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– Benedito!

Benedito, de joelhos no tapete da sala,
brincava com o ventilador. Aquela brincadeira
estava mesmo ficando perigosa, os dedos
de Benedito quase pegavam nas hélices
do ventilador.

Crá-crá-crá-crá-cá…!
– Benedito! Eu já falei mil vezes pra
você parar!

– Benedito, cuidado com isso. – falou seu pai.
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Benedito continuou enfiando papeizinhos no
ventilador só para ouvir os barulhinhos que
faziam: crá-crá-crá-crá…!
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– Benedito, isso vai te machucar. Para
com isso, vai!
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E o ventilador ventava forte, estava
rá
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muito calor.
crá
á
-cr
c rá
rá
-c

c

– Não, pai meu, você falou só quatro
vezes. – disse Benedito fazendo o quatro
com os dedos da mão. – E quatro é muito
menos que mil.
É que o Benedito sempre gostou das
coisas explicadas certinhas. Tudo o que
ele não entendia, ele perguntava. E quando
não entendia o que lhe explicavam, ele
perguntava o que lhe haviam explicado.
De modo que Benedito, por mais que
entendesse, ficava sempre com uma
sensação de que não tinha entendido
muita coisa. Entende? E seu pai sempre
ajudava, carinhoso.
Até que o pai achou melhor tirar Benedito
de perto do ventilador. Aquela brincadeira
estava ficando mesmo perigosa.
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– Vamos dar uma volta?
– Eba! – respondeu Benedito, levantando
para vestir as sandálias.
Benedito nem estava tão animado assim
para sair, mas ele percebeu que o pai
andava meio tristonho e sabia que quando
passeavam o pai sempre voltava um pouco
mais contente.
Acontece que o pai não arrumava um
emprego para trabalhar fazia um
bom tempo e isso o estava deixando
bem chateado.
Então Benedito foi com o pai até bem
longe na cidade, quase no fim dela, em uma
enorme região cheia de fábricas e galpões,
prédios largos de concreto e ferro, todos
meio parecidos uns com os outros. Vários
deles soltavam fumaça pelas chaminés, e
em outros dava para ouvir alguma coisa ou
alguém fazendo muito barulho lá dentro.
O pai segurou Benedito pela mão, e os
dois subiram por uma grande escada de
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ferro que acabava no topo de uma fábrica
abandonada. Ali fazia menos barulho e a
fumaça ia para outro lado.
O pai tirou um embrulho da bolsa: tinha
trazido pão com tomate e queijo, e um chá
quentinho. E foi bom, porque lá em cima
começou a ventar um pouco frio.
– Pai, quem mora nessas casas
enormes, tão feias?
– Ninguém mora ali, filho. Não são casas,
são fábricas! As pessoas que estão
ali dentro estão trabalhando, fazendo
as coisas. É lá que eles constroem
as cadeiras, as mesas, os pratos, os
carros… Tudo.

– TUDO?
Benedito ficou imaginando que lugar mágico
deveria ser esse, onde se fazia “tudo”.
– É naquela fábrica ali que fizeram essa
faca aqui, por exemplo. – apontou o pai.
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Uia! Benedito ficou imaginando várias pessoas
afiando as lâminas das facas e pintando os
cabos delas de branco. Tinha de ter muito
pincel e tinta!

Olhando para aquelas fábricas e para aquele
buraco que seu pai lhe mostrava, Benedito
percebeu que nunca tinha parado para
pensar de que maneira as coisas tinham
sido feitas.
Ele achava, até então, que todas as
coisas sempre estiveram ali. Mas, não.
Aprendeu, de repente, que tudo era
feito por alguém. Deve ter dado tanto
trabalho costurar as meias marrons que seu
pai colocava nos pés… E os livros que eles
liam, imagina a trabalheira para fazer!
– E quem fez o nosso carro, pai?
– Hm… Não sei. Foi um
monte de gente, mas eu não
conheço nenhum deles.

