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João, do alto de seus 08 anos estava excitado, super faceiro. Hoje 
não tem aula, vamos passear de ônibus e visitar uma feira que tem lá naquela 
praça em frente á Rádio. Feira da Cultura disse a profe., não sei o que significa 
cultura mas nós vamos lá, hoje não vou pedir para ficar em casa.

O  passeio  foi  super  legal,  brincamos  nas  janelas,  pulamos  nos 
bancos, a profe brincou, tinha uma outra tia junto mas a gente nem deu bola. A 
Maria  foi  do  meu  lado,  que  menina  bonita,  quando  eu  crescer  vou  querer 
namorar com ela. O Pedro tava lá no fundo, que cara bagunceiro, mas é bem 
meu amigo, a gente reparte a bici e a coca cola, legal ele.

Chegamos. Devagar gente, não corram e façam fila disse a profe. Ela 
parece que não sabe que a  gente quer  ver  tudo de uma vez só,  adulto  é 
complicado.

Vamos até a lonona de circo, nossa!! que grande, taparam toda a 
quadra de futebol, nossa mesmo disse o Pedro. Sentamos, a profe quer a gente 
quieto, todo mundo sentado, mas eu fico inticando com o Pedro e com o Juca, 
eles tavam do meu lado e não paravam quieto, cochichei para Maria como era 
legal aquela pracinha encima do palco, será que tinha teatro? Eu vi os palhaços 
lá fora,  disse a Maria.  Será que vão dar algodão para nós? Foi  o  que logo 
pensei.

Bem, ta na hora de ficar quieto, chegou um sujeito engraçado, 
ele já tava falando antes, de roupa de palhaço quadrado,  cheio de retalho, 
parecia o tapete da minha mãe. As criancinhas subiram no palco, achei que 
iam ler  algo,  depois  pensei,  elas  são  muito  pequeninas,  da  idade  do  meu 
irmãozinho, não vão conseguir ler.

Sobe  uma  mulher  loira,  bonita  ela,  já  vi  ela  em  algum 
lugar.Ahhh!! foi na televisão ela tava falando alguma coisa de Lagoa, não me 
lembro o que era porque tava fazendo os temas.

Ela  diz  que  vai  anunciar  as  Autoridades,  umm,  a  profe  não 
explicou isso, mas deve ser Autor com bastante Idade, subiu um monte de 
gente, tinha um de paletó, meio careca, disseram que era o prefeito, nossa, 
esse cara deve ganhar bem. De repente, uma gritaria, o pessoal de trás de nós 
gritava e batia palma de montão. Não entendi, ué, não tão dando nada.

Olho pra frente e me assusto..Uaaaauuuu, um sujeito feio, mas 
bota feio naquilo, com um óculos de mergulho bem grandão, bem careca, uma 
roupa esquisita, todo estranho, Maria me cutuca e diz, olha, olha, ele tá com as 
unhas pintadas de roxo.Damos risadas os dois.

Daí veio a parte chata, os adultos falando lá na frente, eu já 
queria sai dali, me coçava as costas, a bunda doía na cadeira, mas, a profe. 
não deixa nem ir no banheiro. De repente, toimm, o careca começa a falar, ele 
não fala, ele gritou, gritei bom dia também, mais alto que ele, sou mais forte e 
mais bonito. Ele foi legal, contou piada, se divertiu, a gente se divertiu com ele. 
Ele falou de livros,  de escrever,  de viajar nas historias,  fez a profe do João 
pagar um baita micão, sentou no colo dela, hahahaha. Mas o careca de óculos 
maluco, falou bem legal, eu consegui entender, um adulto diferente, a gente 
pode conversar com esse daí, ele sabe falar nossa língua. 

To pensando,  antes de sair  daqui  nos vamos visitar a tal  da 
feira, meu pai me deu 10 pila, o palhaço quadriculado disse que tem um tal de 
sebo, acho que não é de ovelha, que vende livro por 1 real. Com 10 eu posso 



comprar 10 livros, o careca disse que é bem legal de ler, de escrever. Eu não 
sei escrever direito, mas eu leio bastante, tenho toda a coleção do Tio Patinhas 
deste ano, isso deve ser leitura. Ainda leio os livros da aula, mesmo os chatos, 
eu Sei Ler, acho que vou comprar um ou dois livros, o resto eu deixo para 
comprar merenda na escola e uma coca-cola para tomar com Pedro depois do 
jogo de bola.

Comprei, um de gravura grande, assim tem pouca letra. O outro 
o tio da banca, sebo é uma banca de livro usado, disse que é a historia de um 
menino  que  vira  cavaleiro,  com  armadura  e  tudo,  deve  ser  legal,  vou  ler 
quando chegar em casa.

Que legal, um passeio bem divertido, além de não ter aula, que 
foi melhor ainda.

Sabe o careca feio do inicio? Ele não era tão feio, depois que ele 
falou, que eu vi aqueles óculos maneiros dele, até achei bonitinho, bonito não 
bonitinho, mas o melhor foi que ele fez eu ficar com vontade de ler, quem sabe 
quando eu tiver dinheiro eu compro o livro do cachorro perdigueiro? Deve ser 
sobre  um  cachorro  que  vive  no  campo  brincando  com  as  perdiz,  aquelas 
galinhas pequenas que vivem voando quando a gente chega perto. Vou ler já.


