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Um dia, passeando sozinha pelo seu quintal,
Jussara encontrou no chão um besouro
caído de costas. Ele mexia as patinhas,
afobado, com a barriga para cima.
“Ele não consegue se desvirar!”, pensou
Jussara. Então ela se agachou para
desvirá-lo, mas parou a mão no ar. Pensou:
“Será que eu, desvirando ele, estaria mesmo
ajudando? Ou atrapalhando?”
Quase todas as pessoas que conhecia
haviam lhe ensinado que se deve sempre
ajudar a todos que precisam de socorro.
Mas e aquele animalzinho, o besouro,
pedia socorro?

“ Talvez ele até
esteja se divertindo
de ponta-cabeça…”,
ponta-cabeça

		

pensou Jussara.

E pensava tanto que esqueceu a mão parada
no ar. Quando percebeu que estava daquele
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jeito já há um tempão, balançou a
mão e deu risada.
E continuou ali, agachada, olhando
para o bichinho que se debatia para
um lado e para o outro, mexendo as
seis patinhas e as antenas. Será que ele
estava aflito? Ou será que dançava? Como
Jussara poderia saber? Talvez o besouro
estivesse caindo na gargalhada, igual Jussara
tinha acabado de fazer. Afinal, alguém aqui
sabe como besouro dá risada? Eu não
sei, Jussara não sabia, e é por isso
que ela pensava tanto se desvirava o
bichinho ou não. Poderia achar que
estava ajudando e, na verdade, talvez
estivesse era estragando toda uma
pequena alegria daquele inseto.

hahahahaha

Jussara lembrou que um dia, brincando ali
mesmo naquele quintal, em um verão bem
quente, resolveu fazer uma surpresa para
sua mãe: quando ela chegasse do trabalho
iria encontrar o jardim limpinho, com as
plantas e as flores bem cuidadas e felizes.
Jussara, então, pegou a vassoura e varreu
todo o jardim sem perceber que pisava nas
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plantinhas e as machucava com a vassoura.
E imaginando que estariam com sede por
causa do calor, regou tanto as flores que
elas quase se afogaram. A mãe, quando viu
a surpresa, brigou muito com Jussara, que
ficou muito decepcionada…
“Só queria ajudar”, ela lembrava… Nunca mais
queria magoar nem estragar a alegria de
ninguém. Era melhor deixar o besourinho
ali, como estava, balançando com o casco
duro no chão.

Ai…

Ou não?

Seria mais fácil se ao menos
ele falasse para Jussara o que
queria… Mas, os bichos falam?
Ela lembrou de Lino,
o cachorrinho que vivia
com eles, lembrou que
entendia quando Lino
estava triste,
ou estava alegre,
ou com fome,
ou quando
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queria passear. Jussara reparou que até
conversava bastante com Lino e o conhecia
bem. Mas, e aquele besouro? Quem era ele?
– tentou perguntar baixinho,
mas ele continuou esperneando ali do
mesmo jeito.

– Quem é você?

Jussara ouvia algo como um zum-zum-zum,
zum-zum-zum
pensou que alguma coisa ele deveria estar
falando, mas era ela que não entendia a
língua do besouro.
– Eu não sei falar besourês,
só um pouco de cachorrês.
Jussara estava bastante pensativa
e preocupada.
Chegou bem perto para
tentar ver os olhos
do besouro, parecia
que estavam
aflitos. Jussara
não resistiu, deu um
empurrãozinho nas
costas do besouro e
o desvirou.