– É, Benedito, tudo foi feito por alguém. Essa
caneca, esse prato, alguém ficou fazendo
essas coisas um tempão pra cada uma delas
estar aqui na nossa mão. Aquele buraco no
chão lá embaixo, alguém foi lá e cavou.
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– E a minha bicicleta, pai meu,
quem foi que fez? Deve ter
sido um cara muito legal, porque ela é boa
demais. Deve ser um cara muito inteligente,
porque eu acho muito difícil mexer nela,
desmontar, tem muita peça…
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– Também não sei, não conheço quem fez.
Só vi a bicicleta pronta já.
– Pai meu, é ali nessas fábricas que eles
fazem as maçãs?
– Não, Benedito, as maçãs nascem
em árvores.
– E como é que as árvores
fazem as maçãs?
– Não sei direito, Benedito. O que nasce
em árvore ninguém consegue fazer,
nenhuma fábrica, só as árvores mesmo.
– Ah! Então as pessoas das fábricas não
sabem fazer “tudo”!
O pai percebeu que tinha exagerado quando
falou das fábricas. Muitas coisas não se
faziam ali.
Benedito foi quem deu a ideia de criar
uma lista das coisas que não são feitas
nas fábricas. Os dois listaram tudo que
lembraram em um pedaço de papel de pão,
ali em cima do telhado.
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– Tudo isso não se faz nas fábricas, né? –
falou o pai.

árvore de flores roxas, aquelas cheirosas,
flores de Manacá.

– E o cachorro, o gato, o cavalo e todos
os animais, também não, né?

– É, Benedito, as flores e o cheiro delas
não é a gente quem faz, nem fazer a
árvore nascer a gente faz. A gente só
ajudou, né?

– Também não, Benedito. Anota aí: nem o
dia, nem a noite.
– Nem o frio… – tremeu um pouco Benedito,
agora ventava forte. – É muita coisa, pai
meu. Acho que vou terminar a lista depois.
– É melhor, filho. Acho bom a gente descer
para nossa casa.
– E a nossa casa? Quem fez? Tão bonita!
– Ah, esse eu conheci, era um homem
forte, baixinho, de bigode… Usava boné…
Mas… Eu não me lembro o nome dele…
Benedito percebeu que seu pai tinha ficado
um pouco triste de ter esquecido o nome
do construtor da casa que eles tanto
amavam. E falou para animá-lo:

– Pai meu… Quem faz, então, tudo isso que
as pessoas das fábricas não fazem?
O pai ficou olhando longe, calado e
depois falou:
– Também não conheço direito, meu filho.
Só sei que deve ser alguém muito forte,
porque parece que não se cansa nunca… E
muito sábio…
E os dois começaram a descer a
escada de ferro.
– Pai meu, eu quero conhecer quem fez a
minha bicicleta.
– Também quero. Vamos lá na fábrica de
bicicletas de tarde, depois do almoço?

– Pai, o jardim eu sei que foi você quem
fez! Eu ajudei um pouco. Foi eu e você que
colocamos as sementes no chão daquela

– Boa ideia, pai!
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Quanta descoberta em um dia só! Que tarde
incrível eles viveriam! Benedito almoçava
tão afoito que quase enfiou a colher da
sobremesa pelo nariz. E falava, com os
pensamentos todos acelerados:
– Puxa, só agora vou começar a ver onde
se constroem as coisas… Por
que não pensei nisso antes?
Como será a fábrica de
dados, hein? E de telefone? E
de espingarda? De sabonete?
		
E de livro?

O pai tentava acalmá-lo:
– Calma, bendito Benedito! Respira para
comer. Mais devagar…
Benedito respirou fundo, e na cabeça
dele vários pensamentos vinham ao
mesmo tempo:
– Pai, olha o que eu pensei agora: esse
tomate que estou comendo alguém
plantou, e alguém regou, e alguém
colheu, e alguém trouxe para o
supermercado, e alguém arrumou na
prateleira do supermercado, e alguém
vendeu, e alguém trouxe para nossa casa,
e alguém cozinhou ele e só aí, depois de
tudo isso, está aqui no meu prato! Que
caminhada comprida desse tomate! Vou
até comer com mais cuidado agora.
Apareceu na cozinha Jussara – a irmã
de Benedito – com uma cara estranha,
olhos esbugalhados, bicuda, assustada,
andando devagar.
– Papai…
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– falava baixinho.

– Oi Jussara, o que é essa cara?
– Papai…

– Então pai, ela está se mexendo sem mim
agora. Ela não era assim…

– Fala o que é, Jussara. Estou
ficando preocupado.
– Papai… A bicicleta do Benedito…

– O quê? Roubaram?

