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Joãozinho estava cansado após passar uma tarde de 
sábado de sol na biblioteca mofada da casa da professora 
velha, branca e, geometricamente mal desenhada. Tudo o 
que ele queria, naquele momento, era assistir um pouco 
de televisão e ter uma boa noite de sono. No outro dia 
acordaria cedo para dar início aos exercícios de geometria 
que prometera entregar no próximo sábado.

Estava impaciente com a programação da televisão. 
Parecia que todos os canais decidiram, naquele horário, 
exibir programas de humor que não tinham a menor graça.

Resolveu parar no canal infantil, Discovery Kids, para 
assistir um pouco de desenho animado antes de dormir. 
Estava começando um novo desenho chamado: “Alice 
Apresenta”. Nunca havia ouvido falar nessa animação, 
mas parecia interessante. Uma gata esguia, maquiada e 
com um colar de brilhantes apresentava um programa de 
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calouros. Uma plateia repleta de felinos, que cantavam e 
gritavam ao som de uma banda de rock formada por gatos 
pretos. 

Parecia interessante para aquele final de sábado. 
Era mais um desenho fazendo parte da grade de 
programação do canal infantil. O que parecia estranho 
era que a apresentadora do programa estava olhando 
para seu quarto como se procurasse algo. Sua atenção, 
cada vez mais, voltava-se para o quarto. Até o vocalista 
da banda “The Black”, percebeu o interesse de Alice no 
quarto de Joãozinho.  

A gata, de pelagem branca com manchas caramelo, 
olhos verdes e colar de brilhantes, estava hipnotizada pelo 
quarto e nem se importava com a apresentação da banda 
de rock ou qualquer outra atração. 

Joãozinho estava tão cansado que pensava estar 
vendo coisas que não existiam.   

A gata parecia encarar Joãozinho, que tentava 
manter-se acordado. Entre um piscar de olhos e um 
bocejo, o felino observava com muita atenção o quarto, 
como se procurasse algo. Tudo estava começando a 
ficar completamente escuro quando ouviu um ronronar.  
Não deu muita importância e continuou com os olhos 
fechados, adormecendo com o barulho da televisão.  
Ouviu novamente o ronronar, só que desta vez foi mais 
forte, fazendo com que abrisse os olhos.

- Pensei que ia continuar dormindo – disse Alice, 
acomodando-se sobre a cama.

Joãozinho esfregava os olhos com as mãos, como 
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se quisesse limpar aquela imagem que estava diante dos 
seus olhos. Não havia gato em sua casa e muito menos um 
gato que falasse como os humanos.

- Me chamo Alice, sou uma estrela do show business 
– disse orgulhosa, com gestos elegantes. - Antes que 
fale alguma coisa, você não está sonhando. Estou aqui 
numa missão secreta – disse, observando o quarto para 
se certificar que ninguém ouvisse o que ela tinha a dizer. 
- Fui designada pelo criador de Lata para lhe transmitir 
uma mensagem confidencial – depois de uma pausa 
sussurrou. - Você tem que... - depois de uma segunda 
pausa acrescentou - espere um pouco. 

Alice começou a revirar seus bolsos. Estava 
visivelmente nervosa retirando dos seus bolsos: perfume, 
maquiagem, brincos, colares, canetas, agendas, uma taça 
de champagne, bombons, óculos de sol... Qualquer pessoa 
ficaria impressionada com a quantidade de objetos que 
ela retirou de dois pequenos bolsos da sua roupa.   

- Nunca fui boa em decorar textos, por isso fiz uma 
pequena cola para não esquecer. Só preciso encontrar 
esse papel.

De repente uma luz prateada invadiu o quarto, 
fazendo Alice cobrir seus olhos com sua imensa cauda 
felpuda.

- Não acredito que você esqueceu o recado! – disse 
Gigi, colocando sua imensa cara na janela. 

- Gigi o que você está fazendo aqui no planeta Terra? 
- perguntou espantada. 
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- Eu vim ajudar o Menino Pontilhado – disse animada.
- Não precisamos da sua ajuda Gigi – disse, olhando 

para o chão na esperança de encontrar o papel onde havia 
anotado o recado. 

- Não precisa? Você nem lembra o recado do 
Desenhista – censurou Gigi.

- E você, sabe qual é o recado? – interrogou Alice 
irritada.

- Não, mas posso ajudá-la a lembrar.
- Quem autorizou você deixar o céu de Lata?
- Ninguém vai perceber. 
- Gigi o que as pessoas da Terra vão pensar quando 

virem duas luas no céu? – perguntou preocupada.
- Pelo que vi as pessoas não se preocupam muito 

com o planeta, nem vão perceber.
- Espero que não me arrume problemas – disse, 

voltando a procurar o bilhete.
- E por falar em lua - vira-se para o Menino Pontilhado 

- acabo de conhecer a lua do seu planeta. Desculpe-me, 
mas ela é realmente sem graça. Não falou uma palavra 
comigo. Tentei ser gentil com ela, até brinquei com suas 
fases. Hoje mesmo ela está minguante. Nem se mexeu, 
não sussurrou uma palavra. Achei muito mal-educada e 
sem senso de humor – Gigi disparou a falar sem perceber 
que Joãozinho estava tremendo de medo e que não se 
lembrava das suas aventuras pelas terras de Lata.   

- O que foi Joãozinho? Por que o espanto, não se 
lembra de mim?

Joãozinho estava pálido, suas pernas tremiam 
de medo. O que estava acontecendo no seu quarto era 
inacreditável. Uma Lua tagarela na janela, iluminando 
seu quarto e uma gata, apresentadora de um programa 
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de calouros, que saiu de dentro da televisão. A única 
explicação era que aquilo tudo fazia parte de um sonho. 
Um sonho confuso, mas apenas um sonho. Era só voltar 
a dormir. Fechar os olhos novamente e quando acordasse 
tudo voltaria ao normal.

Fechou os olhos por alguns minutos e voltou a abri-
los. Tudo estava como antes: Gigi na janela com um sorriso 
estampado no rosto e Alice, agora, sobre o seu corpo 
olhando em seus olhos.

- O que será que ele tem? – interrogou Gigi 
preocupada.

- Deve estar emocionado com a nossa presença.  
Não é todo dia que ele recebe uma estrela em seu quarto.

- Nem uma Lua esplendorosa – completou Gigi 
abrindo um largo sorriso.

Tudo parecia tão real e assustador que Joãozinho 
não conteve um grito que saiu como um trovão, acordando 
seus pais, estremecendo a casa e fazendo Alice saltar no 
chão assustada.

- Assim você vai acordar toda vizinhança – disse 
Alice, recompondo-se do susto. 

- Não grite Menino Pontilhado! – disse a Lua, 
desaparecendo quando percebeu que alguém acendeu a 
luz do corredor e se aproximava do quarto.

Alice, com um salto espetacular e gestos dramáticos, 
voltou para dentro da televisão e assumiu seu lugar no 
palco com os outros gatos, que estavam indignados com 
sua ausência. 

- Joãozinho, o que aconteceu? – interrogou sua mãe 
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invadindo o quarto. 
- A gata da televisão estava aqui no quarto... Ela 

estava falando comigo – ainda acrescentou. - A Lua 
também apareceu na janela e ficou falando um monte de 
bobagens. 

- Volte a dormir querido! Você teve um pesadelo – 
disse, olhando para a televisão.

- Não tem nenhum gato em seu quarto. Você sonhou 
com o desenho animado que estava assistindo. 

- Não mãe! Quando a senhora entrou no quarto a 
gata voltou para a televisão.

- E a lua voltou para o céu? – perguntou bocejando.
- Não sei. Estava na janela.
- Filho é melhor voltar a dormir – disse, desligando a 

televisão. - Vou deixar a luz acessa, mas depois volto para 
apagar.

- Mas, mãe... Estou com medo.
- Filho, precisamos dormir... Seu pai vai acordar cedo 

para trabalhar.
- Mas amanhã é domingo.
- Eu sei, mas ele precisa trabalhar no caso das 

crianças desaparecidas do bairro da Boa Vista. 
- Agora durma – disse beijando sua testa.
- Boa noite meu filho! 
- Boa noite mãe! 
Quando sua mãe ia saindo do quarto Joãozinho 

voltou a chamá-la.     
- Mãe, posso dormir com você?
- Não filho, você já é um rapazinho. Tem que dormir 

no seu quarto – disse, antes de fechar a porta. 
- Ela já se foi? – interrogou Gigi iluminando o quarto 
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com seus raios prateados. - Não temos muito tempo 
Menino Pontilhado, precisamos sair daqui.

- Não me chamo Menino Pontilhado e não vou sair 
da minha casa, acompanhado de uma lua tagarela e de 
uma gata falante.

- Alice, já pode sair... A mãe do Menino Pontilhado 
já foi – depois de uma grande pausa sem Alice aparecer 
Gigi começou a se preocupar. - O que você fez com Alice? 
– interrogou Gigi enquanto olha para o quarto.

- Eu, não fiz nada. Ela simplesmente entrou na 
televisão quando minha mãe chegou.

- Alguém me tire daqui. Está muito escuro – berrou 
Alice.

- Onde ela está? – perguntou Gigi.
- Dentro da televisão. 
- Então ajude minha amiga, por favor. 
- O que faço?
- Alguém ligue a televisão. Eu tenho nictofobia – 

berrou novamente Alice.
- O que é isso? – perguntou Joãozinho.
- Medo do escuro – respondeu Gigi.
- Vocês estão surdos? Liguem a televisão, por favor 

– suplicou Alice.

Joãozinho apressado procura o controle da televisão 
sobre os lençóis. 

- Eu não sei onde está o controle.
- Está no chão ao lado da cama – disse Gigi.

Joãozinho apanha o controle e liga a televisão, 
fazendo Alice saltar direto para sua cama, resfolegando.

- Que bom vê-los de novo – disse Alice, ofegante.
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- Precisamos partir Alice. Tenho que voltar antes do 
pôr do sol de Lata. 

- Gigi não me apresse... Estou tentando lembrar do 
recado. 

- Então concentre-se – aconselhou Gigi.
- Como vou me concentrar nessa confusão.
- Faça um esforço. Sei que você consegue.

Alice fica dando voltas sobre a cama, gesticulando 
como se estivesse falando com alguém. Em alguns 
momentos ela para, olha pra Joãozinho e esfrega a cabeça 
em suas pernas e solta um suave miado. Joãozinho está 
cada vez mais encolhido na cama, assustado.

- Menino Pontilhado já faz cinco anos que você 
partiu. Coisas estranhas começaram acontecer em Lata – 
comentou Gigi.           

- Não me importa – resmungou sem dar atenção.
- Não seja egoísta Menino Pontilhado, todos no 

planeta Lata amam você.
- Não me importo com seu planeta – resmungou 

outra vez, cobrindo todo o corpo com o lençol.
- Vou deixar de cantar pra você – disse Gigi 

decepcionada com o Menino Pontilhado. 
- Já falei que não me importo com nada. Só quero 

que vocês desapareçam do meu quarto.
- Menino Pontilhado, não seja malcriado. 
- Não me importo, não me importo, não me importo. 
- Menino Pontilhado – uma voz suave vinda debaixo 

da cama fez Joãozinho sair debaixo das cobertas.
- Tem alguém embaixo da cama? – disse Gigi, 

tentando encontrar uma posição confortável na janela 
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para descobrir quem era.
- Não me chamo Menino Pontilhado e, por favor, 

vão embora da minha casa – disse muito zangado. 
- Sou eu Menino Pontilhado, Bruna a raposa do 

Menino Pastor – disse, saindo debaixo da cama.
- Pai, mãe agora tem uma raposa vermelha no 

meu quarto. E ela também está falando comigo – disse 
chorando. 

- Ele não vai acordar. Cantei uma canção de ninar 
para ele enquanto sua mãe estava com você... Só vai 
acordar daqui a três dias – falou orgulhosa. 

- Você matou meu pai?
- Não. Ele só vai dormir por três dias.
- Mãe, mãe...
- Bruna, o que você está fazendo aqui? Pensei que 

essa missão fosse secreta - disse Alice visivelmente 
enciumada. 