– Se ficou chateado, ele arruma um jeito de
cair de costas de novo. – concluiu Jussara,
esperta e aliviada.
Ficou ainda mais tranquila quando viu
que o besourinho saía correndo alegre
dali. Jussara abriu um sorriso e
saiu, assobiando…

fi-fiu-fii-fiuu

Bebeu um copo d'água com
muita sede e quando calçava
seu tênis, se preparando para
ir para rua brincar com seus
amigos, pensou feliz:
– Agora o besourinho já deve estar
contando para todos seus amigos o que
aconteceu. Se eu não tivesse ajudado o
besourinho acho que ele ia morrer de
fome ali, de ponta-cabeça… Mas não era a
hora dele, porque eu salvei ele… – e sorriu
orgulhosa dela mesma.
Jussara aprendeu há pouco tempo que cada
um tinha sua hora de morrer. Isso aconteceu
há pouco mais de um mês quando foi ao
cemitério no enterro de Dona Tereza, uma
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vizinha de que gostava muito. No cemitério,
Jussara se sentiu muito tristonha. Deixou
uma flor de despedida para a defunta e
perguntou para sua mãe por que a vizinha
tinha morrido.
– Tinha chegado a hora dela, filha. Ela já
tinha vivido bastante, e essa é a ordem
natural das coisas. A gente vive e depois
morre. – respondeu sua mãe.
Desde aquele dia de despedida da Dona
Tereza, Jussara começou a se perguntar
se “a hora” de sua mãe e de seu pai
estava perto de chegar. E de seu irmão?
E do besouro? Será que tinha chegado
“a hora” do besouro morrer e ela
tinha atrapalhado?

– Será que eu
desarrumei a “ORDEM
NATURAL DAS COISAS” ?
– pensou em voz alta, lembrando do que
sua mãe lhe dissera no cemitério.
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Jussara começou a ficar
preocupada, parou até de amarrar
o cadarço do tênis que estava
calçando. Agora, olhava pela
janela de seu quarto
pensando em
tudo aquilo.
– Será que eu
atrapalhei a
morte? Será que
a morte vai ficar brava
comigo? – se perguntava.

Será?
Daí se lembrou que a morte não era uma
pessoa… Mas, então o que é a morte?!?
Desistiu de brincar com os amigos, estava
cada vez mais confusa, queria ficar um
pouco quieta.
Em silêncio e com os cadarços
desamarrados, olhava pela janela as pessoas
passando na rua. Nunca mais queria
atrapalhar a “ordem natural das coisas”…
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De repente saiu correndo para o quintal.
Procurou… Procurou… E encontrou… Debaixo
de um tijolo velho, lá do outro lado do
quintal, o besourinho.
Pegou o bichinho, colocou no mesmo
lugar que o tinha encontrado
pela primeira vez e o virou de
barriga para cima. O besouro, de
novo, começou a se debater e não
conseguia se virar, angustiado.
Jussara olhava aquela cena e ficava ainda
mais confusa. Achava que assim resolveria
suas perguntas e arrumaria o que havia
mexido na “ordem natural das coisas”,
mas parecia que agora tinha bagunçado
ainda mais.
– Agora que eu atrapalhei o besourinho
mesmo. – pensava.
Era tanta dúvida que
Jussara ficou
muito irritada.
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Decidiu desvirar o bichinho novamente,
deu-lhe um cutucão e falou para ele sair dali
logo, antes que ela atrapalhasse sem querer
ainda mais o seu caminho.
E, então, quando o bichinho
corria dali, indo em direção
à sombra do tijolo para se
esconder, o Benedito – o irmão
de Jussara – veio com sua
bicicleta e…

ahh!

plaft!!!