– Não! Ela tá lá no quintal. Mas ela
tá estranha…
Daí, Benedito, brincando com um pedacinho
de macarrão, explicou:
– Ah é, pai! Esqueci de falar para você. Ela
está se mexendo agora.
– Como assim?! – o pai pegou na mão dos
dois e correram lá para o quintal.
A bicicleta passeava sozinha pelo
quintal brincando com as borboletas,
cavoucando a terra do jardim, e chegou
até a cumprimentar Benedito com sua
campainha de lata:
– Rrriiim!

RRRIIIMMM
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– Ela tá viva! – falou Jussara.
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– Não! Ela sempre foi viva, desde o dia
em que eu dei o nome para ela. Ela
só aprendeu a andar sozinha agora. –
explicou Benedito.
– É estranho, filho. Os objetos não têm
vida, mas essa bicicleta agora tem!
– Deve ser porque o Benedito gosta muito
dela, conversa com ela, cuida, é amigo
dela. Daí ela percebeu que é viva, né pai?
– É, deve ser. O Benedito pôs até um
nome nela. Como é mesmo, filho?

– Dianadione.
Jussara gostou:

– Sim, pai! Ué.
– Então vamos pra cozinha, limpar lá, lavar
a louça do almoço, que já está ficando
tarde pra gente dar uma volta.
– Vamos lá! Cuidado com o pezão sujo,
hein Benedito! – cuidou Jussara.
Benedito tirou as sandálias, arrumou ali no
canto da porta e entrou, correndo descalço.
Dianadione rodou as rodinhas no tapetinho
da entrada e foi junto.

RRIIIMMMM MM
RRIIIMMM
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– Que nome chique!
– É por causa do filme que vi com o pai. –
explicou Benedito.
– Filme…? Ah! O Indiana Jones! – o pai
se lembrou.

Depois de limparem toda a cozinha
do almoço, saíram no meio da tarde
para o passeio.
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Chegaram no enorme portão de ferro da
entrada da fábrica. Ficava ali, dentro de uma
cabine, um homem sentado, todo vestido
de azul-escuro, chapéu sério também
azul-escuro e óculos azul-marinho. O homem
começou a acenar com as
mãos afobadas e falar:

O pai, Jussara, Benedito e Dianadione
olharam em volta, mas não encontraram fila
por ali. Só havia eles em todo o quarteirão!
– Não estou vendo ninguém, nem nenhuma
fila, senhor. – falou, com cuidado, o pai.

– Entrem na fila! Cuidado
com a fila, por favor!
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– Hm… Nesse caso vocês deram sorte, são
os primeiros da fila e serão prontamente
atendidos. Se bem que, de verdade…
Essa fila nunca tem ninguém… – e ajeitou
seu chapéu. – E os senhores querem
entrar por quê?
– Queria ver se tem alguma vaga de
emprego para mim, estou precisando
trabalhar, trouxe até meu currículo. E
também aproveitei e trouxe meus filhos
para conhecerem a fábrica. – disse o pai.

paraquedista, soldado aposentado,
muitas coisas… E cá estou eu de guarda
de guarita! Mas aqui não há vagas,
meu senhor. – terminou a fala secamente.
O pai coçou a cabeça, desolado. O guarda
mudou de assunto:
– Os três na fila são seus filhos?
– Não. A menina e o menino são, já a
bicicleta é uma amiga do meu filho.

– E você tem experiência em
trabalhar do quê?

– Hm… E como você pode comprovar?
– perguntou o homem, erguendo um
pouco o queixo.

– Bom… Já trabalhei em muitos lugares e…

– Que eles são meus filhos?

o homem de azul interrompeu o pai.
– Eu já fui dobrador de bula de remédio,
enchedor de linguiça em uma fazenda,
fui funcionário do ano em uma empresa
de afinador de palitos de dentes, fui
músico de orquestra, sambista, jogador
de xadrez profissional, enxugador de
gelo e leite derramado na Lactoplus
LTDA Corporações Ilimitada,

– Sim.
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– Eu também! –

– Ué… São meus filhos, tenho certeza! – o
pai ficou um pouco confuso.
– Hm… – o homem ergueu ainda
mais o queixo.
– Quer que eu vá buscar os documentos
deles em casa?

