de uma família, especial
é verdade, mas igual à minha, à sua, com nossas deficiências e com as
nossas forças indestrutíveis.
Sinto em BERK não o super-herói, mas o super-humano que gostaríamos que se multiplicasse por esse mundo.
Jota R é meu herói particular e desejo que todos conheçam seu
mais novo filho, BERK. Como bom filho, recebeu de herança não só
a genética paterna, mas herdou também seus sonhos, sua amorosidade e, com certeza, seu bom humor.

Vivian Perl - Autora e roteirista
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I
O parque era o mesmo daquele piquenique de onze
ou doze anos atrás. O sol e as nuvens pareciam estar exatamente como naquele dia, como se tudo ao redor resolvesse começar de novo. Claro que não era isso, mas eram
praticamente os mesmos rostos ali presentes, um pouco
mais velhos, porém todos dispostos a recontar uma história, reatar alguns laços, reforçar outros... não... recontar
uma história não... escrever outra. Isso!
Só que antes de lhes contar a nova, é preciso conhecer
a antiga. Desde o começo.
1995
– Sabia que tem gente que acha que eu estou na sua
cola só porque você é o mais inteligente da turma? Dizem
que eu devia sair dessa e curtir mais, afinal, não tenho
que me preocupar com o futuro – Ahmed estava sentado
na mesa de concreto com os pés no banco e com o rosto
virado para o sol.
– É? E o que você acha disso? – G estava com o rosto
mergulhado em um livro, com o encosto de sua cadeira apoiado no mesmo tampo onde estava seu amigo. Ele
gostava de deixá-la assim meio inclinada, com as rodas da
frente levantadas.
– Está certo, tenho pai rico e sou filho único, mas, com
ser descolado eles querem dizer fazer mais farras, estar
cercado de gente e beber até cair. No fundo eles querem
mesmo é ficar na minha cola. Não estou a fim. Além do
mais, nenhum desses que fazem estes comentários poderiam me ajudar no meu trabalho de formatura. He! He!
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Ahmed gostava da companhia de G. Eles se aproximaram logo nos primeiros dias da faculdade de engenharia computacional e logo ficou claro pra ele que seriam
amigos inseparáveis.
– Eu estou suspeitando que esses comentários, em
parte, têm algum fundamento – G deu um sorriso de canto
sem levantar o rosto do livro.
– Há! Há! Além do mais, onde eu encontraria outro
amigo que atolaria a cadeira de rodas na neve para que
eu pudesse usá-lo como alvo de bolas de neve sem correr
nenhum risco de represália? – Ahmed se espreguiçou um
pouco.
– Mané! Estou trabalhando em algo que não me deixará tão vulnerável às suas gracinhas – G gostava da forma
sem muitos cuidados com que Ahmed lidava com suas
limitações.
– Beleza! Tomara que seja algo revolucionário! Aí
você trabalha eu financio e nós dois ficamos ricos! – Disse
Ahmed, tirando o livro da frente de G.
– Chega de estudar. Vamos dar uma volta. Quantos
km/h faz esta cadeira?
– Eu fiz alguns ajustes e ela ficou bem ligeirinha. –
Retrucou G à provocação do amigo.
– Então quem chegar na sala de aula por último paga
o lanche. – Ahmed saiu correndo.
– Hei! Assim não é justo! – G acelerou a cadeira e foi
atrás do amigo o mais rápido que pôde.
G percebeu a vantagem que o amigo conquistou e
tentou alcançá-lo cortando caminho entre os outros estudantes, foi alternando aceleradas e pedidos de desculpas
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até conseguir diminuir um pouco a distância, em meio
a muitos pulinhos e canelas doídas de alguns amigos.
Repentinamente sua cadeira de rodas desacelerou, não
por algum tipo de defeito, mas, porque o rosto de G se
desviou para um par de olhos castanhos, um sorriso e um
par de muletas encostadas em um banco no pátio próximo à cantina.
