
 

 

CONCURSO ESCOLAR “PAZ PARA A PALESTINA” 

 

 

Natureza do trabalho: PRODUÇÃO ESCRITA – FICÇÃO 

 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA MADALENA DO PICO 

 

 

Ano: 5º   Turma: A 

 

Aluna: Laurinda Macedo 

 

Professora responsável: Ana Monteiro 

 

 

 

 

Abril 2010 

 

 

 

 

 



 

Um novo começo! 

 

Era uma vez um menino israelita chamado Igor. Ele era muito aventureiro e vivia em Israel numa casa 

muito pequena e acolhedora, mas com cinco irmãos, duas irmãs e os pais.  

Um dia, o pai foi para a uma localidade perto das ruínas de Jericó sem ninguém de casa saber, mas Igor, 

que estava acordado, ouviu o pai e vestindo-se rapidamente, seguiu-o. Quando chegou lá, Igor 

escondeu-se sempre cautelosamente para se proteger, pois a zona era muito perigosa. Andou a passear 

por entre as muralhas destruídas e acabou por se afastar muito da zona onde o pai estava. Quando 

voltou ao mesmo sítio, o pai e os soldados já tinham voltado para casa. 

Então, Igor ficou muito nervoso porque não sabia o caminho de volta para casa, e para se acalmar foi dar 

uma volta e tentar encontrar os seus conhecidos. Porém, o seu esforço não lhe valeu de nada. Sentindo-

se só continuou a sua viagem durante muitas horas até que, pelo caminho encontrou uma menina de 

estatura média e não muito gorda, com os olhos azulados e brilhantes como o céu e com lábios 

encarnados e um pouco pequenos. 

Quando a viu, correu para junto dela e pediu logo ajuda. E disse: 

-Desculpa, o meu nome é Igor, eu estou perdido. Meu pai foi-se embora e estou sozinho, com muito 

medo, porque não conheço nada nem ninguém. 

-Tem calma, vou-te ajudar em tudo o que eu poder. – respondeu a menina. 

 - Muito obrigada, estava mesmo assustado e com receio de nunca voltar a ver os meus pais e irmãos. 

Mas olhando para ti, fico mais aliviado, porque sei que me protegerás. Não sei porquê, mas sinto isso. – 

declarou o Igor. 

 - Ora – retorquiu a menina – não tens de me agradecer, apenas gosto de ajudar o próximo. 

E, lá foi o Igor atrás da menina para um abrigo pequeno mas acolhedor que a menina lhe tinha falado.  

 - Estamos quase a chegar, Igor – disse a menina – só mais um bocadinho, está bem? 

 - Ok, nunca conheci ninguém na minha vida tão simpático como tu! – exclamou o Igor. 

 - Assim fico envergonhada… - respondeu a menina.  

Quando chegaram ao abrigo, a menina indicou-lhe em que espaço Igor iria ficar e ele colocou os seus 

sapatos e uma pequena mochila que tinha levado às costas. Antes de entrar no minúsculo quarto, Igor 

perguntou um pouco embaraçado: 

 - Olha, como te chamas? 

 - O meu nome é Ana e tive um irmão mais novo e muito traquinas que também se chamava Igor – 

respondeu Ana a sorrir. 

 - Mas eu não sou traquinas – respondeu o Igor bastante aborrecido. 

 - Então, vá lá – disse a Ana – não fiques assim. Estava só a brincar contigo! E tu? Quantos irmãos ou 

irmãs tens? 

 - Bastantes – respondeu – cinco irmãos e duas irmãs. 

 - Fogo! – exclamou a Ana – tiveste imensa sorte. 

 - Sorte? Sorte porquê? – questionou, intrigado. 



 - Porque agora estou sozinha, o meu irmão foi morto a tiro enquanto brincava na rua. Foi apanhado por 

uma bala perdida, como dizem os mais velhos. E também já perdi os meus pais – respondeu num tom 

triste. 

 - Isso deve ser muito triste mesmo, peço imensas desculpas, Ana. 

 - Não faz mal, mas tenho muitas saudades deles. – afirmou Ana. 