- Eu desejei muito este encontro. E tudo que é 
desejado em Lata é concedido pelo Desenhista. 

- Ora, nós sabemos disso – disseram ao mesmo 
tempo Alice e Gigi.

- Só lembrando, que eu sou a protagonista nesta 
missão – informou Alice.

- Alice, aqui não é um programa de televisão onde 
você é a atriz principal. Estamos numa missão confiada 
pelo Desenhista.

- Missão confiada a mim.
- Não importa. O propósito é o mesmo – disse Gigi.
-Não se meta Gigi! Você deveria estar no céu de Lata 

cantando suas canções desafinadas para as crianças.
- Eu não desafino.  Você sempre teve inveja do meu 

talento. Sempre cantei melhor do que você.
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- Parem de brigar! – gritou Joãozinho.
- Não temos tempo para brigas – acrescentou Bruna.
- Ninguém está brigando aqui – disse Alice.
- Desculpe Menino Pontilhado – disse Gigi.
- Não me chamem de Menino Pontilhado!
- O que você está fazendo Menino Pontilhado? 
- Vou chamar o corpo de bombeiros – disse pegando 

o telefone celular. 
- O que é isso?
- Homens que vão tirar vocês do meu quarto.
- Ninguém vai acreditar em você – disse Gigi sorrindo. 
- Nem sua mãe acreditou! – lembrou Alice.
- Então vou ligar para o zoológico. Vou mandar 

enjaular vocês. 
- Joãozinho você pode me ouvir com atenção? – 

interrogou Bruna.

Joãozinho desliga o telefone como se estivesse 
hipnotizando pela voz suave da raposa do Menino Pastor.

- Joãozinho, por favor, não se assuste. Estou aqui 
para ajudá-lo a entender o que está acontecendo. Por 
gentileza, me responda uma pergunta. Não tenha medo, 
não vamos machucá-lo. Embora você não lembre – disse 
com os olhos cheios de lágrimas. - Nós somos amigos. 

Ao invés de pequenos pontinhos, caíram dos olhos 
de Bruna lágrimas que molharam os lençóis do Menino 
Pontilhando, deixando Alice preocupada. Eles precisavam 
partir ou ficariam presos no planeta Terra para sempre.

- Hoje, quando voltou para casa, você trouxe algum 
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objeto que lembrava uma fruta? – continuou Bruna. - Um 
objeto colorido, com cheiro doce, que lembrava uma pera 
no seu mundo? 

- Sim. Uma fruta parecida com uma pera – disse 
mais calmo.

Joãozinho não conseguia entender, mas a presença 
da raposa em seu quarto deixou-lhe mais tranquilo e 
menos assustado. Seu olhar meigo e penetrante e sua voz 
doce e serena fizeram com que ele ficasse mais confiante.  

- Guardei o objeto na gaveta – disse Joãozinho. 
- Você pode pegar, por favor? – perguntou 

gentilmente Bruna.

Joãozinho levantou-se e foi até o armário. Abriu 
uma enorme gaveta cheia de brinquedos.

- Não está mais aqui! – disse fechando a gaveta e 
abrindo outra. 

Procurou entre suas roupas e brinquedos, mas não 
encontrou nada que lembrasse o objeto que caiu do seu 
bolso quando acordou na biblioteca mofada da professora 
velha, branca e, geometricamente, mal desenhada. 

- Tenho certeza de que coloquei aqui. Alguém levou 
a fruta colorida do meu quarto.

Elas entreolharam-se e ao mesmo tempo gritam: 
a professora velha, branca e, geometricamente, mal 
desenhada!

- Minha professora de geometria? Vocês a 
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conhecem? Como vocês sabem o apelido dela? – disparou 
um monte de perguntas. 

- É claro que conhecemos... Ela é a Bruxa das Terras 
Geométricas – respondeu Gigi a uma das perguntas. 

- Só de pensar fico toda arrepiada – se espreguiçou 
Alice. 

- Vamos dividir nossas frutas com o Menino 
Pontilhado – disse Gigi. - Assim voltamos antes do pôr do 
sol de Lata.

- Nossas frutas não transportam uma criança do 
mundo real para o mundo da fantasia – disse a raposa. - 
Ele precisa do fruto proibido para ser transportado. 

- O que vamos fazer? – perguntou Gigi.
- Vamos ter que procurá-lo – respondeu Alice. 
- Alguém o pegou – falou Joãozinho.
- Você lembra-se de alguém suspeito entrando no 

seu quarto? – interrogou Alice com grande seriedade – 
Quem mais entrou no seu quarto?

- Só vocês. Mais ninguém entrou no meu quarto.

A luz do corredor é acessa novamente. Barulhos de 
passos se aproximam do quarto.

- Joãozinho desliga essa TV e vá dormir.
Joãozinho assustado desliga a televisão, quando sua 

mãe entra no quarto com um copo de vitamina na mão. 
Alice faz outro salto triunfal para entrar na televisão, mas 
cai no chão, ao se chocar com a tela desligada da TV. Gigi 
desaparece e Bruna corre para debaixo das cobertas.

- Não sabia que você tinha esse gato de pelúcia – 
disse olhando para Alice. E por sinal é muito sem graça.
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- Mãe onde estão suas pernas? – interrogou 
assustado.  As pernas da mãe de Joãozinho começavam a 
desaparecer, ficando, apenas os contornos.

- Ela comeu o fruto proibido – grita Gigi aparecendo 
na janela e fazendo a mãe do Menino Pontilhado desmaiar, 
derramando toda a vitamina no chão.

- Sem graça? Ora, sem graça é a senhora – dando 
voltas no corpo estendido da mãe de Joãozinho. - Pega o 
fruto proibido do quarto do Menino Pontilhado, faz uma 
vitamina e toma – disse Alice revoltada.

- Não temos mais tempo... Logo o sol irá se pôr... 
Vamos ter que voltar – falou preocupada Gigi.

- Não vou partir sem o Menino Pontilhado – disse 
Bruna.

- Não tem como ele ir com a gente... Não temos 
mais o fruto proibido – repetiu Gigi.

- A minha missão foi por água abaixo – lamentou 
Alice.

- Só sairemos daqui com ele. Eu desejei estar aqui 
para levá-lo em segurança para Lata, e o meu desejo foi 
concedido pelo Desenhista. 

- Alice você não pensou num plano B? Deveríamos 
ter pensado na possibilidade do Menino Pontilhado ter 
perdido a fruta. 

Joãozinho estava cada vez mais confuso e sem 
entender o que realmente se passava no seu quarto. 
Algumas lembranças de um mundo distante começaram a 
ficar mais claras na sua cabeça. Bruna e Gigi não pareciam 
mais estranhas aos seus olhos. Estava descobrindo sentido 
no que estava acontecendo, e já não sentia medo.

- Bruna... Bruna a raposa do Menino Pastor! – disse o 
Menino Pontilhado lembrando. 
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- Sim, sou eu Menino Pontilhado. Muito me 
emociona ouvir você chamar meu nome – disse sorrindo. 
- Senti muito sua falta em Lata.

- Agora eu lembro de vocês. Eu não estou sonhando. 
Meu Deus eu não estou sonhando! – disse, pulando de 
alegria sobre a cama.

- Finalmente você acordou Menino Pontilhado.
- Já não era sem tempo – resmungou Alice. 
- Gigi era você que cantava na minha janela? – 

perguntou sorrindo.
- Sim Menino Pontilhado. Ou você pensava que era a 

sua lua? – disse com ironia. 
- Menino Pontilhado agora que você lembrou 

preciso fazer outra pergunta. Onde está o Menino Pastor? 
– indagou Bruna.

- Bingo! – exclamou Alice. - Agora lembrei parte da 
missão.

- Alice como você pode esquecer do Menino Pastor! 
– disse Gigi repreendendo-a.  

- Estamos aqui para resgatar você e o Menino Pastor 
das garras da Bruxa. Onde está o Menino Pastor?

- Eu não sei, lembro que, quando voltei 
para a biblioteca da professora velha, branca e, 
geometricamente, mal desenhada, estava sozinho – 
depois de uma longa pausa acrescentou: - espere um 
pouco. Havia um garoto novato, chamado Alvinho, na 
biblioteca. 

- É ele Menino Pontilhado – afirmou Bruna sorrindo 
com a boa notícia.

- Precisamos ajudá-lo – disse Alice agitando-se. 
- Lata precisa de você – completou Gigi. 
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- Lembrei! – exclamou Alice saltando em cima do 
Menino Pontilhado, que por pouco não a deixou cair no 
chão. - Lembrei-me do recado completo do Desenhista. 
Lata precisa de você Menino Pontilhado. Descubra onde 
está o Menino Pastor, pegue a fruta que recebeu do 
Firmino e coma a metade e a outra parte dê ao Menino 
Pastor – disse aliviada. - Você precisa ir com a gente.

- Mas como, se agora ele não tem mais a fruta para 
dividir com o Menino Pastor? – perguntou Gigi.

- Temos que arrumar uma solução – disse Bruna 
tentando pensar em algo. 

- Já sei o que fazer – disse o Menino Pontilhado 
olhando nos olhos de Bruna.

- O que devemos fazer? – perguntaram ao mesmo 
tempo Bruna, Gigi e Alice.

- A biblioteca da professora branca, velha e, 
geometricamente, mal desenhada! - disparou de uma só 
vez.

- Ah! – exclamou Gigi, diminuindo a claridade dos 
seus raios prateados sobre o quarto.

- Não é perigoso? - Sou muito jovem para ser borrada 
do show business.

- Ele tem razão – concordou Bruna. 
- Lembro que, após tomar a vitamina de gosto 

estranho, meu corpo começou a desaparecer.
- Como não pensei nisso antes! Ela tem o fruto 

proibido em sua casa.
- O que vamos fazer? – interrogou Gigi aflita. - O sol 

já vai se pôr em Lata. 
- Alice, você usa a televisão como meio de transporte. 

Gigi, você vem nos guiando com sua luz – disse Bruna.
- Será que é uma boa ideia? – interrogou com 
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insegurança Gigi. 
- Alguém tem uma ideia melhor? – perguntou Bruna 

contrariada. 
- Vamos embora. Lata precisa de mim – disse 

orgulhoso.
- Não se esqueçam de ligar a televisão quando 

chegarem à casa da professora velha, branca e, 
geometricamente, mal desenhada. Vocês sabem que 
tenho nictofobia.

- Não vamos esquecer, até porque não queremos 
você gritando na casa da bruxa.

- O que vamos fazer quando chegarmos lá? – 
perguntou Gigi.

- Ainda não pensei sobre isso – resmungou Alice 
assumindo seu papel de líder da equipe.

- Temos que partir Menino Pontilhado – disse Bruna 
preocupada com o tempo.

O Menino Pontilhado correu até o seu armário e 
pegou uma mochila onde Bruna entendeu que aquele 
seria o seu transporte. De repente parou diante de sua 
mãe estendida no chão.

- O que vai acontecer com minha mãe? – perguntou 
preocupado.

- Não se preocupe Menino Pontilhado, o pouco que 
ela tomou da vitamina não é suficiente para transportar 
um adulto até o mundo de Lata – disse Bruna. 

- Logo ela voltará ao normal... Não irá lembrar-se de 
nada – acrescentou Gigi.

- Voltamos antes dos seus pais acordarem – disse 
Alice.



24

- Como é possível? – perguntou o Menino Pontilhado.
- O tempo em Lata corre diferente do tempo na 

Terra. Já faz cinco anos que você partiu – disse Bruna.
- Cinco anos! – repetiu Gigi.
- Para a televisão! – bradou Alice num salto 

espetacular mergulhando na tela da TV.
- A caminho da casa da professora velha, branca e, 

geometricamente, mal desenhada! – disse Gigi assumindo 
sua posição no céu do planeta Terra.