Ofegante e com um sorriso vitorioso no rosto, Ahmed
voltou até o amigo para reclamar o seu prêmio. – Ganhei!
À noite o lanche é por sua conta.
– Quem é aquela garota? – G nem deu ouvidos ao amigo, parecia hipnotizado.
– Não sei o nome dela. Acho que ela faz psicologia,
filosofia, sei lá. Interessado bonitão? Vai lá. – Incentivou
Ahmed, que estava encostado em uma pilastra tentando
retomar o ritmo da respiração.
– Sei não... – geralmente G era muito seguro, mas não
era o caso quando o assunto eram meninas.
– Está com medinho? – provocou Ahmed.
– Que nada! – G até tentava disfarçar, mas o pânico
estava estampado no rosto dele.
– Então vai! – Ahmed empurrou uma das rodas da cadeira com o pé, pois já havia escorregado seu corpo até o
chão e ainda não estava recuperado do esforço.
– Beleza. Mas, se eu for, quem paga o lanche hoje é
você. Afinal nossa corrida foi injusta. Ah! E nada de quibe
e suco de berinjela, ok mascate? – G podia até estar com
medo, mas se recusaria a dar-se por vencido e além do
mais a menina era realmente linda... e ela usava muletas,
achou que isso faria suas chances aumentarem.
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– Ha! Ha! Mascate era o vovô, nós “écoberciantebrima!” – Falou Ahmed tentando imitar o sotaque de seus
antepassados árabes.
– Mas tudo bem chorão. Fechado, vou ver se tem pão
sírio e húmus na cantina.
– Definitivamente eu prefiro quibe! Húmus aqui é
coisa de minhoca! – G já gostava da comida do Oriente Médio, pois passava muito tempo na casa da família de Ahmed, mas não perdia a oportunidade de
provocá-lo.
G respirou fundo e foi em direção à jovem. As muletas
lhe traziam certa confiança, foi pensando em algo engraçado para dizer e assim quebrar o gelo, mas viu toda sua
estratégia ir por água a baixo quando se aproximou mais
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e verificou que o uso da muleta era apenas decorrente de
um pé engessado.
Meio desconcertado e já não tendo como voltar atrás,
tentou iniciar uma conversa – Oi...
– Oi! – Respondeu a jovem de forma mais empolgada
e receptiva do que ele estava esperando.
– Vi as muletas e pensei... não... quer dizer, vi você...
– ele não conseguia terminar uma frase mais. Estava em
pânico.
– Eu entendi, ser pode ser o que se percebe, até conhecer e descobrir que a percepção e o ser podem ser equivocados e aí a frase ser é ser percebido, tem uma outra
conotação. – As palavras fluíram rapidamente, como se a
jovem estivesse dando uma palestra.
– O quê? – Só não fizeram nenhum sentido para G,
que estava em pânico em busca de uma forma de não passar por um completo idiota.
– Desculpe. É que estudo filosofia e essa situação me
lembrou de algo. Você viu as muletas e aí... – ela tinha
gostado do rapaz e tentou acalmá-lo, já que o pobre estava
estático ali na sua frente.
– É... não, não é isso!... não foi o que quis dizer. Desculpe. – G se deu por vencido e começou a dar meia volta
com a cadeira.
– Tudo bem! Eu entendi. Prazer, meu nome é Letícia,
mas todos me chamam de Lilica. – Ela interrompeu a fuga
de G com um sorriso.
O sinal para o reinício das aulas tocou e Lilica juntou
os livros e com certa dificuldade se levantou apoiada nas
muletas.
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– Está na minha hora, nos vemos depois? – ela realmente havia gostado daquele rapaz e não queria terminar a conversa por ali.
– Aceita uma carona?... Quer dizer... uma ajuda. – Ele
bateu a mão na cabeça numa clara demonstração de auto
reprovação.
– Acho que vou aceitar a carona – ela sentou-se no colo
dele e procurou uma forma de segurar os livros e as muletas
– ainda sinto um pouco de dor ao apoiar o pé.