O homem tirou o chapéu, relaxou o queixo
e respondeu:
– Nada de documentos! Não é preciso.
Eu perguntei apenas se tem “como você
comprovar”, não falei que você “tem
que comprovar”.
– Mas eu tenho ou não que comprovar que
são meus filhos para entrar na fábrica?
– Teria, se eu duvidasse que fossem seus
filhos. Mas… – disse o homem lixando as
unhas da mão.

– O quê?! – o pai falou um
tanto impaciente.
– Eu não duvido que sejam seus filhos. O
menininho tem até o seu jeito de andar
e de ficar parado, parece muito com
você. A menina tem o branco dos olhos
igualzinho ao seu. Mas…

– O quê?
– Não poderão entrar se não pegarem a
senha de visitante.
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– Ah, tá. E onde é que eu pego a senha?
– Lá dentro, no primeiro andar.
O pai não entendeu nada:
– Mas… Mas como eu vou entrar para
pegar a senha sendo que só se entra
com a senha?
– O senhor devia ter pensado nisso antes.
Isso não é problema meu.
O homem ergueu o chapéu azul-escuro,
parecia meio cansado. E continuou em
tom enfadonho:
– Na verdade é que montaram o “setor
de senhas” só depois de terem feito
o “setor de segurança da entrada”, e
como a única sala vaga para se construir
o “setor de senhas” na época ficava ali
no primeiro andar aconteceu de termos
esse problema.
– E vocês não querem resolver isso? Não
está meio bagunçado?
O homem respirou fundo, como se pegasse
ar e paciência e explicou:
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– Já foi aprovado, junto aos diretores da
fábrica, o projeto para a troca do local
do “setor de senhas”. Ele ficará onde hoje
fica o “setor de segurança da entrada”.
Por seu lado, o “setor de segurança da
entrada” ficará onde hoje é o “setor de
senhas”. Isso resolverá o problema, eu
acredito. Essa mudança está sendo agora
analisada pelos administradores chefes
desta fábrica que, se aprovarem, terão de
conseguir apoio dos chefes de gabinete
da fábrica. Mas, até o final do ano que
vem, acho que estará tudo resolvido. O
importante é que vocês fiquem na fila.
– Vai demorar muito, senhor! – reclamou
Benedito, que já estava ficando triste.
Jussara já estava quase dormindo sentada
em um canto, na guia da calçada.
O homem de azul ergueu o chapéu e
disse animado:
– Ah, não! Foi por esse motivo que
elaboramos esse adesivo de “visitante
temporário”, que permite a permanência
por cinco minutos de pessoas que não
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trabalham aqui. Atenção, eu disse
cinco minutos! Nem mais nem menos!
É o tempo necessário para você ir até o
primeiro andar, pegar a senha e trazê-la
até aqui de volta.
-he…
he-he
O homem soltou uma risada contida meio
estranha. Colou com um tapa, meio brusco,
o adesivo no peito do pai e destravou a
tranca do enorme portão de ferro.
O pai olhava, meio perdido, para o adesivo e
para o homem.

– Corre, senão não
vai dar tempo!
– o guarda avisou.

O pai deu uma suspirada e foi correndo tão
rápido que surpreendeu.
– Nossa! Meu pai disparou que nem uma
flecha! – disse Benedito, emocionado.
– É. Ele deveria participar de competições. –
o homem comentou, não muito animado.
Em quatro minutos estava de volta, suando
e quase sem ar. E ergueu, cansado, a mão
no alto segurando um papelzinho com o
número da senha.

– Eba!!!

Como ninguém apareceu, o guarda
gritou de novo:

– 639-B! SENHA 639-B!
Olharam para os lados procurando quem
pudesse ter a senha que o homem chamava.
Mas não tinha ninguém ali nas redondezas,
só um monte de paredes e calçadas cinzas.
Fora o pai, Benedito, Jussara e Dianadione
ali em fila, aquilo era um vazio enorme! O
homem, então, riscou um papel que tinha na
sua pequena mesa e gritou:

– comemorou Benedito. Jussara já roncava
na sombra de uma arvorezinha ali no canto.

– 737-A! SENHA 737-A!

O homem de azul-escuro ergueu as
sobrancelhas sussurrando:

– É a nossa! É a nossa!

– Se a gente confiasse uns nos outros nunca
iríamos precisar de senhas.