… passou com os pneus
em cima do besourinho,
esmagando-o sem
nem perceber.
– Ahh! – gritou Jussara.
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Benedito, que não tinha percebido o que
acontecia, se assustou:
– Que que foi, Jussara?
– Você
passou
em em
cima
dele!
NãoNão
viu?!?
– –
– Você
passou
cima
dele!
viu?!?
e apontou
para
o besourinho
todo
esmagado.
e apontou
para
o besourinho
todo
esmagado.
Benedito percebeu o que tinha feito, mas
não ficou muito preocupado e disse:
– Ah, Jussara!
– Ah, Jussara!
É só umÉbesouro,
só um besouro,
ali no ali no jardim
jardim tem tanto bicho desse! Tem tanto bicho!!!
bicho!!! Você
Você vai
vai tomar
tomar conta
conta de
de todos?
todos? EE quando
quandoum
umpernilongo
pernilongovem
vemeete
tepica,
pica,você
vocênão bate
não bate
nele?
nele?
OuOu
atéaté
esmaga
esmaga
ele?
ele?
É mesmo, né? Jussara não havia lembrado
de que ontem mesmo tinha batido em um
mosquito que a estava perturbando. Sentiu
dó do mosquitinho…
Mas para ela aquele besouro havia se
tornado algo a mais, ele era especial. Era
tão pequeno e se conheceram tão pouco…
Mesmo assim, o seu breve encontro com
o bichinho tinha bagunçado bastante os
pensamentos de Jussara. A menina nunca
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tinha ido tão longe em seus próprios
pensamentos, e gostou de passar por
tudo aquilo.

Enquanto Benedito tapava o buraco com
a terra, Jussara olhava para todos os
bichinhos que estavam pelo pequeno jardim.
Eram muitos.

Jussara convenceu o irmão de que o
besouro esmagado merecia um enterro.
Benedito cavou um buraco no jardim e
Jussara – de olhos fechados – jogou o
besouro lá dentro dizendo baixinho:
– Fica bem
lá n
o a
lém

,m

ui

Se encantou com uma borboleta amarela
que voava e pousou em cima de uma
florzinha alaranjada. Jussara quis ver mais
de perto e a borboleta saiu voando. Olhou
para a flor e viu que uma pétala tinha
caído dela.
– Você não sente falta das suas folhas
quando elas caem? Deve ser difícil dar
tchau para elas, não é?
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Jussara falava, mas a flor continuou calada,
balançando devagar junto com o vento.

.

– É né, algum dia elas têm de

murmurou Jussara.
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Começou a reparar em como as outras
pétalas que não tinham caído eram bonitas
e nas várias pétalas pequeninas, que ainda
estavam brotando.
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Desde esse dia Jussara nunca deixou de
reparar que por toda a sua vida, até mesmo
quando já estava velhinha, nunca pararam de
lhe brotar novos amigos, como daquela flor
brotavam pétalas alaranjadas.
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Ricardo
Bagge

Gosto de rabiscar (bem antes de ter
aprendido a falar). Desenhava em folhas
soltas que meu pai trazia da gráfica e até
nos cantinhos dos cadernos da escola.
Sou ilustrador, ator e arte educador. Ao
receber o convite do amigo Luis Mioto,
aceitei o desafio para colorir essas histórias
supremas. Ilustrar este livro foi reencontrar
com aquela criança que desenhava
peraltices nas aulas de matemática.

Luis Henrique
Mioto

Eu gosto de escrever desde tanto tempo
que nem me lembro mais. De vez em quando
acho que os textos que escrevo ficam legais
e mostro para as pessoas que gosto. Sou
escritor, professor, historiador e pesquisador
da área da Educação. Também trabalho
com cinema e escrevo roteiros de filmes.
Sou pai do Lao, um menino que está com
cinco anos de idade. Com muito cuidado e
carinho escrevi a história que está neste
livro, trazendo algumas profundidades que
percebo na vida e nas crianças que encontro.
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Um dia, passeando sozinha no quintal,
Jussara encontrou no chão um besouro
caído de costas. Ela pensou em desvirá-lo,
mas parou a mão no ar. Será que
desvirando o besouro, estaria mesmo
o ajudando? Talvez ele esteja até se
divertindo de ponta-cabeça. Seria mais
fácil se ao menos ele falasse para Jussara
o que queria... Mas, os bichos falam? Será
que chegou a hora do besouro morrer e
Jussara estava atrapalhando a morte?

Mas o que é a morte,
Jussara?
O que é a morte,
besourinho?
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