– Aceita? ... Bem, então segure-se, pois sou famoso aqui
por não respeitar muito limites de velocidade ou canelas
alheias – G sentiu-se mais confiante e relaxado.
Ele acelerou a cadeira e passou novamente entre os estudantes que se viram mais uma vez obrigados a sair da frente
ou pular de lado para não serem atropelados... de novo!
Em meio a alguns gritos de protestos os dois riam muito
alto.
Depois de deixar Lilica na sala dela, G reencontrou
Ahmed que estava ainda encostado na pilastra e com um
sorriso no rosto, pois havia acompanhado todo ocorrido à
distância.
– Meu amigo! Esquece o lanche desta noite, tenho um
encontro. – G estava com o rosto corado, servindo de moldura para um sorriso que não permitia que seus dentes brancos deixassem de aparecer.
– Muito bom, meu amigo! Pelo jeito os upgrades que fez
na cadeira, também te deixaram bem rapidinho em outros
assuntos! Arrumou um encontro e uma desculpa para fugir
de uma legítima ceia árabe no dormitório – ele se apoiou na
cadeira de G e finalmente se levantou.
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– Graças a Deus! Seria a terceira vez só esta semana!
– provocou G – e hoje ainda é quarta-feira.
– Que Allah tenha misericórdia de sua vida criatura
ingrata! Eu lhe mostrei a grandiosidade da nossa culinária
milenar. – Os dois enxergavam com naturalidade todas as
diferenças que haviam entre eles, inclusive a de crenças, e
isso tornava a amizade deles mais enriquecedora.
– Como diria meu papai: “ganhe mais apostas e assim
poderá escolher o cardápio mais vezes”. Ha! Ha! – Ahmed fingia empurrar a cadeira de rodas, mas na verdade
estava se escorando nela. Estava realmente cansado da
corrida. – Por falar nisso. Meus pais vão comemorar o
aniversário de casamento deles este fim de semana e darão uma festa a fantasia. Chama a sua ...namoradinhaaaaa.
Vai ser divertido.
– Festa a fantasia? – G não era muito de festas, mas
não poderia negar o convite do amigo, ainda que fosse
uma festa a fantasia!
– Combinado, e vê se arruma uma fantasia bem legal.
– Ahmed estava curioso em ver o que viria de seu amigo.
– Fantasia... – esta palavra pesou uma tonelada na cabeça de G.
Chegou o fim de semana e a casa de Ahmed estava
cheia. Ele estava vestido de Sinbad conversando com alguns amigos de seu pai, quando ouviu a campainha tocar.
– Com licença devem ser os meus convidados.
Diante da porta estava apenas Lilica. Ahmed olhou
para os lados e não viu o amigo. Ela estava em um tubinho
preto cheio de fios, usava uma peruca preta adornada com
uma faixa fininha que servia de apoio para uma penugem.
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– UAI! Você veio sozinha? Cadê o G? – Perguntou
intrigado.
– Ele me disse que ia estacionar o carro. Muito prazer
eu sou a Lilica. – Ela estendeu a mão encoberta com uma
luva preta até a altura do cotovelo. Era uma perfeita melindrosa dos anos vinte.
– Prazer... eu sou Ahmed... Carro?! Não sabia que ele
dirigia. – Ele a cumprimentou ainda mais confuso.
G então saiu de trás de uma pilastra, sua cadeira de
rodas havia sido transformada em um carro, algo parecido
com um Ford T. Dentro, ele estava perfeitamente caracterizado inclusive com um bigodinho reto e cabelo alisado
partido de lado. – Você acha que eu deixaria esta senhorita
vir a pé a esta festa? Só não encontrei vaga para estacionar, creio que terei de entrar assim na festa, se me permite.
Ahmed soltou uma sonora gargalhada e deu uma volta
em torno do amigo.
– Ideia dela! Confesso que nunca teria pensado nisso.