E gritou lá de dentro da cabine:

– SENHA 639-B!
O pai olhou e viu que não era a dele… A dele
era a 737-A. Quando será que a chamariam?
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Entregaram o papelzinho da senha ao
homem, que conferiu cuidadosamente:
– Sim, sim. Tudo certo, podem entrar. – e
destrancou o portão enorme de ferro.
– Bom passeio na fábrica das bicicletas!
E depois disse baixinho:
– Não sei por que tanta vontade assim de entrar
em uma fábrica…
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Lá dentro da fábrica tinha um salão enorme,
tão grande que havia muito eco do barulho
das imensas máquinas com grandes braços
eletrônicos que tinham por ali.
TUM
TUM
– Aqueles são os operários. – falou o pai,
apontando para as poucas pessoas que
estavam na fábrica.
As crianças observaram que um operário
para falar com o outro tinha que gritar,
senão não se ouviam:
– ME PASSE O MARTELO! – gritava um.
– Você gosta de marmelo? – não
entendia o outro.

crac
crac

rac

crac

Essa barulheira deixou Benedito meio
irritado e dolorido da cabeça. Jussara,
por sua vez, estava toda alerta,
querendo saber como funcionavam
aquelas máquinas.
O pai sugeriu de irem
conversar com um dos
trabalhadores.

Chegaram perto de um que não parava de
apertar parafusos em peças que vinham
por uma comprida esteira rolante à sua
crac
frente. Vinha uma peça e “crac”, ele cochava
o parafuso, vinha outra e “crac”, cochava
outro parafuso, vinha outra e “crac”… “crac”…
crac
“crac”… Não falhava uma sequer! Jussara
crac
pensou: “Acho que nem poderia falhar, né,
senão perderia o emprego”.
O pai sugeriu de irem conversar com uma
mulher operária que estava mais longe
daquela barulheira, em uma parte mais
acima do salão.
No caminho deram de frente, de repente,
com um homem baixinho, estranho,
de cabelo bem escovado e paletó
extremamente alinhado. Ele acenou com
a cabeça para o pai e falou em uma voz
muito séria:
– O patrão quer falar com o senhor.
– Comigo? – o pai estranhou.
– Sim. Daqui trinta e dois minutos.

crac

crac

crac
crac
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O homem franzino se virou e sumiu
rapidamente por uma porta no final
do corredor.
O pai e as crianças foram falar com a operária:
– O que você está fazendo? – puxou
assunto Benedito.
– Estou puxando essa alavanca e apert ando
botões.

– respondeu a operária.

– E por quê?
– P a r a fa z e r fu n c i o n a r a m á q u i n a q u e c r i a
peças de biciclet as.

– Uia! E que peça das bicicletas você cria? –
se animou Benedito.
– Não sei.

– Não sabe?
– É. Cada dia essa máquina é programada
p a r a f a z e r u m a p e ç a d i fe r e n t e . E u s ó
me preocupo com as alavancas e os
b ot õ e s. A b a i xo a a l ava n c a q u a n d o e s s a
luzinha acende e aperto os botões quando
essas outras luzinhas piscam… Essa é
m i n h a fu n ç ã o.
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– Então não foi você que fez a minha
bicicleta, não é mesmo?
– Acho difícil, porque eu não sei
fa z e r b i c i c l et a s.

– E você sabe quem fez a minha bicicleta?
Ela foi feita aqui!
– H m … Vo c ê n ã o v a i e n c o n t r a r q u e m fe z
sua biciclet a.

– Por quê?
– Po rq u e a q u i n i n g u é m s a b e fa z e r b i c i c l et a s.
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– Mas não é daqui que saem as bicicletas? –
perguntou o pai.
– S i m . M a s a q u i n i n g u é m s a b e fa z e r
b i c i c l et a s. C a d a u m s a b e fa z e r u m a p a r t e
de uma peça que depois vira uma biciclet a.

d a fá b r i c a e st ã o c o r t a n d o g a st o s. O u v i fa l a r
que vão demitir até o guarda da port aria,
irão inst alar lá uma guarit a eletrônica
a u t o m á t i c a . B e m m e l h o r, n ã o é m e s m o ?

– Hm… Eu não acho. – discordou o pai.

– Entendi. Mas quem é que junta as partes
para a bicicleta virar bicicleta?