 - Olha, não te esqueças que eles estão aqui ao teu lado, dentro do teu coração, sempre contigo, não 

achas?  

 - Pois, talvez tenhas razão, mas…não é bem igual. 

 - Pensa que eles podem ser o teu anjo-da-guarda. – declarou o Igor. 

Duas horas mais tarde, depois de estarem a falar, acabaram por adormecer cansados e ao mesmo 

tempo contentes por terem encontrado um amigo. Logo pela manhã, Ana acordou e rapidamente sem 

fazer barulho, levantou-se, colocou um cobertor por cima do Igor, e foi até ao espaço onde tinham os 

mantimentos, preparar algo para comerem no pequeno-almoço. 

Igor acordou sobressaltado, pois tinha estado a sonhar que estava no conforto do seu lar com os seus 

irmãos e quando se apercebeu que não conhecia bem o espaço que se apresentava aos seus olhos. 

Depois, caiu em si e lembrou-se de tudo…parecia ter sido mesmo um sonho, mas não. Estava na perto 

das ruínas, longe de casa, num abrigo com uma menina que não parecia ser do lado inimigo do seu país.  

 - Ana, Ana – chamou o Igor – onde estás? 

 - Aqui! – gritou Ana – estou a fazer o pequeno-almoço. Anda comer – disse.  

Igor caminhou ao encontro da sua voz, ainda com os olhos cheios de sono. 

 - Então, dormiste bem? – perguntou Ana. 

 - Mais ou menos – afirmou o menino – sonhei com os meus pais e os meus amigos. 

 - E eu não sou tua amiga? – questionou com surpresa a Ana. 

 - Claro que sim! – respondeu Igor. 

Depois daquela manhã maravilhosa, ainda por cima com uma comida maravilhosa e tradicional da 

Palestina. Foram dar uma volta pela casa para Igor a conhecer melhor, ela mostrou-lhe bem os quartos, 

começando pela cozinha que Igor já conhecia um pouco, mas ficou a conhecê-la melhor. Depois Ana 

mostrou-lhe o quarto que Igor tinha ficado de noite, de seguida, ela foi lhe mostrar a casa-de-banho, que 

era um pouco pequena, tanto é que ele teve que ficar fora da porta a ver, porque não cabiam os dois lá 

dentro. 

Mais tarde, Igor perguntou-lhe: 

- Queres dar uma volta por aí comigo?  

- Pode ser, mas não pode ser muito longe, nem por muito tempo, porque tenho comida ao lume, e se 

estiver tempo de mais aferra ao fundo. 

- Oh, ok, desculpa lá estar a incomodar. 

- Não faz mal. – respondeu Ana. 

- Está bem, então podemos ir à tua antiga escola. – disse Igor entusiasmado. 

- Pode ser, mas hoje não, porque é muito longe e eu tenho que acabar a comida. 

-Está bem, mas então onde vamos? – perguntou ele. 

-Não sei, talvez, às ruínas. – retorquiu a Ana. 

- Boa ideia, porque lá é bom para brincarmos um pouco e se é perto daqui... 

- Pois, por isso mesmo é que estava a pensar em ir para lá. 

-És mesmo muito esperta, sabias? 



- Obrigado pelo elogio, tu também não me pareces nada tolo. 

-Está bem, mas já não vamos às ruínas? 

- Claro que vamos, vou só apagar o lume. 

Os dois pequenos jovens puseram-se a caminho, muito animados. 

 Até que Igor decidiu perguntar-lhe: 

- Como é que consegues? 

- Como é que consigo o quê? 

- Como é que consegues viver sozinha. 

- Não é muito fácil, mas desenrasco-me bem, também tenho um pequeno quintal onde posso plantar as 

minhas coisas e um pequeno curral com algumas galinhas. E ainda o mais importante que é ter bons 

vizinhos, os quais me ajudam quando preciso. 

- Pois é, ter uns bons vizinhos, é uma das coisas melhores que há. 

- Claro que é bom, mas não substitui a família. A melhor é ter uma família, com saúde, paz, comida, um 

pouco de dinheiro para uma emergência e claro um pequeno lugar que possamos viver. – disse Ana com 

um tom de saudade. 