Bruna acomodou-se dentro da mochila e logo o 
Menino Pontilhado, cuidadosamente, pulou a janela 
do seu quarto e caminhou pelo jardim até a porta da 
garagem, onde estava estacionada sua bicicleta. Sem 
fazer muito barulho, para não chamar a atenção dos 
vizinhos, pegou a bicicleta, abriu o portão com cuidado e 
saiu disparado rumo à casa da professora velha, branca e, 
geometricamente, mal desenhada; sob a claridade da lua 
Gigi.
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A rua estava deserta e escura. Apenas um semáforo 
no final da rua iluminava parcialmente a fachada da casa 
da professora velha, branca e, geometricamente, mal 
desenhada. À noite o antigo casarão de cores escuras 
ganhava um aspecto sombrio e assustador. 

Bruna fez um sinal para Gigi, que depois de algum 
tempo entendeu que era para iluminar mais a rua. Ela 
estava distraída tentando chamar a atenção da sua rival, 
a Lua do planeta Terra. Gigi iluminou a rua com seus raios 
prateados, deixando a casa menos assustadora.

- É melhor usarmos a entrada dos fundos. Não vou 
conseguir pular o portão.

Antes de pronunciar as últimas palavras o Menino 
Pontilhado percebeu que Bruna já estava do outro lado do 
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portão.
- Menino Pontilhado eu abro o portão pra você.
- Como? – perguntou o Menino Pontilhado.
- Usando esse objeto das terras de Lata.
- Tinta? – interrogou curioso.
- Tinta corretiva – corrigiu Bruna. - Recebi do 

Desenhista para uma urgência como esta.
- E o que ela faz?
- Veja com seus próprios olhos Menino Pontilhado.
- Ah! – exclamou admirado quando Bruna escalou o 

portão e derramou a tinta sobre o cadeado que prendia a 
corrente fazendo-o desaparecer.

- Agora você pode entrar – disse sorrindo.
- Bruna, quais são as instruções? – perguntou Gigi 

ainda encarando a Lua.
- Bem que você poderia assumir sua outra forma e 

entrar com a gente na casa.
- Como não pensei nisso antes? – disse Gigi.

Gigi foi diminuindo no céu até ficar um ponto 
luminoso e descer até o chão como uma estrela cadente, 
transformando-se numa linda menina de cabelos 
prateados. 

- Você é linda Gigi – admirou o Menino Pontilhado.
- Obrigada, Menino Pontilhado! Você sempre muito 

gentil. Espero que ela tenha visto isso também – disse 
olhando para a Lua.

- O que você está fazendo? – perguntou Bruna.
- Procurando a chave reserva que ela guarda embaixo 

do tapete ou dentro de um dos vasos de plantas – explicou 
o Menino Pontilhado.
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Uma luz é acessa em uma das janelas da casa. Por 
alguns minutos Gigi, Bruna e o Menino Pontilhado ficaram 
petrificados. Quando passou o susto esconderam-se 
dentro de uma fonte desativada e cheia de folhas secas. 
Bruna e Gigi ficaram abaixadas e o Menino Pontilhado 
ficou em pé escondido atrás da estátua de Poseidon, Deus 
dos mares na mitologia grega, para observar melhor o 
que estava acontecendo na casa. Reconheceu que aquela 
janela iluminada era da biblioteca. 

- O que você está vendo, Menino Pontilhado? – 
perguntou Gigi curiosa com a situação.

- Alguém acendeu a luz da biblioteca, mas não vejo 
nenhuma movimentação estranha. 

- Precisamos agir rápido – disse Bruna.

Antes que eles saíssem do esconderijo a biblioteca 
voltou a ficar no escuro.

- Vamos agora. A biblioteca está no escuro 
novamente – disse o Menino Pontilhado pulando para fora 
da fonte.

- O que você está fazendo Menino Pontilhado? – 
dessa vez perguntou Gigi.

- Procurando a cópia da chave. 
- Não precisa procurar. Agora é minha vez de abrir 

a porta – disse Gigi se exibindo orgulhosa para o Menino 
Pontilhado.

Gigi transformou-se num pequeno facho de luz 
e passou por debaixo da porta, deixando o Menino 
Pontilhando boquiaberto. Depois de alguns minutos 
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destrancou a porta.
- Sejam benvindos à casa da professora bruxa, 

velha, branca e, geometricamente, mal desenhada – disse 
sorrindo ao abrir a porta.

Era a primeira vez que Joãozinho entrava na casa 
da professora, sem ser num dia de sábado de sol para as 
aulas de reforço. Tudo parecia diferente à noite ou ela teria 
mudado alguns móveis de lugar? Tudo estava estanho, 
mas achou melhor não comentar. Lembrou que o grande 
vaso com flores de plástico não estava mais sobre a mesa.

- Precisamos encontrar o Menino Pastor – disse 
Bruna.

- E o fruto proibido – acrescentou Gigi.
- Vocês não estão se esquecendo de nada? – 

interrogou o Menino Pontilhado.
- De quê?
- Alice! Precisamos encontrar rápido uma televisão, 

antes que ela comece a fazer um escândalo – sussurrou 
Bruna. 

Mais uma vez a luz voltou a acender na biblioteca 
assustando a todos. O susto deixou Gigi mais pálida e 
nervosa. Os pelos da cauda de Bruna ficaram arrepiados, 
enquanto o Menino Pontilhado quase desmaia com o 
susto.

- Alguém precisa ir lá em cima – disse Bruna olhando 
para Gigi.

- Por que não vai você? 
- Gigi, você precisa entrar na biblioteca para saber o 
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que está acontecendo – falou o Menino Pontilhado.
- Mas, se a Bruxa das Terras Geométricas estiver 

escondida na biblioteca?
- Você é a única aqui que consegue entrar 

discretamente na biblioteca sem ser vista.
- Sempre os trabalhos mais difíceis ficam comigo. 

Não vou!
- Penso que a Lua do planeta Terra seja mais corajosa 

para assumir essa pequena tarefa – provocou Bruna. 
- Talvez ela possa nos ajudar – disse o Menino 

Pontilhado, provocando ciúmes em Gigi.
- Basta! Já estou a caminho. Aqui só tem espaço para 

uma Lua, Gigi a maravilhosa lua do planeta Lata. 

O Menino Pontilhado piscou o olho para Bruna, que 
correspondeu com um pequeno sorriso. Gigi transformou-
se num pequeno facho de luz e como um pequeno 
vagalume voou sobre a escada, passando por baixo da 
porta da biblioteca mofada.

- Menino Pontilhado se você fosse a professora onde 
guardaria o fruto proibido? 

- Acho que na geladeira.
- O que é isso Menino Pontilhado?
- A geladeira é um aparelho doméstico onde 

conservamos alimentos e bebidas.
- Vamos começar pela geladeira. 
- Vocês podem subir. Não tem ninguém aqui. Quero 

dizer, apenas, o Menino Pastor – disse Gigi do alto da 
escada.  

- E um cheiro horrível de mofo – disse o Menino 
Pastor se aproximando de Gigi. 
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Alvinho o garoto misterioso, branco de rosto afilado 
e cabelos negros que estava na biblioteca esta tarde - 
pensava o Menino Pontilhado. Bruna subiu as escadas 
para abraçar o Menino Pastor.

- Bruna – disse o Menino Pastor com os olhos em 
lágrimas. - Que bom que você veio. 

- Você está diferente Menino Pastor – observou 
Bruna.

- Vocês também estão diferentes. Aqui, no planeta 
Terra, ganhamos outra forma. 

- Não somos desenhos – acrescentou Bruna.
- Não vai subir Menino Pontilhado? – perguntou o 

Menino Pastor para Joãozinho que continuava na sala.
- Ele se lembrou da gente, diferente de você Menino 

Pontilhado – disse Gigi.
- Menino Pontilhado, que bom vê-lo aqui. Estou feliz!

O Menino Pontilhado subiu as escadas com um frio 
na barriga. A sensação era que algo de mal iria acontecer 
se eles não saíssem logo da casa da professora velha, 
branca e, geometricamente, mal desenhada.

- Vamos entrar na biblioteca – disse o Menino Pastor 
depois de abraçar carinhosamente o Menino Pontilhado. - 
Estaremos seguros na biblioteca.

- Precisamos voltar antes do pôr do sol de lata – disse 
Gigi ao entrar na biblioteca.

- Nós já sabemos – disse Bruna já cansada com a 
repetição de Gigi.

- Onde está a professora velha, branca e, 
geometricamente, mal desenhada? – perguntou o Menino 
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Pontilhado.
- Estava assistindo TV no seu quarto.
- Estava? - indagaram assustados.
- Ela estava assistindo televisão quando Alice chegou 

destrambelhada invadindo seu quarto. Só ouvi seus gritos.  
Ela desmaiou com o susto – explicou o Menino Pastor. 

- Ela deve ter se assustado com o penteado de Alice 
– disse Gigi sorrindo.

- E o que aconteceu com Alice? – perguntou Bruna.
- Falou que recebeu uma mensagem de Lata e teve 

que voltar urgente.
- O que será que aconteceu? – perguntou Gigi.
- Só vamos saber quando voltarmos a Lata – 

respondeu Bruna.
- Mas para isso precisamos procurar onde ela guarda 

o fruto proibido – disse o Menino Pontilhado.
- Onde fica o quarto da professora? – indagou Gigi.
- No último andar da casa – respondeu o Menino 

Pastor.
- Será que é lá onde ela esconde o fruto proibido? – 

perguntou Gigi.
- Ou na geladeira? – completou Bruna.
- Não, não. Ela guarda aqui na Biblioteca Mofada – 

disse o Menino Pastor.
- Por que não falou antes Menino Pastor? – perguntou 

o Menino Pontilhado.
- Vocês não perguntaram!
- Precisamos urgente do fruto – disse Bruna.
- A sala onde ela guarda os frutos roubados de 

Lata está atrás daquela estante – disse apontando para 
uma imponente estante de carvalho repleta de livros 
empoeirados. 
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- E como vamos atravessar essa estante? – perguntou 
o Menino Pontilhado, enquanto tentava empurrar com as 
mãos a estante. 

- A gente não tem força para mover essa estante – 
disse o Menino Pastor.

- Gigi você pode passar por baixo da estante?
- Não Menino Pontilhado, não há brechas ou frestas 

para que a luz possa atravessar.

O Menino Pontilhado olha para Bruna na esperança 
de que ela tenha alguma ideia.

- Infelizmente a tinta corretiva só foi suficiente para 
abrir o portão. 

- Vamos ter que explodir essa estante – disse o 
Menino Pontilhado. 

- Não é preciso. Eu sei como abrir. Fiquei escondido 
atrás daquela pilha de livros enquanto observava a 
professora guardar um dos frutos.

Mais uma vez Bruna e Gigi olharam irritadas para o 
Menino Pastor. 

- É simples pessoal. Só precisamos responder essa 
pequena equação geométrica – disse o Menino Pastor, 
tirando da estante um enorme livro de capa dourada, 
com inúmeras fórmulas gravadas em alto relevo na capa, 
onde se lia Geometria Básica. O Menino Pastor precisou 
da ajuda de Gigi para não deixar cair o livro no chão de tão 
pesado.

- Acabo de quebrar uma unha – reclamou Gigi.
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- Menino Pontilhado me ajude a abrir o livro – disse 
o Menino Pastor.

O livro foi aberto com bastante dificuldade pelos 
meninos revelando uma série de exercícios. 

 
- Você consegue responder Menino Pontilhado? – 

perguntou Bruna.
- Eu não sei se consigo. Sempre durmo nas aulas – 

disse desanimado. 

Depois de observar atentamente para a equação 
o Menino Pontilhado pensou em tentar a sorte e abrir 
novamente o livro na esperança de encontrar um exercício 
mais simples de responder. 

- Quando o livro é aberto ele só poderá ser fechado e 
aberto novamente depois de responder a questão – disse 
o Menino Pastor passando a mão no exercício. - Deixa 
comigo! 

- Desde quando você sabe geometria Menino 
Pastor? – perguntou Bruna desconfiada.

- Desde que fiquei prisioneiro da professora velha, 
branca e, geometricamente, mal desenhada.