E ela fez quase tudo sozinha! – Apesar de se sentir um
pouco ridículo, G estava se divertindo ali dentro da fantasia.
– Ele resmungou um pouco durante a montagem, mas
quando viu que não tinha jeito, relaxou. – Delatou Lilica.
– Só espero que dê pra ir ao banheiro vestido deste jeito. – Disse G em tom de piada, mas era uma preocupação
real para ele.
Os três riram.
G não era figurinha fácil em festas, era tipo nerd recluso, mas aquela noite era diferente. A comida tinha gosto
diferente, as luzes da casa de Ahmed estavam mais bri20
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lhantes, os sorrisos e gargalhadas que se ouviam, para ele
pareciam notas musicais. Claro, tudo isso tinha uma razão,
ele estava encantado com os olhos, os sorrisos e gracejos
de Lilica. Havia um encantamento no ar e ele apesar de
esperançoso ainda não estava certo se era correspondido.
Em um certo momento, Lilica chamou G para ir ao
jardim para descansar um pouco.
– Descansar? De quê? Eu não me sinto cansado, acho
que ficaria aproveitando a noite toda. – Disse com um
sorriso lampeiro de criança que sabe que vai ganhar um
presente.
Ela riu e de pronto respondeu. – Claro! Você está aí
sentado o tempo todo, mas o gesso está me matando e a
noite está linda, não é justo desperdiçá-la aqui dentro.
– Então vamos descansar estes pezinhos senhorita.
Posso lhe oferecer uma carona até o jardim? – G retirou a
armação do carro por sobre a cabeça e a colocou de lado
revelando que sua fantasia ia somente até sua cintura, por
baixo ele estava de bermuda e tênis. Era um encontro de
gerações estranha, a parte de cima nos anos vinte e a parte
de baixo batendo às portas do século vinte um.
– Obrigada cavalheiro. – Então sentou-se no colo de
G e enlaçou carinhosamente seus braços no pescoço dele.
Aos olhos dos dois, a lua daquela noite foi a mais perfeita de toda história! Foi naquela noite que eles perceberam que o que tinham, seria para sempre.
Na faculdade Ahmed conheceu uma amiga de Lilica e
os quatro se tornaram inseparáveis. G vivia às voltas com
projetos e enrolava um pouco para tornar o relacionamento mais sério, mas era só medo. Pra Lilica ficou claro que
era ela quem tinha de tomar a iniciativa e, na semana da
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formatura de G, ela o pediu em casamento. Primeiro ele
ficou mudo, depois desatou a falar, fazer planos... Ah!
Claro, ele aceitou.
O casamento não demorou pra acontecer, Ahmed foi
um dos padrinhos e foi engraçado ver o amigo todo paramentado com suas roupas árabes tradicionais dentro da
igreja. G estava feliz por ter o amigo ali naquele momento.
Por causa da cadeira de rodas, foi difícil acharem um
apartamento, então G e Lilica resolveram alugar uma casa
mais antiga, porém ampla, onde seria fácil para ele o acesso a todos os ambientes.
Pra economizar eles resolveram pintar tudo por conta
própria. A felicidade era tanta que nenhuma tarefa ficava
entediante. Ao contrário: tudo era uma deliciosa brincadeira! Um pouco de tinta respingou do rolo que G usava
bem na ponta do nariz de Lilica.
– Ops! – Desculpou-se.
Ela olhou com cara de arteira pra G e ficou claro, a vingança não tardaria. Ele encostou o rolo de pintura cuidadosamente na parede e foi se afastando enquanto ela ia se aproximando em um acelerar de passos que rapidamente tornou-se
uma corrida atrás dele sacudindo freneticamente um pincel.
Eles correram a casa toda nesta brincadeira de pega-pega, até que Lilica segurou a cadeira de G, parou e disse. – Não mexa nem mais um músculo!
– Eu me rendo! Tenha dó, foi sem querer. – Argumentou ele, esperando pelo pior.