- Pois é, há quem pense que o mais importante deste mundo é o dinheiro, mas sem amor nada faz 

sentido. Eu nem consigo imaginar viver sem a minha família, deve ser horrível. 

Ela acrescentou: 

- Tens toda a razão, não é fácil. As pessoas só dão valor a certas coisas depois de as perderem.  

Igor resolveu mudar o rumo da conversa, pois viu que a sua nova amiga estava a ficar triste: 

- Olha nem reparámos, já chegámos às ruínas. 

- Pois é, e até estão algumas pessoas a visitá-las. 

- É mesmo fascinante, devem ter vivido nestas ruínas muita gente, e com culturas bem diferentes das 

nossas. 

Ana abanava a cabeça afirmativamente, concordando com cada palavra que Igor acabara de dizer. 

Depois disse, estas ruínas são chamadas “Ruínas de Jericó”, sabias? 

- Interessante, não sabia desse pormenor…  

- A história do nosso país e do nosso povo é interessante, não são só guerras e destruição, existem 

bonitas histórias e belos lugares espalhados pelo país. É bem verdade que eu não conheço muita coisa, 

mas um dia hei-de crescer e conhecer melhor o meu país e muitos outros. 

 - Não sabia que tinhas esse sonho de correr o mundo, eu também o tenho, deve ser espantoso conhecer 

pessoas novas, outras culturas e é claro saborear deliciosos pratos. – disse Igor com ar sonhador.  

- Acho que temos mais em comum do que eu pensei. É bom partilhar os nossos sonhos com alguém 

assim como tu. 

Igor sorriu e acrescentou: 

- É mesmo. E ainda não é proibido sonhar. 

- Nem se paga. – disseram os dois ao mesmo tempo, e logo desataram a rir. 

- E que tal darmos uma vista de olhos, pois estamos a ficar sem tempo. 

Caminharam os dois em direcção a uma parte das ruínas, que ainda se encontrava em escavações. 

Apesar do quase insuportável calor, que já se fazia sentir aquela hora da manhã, no lugar estavam dois 

homens de aspecto cansado e um pouco empoeirados, muito concentrados a escavar. 

 Os dois meninos ficaram parados a olhá-los, curiosos, pois era algo que nunca haviam visto. 



Um dos homens levantou-se um pouco a custo cansado e cheio de calor. Pegou num cantil e bebeu uns 

goles de água durante alguns segundos. Ao terminar apercebeu-se da presença das crianças e com um 

sorriso simpático, saudou-as: 

- Olá crianças, está demasiado calor para ficarem aí parados ao sol, podem vir para aqui, neste recanto 

está mais sombrio. 

Os dois meninos sorridentes dirigiram-se para o local. 

- Obrigado senhor, pela sua bondade. Agradeceram os dois em unânime. 

O afável senhor acrescentou: 

- Não têm de quê meninos, adoro conversar com crianças, e de lhes contar histórias de todos os tipos: 

monstros, lendas de encantar, a história do nosso e de outros países, enfim sou um viajante curioso e 

nato, sempre me lembro de ser assim. Comecei a interessar-me por arqueologia muito novo, muito mais 

novo do que vocês. Dei pelo meu talento quando comecei a escavar buracos no quintal pensando que iria 

encontrar vestígios de antigas civilizações. É claro que o meu pai não ficou muito satisfeito quando soube 

que os buracos do quintal haviam sido feitos por mim e não por um qualquer animal. A vida de 

arqueólogo nem sempre é fácil, mas vale a pena o esforço. Como sempre já estou a falar demais… 

-Não tem importância, é agradável ouvi-lo falar e ver o seu entusiasmo pelo seu trabalho. Já agora, de 

onde é o senhor? – perguntou Ana curiosa. 

- Sou de Telavi..  

Não conseguiu terminar a frase porque foi interrompido por Igor, que exclamou.   

- Telavive? Não é possível… 

-Calma meu jovem, em primeiro lugar eu chamo-me João, e sim venho Telavive. Qual é o espanto? 