- Então responda logo. Temos que voltar antes do 
pôr do sol – disse Gigi agitada.

Em pouco tempo o Menino Pastor com a ponta 
do dedo indicador movimentou os números e fórmulas 
da equação, que deslizavam suavemente pela página, 
chegando ao resultado exato. O livro brilhou intensamente 
fechando-se e flutuou até a prateleira onde estava. 
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Alguns segundos se passaram e nada aconteceu, 
mas antes mesmo que Gigi começasse a reclamar um 
pequeno ruído, que aos poucos tomou grandes proporções 
começou a mover a empoeirada estante de carvalho, 
revelando uma pequena câmara com as paredes repletas 
de recortes de jornais, uma pequena mesa de mármore de 
Carrara no centro e uma pequena fruta colorida sobre a 
mesa.

- Olhem! São as crianças desaparecidas do bairro da 
Boa Vista – disse o Menino Pontilhado vendo as manchetes 
estampadas nos recortes de jornais. 

- Joãozinho! Não podemos perder nosso foco – disse 
o Menino Pastor pegando a pequena fruta.

- Meu pai anda investigando esses desaparecimentos.
- Será que ela está fazendo os meninos virarem 

tinta? – perguntou Gigi.
- Tenho que contar para o meu pai.
- Ele não vai acreditar Menino Pontilhado. Temos 

que avisar o Desenhista – disse Bruna. 
- Está na hora de voltar – disse Gigi, tirando do bolso 

um pequeno fruto colorido e colocando-o na boca. Gigi 
começou a desaparecer lentamente com um largo sorriso 
no rosto.  - Até breve pessoal! – disse, desaparecendo por 
completo.

Depois foi a vez de Bruna que engoliu uma pequena 
fruta que lembrava um morango. – Comam rápido a fruta 
meninos! – disse Bruna, antes de desaparecer. 

- Vamos Joãozinho, você primeiro – disse o Menino 
Pastor, oferecendo o fruto colorido.
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De repente um barulho vindo de dentro da mochila 
do Menino Pontilhado tomou conta da câmara irritando o 
Menino Pastor. 

- Sempre seu celular tocando na hora errada! – gritou 
o Menino Pastor, fazendo a grande estante de carvalho 
voltar ao normal deixando a câmara em total escuridão. 

- O que está acontecendo Menino Pastor? – 
perguntou assustado o Menino Pontilhado. 

- Menino Pontilhado! – disse uma voz distante que 
parecia vir do outro lado da estante.

- Onde você está? – perguntou o Menino Pontilhado.

O celular continuou a tocar e cada vez mais alto. 
Ele retirou o celular de dentro da mochila iluminando seu 
rosto. Do outro lado da linha escutou apenas um ronronar, 
que o Menino Pontilhado reconheceria em qualquer lugar 
do mundo. Era Alice que estava do outro lado. Mas o que 
ela queria? Por que não falava?

- Alice? 
- Joãozinho, precisamos comer o fruto proibido.... 

Sinto que a bruxa está se aproximando – sussurrou 
assustado o Menino Pastor.

O Menino Pontilhado apontou o celular para o 
local de onde vinha a voz do Menino Pastor, mas não o 
encontrou.  

- O que está acontecendo Menino Pastor? – voltou a 
perguntar o Menino Pontilhado.

- Eu não sei ao certo, mas precisamos partir o mais 
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rápido possível.
Novamente a estante voltou a dar passagem 

iluminado a câmara. Em meio às sombras da biblioteca 
mofada da professora velha, branca e, geometricamente, 
desenhada adentrou na sala outro Menino Pastor.

- Ah! – exclamou o Menino Pontilhado, confuso.
- Seu impostor! – disseram os dois ao mesmo tempo.
- Você é um impostor! – disse o Menino Pastor com o 

fruto proibido nas mãos.
- Menino Pontilhado, por favor, não coma o fruto 

proibido. É uma armadilha.
- Menino Pontilhado, por favor, coma o fruto 

proibido. É uma armadilha - aconselhou o outro.
- Vamos fugir! – disse aproximando-se do Menino 

Pontilhado com o fruto em suas mãos.
- É uma armadilha Menino Pontilhado! – disse o 

outro Menino Pastor, transtornado com a situação.
- O que está acontecendo? – perguntou o Menino 

Pontilhado.
- Nosso tempo está se esgotando. Temos que 

comer o fruto ou ficaremos aqui, para sempre, presos na 
biblioteca – disse o Menino Pastor, entregando o fruto 
para o Menino Pontilhado.

Quando segurou o fruto, em suas mãos, percebeu 
que ele estava mordido. O Menino Pastor tinha mordido o 
fruto antes de entregá-lo.

- Não. Esse fruto não vai levá-lo para Lata. É uma 
armadilha! – disse aos gritos o Menino Pastor. - Por favor, 
não coma o fruto.



39

Joãozinho mordeu um grande pedaço do fruto e 
o engoliu rápido. Percebeu que suas mãos começavam 
a desaparecer, ficando, apenas, os contornos. Estava 
ficando invisível quando viu o Menino Pastor sorrir e cuspir 
no chão o pedaço do fruto proibido que estava em sua 
boca. 

O Menino Pontilhado lembrou-se de como foi 
bobo de não ter desconfiado de tudo. Como o Menino 
Pastor saberia responder uma equação de Geometria? O 
verdadeiro Menino Pastor nunca o chamaria pelo nome 
Joãozinho. Não existe celular em Lata e como ele poderia 
saber que seu celular sempre tocava nas aulas de reforço 
da professora velha, branca e, geometricamente, mal 
desenhada... E Alice? Ela não partiria sem se despedir dos 
amigos. Afinal ela era a líder, a responsável em levá-lo 
em segurança para Lata. Será que Alice, também, estava 
correndo perigo? Lembrou do frio na barriga que sentiu 
quando viu o Menino Pastor. A sensação de que algo de 
ruim aconteceria. O Menino Pontilhado começou a sentir 
raiva de si mesmo por ter sido tão ingênuo. 

Aquele impostor só poderia ser na verdade a 
professora velha, branca e geometricamente, mal 
desenhada ou a Bruxa das Terras Geométricas. 

- Para a Terra do Longe. Gritou o Menino Pastor. 

O corpo de Joãozinho começou a se pontilhar, 
novamente, e, ao final, foi ficando transparente até 
desaparecer. O Menino Pastor começava a assumir a 
forma da professora velha, branca e, geometricamente, 
mal desenhada.
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Tudo ficou escuro de repente e as gargalhadas 
da professora velha, branca e, geometricamente, mal 
desenhada ficaram cada vez mais distantes. Sentiu um 
forte enjoo e a sensação que iria desmaiar. 

Um mundo sombrio se desenhou diante dos olhos 
do Menino Pontilhado quando acordou. Uma paisagem 
desbotada, com cores borradas, dominava o céu da 
desértica Terra do Longe. 

Ainda sem forças para levantar-se, ouviu uma voz 
estridente chamando o seu nome, que o fez virar para o 
outro lado em direção ao chamado.

- Pensei que ninguém viria me resgatar. Ronronou 
indignada vendo que suas unhas estavam perdendo o 
esmalte azul cintilante.
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- Alice, caímos numa armadilha. O Menino Pastor 
era...

- A bruxa das Terras Geométricas.
- Não. Era a professora velha, branca e, 

geometricamente, mal desenhada. Disse levantando-se e 
tirando a areia dos seus cabelos.

- Não seja bobo Menino Pontilhado. Elas são 
praticamente a mesma pessoa.

- Que lugar é este? – olhando em sua volta e sem 
entender a afirmação de Alice. 

- Estamos em algum lugar da Terra do Longe.
- Terra do Longe?
- Reconheceria esse lugar até de olhos bem 

fechados.  Antes aqui tudo era Lata até a bruxa aparecer 
para apagar parte do nosso mundo, transformando-o na 
Terra do Longe.

- Aqui tudo é incompleto e borrado. Ela transformou 
parte de Lata num deserto. Aqui as fronteiras que separam 
Lata da Terra do Longe são encantadas.

- O que isso quer dizer? 
- Quer dizer que ninguém consegue encontrar a 

saída da Terra do Longe. 

De repente Alice ficou em silêncio. Olhava de forma 
estranha para o Menino Pontilhado 

- O que foi? Por que essa cara de espanto Alice? – 
perguntou assustado o Menino Pontilhado. 

- Você não é mais pontilhado! – exclamou tentando 
disfarçar sua preocupação. 

- Significa algum problema?
- Você é um desenho completo aqui. 
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- Não é uma coisa boa?
- Não quero parecer dramática, mas isso pode 

significar sua prisão nas Terras de Lata pra sempre.
- Como assim? – indagou preocupado.  
- Ainda não sei. Mas, tem alguém que pode 

responder.
- Quem?
- O Desenhista! Mas, primeiro temos que nos 

preocupar em achar uma saída daqui, ou não teremos a 
chance de perguntar ao Desenhista o que aconteceu com 
os seus pontinhos.

- Vamos seguir essa estrada.
- Não acho que seja uma boa ideia. Aqui as estradas 

são labirintos que não levam a lugar nenhum. Mas, eu 
tenho um plano. Um plano secreto!

- Que plano é esse? – indagou o Menino Pontilhado. 
- No momento não posso falar muito sobre ele. É 

secreto!
- Não fale bobagens Alice!
- Também não sei se você não é a bruxa disfarçada 

de Menino Pontilhado para obter informações secretas de 
Lata. 

- E eu não sei se você é a bruxa disfarçada de Alice – 
disparou chateado o Menino Pontilhado.

- Não seja bobo Menino Pontilhado! A Bruxa não 
conseguiria ser tão glamurosa. Você sabia que fui cinco 
anos consecutivos a gata mais bonita de Lata?

- Não temos tempo pra isso Alice. Precisamos 
encontrar uma saída deste lugar.

- Você tem razão. Precisamos encontrar uma forma 
de voltar para Lata. 

- E o plano?



45

- Que plano? – perguntou Alice.
- Você disse que tinha um plano para tirar a gente 

daqui.
- Ah, é verdade já havia esquecido, com tanta coisa 

acontecendo ao mesmo tempo. Lata precisando da 
gente... Também nunca fui boa em decorar textos. No 
último espetáculo que apresentei em Lata esqueci minhas 
falas, mas como sou boa no improviso...

- Alice, você precisa se concentrar! 
- De repente me deu uma vontade de cantar uma 

canção.
- Quem poderia ajudar a gente a sair daqui? 
- Só tem uma pessoa que pode ajudar.
- É claro! Como não pensei nisso antes. Só o 

Desenhista pode nos ajudar – disse animado.
- Nem o Desenhista. A Terra do Longe é protegida 

por magia e os desejos não ultrapassam as fronteiras. 
- Então como vamos conseguir sair deste mundo?
- Com a ajuda do único habitante que consegue 

transitar entre os dois mundos.
- Quem? – perguntou curioso o Menino Pontilhado.
- O Vendedor de Sonhos.
- Ele mora, aqui, na Terra do Longe?
- Em que mundo você vive Menino Pontilhado. É 

claro que ele mora aqui.
- Vivo no Planeta Terra, esqueceu?
- Desculpe Menino Pontilhado. Sempre esqueço que 

você não é do nosso mundo.
- O Vendedor de Sonhos foi banido das nossas terras 

por vender ilusões para os habitantes de Lata. Roubava 
nossos sonhos e nossas melhores lembranças. Depois de 
ser expulso pelo Desenhista ele construiu um Castelo dos 
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Sonhos na Terra do Longe. Mas, sempre que alguém tem 
um pensamento triste ele reaparece em Lata.  

- Ele roubou minha felicidade.
- Eu fiquei sabendo Menino Pontilhado. Nessa época 

a gente não se conhecia – disse timidamente. Estava 
participando de uma missão em outro planeta – Depois 
de uma pausa acrescentou: - A última vez que reapareceu 
em Lata foi há cinco anos, quando tentava vender para 
você um sonho de volta para casa. Tem gente que acredita 
que agora ele está trabalhando para a Bruxa das Terras 
Geométricas. 