– Olha pra baixo! Acho que fizemos bagunça. – Ela
mais ria do que demonstrava preocupação.
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Em algum momento da brincadeira eles derrubaram
uma lata de tintas e a cadeira passou com as rodas por
cima, transformando estas em um carimbo continuo, marcando uma trilha perfeita da sala até um dos quartos e
retornando depois para a sala.
– Meu Deus! E agora? – Disse G preocupado.
– Deixa comigo que eu dou um jeito, pelo menos se o
nosso bebê for um menino ele vai adorar brincar de carrinho aqui. – Respondeu ela.
– É verd...! Bebê! Como assim? – A surpresa lhe tomou todo o rosto.
– Esqueci de dizer né? Eu estou grávida. Parabéns papai! – Ela deu a notícia acariciando a barriga com a mão
dele.
– Eu... papai!?
A notícia da gravidez fez o rosto de G se iluminar,
mas, rapidamente um sinal de preocupação surgiu. Era
algo que ele não pensava há muitos anos, e ali ressurgiu,
como um soco em seu estômago.
Ele viveu toda sua vida na cadeira de rodas, nunca
parou pra pensar em uma vida diferente, por isso enterrou
dentro de sua mente que a causa de sua imobilidade tinha
origem genética e que havia uma possibilidade, mesmo
que pequena, de ela ser repassada para um filho seu. E ele
tinha que falar disso pra Lilica. Não era fácil, talvez fosse
cruel falar disso naquele momento, mas ele achou melhor
dizer logo, do que dar a impressão de que não tinha ficado
feliz com a notícia da gravidez.
Ela ouviu tudo com atenção e com calma. Depois
que ele parou de falar, Lilica se abaixou perto da cadei23
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ra, segurou a mão de G e sussurrou. – Não se preocupe,
vamos fazer todos os exames. Vai dar tudo certo e ainda
existe a chance de ser uma menina. – Era uma ocorrência genética que só se manifestava em alguns homens da
família de G.
A gestação de Lilica foi um misto de alegrias, preparativos e tensões por parte de G. Cada visita ao médico era
marcada por muitas expectativas, a barriguinha crescendo
e o momento de fazer o exame genético ia chegando. G
alternava ainda estudos e trabalho. Ahmed amigo inseparável sempre se colocava a disposição e inúmeras vezes
afirmava que dinheiro nunca seria problema para o amigo.
Agradecido, G apenas sorria.
Lilica estava empolgada com a gravidez. Claro que
havia um pouco de apreensão, mas ela era muito mais sorrisos que tensão. Ela pintava rostinhos na barriga, vivia
com uma fita métrica acompanhando cada centímetro que
sua barriga ganhava e tirava fotos das formas mais escalafobéticas!
Um dia ela pegou uns coqueiros de plástico, lascas de
chocolate e barquinhos de papel dobrado, se ajeitou dentro da banheira, espalhou as lasquinhas de chocolate em
forma circular sobre o pedaço de barriga que ela deixou
pra fora da água, e no centro deste círculo, ela posicionou
os dois coqueiros de plástico. Espalhou cuidadosamente
alguma espuma nas bordas de sua pequena ilha e por fim
ancorou um barquinho de papel.
– Amor vem cá ver o que eu fiz! Ah! e traz a máquina
fotográfica! – Gritou ela do banheiro.
G já imaginava que ela ia preparar alguma coisa assim que a viu levar seus “brinquedinhos” para o banheiro.
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Quando chegou ao banheiro viu a cena: a pequena ilha
paradisíaca e Lilica com um chapéu de marinheiro em um
sorriso de menina arteira. – Tira a foto logo! Eu não estou
mais aguentando ficar nesta posição! E estes coqueiros
estão pinicando!
Depois das fotos tiradas, eles começaram a comer as
lasquinhas de chocolate.
– Não devíamos destruir esta linda ilha, temos consciência ecológica! – Brincou G.