Perguntou-lhes ao aperceber-se da ansiedade de Igor. 

- Telavive também é a minha cidade, chamo-me Igor e esta é a minha amiga Ana. – acrescentou 

enquanto a olhava. -Tenho muito prazer em conhecê-lo. –disse, enquanto lhe estendia a mão para 

cumprimentá-lo. 

  - E o que fazes aqui meu rapaz? – inquiriu o homem surpreso. 

- É uma longa história. - acrescentou Ana. 

Igor, então, contou tudo o que havia sucedido e como chegara ali. 

 João escutou-o com muita atenção admirado com a destreza e a coragem do miúdo, por fim perguntou-

lhe: 

- Como pensas voltar para Telavive e quando? A tua família deve estar muito preocupada contigo. 

- Quero voltar logo possível, assim que encontrar alguém de confiança que me possa dar uma boleia. - 

anunciou Igor meio cabisbaixo. 

- Se achares que eu sou de confiança terei muito gosto em levar-te. E parto já amanhã. 

- Amanhã? – perguntou Ana num tom que não conseguia esconder a sua desilusão. 

- Isso seria maravilhoso. – exclamou Igor, não conseguindo esconder a sua alegria. 

- Acho que a tua amiga não pensa assim. – acrescentou João olhando meigamente para a menina. 

- Não se preocupem comigo, eu sabia que um dia irias partir, só que não pensei que fosse tão rápido, 

mas é o melhor para ti e para a tua família. 

- E se fosses comigo? A minha família não é rica, mas de certeza te acolheria de boa vontade. 

- Falas mesmo a sério? E como vai ser a minha terra, os meus animais, as minhas coisas… 

Igor interrompeu-a: 



- Já te esqueceste dos teus bons vizinhos? Certamente, estarão disponíveis para te ajudarem, não 

perdes nada em ir falar com eles. 

- Sim, tens toda a razão, parece uma loucura, mas não é má ideia, até me agrada bastante.   

Viraram-se os dois para João e perguntaram-lhe: 

- Há lugar para mais um viajante? 

- Claro que sim, o carro tem lugar para cinco pessoas, o condutor que sou eu, o meu colega (o qual é tão 

distraído que nem se apercebeu da vossa presença), mas nem é má pessoa. Já agora, Ana já estiveste 

alguma vez em Telavive? 

- Nunca, só em pensamentos, deve ser lindo, é a realização de um sonho, poder lá ir. 

João começou-lhe a descrever a encantadora e linda cidade. 

- Tel Aviv foi fundada em 1909, mas em 1950 uniu-se á cidade yafo, formando assim uma única e bela 

cidade. A parte antiga da cidade é a zona de Yafo, onde existe uma vasta região de pescadores, uma 

bela marinha, um mercado com produtos locais frescos e muitas outras coisas que verás quando lá 

chegares. Na parte de Tel Aviv é a zona de maior turismo, com muitos hotéis e diversão, no meio de 

tanta confusão existe uma Mesquita, conhecida como Mesquita de Hassan Bek. Se puderes não a deixes 

de visitar.  

-Fiquei curiosa -anunciou Ana e virando-se para o Igor, resolveu perguntar-lhe -Em que parte da cidade 

vive, na nova ou na velha? 

-Vivo em Yafo, a zona mais antiga, mais pobre mas mais bonita, pelo menos para mim - rematou com 

vaidade.  

-Bem dito, meu jovem, Yafo é muito bela, mas a parte nova também tem o seu encanto que jamais deve 

ser ignorado, a fusão das duas é que torna tudo tão singular. Eu sou da parte nova, mas por motivos 

profissionais tive de me mudar para Yafo, e gosto de lá viver. 

- Mudando de assunto, esta volta não tinha que ser rápida por causa da comida? - perguntou Igor um 

pouco esfomeado. 

Ela sobressaltada gritou: 

- Pois é! Esqueci-me completamente da comida, porque quando falo muito com outras pessoas, com 

quem gosto de estar, esqueço-me completamente das outras coisas. 