– E s s a fá b r i c a é m u i t o m o d e r n a ! M u i t o

– Cada um mont a uma parte. De modo

– E o guarda vai trabalhar aonde?

que ninguém aqui sabe mont ar biciclet as,
apenas partes de biciclet as.

A mulher respondia tudo com muita frieza e
com as palavras meio robóticas.
– Preciso volt ar ao trabalho

– e se virou

para as alavancas e botões.
O pai ainda cutucou o ombro da operária
para perguntar:
– Com licença, só mais uma dúvida. Sabe
onde posso deixar meu currículo?

inovadora!

– disse a operária.

– É… Não sei, não tinha pensado nisso.

E ficaram de cabeça baixa, pensativos.
O homem baixinho esquisito apareceu de novo
por ali. Parecia que surgia de repente, do nada.
Ele disse ao pai:
– O patrão não quer mais falar com o
senhor. – cumprimentou solenemente com um
aceno de cabeça, se virou e foi embora veloz
corredor adentro.

A operária fez uma cara de surpresa:

“Ora, tudo bem, né”, o pai pensou consigo,
sem entender direito.

– O senhor procura emprego aqui? Não há

– Cadê a Dianadione, hein?! –

vagas aqui, senhor! Nem adiant a. Os donos

Jussara reparou de repente.
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– É mesmo, cadê ela? –
ficou preocupado Benedito.
No meio de tanta bicicleta
parecida, Dianadione tinha sumido.
– Você viu Dianadione?
Correram preocupados para todo o canto,
mas Benedito a encontrou rapidinho. Ela estava
empinando e tentando derrubar uma daquelas
bicicletas ali de cima da esteira das máquinas.

E nenhuma dessas tem nome, nem
conhecem a estrada de terra no final da
cidade, aquela depois que acaba a Estrada
dos Limoeiros, e também nem conhecem
a rua da nossa casa…
Dianadione queria ir embora dali e começou
a empurrar Benedito para a porta de saída.

– É, são iguais a ela.

RRIIIIIMM!!!
– RRIIIM!!!
RRIIM!!!
Na saída encontraram o guarda da portaria.
Quase não o reconheceram, sem uniforme
e arrumando sua maleta para ir embora.
Uns outros homens instalavam ali uma
guarita eletrônica.

– Não são não. Dianadione é bem mais suja,
tem um amassado no guidão, é arranhada
na frente e as rodas são estouradas quase!

– Olha essa guarita nova, gente! Que luxo!
Essa fábrica é mesmo muito inovadora! –
entusiasmou-se o, agora, ex-guarda.
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– A Dianadione parece muito com essas
daí, né pai?

Voltando da fábrica, na praça perto de
casa, encontraram uma mulher sentada
em um tecido colorido no chão. Bonita, a
mulher trançava um balaio de palha com
mais facilidade do que Jussara amarrava os
cadarços do seu tênis.
– É uma artesã. – explicou o pai.
Sentada ali, a artesã fazia e vendia seus
balaios, cantarolando. Benedito passou sem
tirar os olhos dela.
– Bonita bicicleta, hein! – a mulher
elogiou Dianadione.
Benedito ficou envergonhado e fechou a
cara, apressando os passos.
RRIIIMMMM!!

RRRRIIM!!!
RRIIIMMM!!!
RRIIMM!!!

RRIIIIIMM!!!

No dia seguinte, quando Benedito acordou,
era uma tranquila manhã de domingo com
um sol bem suave, e os passarinhos estavam
bastante coloridos. Benedito, depois de ir
ao banheiro lavar a cara, escovar os dentes
e fazer xixi, encontrou o pai no fundo de