– Não se preocupe esta ilha não iria durar muito tempo! Ela estava quase afundando, igual Atlântida. – Justificou ela enquanto colocava na boca mais um pedaço de
chocolate.
As risadas dos dois foram interrompidas pelo toque do telefone. G foi atender e ao voltar seu sem25
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blante estava sério. Há algumas semanas, eles haviam
colhido material do feto e esperavam o resultado do
exame.
– Era o geneticista, ele quer nos ver no consultório.
– Deve ser o resultado do exame... mas não fique assim amor, vai dar tudo certo, tenha fé. – Era sempre ela
quem mais demonstrava otimismo.
O caminho até o consultório foi em silêncio, Lilica até
tentou puxar uma conversa, mas viu que não adiantaria
muito.
No consultório, o médico deu a notícia que confirmava o receio de G, o bebê seria um menino e manifestava a
mesma condição genética do pai.
Ele até tentou se fazer de forte, mas não conseguiu
segurar uma lágrima solitária que insistiu em escapar.
Lilica não iria deixar aquela notícia tirar a alegria que
sentia em estar grávida! Era o jeito dela, tirar um olhar
melhor de qualquer situação. Então segurou a mão do marido e com um sorriso maternal disse. – Tudo bem doutor,
se ele for inteligente como o pai, bonito, simpático e divertido como a mãe, ele terá o melhor dos dois mundos!
Não é amor?
G não se segurou, soltou as lágrimas que tinha segurado até então, todas misturadas com muitas gargalhadas,
despertadas pela simplicidade, sabedoria e sinceridade da
frase da esposa.
– É verdade meu amor, não tinha pensado desta forma.
Como sempre você tem razão.
– Como sempre. Ouviu doutor?
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De certa forma, a notícia tirou o peso que acompanhava G. Agora ele podia se preparar e sabia que podia tornar
os caminhos de seu filho mais fáceis do que foram pra ele.
Os preparativos e os meses se sucederam, a alegria foi
crescendo e o que era preocupação se tornou criatividade.
Uma noite Lilica estava preparando o jantar e G apareceu
na porta da cozinha. Tinha o cabelo coberto de talco para
ficar branco; no rosto, ele tinha duas escovas de dentes
presas por uma fita adesiva, imitando um bigode. – Atenção, todos! Quero apresentar minha mais nova criação!
Lilica virou e se deparou com uma pequena cadeira de
rodas e sentada nela, uma tartaruga, que pela forma que
tentava se livrar, não estava se sentido muito confortável
com aquela experiência.
– O que é isso? Que eu saiba não foi você que inventou a cadeira de rodas, muito menos a tartaruga! Ligeireza, o que o papai fez com você?
– Ela está bem! E minha invenção não é a cadeira, é
isto... – ele então revela um controle remoto que trazia
escondido nas costas. – Agora eu posso levar nosso filho
pra passear, mesmo quando a mamãe não quiser. Seremos
a partir deste momento, homenzinhos independentes!
– Independentes?! Meu Deus! O que eu farei do resto
da minha vida? – Disse com um ar teatral.
– Não seja boba! Tome, vamos fazer um test drive.
Ah, pilote olhando pra o visor no controle, ficará mais fácil se orientar... é tipo um vídeo game. É muito divertido!
Se pudesse falar, Ligeireza a tartaruga, certamente
perguntaria: “Divertido pra quem? Eu estou ficando é enjoada”.
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Os três foram então para o jardim, que tinha uma série
de caminhos que se cruzavam entre canteiros e podiam
bem ser usados como circuito para o test drive. Depois
de alguns solavancos Lilica pegou o jeito, para alívio de
Ligeireza e desafiou G para uma corrida, pois viu que a
cadeirinha era até bem rápida.
Ela parecia uma gamer profissional! Manuseava o
controle com destreza e a língua, mordida fora da boca,
parecia fazer as curvas junto com a cadeirinha. Com uma
manobra ousada, ultrapassou a cadeira de G e ganhou a
corrida.