- Senhor João, adorei a sua companhia, obrigada por tudo. – disse já correndo para casa e perguntado 

para que horas era o encontro no dia seguinte. 

- Pouco depois do nascer do sol, bem cedo, aqui nas ruínas. – disse João. 

- Está combinado. Adeus! Adeus! 

- Não nos podemos demorar muito, ainda temos que comer, falar com os vizinhos e preparar a minha 

mala. – disse Ana com preocupação, enquanto fitava Igor. 

- Não faz mal, dá-se uma corrida até lá e chegamos num abrir e fechar de olhos. – conclui o menino.  

Ana com um brilho nos olhos e um sorriso maroto nos lábios, desafiou-o: 

- Aposto que te venço na corrida até casa. Quem perder lava a louça. 

Dito isto desatou a correr sendo de imediato seguida por Igor. 

E é claro, a Ana tinha razão. Não é que ganhou mesmo a corrida. Logo que chegou, sentou-se, pois 

estava ofegante e as pernas já fraquejavam.  

Igor lá ao longe acenava-lhe e dizia: 

- Nada mau para uma rapariga. 

- Como assim, toda a gente sabe que as raparigas são as melhores, vês como ficaste para trás? 



Ambos desataram às gargalhadas e de braço dado dirigiram-se para o interior do abrigo. 

Chegaram mesmo a tempo, Igor colocou a mesa enquanto Ana tratava dos restantes preparativos. As 

duas crianças devoraram a pequena panela de sopa, que, para espanto de Igor, estava uma vez mais 

deliciosa. 

E Igor disse-lhe: 

- Nunca comi uma sopa tão saborosa na minha vida. 

-Claro que comeste, já não te deves lembrar muito bem das sopas da tua mãe que, de certeza são 

maravilhosas. Espero que em poucos dias possa saborear uma sopa lá em tua casa feita pela tua mãe. 

-Pois são, e tenho muitas saudades dela, e faziam-me umas sopas tão bem feitas que perto de casa já 

estava um cheiro magnífico à sopa da minha mãe, de certeza que vais gostar, ela é uma óptima 

cozinheira, mas para a idade que tens, não te sais nada mal. 

-Estás a ver, as sopas são deliciosas, acho que quero aprender umas novas receitas com a tua mãe, já 

estou ansiosa, certamente nos daremos bem. 

 -Pois é, sei que ela terá muito gosto em ensinar-te algumas coisas novas, pois ela passa a vida atrás da 

minha irmã mais nova, tentando que ela tome gosto pela cozinha, mas não tem sido muito fácil. – disse 

Igor divertido. 

- Deve ser divertido ter uma família assim, ter alguém para nos fazer companhia e partilhar as coisas 

boas e más da vida. – acrescentou a pequena Ana desta vez com uma tristeza profunda. 

- A minha família certamente gostará muito de ti e acho que não quererão deixar-te voltar. – tentava Igor 

animá-la. 

- Sabes que não posso ficar lá, tenho o meu abrigo, os meus amigos e mais importante, as minhas raízes 

aqui. – afirmou Ana. 

- Posso fazer-te só mais uma pergunta? 

- Claro que sim, diz lá. 

- Afinal qual é o teu trabalho? 

- Trabalho nas quintas, faço cultivos, mas também olho pelos animais, como por exemplo: as galinhas, as 

vacas, os cavalos, os porcos, e outras coisas mais. 

- Oh, ok, era só por curiosidade, mas já agora não é um trabalho muito duro e complicado? 

- É um pouco desgastante, mas até gosto, a parte que gosto mais é de tratar dos animais, mas também 

gosto da época das colheitas. 

Quando acabaram de comer, e após Ana tirar os pratos, Igor logo apressou-se a ajudá-la, fazendo 

questão de cumprir a sua parte da aposta, ou seja, lavar a louça. 

 - Com tanta coisa acabei por me esquecer das galinhas, e até mesmo do quintal.  

Então dirigiu-se para as traseiras e, foi dar comida às galinhas e deitar um pouco de água nas plantas. 

Igor foi à rua e perguntou-lhe: 

-Não era para ir perguntar aos teus vizinhos se podem tomar conta das tuas coisas, enquanto vais 

comigo a Telavive? 