Alice enfia suas mãos nos bolsos da sua capa e retira 
vários objetos, até encontrar um enorme mapa de papel 
dobrado.

- Isso vai nos ajudar a chegar no Castelo dos Sonhos. 
Me ajude a abrir o mapa.

Alice com a ajuda do Menino Pontilhado abre o 
enorme mapa sobre a areia. 

- É um mapa da Terra do Longe. Estamos aqui Menino 
Pontilhado – disse apontando para o mapa. Vamos ter que 
chegar aqui no topo dessa montanha. 

- Vamos levar semanas caminhando. Será que você 
não consegue retirar da sua capa uma bicicleta?

- Menino Pontilhado não temos tempo para ir 
pedalando. Venha! – exclamou pulando sobre o mapa.

- O que você está esperando? Pule!
O Menino Pontilhado obedeceu mesmo achando 

aquela ideia uma bobagem. Como chegaria no Castelo do 
Vendedor de Sonhos pulando num mapa? 

Segure minhas mãos e repita três vezes: Castelo dos 
Sonhos! 
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O mapa levantou as extremidades e flutuou um 
pouco. Antes de repetirem pela terceira vez Castelo 
dos Sonhos eles foram embrulhados pelo mapa até 
desaparecerem por completo.

Mais uma vez tudo ficou muito escuro. O enjoo e a 
sensação que iria desmaiar voltaram a incomodá-lo. 

O mapa desembrulhou o Menino Pontilhado e Alice 
jogando-os numa sala ampla, cercada por armaduras 
medievais, e ligada por vários corredores. 

- Menino Pontilhado você está bem? 
- Tudo está rodando. Onde estamos?
- Dentro do Castelo dos Sonhos, Menino Pontilhado. 
- Já chegamos?
- Sim. Levante-se que não temos tempo para 

descansar. 
- Precisamos encontrar o Vendedor de Sonhos – 

disse ainda, cambaleando pelos corredores do Castelo.

O Menino Pontilhado não deixou de observar que 
as paredes por onde ele passava tinham imagens em 
movimento de cenas da sua vida. Imagens da sua família 
em passeios, ele comendo algodão doce, no cinema, 
abraçando seus amigos...  Reconheceu também algumas 
crianças de Lata.

- São as recordações roubadas Menino Pontilhado – 
disse Alice, vendo sua imagem ao lado do senhor Hilário 
Risos Engraçados das Gargalhadas - esse é o senhor 
Hilário.

- Conheço o senhor Hilário. Ele é o macaquinho 
engraçado que faz piadas de pontinhos.
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- O Castelo está vazio ou estaríamos ouvindo 
barulhos vindos da cozinha? O Vendedor de Sonhos não 
está em casa.

- Como você sabe? 
- Já estive aqui outras vezes Menino Pontilhado em 

missões secretas. 
- Então vamos ter que esperar o Vendedor de Sonhos 

voltar para casa?
- Não temos tempo Menino Pontilhado. Só 

precisamos ir para cozinha preparar nosso sonho de 
viagem para Lata.

- Ainda teremos que cozinhar? Não seria mais fácil já 
pegar um sonho pronto?

- Não existe sonho pronto Menino Pontilhado! 
Teremos que criar o nosso sonho.

- Eu nunca cozinhei – pensou desesperado. 

Caminharam por mais alguns minutos pelos 
corredores do Castelo, que parecia cada vez mais 
completamente abandonado. Tudo estava em completo 
silêncio, quando atravessaram o salão principal e 
seguiram por longos e estreitos corredores. Quando o 
Menino Pontilhado já pensava em perguntar alguma coisa 
avistaram uma luz saindo de um salão ao final do corredor.

- Ali está a cozinha dos sonhos.
Um senhor de quase dois metros de altura, usando 

um chapéu coco, estava sentado à mesa, cabisbaixo. 
- Alguém chegou antes de vocês – falou levantando 

o olhar para Alice.
- É o Vendedor de Sonhos! – exclamou apreensivo.  
- Alguém entrou na minha cozinha e mutilou meu 
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livro de receitas.
- Quem? – indagou o Menino Pontilhado.
- Ora, ora se não é o Menino Pontilhado que andava 

em busca do caminho de volta para casa.
- Não é hora para ressentimentos – lembrou Alice. 
- Acredito que a Bruxa das Terras Geométricas está 

por trás disso. Estou sem fabricar meus sonhos já faz 
algumas semanas.

- O que ela pretendia atacando seu livro de receitas?
- Não sei Alice, mas olhe para o meu livro de receitas 

- disse batendo palmas com as mãos.

Um enorme livro de capa vermelha e letras douradas 
flutuou em direção a Alice, obedecendo o chamado do 
Vendedor de Sonhos. Com mais duas palmas o livro abriu-
se, relevando suas receitas. As páginas passavam de forma 
veloz parando em um capítulo que faltava uma página.

- Rasgaram uma página do livro – observou o Menino 
Pontilhado.

- Qual foi a receita? – perguntou Alice.
- Eu não sei. Como o livro foi ferido ele está fraco. As 

palavras estão desaparecendo das suas páginas. Preciso 
dessa página de volta ou o livro vai morrer. 

- Trago a página do livro de volta, mas você terá 
que ajudar a gente a voltar para Lata – propôs o Menino 
Pontilhado. 

- Menino Pontilhado, somos proibidos de negociar 
com os habitantes da Terra do Longe. 

- Mas eu não sou de Lata. Eu proponho uma trégua! 
Um acordo de cavalheiros.  

- Você consegue recuperar a página que foi roubada, 



50

Menino Pontilhado?
- Consigo, mas você terá que prometer que não irá 

mais incomodar os habitantes de Lata.
- E também nos levar de volta para Lata – acrescentou 

Alice. 
- Preciso dessa página antes da lua nascer duas 

vezes.
- Como vamos sair daqui? 
- É simples. Igual como vocês chegaram aqui no 

Castelo.
- O meu mapa é apenas da Terra do Longe. 
- Use o meu mapa de Lata.
- Você tem um mapa de Lata? – indagou surpresa. 
- Não vá contar ao Desenhista!

Alice abriu o mapa com ajuda do Menino Pontilhado 
sobre o chão da cozinha. O mapa tinha três vezes o 
tamanho do mapa da Terra do Longe. Alice nem precisou 
pedir para o Menino Pontilhado pular no mapa. Os dois já 
estavam repetindo a palavra Lata pela terceira vez.





52



53

Mais uma vez tudo ficou muito escuro. O Menino 
Pontilhado já estava se acostumando com a sensação de 
enjoo e desmaio que sentia toda vez que usava o mapa 
como transporte.

- Menino Pontilhado você voltou a ser pontilhado! – 
comentou Alice.

- Menino dos Pontinhos, estávamos com saudades 
de você – disse o senhor Firmino, um burro de carga com 
um enorme cesto nas costas carregado de brinquedos de 
madeira. 

- Quando foi que você chegou? – perguntou o burro 
mais jovem.

- Acabamos de chegar – falou Alice se metendo na 
conversa.
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- De quem são esses brinquedos?
- Ora, ora Menino dos Pontinhos são das crianças de 

Lata.
- Pena que elas não estão mais brincando com os 

brinquedos de madeira – disse o outro burro. 
- Eles estão se acumulando debaixo das árvores. 

Estão amadurecendo muito rápido – completou Firmino.

O Menino Pontilhado olhou em sua volta e descobriu 
pilhas e mais pilhas de brinquedos acumulados debaixo 
das árvores. Eram árvores de brinquedo. Notou uma linda 
árvore frondosa com carrinhos de madeira pendurados, 
outras com peões, barcos, bonecas...

- Os brinquedos nascem em árvores! – exclamou 
admirado.

- Claro que nascem em árvores. Você queria que os 
brinquedos nascessem onde? – perguntou emburrado 
Firmino. 

- Senhor Firmino o que aconteceu enquanto estive 
ausente? – perguntou Alice num tom de interrogatório. 

- O senhor Hilário foi sequestrado – disse de uma só 
vez o burro mais jovem.

- Quando aconteceu isso?
- Faz dois meses Alice. Desde que você foi chamar o 

Menino Pontilhado no planeta Terra.
- Mas, isso tudo tem menos de três horas – disse 

chateado o Menino Pontilhado.
- Menino Pontilhado o tempo corre diferente em 

Lata e na Terra do Longe. Não me dei conta que levamos 
dois meses para sair de lá. 

- Por isso os dias estão tristes. O céu perdeu o 
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colorido, não tem mais crianças para brincarem com os 
brinquedos. 

- Hilário é o responsável pelos dias alegres em Lata – 
concluiu Alice, movimentando sua cauda freneticamente. 

- Menino dos Pontinhos  precisamos continuar nosso 
trabalho – disse Firmino recolhendo algumas bonecas do 
chão. 

- Estamos recolhendo os brinquedos – confirmou o 
burro mais jovem, balançando a cabeça. 

- Adeus Alice! Adeus Menino dos Pontinhos!

O azul do céu de Lata logo foi tomado pela escuridão. 
E uma linda lua nascia no céu de Lata, iluminando o planeta 
com sua luz prateada. 

- Que bom que vocês voltaram! Estava preocupada. 
O senhor Hilário Risos Engraçados das Gargalhadas 
desapareceu. Hoje faz dois meses que ele não apareceu 
para o seu programa de rádio. Você sabe que ele nunca 
se atrasou. Acharam estranho e quando passaram na sua 
casa encontramos tudo revirado. 

- Um sequestro! – exclamou preocupada Alice.
- Mas, o sequestrador deixou uma pista. 

Encontramos...
- O que vocês encontraram? – interrompeu ansiosa 

para saber os detalhes do sequestro. 
- Encontramos isso – disse, entregando para Alice 

um pedaço de tecido rosa.

Alice retira do bolso uma lupa e analisa 
cuidadosamente o tecido rosa encontrado na cena do 
crime.
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- Pelos de um roedor – concluiu rapidamente. 
- Nicolau! – exclamou Gigi.
- O ajudante da Bruxa das Terras Geométricas.
- Nicolau é um rato? – perguntou curioso o Menino 

Pontilhado.
- Sim, Nicolau é o rato mais malvado das Terras 

Geométricas. 
- Você precisa nos ajudar Menino Pontilhado a 

libertar o senhor Hilário Risos Engraçados das Gargalhadas 
– suplicou Gigi. 

- O que eu tenho que fazer?
- Só mais um minuto. 
Gigi volta para o horizonte e Lata volta a ter um céu 

azulado.
- Menino Pontilhado nossa missão está ganhando 

uma dimensão que não esperávamos. Agora além de 
resgatar o Menino Pastor, recuperar a página do livro dos 
sonhos, vamos ter que libertar o senhor Hilário. 

- Ah! – exclamou, espantado.
Lata voltou a escurecer quando Gigi assumiu seu 

lugar no céu. 
- Estava conversando com Clark – disse corando 

suas bochechas. 
- Quem é Clark? – perguntou curioso. Era a primeira 

vez que ouvia aquele nome em Lata.
- É o sol do nosso planeta Menino Pontilhado – 

esclareceu Alice.
- Não é simplesmente um sol igual ao astro do seu 

planeta – completou Gigi, ficando cada vez mais corada. 
- Ele parece com o sol do meu planeta – disse o 

Menino Pontilhado por não enxergar nada de especial no 
sol de Lata.
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- Tenho um recado do Clark para você Menino 
Pontilhado.

- E qual é o recado? – perguntou Alice.
- Não seja curiosa Alice. O recado é para o Menino 

Pontilhado. 
- Gigi qual é o recado? – perguntou sem paciência o 

Menino Pontilhado.
- Você precisa encontrar o Desenhista no lugar onde 

os pássaros cantam. 
- Preciso encontrar o Desenhista no lugar onde os 

pássaros cantam – repetiu o Menino Pontilhado para não 
esquecer. 