– A história se repete mais uma vez, a tartaruga venceu
a corrida! Iuhu! – A barriga dela já estava grande e ficou fazendo movimentos esquisitos enquanto Lilica fazia
uma espécie de dança da vitória.
Os dois se divertiram muito, o mesmo não se pôde dizer de Ligeireza, que após ser liberada parecia mais verde
do que de costume. De repente, Lilica começou a sentir
as contrações .
– Amor, acho que chegou a hora! Temos que ir para o
hospital. – Disse ela calmamente quando percebeu que a
bolsa havia rompido.
No hospital, tudo estava pronto e chamava a atenção
o quadrinho da porta do quarto. Enquanto outros tantos tinham bichinhos, bonequinhos ou outras coisas neste estilo,
no de Lilica e seu bebê tinha um bonequinho em uma cadeirinha de rodas, um capacete e a frase: “O piloto chegou.”
Berkeley foi crescendo como qualquer criança. G não
via a hora dele poder usar a cadeirinha de rodas e quando
isso aconteceu, ele não coube em si! Primeiro devagarzinho, depois aumentando a velocidade para desespero de
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Lilica e de Ligeireza, que se tornou a vítima favorita das
brincadeiras de pega-pega do garoto. Há boatos de que
ela se tornou a tartaruga mais rápida do bairro. A família
de G era uma referência para os vizinhos e eram muito
queridos por todos.
Um casal jovem que tinha mudado há pouco para a
mesma rua e que tinham ouvido falar deles, resolveu visitá-los. Eles levaram um bolo e foram logo convidados a
entrar. Eles tinham uma filhinha com quase a mesma idade
de Berk. Safira era o nome da menina. Ela tinha um rosto
redondinho com enormes olhos verdes e na cabeça, ornando uma cabeleira vermelha, um arco que não queria ficar
onde deveria. A menina entrou tímida, trazendo a reboque
uma enorme boneca, talvez maior do que ela própria.
Lilica foi até a cozinha e voltou com uma bandeja com
copos e suco. Por trás da parede do corredor, meio curioso
com o movimento em casa, Berk espichava o pescoço.
Carregando no colo Ligeireza, que dormia sossegada e
desinteressada, aproveitando um dos poucos momentos
de sossego que ela podia experimentar entre as brincadeiras de pega-pega.
Ao ver aquele garotinho em um carrinho “diferente”,
os olhos de Safira brilharam e de um pulo só, ela saiu de
perto de sua mãe indo em direção ao seu novo amiguinho,
sequer lembrando de sua bonecona, que caiu desconjuntada no chão.
A primeira reação de Berk foi sair correndo em direção ao seu quarto, com a menina correndo atrás dele.
Na correria, Ligeireza foi jogada ao chão. Assustada, ela
começou a fugir achando que a brincadeira de pega havia
começado novamente. E realmente havia, mas desta vez,
o alvo era Berk.
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Minutos depois, a menina voltou correndo para a sala,
tirou da cabeça da boneca um gorro cheio de corações e a
mamadeira de brinquedo que estava no colo de sua mãe, deu
meia volta e correndo desapareceu novamente no corredor.
A cena que se seguiu tirou risos de todos. Safira voltou
e desta vez não estava sozinha, estava empurrando Berk
em sua cadeira. Ele estava usando o gorro da boneca e na
boca, entremeada de palavras de protesto, a mamadeira
de brinquedo. Embora constrangido, não encontrou forças para resistir à brincadeira de Safira, que desde então,
mostrou-se sempre muito convincente para envolvê-lo
nas mais diversas e constrangedoras situações.
– Filha! O que você está fazendo?
– Nada mamãe, só estamos brincando. Ele não está
lindo?
As gargalhadas se espalharam pela sala. A tarde passou muito agradável para todos, principalmente para Ligeireza, que não se lembrava quando tinha sido a última
vez em que pôde dormir uma tarde inteira em seu terrário.
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