- Era, já me ia esquecendo por completo, muito obrigado por me lembrares. 

- Não tens de quê, mas temos que ir rapidamente para não ser tarde de mais. 

- Está bem, vamos já, estou só a acabar de tirar os ovos. 

- Ok, eu vou esperar por ti fora do abrigo. 

- Espera aí eu já vou, e assim ajudas-me com os ovos, pois pretendo levá-los num cesto mais outras 

coisas para oferecer à tua família. 



- Está bem, acho que não devias te preocupar, mas tu lá sabes. 

Então Ana e Igor foram à casa dos vizinhos, bateram à porta, que quase de imediato se abriu. 

Do outro lado da porta, apareceu uma simpática senhora com um sorriso nos lábios, era nova e bonita, 

tão bonita quanto a menina que tinha em seu colo. 

- Boa tarde, Ana, vejo que tens um novo amigo, nunca o tinha visto antes, não mo vais apresentar?  

 - Sim, senhora, este é o meu amigo Igor, e já está de partida amanhã pela manhã…- Ana ia continuar a 

conversa quando ficou receosa de lhe pedir o enorme favor que a levara até ali.  

- Mas entrem, para não estarem aí ao vento. - convidando-os amigavelmente a entrarem em sua casa. 

Os dois meninos aceitaram o convite, e quando já estavam no interior, dona Laura surpreendeu Ana com 

uma pergunta. 

- O que é que te preocupa, minha filha? Vejo que estás um pouco enervada, é alguma coisa que te possa 

ajudar? 

A menina um pouco mais à vontade resolveu falar: 

- É assim, eu vou passar uns tempos, em casa deste meu amigo, - disse amigavelmente enquanto dirigia 

o seu olhar a Igor. Era se a senhora Laura pode tomar conta do meu terreno e das minhas coisas, … 

- Claro que posso, e para quando é? – perguntou dona Laura. 

- Era amanhã, se fosse possível. 

-Não vai ser muito fácil conseguir, mas hei-de fazer o meu melhor, acho que o meu marido poderá dar 

uma ajuda, havemos de conseguir, não te preocupes. 

- Muito obrigada, senhora Laura. – acrescentou Ana com um sorriso tão grande que parecia iluminar a 

sala. 

- Não tens de quê Ana, o prazer é todo meu, sabes, tens-nos ajudado bastante, não só no tratamento da 

terra, mas também a tomar conta dos meus meninos. 

-Ok, então, não posso estar aqui muito tempo, ainda tenho que ir amanhar a minha mala para amanhã. 

- Oh, está bem, então vai. 

- Até outro dia, senhora Laura - disse a jovem enquanto dava dois beijos de despedida da vizinha. 

-Até qualquer dia Ana, tem cuidado - virando-se para Igor, acrescentou: 

-Tu, meu jovem, toma bem conta dela! - sorriu-lhe amigavelmente. 

Igor um pouco embaraçado, apenas acenou-lhe com a cabeça enquanto caminhava em direcção 

ao exterior, rodou a maçaneta e abriu lentamente a porta, sendo logo seguido por Ana e por dona Laura. 

Encostada à ombreira da porta, dona Laura acenava-lhe enquanto dirigiam-se para casa: 

-Tenham cuidado, essa viagem pode ser perigosa, e já agora não vão sozinhos, pois não? 

-Não se preocupe, iremos na companhia de dois adultos responsáveis. Não sei se os conhece, são os 

arqueólogos que trabalham nas ruínas. 

-Assim sendo, sei que estão bem entregues pois o meu Manel já trabalhou para um que se chamava 

João - concluiu já mais calma. Nunca conheci uma rapariga tão simpática e responsável na minha vida, 

admitiu, Laura um pouco orgulhosa, pois sabia que os seus conselhos muito ajudaram a jovem a 

construir tão admirável personalidade. 

Poucos minutos depois chegaram a casa, Ana terminou as suas tarefas com a preciosa ajuda do 

amiguinho. Finalmente, e já exaustos, admitiram: 

- Estamos demasiado cansados, foi um dia em cheio( como a minha mãe costuma dizer),vamos dormir, 

amanhã temos que acordar bem cedo, e para isso temos de melhor descansar um pouco. 