40

casa serrando madeiras e batendo pregos
com martelo.
– Decidi fazer a minha própria bicicleta,
filho meu. Ela vai ser amiga da Dianadione!
E tem mais! Decidi ser o dono da minha
própria empresa! Montado em minha
própria bicicleta eu vou ser o maior
entregador de esfirras da cidade!
Benedito ficou preocupado, porque parecia
que a bicicleta do pai estava ficando
meio bamba.
– Tá meio bamba sim, Benedito! Mas
faltam uns apertos nos parafusos e
uns ajustes nestas cordas aqui… Vai
ficar certinha!
– Bonita ela tá, pai meu!
O pai tinha feito o quadro da bicicleta de
bambu, o guidão com um galho seco de
árvore de flor de jasmim-manga, o banco ele
fez com uma botina de couro duro virada
de ponta cabeça, a corrente ele fez com
uns arames, o pedal era de toco de madeira
com vários parafusos…
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E as rodas e os pneus? Mais pareciam
partes de uma nave espacial alienígena, eram
feitas de antenas velhas de TV enroladas em
vários pedaços de borracha preta. E toda a
bicicleta era amarrada por cordas e cheia
de parafusos. Será que essa bicicleta iria
parar de pé?
O pai, terminando de apertar os nós
das cordas na bicicleta, disse todo cheio
de orgulho:
– Essa bicicleta vai se chamar Teresa!
Nesse momento tocou o celular do pai:
– Alou! – atendeu todo elegante – Sim,
serviços de entregas velozes! Você vai
querer esfirra do quê? Hm… Queijo… Com
tomate seco… Hm… E um suco de laranja…
Certo. Tudo anotado. Já já chego aí!
O pai desligou o telefone empolgado:
– Benedito, já tenho o primeiro cliente!

No primeiro quarteirão até que Teresa foi
bem, mesmo que chacoalhando um tanto. O
pai sorria feliz, apesar de estar carregando
nas costas uma mochila bem pesada cheia
de esfirras.
Mas, na ladeira, alguma peça do pedal se
soltou e Benedito viu seu pai passar veloz
por ele: zuu u m m m
– Esqueci de fazer o freio!!! – gritou o pai.
C ATA P L U M
!
!
!
!
Á

TUM!!
C!R

TUM

O pai bateu nas moitas no final da ladeira.
Caiu no meio do mato, ralou o joelho e um
pouco do cotovelo, mas nem se machucou
muito. Já a Teresa tinha se espatifado!
Poucas peças ficaram inteiras. E as esfirras…
Todas pelo chão.
O pai ficou muito triste, andava para cá
e para lá tentando encontrar as peças
da bicicleta que estavam por todos os
lados da grama…

Benedito foi correndo buscar Dianadione,
queria ir junto para ver a nova bicicleta
do pai andar.

– E agora, Benedito? Caramba! É o primeiro
dia da minha empresa e já estou falido!
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O menino pensou, pensou e pensou… Havia
alguma forma de realegrar seu pai? Ele não
conseguia encontrar nenhuma boa ideia.
Então, os dois pegaram o que encontraram
da bicicleta espatifada e subiram a ladeira.
No caminho encontraram a artesã no
mesmo lugar onde tinham encontrado antes,
sentada no seu tecido colorido.
– Que bonitos esses bambus que estão
levando! – ela elogiou. – Vão construir
alguma coisa com eles?
– Vamos tentar reconstruir minha
bicicleta, porque ela acabou de quebrar
inteira. – falou o pai.
– Que legal! Você fez sua bicicleta com
tudo isso! Mas tenho que te falar: esses
aí não são os melhores bambus para isso
que você quer não, hein!
–Ah, não?
Então a artesã explicou sobre os vários
tipos de bambus, tipos de madeira, tipos de
nós em arame e nós em cordas que existiam.
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O pai prestou bastante atenção na
explicação e entendeu que precisava
fazer com mais calma a sua bicicleta e
aprender mais sobre um monte de coisas.
Ele se animou!

– Agora sim
vamos criar uma
bicicleta linda!
Benedito e o pai foram colher outros
bambus, mais firmes, e ficaram um bom
tempo criando a nova bicicleta.
Era domingo de manhã quando o pai deu
o último nó na nova Teresa. Benedito e
seu pai subiram em suas bicicletas, tão
cuidadas. Mas não iam entregar esfirras,
iam sim dar um passeio bem longo e para
bem longe, lá para além da estrada de
terra depois do fim da cidade.
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O pai ainda chacoalhava um pouco em cima de
sua bicicleta meio bamba, preocupado, mas ia.

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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Desempregado, o pai de Jussara e Benedito
vai procurar trabalho em uma fábrica de
bicicletas! A curiosidade do menino está a
todo vapor:

Como as coisas
são feitas? Quem é
que as faz?
Na fábrica, os três conversam com os
operários, mas, misteriosamente, nenhum
deles sabe explicar como se faz uma
bicicleta. No caminho de volta para casa,
o trio conhece uma artesã que, essa
sim, explica como se fazer uma bicicleta
diferente, toda bamba!

PATROCÍNIO
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