- Boa sorte Menino Pontilhado! – desejou Alice.
- Você não vem comigo Alice?
- Você precisa ir sozinho e desejar esse encontro. É 

uma jornada solitária Menino Pontilhado – disse Alice.
- Como faço para encontrar o lugar onde os pássaros 

cantam? – perguntou preocupado.
- Siga o canto dos pássaros Menino Pontilhado – 

aconselhou Alice.
- Boa sorte Menino Pontilhado. Estarei no céu 

seguindo os seus passos e te protegendo. 
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O Menino Pontilhado caminhou sem rumo pelas 
terras de Lata sob o olhar atento do sol Clark. Pensou 
algumas vezes em caminhar em direção Norte. Mas, 
não tinha certeza para que lado ficava o Norte e decidiu 
seguir por uma estrada florida, que o fez lembrar das 
flores de plástico da casa da professora velha, branca e, 
geometricamente, mal desenhada. Talvez, se tivesse 
prestado atenção nas aulas de geografia, saberia localizar 
corretamente os pontos cardeais. Não tinha ideia como 
seguir o canto dos pássaros se até aquele momento 
não tinha visto nenhum pássaro em Lata. Lembrou que 
precisava desejar o encontro com o Desenhista. Tentou 
desejar com todas as suas forças e a comparar o desejo 
de encontrar o Desenhista com o desejo que tem todo 
final de ano letivo de passar por média e ficar de férias da 
escola.



61

Enquanto caminhava, observando atentamente as 
árvores e flores na esperança de encontrar algum pássaro, 
lembrou de uma canção que aprendera na escola. Assobiou 
a canção para se distrair na sua jornada, quando percebeu 
que estava sendo seguindo por um canário.  

O Menino Pontilhado imediatamente parou de 
assobiar e o pássaro foi desaparecendo lentamente. 
Ele voltou a assobiar e o pássaro reapareceu 
instantaneamente. Ele começou assobiar mais forte e 
rápido e os pássaros foram aparecendo e a paisagem 
foi transformando-se lentamente. Quando se deu conta 
estava num jardim repleto de flores e de um verde 
brilhante. O cheiro de rosa era agradável e dava uma 
sensação de vitória ao Menino Pontilhado.  

- Gostou das rosas Menino Pontilhado?
- Ah! O Desenhista! 
- Elas são lindas, não é? – disse desenhando novas 

flores no jardim.
- São lindas! E os pássaros são de tinta guache – 

disse admirado o Menino Pontilhado. 

O Desenhista sorriu, concordando com o Menino 
Pontilhado.

- Seja bem-vindo Menino Pontilhado. Sabia que nos 
veríamos em breve.

- Por que me trouxe de volta ao planeta Lata?
- Você é a esperança que temos em reestabelecer 

o equilíbrio entre os dois mundos: o real e o da fantasia. 
O planeta Terra tem interferido no equilíbrio do nosso 
universo, enfraquecendo nossas fronteiras. 
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- Ah! – exclamou admirado o Menino Pontilhado.
- Cada desenho de Lata é representando por um 

habitante no planeta Terra. Lata representa o que ainda 
resta de bom na humanidade. Um cordão umbilical 
mágico une o real com o imaginário. E existe uma regra 
Menino Pontilhado.

- Uma regra? 
- Sim. Para manter esse equilíbrio nenhum habitante 

de Lata pode atravessar a fronteira para o mundo real e 
ninguém do mundo real pode atravessar a fronteira do 
mundo da fantasia.

- Parece confuso – depois de uma pausa 
acrescentou: - mas eu estou no mundo da fantasia. Então 
sou responsável pelo desequilíbrio do planeta Lata. 

- Chegou a hora de você conhecer sua história para 
entender o que está acontecendo.

- Você está chorando? – perguntou espantando o 
Menino Pontilhado.

- Nunca havia experimentado o sentimento de 
tristeza – acrescentou depois de uma pausa. – Aqui tudo 
é criado e desenhado com perfeição. Os animais são 
respeitados e convivem com as crianças, em harmonia. 
No planeta Terra, os animais não falam, passam fome, 
são maltratados, vivem nas ruas abandonados e sujos. 
Lá os humanos matam os animais para saciarem sua 
gula, aprisionam em suas casas para serem animais 
de estimação contra suas vontades. Não existe mais 
compaixão e respeito. As pessoas não falam mais por favor 
e obrigado. Gestos de gentileza e solidariedade estão 
sendo esquecidos na Terra. O homem pensa apenas na sua 
ganância, em fazer guerra e destruir o seu planeta azul. 
Sujam as ruas, poluem os rios, os oceanos e o ar, desmatam 
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as florestas... Maltratam a natureza, sem piedade. São 
violentos, desonestos e corruptos. Não existe mais ética! 
O que aconteceu com seu mundo, Menino Pontilhado? Às 
vezes, penso em apagá-lo por inteiro e redesenhá-lo.

O Menino Pontilhado sentiu um pequeno déjà vu. As 
palavras do Desenhistas soaram com uma vaga lembrança 
da sua visita às terras de Lata. A sensação era de ter já 
vivenciado aquele momento. 

- Desenhista o que preciso saber sobre a minha 
história?

- Desenhei todos os habitantes de Lata: animais, 
crianças, flores, jardins, oceanos, rios, lagos, montanhas, 
estrelas e outros mundos distantes. Cada planeta do 
universo tem um irmão que chamamos de mundo 
imaginário. Lata é o planeta irmão da Terra. Nas últimas 
décadas as crianças estão perdendo a infância para o 
avanço tecnológico. Algo que poderia ser extremamente 
útil para o desenvolvimento da humanidade está roubando 
a infância das crianças do seu planeta. Elas não brincam 
com outras crianças, não conversam, não jogam bola e 
não cativam novos amigos. Cada vez mais elas estão se 
isolando do mundo e entrando na fase adulta antes do 
tempo certo. 

O Menino Pontilhado reconheceu nas palavras do 
Desenhista cada bronca que já levou do seu pai por passar 
horas no computador conversando com seus amigos 
virtuais. 

- Quer saber qual habitante de Lata está na outra 
ponta do seu cordão?  
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O Menino Pontilhado ficou em silêncio. Para ele 
era evidente que seria Bruna, a raposa do Menino Pastor. 
Sempre se sentia feliz quando estava ao seu lado.

 
- O Menino Pastor é sua representação no Planeta 

Lata. 
O Menino Pontilhado ficou mais uma vez em silêncio. 

Sentiu o coração pulsar mais forte.
- E a professora velha, branca e, geometricamente, 

mal desenhada. Quem ela representa aqui? – perguntou 
baixinho o Menino Pontilhado. 

- Madame Sevy ou Bruxa das Terras Geométricas. Ela 
foi uma aluna exemplar, dedicada e inteligente. Movida 
pela curiosidade e vaidade, desenvolveu uma fórmula 
para sair dos limites do mundo da fantasia e ir para o 
mundo real. Ela fazia visitas noturnas, constantemente, 
ao seu mundo. Mas sempre cuidadosa para não ser vista 
por ninguém. Com o tempo começou a desenvolver uma 
obsessão pela sua cópia no mundo real. Ela infringiu todas 
as leis que regem o nosso universo quando fez contato 
com sua versão real e imperfeita no Planeta Terra. Lata 
passou a sofrer o desequilíbrio causado por suas andanças 
pelo planeta Terra.

Ela passou a me desafiar. Quando percebi o que 
estava acontecendo apaguei do mundo de Lata o portal 
que levava ao mundo real. Só me restou uma alternativa: 
bani-la deste mundo. 

Madame Sevy desenhou uma árvore como fruto do 
seu arrependimento e gratidão pelo mundo de Lata.

Na verdade, seu presente não passou de um Cavalo 
de Troia. Ela desenhou uma árvore mágica com frutos 
capazes de desfazerem meus desenhos e transportá-los 
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para mundos longínquos.
- Frutos de borracha! Exclamou admirado.
- O único fruto proibido destas terras.
- A árvore do fruto proibido hoje funciona com um 

portal ligando a vários mundos. É dessa forma que ela 
consegue transitar pelos dois mundos. Mas desenhar a 
árvore não foi a sua única maldade. Antes de ser banida 
para as Terras Geométricas ela visitou o mundo real pela 
última vez e contou tudo o que sabia sobre o planeta Lata 
para a professora velha, branca e, geometricamente, 
mal desenhada. Evidentemente ela também ficou 
obcecada pelo nosso mundo. Quando o Menino Pastor 
foi transportado com você para o mundo real tínhamos 
certeza de que estava perto da profecia concretizar-se. 

- O que diz a profecia? 
- Um Príncipe Desenhista vindo do mundo real 

reinaria sobre o planeta Lata, estabelecendo a harmonia 
e equilíbrio entre os mundos. 

O Menino Pontilhado estava confuso com tudo que 
ouviu. Pequenos pontos caíram dos seus olhos.

- Não chore meu filho. Em breve você será o 
Desenhista de Lata.

- Sou só uma criança franzina.
- Veja a simplicidade deste lápis – disse, desenhando 

um lápis diante dos olhos do Menino Pontilhado. Mas, o 
seu poder é magnífico. Aprenda a não julgar pela aparência 
Menino Pontilhado. O que importa é nossa verdadeira 
essência que está na alma.

O Menino Pontilhado continua visivelmente confuso 
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e incrédulo com toda essa história de profecia, reinado e 
sequestro. 

- Preciso desenhar novos mundos, criar novos 
habitantes. Colorir outros planetas que estão perdendo o 
verdadeiro valor da amizade. 

- Você vai embora de Lata? – perguntou depois de 
um longo silêncio.

- Sempre estarei em lata. Habito em cada desenho 
deste planeta. 

- Acreditamos que você seja o desenhista da 
profecia, meu jovem príncipe.  

- Não posso ser o desenhista da profecia. Não sou 
um príncipe, desculpe-me, mas não posso ajudá-lo.

- É para você Menino Pontilhado. Um presente das 
terras de Lata. 

O Desenhista entrega o lápis que lembrava mais 
uma varinha mágica para o Menino Pontilhado.

- Aqui está o seu cetro, meu jovem príncipe.
- É só um lápis. 
- Não é um simples lápis Menino Pontilhado. É a 

arma mais poderosa de Lata. Tudo que for desenhado por 
ele ganha vida. 

- É um lápis mágico!
- Não é um lápis mágico. É um lápis da obediência.  Só 

o filho da profecia tem o poder de dar vida aos desenhos. 
Mas, só temos uma forma de descobrir. Experimente 
desenhar o que você quiser. 

- Não tenho papel.
- Lata é feita de tinta e papel. Aponte o lápis para o 
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céu e deixe seu coração te guiar.

O Menino Pontilhado não entendeu o que o 
Desenhista quis dizer com deixe seu coração te guiar. Na 
verdade, não tinha ideia do que desenhar e muito menos 
como desenhar sem usar uma superfície plana. Olhou para 
os lados e procurou um muro onde pudesse desenhar. 
Fechou os olhos e apontou o lápis para o céu. A ponta do 
lápis brilhou e um pequeno facho de luz começou a formar 
um desenho a cada movimento do braço do Menino 
Pontilhado. Uma linda arara azul ganhou vida, voando 
pelos céus de Lata.

- Você é o príncipe da profecia. 
O Menino Pontilhado estava hipnotizado com o 

deslizar do pássaro sobre as nuvens de Lata que nem 
percebeu que os pontinhos que formavam seus braços e 
mãos foram unidos. 

O que preciso fazer para ajudar a restabelecer o 
equilíbrio em Lata?

Você precisa destruir a Árvore do Fruto Proibido em 
Lata e sua representação no planeta Terra. Você nunca 
desconfiou da frondosa mangueira no jardim da professora 
velha, branca e, geometricamente, mal desenhada?

- Como poderia desconfiar de um pé de manga?
- Uma árvore que produz frutos em todas as estações 

do ano não é comum no seu planeta. 
- Quando a árvore for destruída como voltarei para 

o meu mundo e como vamos resgatar o Menino Pastor?
- Só você poderá responder. Na hora certa saberá o 

que fazer. 
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- Como faço para destruí-la? – perguntou ainda 
confuso com as palavras do Desenhista. 