Na manhã seguinte acordaram antes das galinhas, tomaram pequeno-almoço, fizeram as camas, 

e puseram-se a caminho.  

- Trouxeste a merenda que estava em cima da mesa da cozinha? – perguntou Ana um pouco 

preocupada, pois já estavam um pouco longe de casa. 

- Claro que trouxe, já viste bem a quantidade de coisas que levas? Levas comida que dá para comermos 

todos durante um mês. - sorriu o menino amavelmente. 

- Não quero que a tua família me sustente, eu sei o que custa a vida. 

Os miúdos continuaram o seu caminho, quando iam chegando junto das ruínas, avistaram uma 

espécie de jipe, de onde saíram dois homens, o primeiro, era João, que foi logo seguido pelo seu 

companheiro Jorge. Assim que viu os miúdos, saudou-os com o habitual entusiasmo: 

-Bom dia crianças, vai estar um lindo dia para viajar se sairmos agora.  

-Bom dia – responderam os meninos em simultâneo - e logo soltaram uma risadinha nervosa. 

Finalmente, o outro homem resolveu falar: 

-Então são estes os jovens aventureiros dos quais me falaste? – virando-se para os miúdos e 

acrescentou: 

-Quero me desculpar por ontem, mas estava tão concentrado no trabalho, que facilmente esqueço tudo o 

resto. Durante a nossa viagem, não se admirem se estiver de novo distraído, sou mesmo assim por 

natureza. – disse Jorge. 

-Acreditem que é verdade o que ele vos diz - retorquiu João – É mesmo distraído (apesar de ser um dos 

melhores no trabalho que faz), nem se apresentou. 

-Não faz mal – disse Igor com um grande sorriso nos lábios. 

-Claro que faz, chamo-me Jorge. E para vos dizer a verdade já sei os vossos nomes, João falou tanto de 

vocês que já os decorei. 

Enquanto Jorge conversava animadamente, João encarregou-se de colocar a bagagem nas traseiras do 

jipe. 

- Vamos que já se faz tarde - concluiu João. 

Todos apressaram o passo em direcção ao veículo e logo se esquivaram para o interior. 

E assim começou uma viagem que, para sempre, iria permanecer no coração e nas boas recordações de 

todos os quatro que nela participaram. 

Aconteceu um pouco de tudo pelo caminho, comeram, riram, viram coisas maravilhosas, também viram 

destruição, até pregaram um valente susto quando um carro de soldados armados os fez parar por 

alguns instantes, mas não foi nada de mal apenas se queriam certificar que estava tudo bem, também 

aprenderam muitas coisas sobre o país (João não deixou passar a oportunidade em vão, e deu-lhes o 

que se pode chamar uma inspiradora lição de história). 

Até Jorge surpreendeu os miúdos, ao mostrar o seu lado mais divertido, contando-lhe uma série de 

histórias engraçadas. 

  A viagem de regresso a casa parecia, aos olhos de Igor, muito mais curta do que aquela que fizera 

clandestinamente, haviam sido umas horas bem passadas. Ficaria eternamente grato aos homens, não 

só pela preciosa boleia como também pela camaradagem e simpatia que demonstram. Embora muito 

cansado, o jovem moço lá conseguiu indicar o caminho de regresso a casa. A noite já havia chegado, 

calma e serena, um convite ao descanso bem merecido. 

-Chegamos - gritou Igor - Estou de novo em casa. 



Devido ao avançado da hora, tentaram fazer o mínimo ruído possível. Igor saiu do carro e foi direitinho 

até aos altos portões que davam aceso à sua moradia, chegando lá e na esperança de ser ouvido, bateu-

lhe por duas ou três vezes. Para seu espanto não demorou nada até ouvir a voz do pai vinda do outro 

lado do portão. 

-Quem está aí e o que deseja? -perguntou o homem com a voz trémula. 

-Sou eu, pai, deixe-me entrar. 

Logo os grandes portões da casa abriram-se, e de trás deles surgiu um homem visivelmente 

emocionado. 

- Filho, és mesmo tu? – perguntou o pai já com ele nos braços e com umas lágrimas no canto do olho. – 

Pensei que te tinha perdido. 

E logo a seguir o pai de Igor foi chamar a restante família, para dar-lhes a magnífica notícia. Logo, 

surgiram algumas crianças de ar ensonadas, mas um pouco desconfiadas com aquele alarido todo. Mas 

depois repararam o que se estava a acontecer. 

- Venham daí malta, sou eu o Igor, voltei e trouxe uns amigos comigo, venham conhecê-los. 

Dito isto, todos envolveram Igor num grande abraço fraterno. 

- Que bela imagem, que momento bonito – suspirou Ana emocionada ao presenciar tão adorável cena. 

Viu-se uma sombra a surgir na ombreira da porta, era a mãe de Igor, trazia o seu mais pequeno 

irmãozinho ao colo, enquanto dormia, e quando se chegou para a zona mais iluminada do pequeno pátio, 

podia ver-se claramente seu rosto encharcado de lágrimas, seus lábios tremiam de emoção. 

Olhou na direcção de Igor e ainda a soluçar, conseguiu articular algumas palavras: 

- Vem cá meu filho, anda dar um beijo à mãe.  

- Mãe! Que saudades, pensei que nunca mais te iria ver, é tão bom estar de volta. – disse feliz por ali de 

novo se encontrar. 

A mãe de Igor, dona Beatriz, já quase refeita de tamanha emoção, ergueu o rosto em direcção aos novos 

amigos do seu filho. 

- Não nos apresentas os teus novos amigos? – questionou a mãe. 

- Claro, pois sem eles não teria voltado. – Aproximou-se da jovem e disse: 

- Esta é a minha amiga Ana, foi ela quem me acolheu em sua casa, orientou-me, alimentou-me, enfim, foi 

quase uma mãe para mim. 

Ana meia cabisbaixa sorriu, um pouco embaraçada: 

- És mesmo um exagerado, não fiz nada por ti que não fizesses por mim. 

- Sim, sim, … - dirigindo a palavra ao pai, continuou. 

- A Ana vive sozinha, perdeu toda a sua família durante este conflito, e eu pensei que ela poderia ficar 

uns dias connosco. – anunciou Igor melancolicamente. 

- Claro que sim, não haverá problema algum, será muito bem-vinda. 

- Olhe pai, estes são os meus amigos, o João e o Jorge, os quais se dispuseram a ajudar de imediato.  

O pai de Igor foi cumprimentar os dois homens e acrescentou: Ficar-lhes-ei eternamente grato e em 

dívida para convosco, se algum dia eu poder ajudar, estarei sempre às vossas ordens.  

Jorge que já estava um pouco cansado concluiu:  

- Foi um enorme prazer poder ajudar, mas agora estamos um pouco cansados, e ainda temos cerca de 

vinte minutos de viagem pela frente.  

- Sem dúvida nenhuma - rematou João, virando-se para todos os presentes – tive muito gosto em vos 

conhecer. 



Os dois homens meteram-se no seu jipe e lá partiram estrada fora. 

- E que tal irmos todos descansar? – Sugeriu dona Beatriz. 

- Acho que os miúdos devem estar com fome - respondeu Jaime. 

- Não temos fome, pai, nem imagina a quantidade de comida que a Ana me deu, preciso mesmo é de 

descansar. – disse Igor ao seu pai. 

Todos juntos e felizes, foram para o interior do pequeno, mas acolhedor lar.  

- Que me dizem da ideia de ter mais um irmão? – perguntou Jaime sorrindo. 

- Mais um irmão, a mãe vai ter bebé? – perguntou uma das pequenotas. 

- Um irmão não, melhor dizendo, uma irmã. 

Todos se aperceberam que os pais se referiam a Ana. De imediato todos a rodearam abraçando-a e 

beijando-a. 

- Bem-vinda à família! 

A menina não conseguiu conter a emoção e começou a chorar de alegria. 
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