- Escute o que ela tem a dizer. Mas cuidado para 
não ser seduzido pela beleza. Nem tudo que reluz é ouro. 
Lembre-se: para chegar até a árvore do Fruto Proibido 
você precisa encontrar o caminho que ninguém caminha.

- Preciso encontrar o caminho que ninguém caminha 
– repetiu o Menino Pontilhado para não esquecer.

- Sinto que tem algo preocupando seu pequeno 
coração.

- São as crianças desaparecidas do bairro da Boa 
Vista. Encontramos vários recortes de jornais sobre os 
desaparecimentos colados numa câmara secreta na 
biblioteca da professora velha, branca e, geometricamente, 
mal desenhada. 

- Você encontrará as respostas no Castelo 
Geométrico. 
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Um enorme sol com barba avermelhada em chamas 
saudou o Menino Pontilhado com uma reverência. 

- Saudações jovem Desenhista! É uma honra 
conhecê-lo, meu príncipe! A notícia já se espalhou pelo 
universo. Todos querem conhecer o jovem Desenhista. 
Desculpe por não ter me apresentado antes. Me chamo 
Clark. Sou o responsável pelos dias ensolarados do planeta 
Lata. 

- Clark, como Clark Kent de Superman? – disse 
sorrindo.

- Quem é Clark Kent de Superman? 
- Queria fazer uma piada – explicou o Menino 

Pontilhado timidamente. 
- Perdão, mas não entendemos as piadas do seu 

planeta.
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- Desculpe senhor Clark pela piada.
- Não precisa se desculpar e me chamar de senhor. 

Sou um jovem sol. Eu tenho, apenas, cinco bilhões de 
anos. Ainda sou jovem!

- Ah! – exclamou, espantado.
- Você pode descer até aqui?
- Seu pedido é uma ordem, meu príncipe.
- Não me chame de príncipe. Pode me chamar de 

Menino Pontilhado.

Logo o céu ganhou a escuridão e uma pequena 
bola de fogo riscou o céu de Lata como um cometa. A 
pequena bola de fogo parou diante do Menino Pontilhado 
e transformou-se num jovem de barba avermelhada em 
chamas e cabelos encaracolados. 

O Menino Pontilhado olhou para Gigi, que surgia 
esplendorosa no céu. Fingia não estar interessada na 
conversa, mas observava tudo atentamente. Agora estava 
entendendo porque Gigi ficava tão nervosa quando se 
referia ao sol de Lata. Clark mais uma vez saudou o Menino 
Pontilhado, mas desta vez de joelhos.

- Levante-se Clark. No meu planeta você é o astro 
mais importante. É o responsável pela vida no planeta. Eu 
deveria fazer reverência a você.

Olhou para o alto e esboçou um sorriso tímido, 
quando percebeu que Gigi estava visivelmente irritada 
com seu último comentário. Ela diminuiu sua claridade 
sobre o Menino Pontilhado.  E antes que ela ficasse mais 
zangada acrescentou: 

- Gigi estamos falando dos astros do meu planeta, 
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que nem de longe podemos comparar com os de Lata. 
- Já ouvi falar do seu mundo Príncipe Pontilhado. Lá 

o sol é conhecido como o Astro Rei e vive no Sistema Solar. 
- Sim, o sol é a estrela central do Sistema Solar. 

Todos os outros corpos do sistema solar, como planetas, 
asteroides e cometas giram ao seu redor.

- É um pouco complicada a dinâmica do seu planeta 
Menino Pontilhado.

- Aqui sou responsável pelos dias ensolarados e por 
manter aquecido os corações dos habitantes de Lata. Às 
vezes me arrisco com uma banda de música com astros 
amigos. 

- Sua barba sempre fica em chamas? Ela não queima 
o seu rosto? – disparou o Menino Pontilhado.

- Não. O fogo só me deixa aquecido. Ele não queima. 
Experimente tocar na minha barba.

- Não tenha medo Menino Pontilhado – gritou do 
céu Gigi. 

- Nossa, o fogo faz cócegas! 
- Clark é um excelente baterista e toca guitarra como 

ninguém.
- Gigi, você sempre gentil!
- Lá, o sol não toca nenhum instrumento.
- Limitado igual à sua lua - bravejou Gigi. 
- Conheço todos os corações dos habitantes de Lata. 

Gigi estava ruborizada com as últimas palavras de 
Clark.  

- Posso abraçá-lo majestade? Ainda não conheço o 
seu coração.
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Clark abraçou o Menino Pontilhado, que sentiu 
o calor intenso do sol, aquecendo cada pontinho que 
formava o seu corpo.

- Agora seu coração já está aquecido! 
- Menino Pontilhado os pontinhos que formam o seu 

coração estão se unindo.
- Está na hora de partir - alertou Gigi preocupada. 
- Sinto que já estou pronto para seguir minha 

jornada.
- O seu coração tem o formato da letra A. O 

Desenhista sempre esteve certo quanto às suas origens - 
disse Clark com a barba brilhando pelas chamas. 

- O Desenhista jamais se enganaria Clark. 
- O que significa ter o coração em formato de letra? 

– perguntou intrigado. 
- Seu coração tem o formato da letra da pessoa que 

você mais ama.
- Não podemos perder o foco. Lata precisa de sua 

ajuda! – disse Gigi percebendo que o Menino Pontilhado 
estava envergonhado de ter essa conversa embaraçosa na 
sua presença. 

- Príncipe como posso servi-lo? É só ordenar. 
- Como faço para chegar ao Castelo Geométrico? 
- Precisa chegar ao rio de tintas azuis e seguir a 

arribação de jacarés viajantes. É a forma mais rápida e 
segura de chegar às terras geométricas. E nunca esqueça 
que as respostas estão em seu coração. 

- As respostas estão em seu coração – repetiu o 
Menino Pontilhado para não esquecer.

- Com a sua permissão majestade. Preciso me retirar. 
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Lata precisa de sol!

Seu corpo incendiou-se, transformando-se numa 
pequena bola de fogo. O céu de Lata foi novamente 
aquecido pelo Sol, transformando a escuridão em dia. 
Enquanto uma estrela cadente cruzava o céu em direção 
ao Menino Pontilhado.

- Já estou pronta Menino Pontilhado. Perdão! Já 
estou pronta majestade.

- Ora Gigi, continue me chamando de Menino 
Pontilhado.

- Obrigada Menino Pontilhado, mas agora você é tão 
importante para os habitantes de Lata que devemos...

- Eu sou o Menino Pontilhado. Não tenho certeza se 
realmente sou o príncipe da profecia de Lata.  

- Então vamos partir! Já estava me esquecendo de 
Alice. Por onde anda aquela destrambelhada?

- Você não pode ir comigo. Quem irá ficar no céu de 
Lata?

- Enquanto estiver em missão Lata terá apenas dias 
de sol. 

- Acho melhor você ficar – disse Alice, aparecendo 
sobre um galho de uma árvore carregada de aviãozinho 
maduros. – depois de um salto espetacular e duas 
cambalhotas no ar acrescentou:

- É uma missão secreta Gigi! Você vai terminar 
atrapalhando.

- Posso ser bastante útil. Quem passou por debaixo 
da porta da biblioteca da professora velha, branca e, 
geometricamente, mal desenhada? 

- Eu poderia...
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- Você está um pouco acima do peso Alice.
- Ela tem razão.
- Que eu estou gorda?
- Não. Não quis dizer isso. Quero dizer que precisamos 

trabalhar em equipe – falou nervoso com medo da reação 
de Alice. 

- Um pouco acima do peso fica você quando está 
cheia – disparou Alice ressentida com o comentário de 
Gigi. 

- Está bem, precisamos nos apressar. 
- Antes de seguirmos viagem para as Terras 

Geométricas precisamos encontrar a Árvore do Fruto 
Proibido. 

- A Árvore do Fruto Proibido! – exclamaram 
assustadas. 

- Ela pode destruir a gente em segundos – alertou 
Alice.

- Se eu realmente for o Príncipe Desenhista, da 
profecia, teremos alguma chance. 
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Depois de andarem alguns quilômetros, por uma 
estrada que não mudava de paisagem, tinham a sensação 
de não terem saído do lugar. Estava ficando irritado, com 
a caminhada que não os levavam a lugar algum. 

- Será que precisamos de alguma autorização Gigi 
para andar por estas terras? – indagou Alice, observando 
as montanhas com o seu binóculo. 

- Acho que conheço este lugar. É o caminho onde 
ninguém caminha – disse o Menino Pontilhado, antes de 
Gigi responder alguma coisa.

- Você tem razão Menino Pontilhado – falou Alice, 
guardando o enorme binóculo no bolso. 

- Estava tão distraída pensando no meu... Quero 
dizer, pensando na missão, que nem percebi que não 
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saímos do lugar – disse Gigi, corrigindo rápido para Alice 
não perceber que estava pensando até aquele momento 
em Clark.

- Precisamos ficar parados – disse o Menino 
Pontilhado. Já estive aqui antes. No caminho onde 
ninguém caminha, quem caminha é a estrada. Ninguém 
se move até a estrada começar a andar.

A paisagem começou a mudar e surgir, com cores 
mais fortes e intensas, diante dos seus olhos. Parecia que 
o céu azul de Lata havia recebido uma nova camada de 
tinta. Imagens foram projetadas no céu de Lata como uma 
grande tela de cinema. Tudo passava em alta velocidade, 
até a paisagem começar a mudar novamente e surgir, 
borrada, diante dos seus olhos. Parecia que uma borracha 
tinha passado, apagando parte dos desenhos e do céu de 
Lata. No fim da estrada encontram um velho portão de 
lápis.

O portão se abriu, fazendo um rangido ensurdecedor 
e deixando um cheiro agradável de fruta madura no ar.  O 
cheiro era tentador, faria qualquer criança entrar e comer 
o maior número possível de frutos da árvore. Não seria a 
primeira vez que o Menino Pontilhado ficaria diante da 
árvore do fruto proibido. 

A árvore era pequena, com seus galhos carregados 
de frutos coloridos, arrastando pelo chão do pequeno 
jardim de margaridas, propositadamente, desenhadas 
em abundância, para disfarçar o cheiro tentador do fruto 
proibido.

- Deveríamos voltar Menino Pontilhado.  Precisamos 
ir para o Castelo Geométrico para libertar o senhor Hilário 
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e descobrir uma forma de resgatar o Menino Pastor.
- E devolver a página do Livro dos Sonhos - 

acrescentou Alice.
- Antes de partir para as Terras Geométricas preciso 

conversar com a Árvore do Fruto Proibido. 
- Nós vamos com você – disse Alice. 
- Preciso ir sozinho.
- Não podemos deixá-lo entrar sozinho no jardim. A 

Árvore vai tentar seduzi-lo para comer um dos seus frutos.
- Você irá sucumbir. Será banido de Lata para sempre 

– complementou Gigi.
- Está decidido! Entrarei sozinho no jardim enquanto 

vocês me esperam aqui.
- Menino Pontilhado.
- Alice isso é uma ordem!  
- Está bem Menino Pontilhado. Depois não diga que 

não avisamos.
- Boa sorte! – desejou Gigi.

O Menino Pontilhado passou pelo velho portão 
de lápis, que rangeu ao fechar com o mesmo barulho 
ensurdecedor de quando é aberto.  Caminhou até o centro 
do jardim, passando pelas lindas e bem desenhadas 
margaridas que se curvavam, fazendo reverência.

- Boa sorte Menino Pontilhado! – desejou uma jovem 
flor.

Antes que o Menino Pontilhado agradecesse, várias 
vozes ao mesmo tempo começaram a desejar sorte e 
palavras de encorajamento.  Ele apenas sorriu e continuou 
a andar, até chegar ao centro do jardim, diante da 
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Árvore do Fruto Proibido.  Ficou em silêncio, admirando 
a pequena árvore carregada de frutos coloridos e seus 
imensos galhos espalhados pelo chão.

- Estou aqui para ouvi-la. Preciso de um conselho – 
despois de um silêncio acrescentou: - Não estou aqui para 
julgá-la ou destruí-la. Estou em uma missão para libertar 
os meus amigos que foram sequestrados pela Bruxa das 
Terras Geométricas. Acredito que eles foram levados para 
o Castelo Geométrico. 

 
O cheiro dos frutos proibidos estava cada vez mais 

forte. Eles brilhavam, exalavam um perfume embriagador 
que deixaria qualquer um com água na boca. Apesar do 
cheiro e aparência suculenta o Menino Pontilhado estava 
concentrado na sua missão.

Depois de um longo silêncio indagou:
- Posso me sentar?

A Árvore do Fruto Proibido moveu um dos seus 
galhos para perto do Menino Pontilhado. Ele entendeu que 
a Árvore estava oferecendo um lugar para ele se sentar.

- Muito obrigado pela gentileza. 
- Você é tão puro de coração quanto os habitantes 

de Lata – disse a Árvore, afagando os pontinhos que 
formavam os cabelos do Menino Pontilhado com um 
pequeno galho.

- Obrigado! Como devo chamá-la? Acredito que seu 
nome não é Árvore do Fruto Proibido. 

- Me chamo Helena.
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- Sua voz é tão suave e relaxante. Sinto-me bem 
aqui, conversando com você.

- Como você está vendo, não sou um monstro como 
pensam alguns habitantes de Lata. Mas, como prefere 
ser chamado: Joãozinho, Menino Pontilhado ou Príncipe 
Desenhista?

- Menino Pontilhado – disse sorrindo. 
- Lembro-me da última vez que esteve aqui. Você 

esperava encontrar um baobá. Ficou decepcionado 
quando me viu.

- Não fiquei decepcionado. Só esperava encontrar 
uma árvore maior.

- Mas, vamos para o que interessa. Além de libertar 
os seus amigos que foram sequestrados, você precisa 
destruir o portal que liga os dois mundos: o real e o 
imaginário. Não é verdade Menino Pontilhado?

- Você conversou com o Desenhista?
- Não. Escuto através da terra. Minhas raízes são 

profundas e espalham-se por todos os domínios de Lata.
- Para me destruir Menino Pontilhado é simples. 

Basta me oferecer um dos meus frutos. Não terei como 
resistir e acabarei comendo-o. É o suficiente para me 
apagar do mundo de Lata e minha representação no 
planeta Terra. Assim o equilíbrio será reestabelecido em 
Lata e no seu planeta. 

- Mas eu não quero destruí-la. Tem que haver outro 
jeito para destruir o portal. 

- Não se preocupe que não sofrerei. Vou apenas 
me libertar. Não fui desenhada com esse propósito. 
Infelizmente fui transformada pela bruxa em árvore num 
momento de fúria.

- Como era você antes de ser transformada na Árvore 
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do Fruto Proibido?
- Era uma criança igual a você.

A Árvore deixou cair um pequeno fruto aos pés 
do Menino Pontilhado, que por pouco não acertou sua 
cabeça.

- Por favor, Menino Pontilhado, me ofereça o fruto.  
- Não quero que desapareça do mundo de Lata. 

Teremos que encontrar uma saída –disse chutando o fruto 
para longe da árvore.

Os pontinhos que formavam as pernas do Menino 
Pontilhado foram contornados. 

- Você é puro de coração – voltou a falar a Árvore. 
Seus pontinhos estão sendo unidos a cada demonstração 
sincera de afeto e amizade. O Desenhista estava com 
razão. Eu estava errada na minha primeira avaliação. Você 
é o Príncipe Desenhista da profecia.

- Não tenho a bravura e confiança de um príncipe.  
- Eu sou a responsável pela profecia. Sou o Oráculo 

das Terras de Lata.
- Se realmente sou o Príncipe Desenhista da profecia 

devo ter algum poder para libertá-la. 
- Você tem o poder para desfazer qualquer 

encantamento ou desenho da Bruxa das Terras 
Geométricas. Mas você precisa saber que a Árvore do 
Fruto Proibido não é o único portal para viajar entre os 
mundos reais e imaginários. - A professora velha, branca 
e, geometricamente, mal desenhada e sua representação 
Madame Sevy ou como ela é chamada pelos habitantes 
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de Lata, Bruxa das Terras Geométricas, usam também os 
sonhos para transitarem entre os dois mundos.

- O Vendedor de Sonhos! Por isso ela roubou uma 
das páginas do Livro dos Sonhos.

- Exato Menino Pontilhado! O Vendedor de Sonhos 
recusou-se a fornecer mais sonhos que a transportassem 
entre os mundos. Os últimos sonhos ela usou na biblioteca 
mofada para transportar você e Alice para a Terra do 
Longe. 

- Eu preciso recuperar a página do livro e devolvê-la 
para o Vendedor de Sonhos.

- Você comprometeu-se com sua palavra. O poder 
da palavra é maior do que o poder do desejo. Você só irá 
conseguir concluir sua missão depois que cumprir com o 
que prometeu primeiro. 

- Ainda me sinto confuso e inseguro. 
- Natural que se sinta inseguro. Quando você me 

visitou da última vez eu fiquei na dúvida. Também me 
senti insegura. Mas hoje não resta nenhuma dúvida. No 
momento certo você terá consciência do seu poder.

- Já estava esquecendo do Menino Pastor. Ele ficou 
na biblioteca mofada da professora velha, branca e, 
geometricamente, mal desenhada. 

- Eu sei. E só você poderá libertá-lo do mundo real – 
depois de um curto silêncio acrescentou: 

- Menino Pontilhado, me sinto pronta para ser 
libertada.

- Também estou pronto – disse empunhado o lápis 
como se fosse uma espada. 

- Você não precisa usar o lápis para me libertar. 
Foi nesse exato momento que o jardim de 
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margaridas liberou uma quantidade exagerada de pólen 
deixando seus olhos irritados.  As margaridas gritavam 
insultos para Árvore do Fruto Proibido. Chamavam-na de 
traidora, mentirosa e malévola. 

- Elas estão tentando impedir que você me liberte. 
- Pensei que elas estivessem aqui para camuflar o 

cheiro dos seus frutos. 
- Não. São soldados da Bruxa para me protegerem. 
O Menino Pontilhado aponta o lápis para o jardim de 

margaridas e um facho de luz sai da sua ponta deixando as 
flores paralisadas. 

- Como vou libertá-la?
- Existe um fruto entre as dezenas de outros em meus 

galhos que é o antidoto do encantamento que recebi. 
- Qual deles?
- Eu não sei. Só o Príncipe Desenhista em sua infinita 

sabedoria saberá distingui-lo dos demais.
- E se eu errar?
- Você só erraria se não fosse o Príncipe da Profecia. 
- E se eu não for? O que vai acontecer com você?
- O feitiço será eternizado e eu viverei nesta prisão 

para sempre.  

O Menino Pontilhado ficou bem assustado com 
as últimas palavras da Árvore. Muita coisa passou 
pela sua cabeça naquela fração de segundo. Ele seria 
verdadeiramente o Príncipe da Profecia? Ou tudo 
não passava de uma fantasia do Desenhista. Mesmo 
inseguro ele desejou que Helena estivesse certa. Olhou 
atentamente para os frutos e sentiu seu coração acelerar, 
quando viu um fruto que diferenciava dos outros pela sua 
cor opaca e aparência de apodrecido, diferente dos outros 
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que brilhavam como ouro. 
Delicadamente a árvore se inclinou para que o 

Menino Pontilhado alcançasse o fruto. Ele pegou o fruto 
e ofereceu à árvore que saboreou cada pedaço do fruto 
e, quando terminou o Menino Pontilhado viu diante dos 
seus olhos os frutos ganharem uma cor acinzentada, até 
transformarem-se em pó. As folhas despencaram de uma 
só vez, produzindo um som engraçado. E, de repente, a 
árvore transformou-se num amontoado de pó. E do pó 
surgiu uma jovem menina.

- Esperei muito por este momento Príncipe 
Desenhista.

O Menino Pontilhado ficou boquiaberto com 
tamanha beleza. Helena parecia emitir uma luz suave. Seus 
olhos de cor azul lembravam o céu num dia ensolarado.

- Você parece uma princesa dos contos de fadas – 
disse envergonhado. 

- Agradeço de coração ter me ouvido e confiado em 
mim. Serei eternamente grata e posso te dizer que muito 
em breve nossos caminhos serão unidos.

Antes mesmo que pudesse falar alguma coisa Helena 
desapareceu diante dos seus olhos. Rápido olhou em sua 
volta na esperança de encontrá-la, mas o jardim estava em 
completo silêncio. Onde um dia reinou a temida Árvore do 
Fruto Proibido agora não passava de um monte de cinzas. 

O Menino Pontilhado atravessou o jardim até o 
portão, onde encontrou, andando para um lado e outro, 
Gigi e Alice.

- Menino Pontilhado porque demorou tanto? – 
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perguntou Alice.
- Aconteceu alguma coisa? O que disse a Árvore? 

Por que não chamou a gente? – disparou Gigi como uma 
metralhadora.

- Agora está tudo bem. Precisamos encontrar o rio 
de tintas azuis.
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Apesar de Lata possuir um enorme sol, o Menino 
Pontilhado pensava admirado que não sentia calor, nem 
mesmo suava. Ele realmente era responsável por aquecer 
os corações dos habitantes de Lata. Uma função nobre 
para o Astro Rei de Lata. 

Enquanto o Menino Pontilhado pensava na 
qualidade nobre de Clark, Gigi fingia não perceber que o 
enorme sol de barba vermelha acompanhava atentamente 
sua jornada.    – Talvez estivesse preocupada comigo? – 
pensava ruborizada.

Alice desfilava gloriosamente como se estivesse 
numa passarela.

- Menino Pontilhado quando você vai me contar o 
que aconteceu no jardim da Árvore do Fruto Proibido? 

O Menino Pontilhado ficou em silêncio, ignorando 
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Alice. Ainda estava processando tudo que conversou com 
o Oráculo de Lata. 

- Olhem! Estamos diante do reino de Netuno – disse 
Gigi, apontando para um lindo rio de tinta azul. 

- É o pai das sereias Yara e Lara – disse Alice antes 
que o Menino Pontilhado perguntasse.

- Vamos precisar seguir o curso do rio. 
- Podemos nadar até o outro lado da margem e 

construir uma canoa. Faço natação na escola onde estudo 
e sempre ganho nas competições dos jogos escolares. 
Será fácil! O rio é estreito.

- Menino Pontilhado você está esquecendo 
que eu não sei nadar e mesmo que soubesse 
não trouxe roupa de banho – disse Alice irritada.  
- Está na hora de usar o presente do Desenhista, 
Menino Pontilhado – aconselhou Gigi.  
- É verdade! Desenhe alguma coisa que possa levar a 
gente.

O Menino Pontilhado retira da sua mochila o lápis que 
recebeu e, com movimentos firmes, desenha máscaras de 
mergulho. Alice solta um miado estridente recusando-se a 
entrar na água. Desenhou: pé de pato, cilindro de oxigênio 
e roupa de mergulho. Nada agradou a Alice.

 
- Já estou ficando sem paciência – reclamou o 

Menino Pontilhado.
- Desenhe um barco – ordenou sem paciência Alice.
Foi fácil para o Menino Pontilhado desenhar uma 

canoa. Seu tio sempre o levava para pescar piabas, numa 
canoa, nos finais de semana, quando não estava na aula de 
reforço na biblioteca mofada da professora velha, branca 
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e, geometricamente, mal desenhada.
As águas do rio movimentavam-se devagar, 

dificultando o trabalho que Alice e Gigi estavam tendo 
com os remos.

- Estou cansada de remar Menino Pontilhado.
- Bem que você poderia ter desenhado um barco com 

motor. Já estamos remando por horas e parece que não 
saímos do mesmo lugar – resmungou Alice, verificando se 
suas unhas haviam perdido o esmalte cintilante. 

- Você tem razão Alice! – estamos remando, mas 
não conseguimos sair do lugar.

- O que está acontecendo Gigi? – perguntou Alice.
- Talvez precisemos de autorização para navegar 

pelas águas de Netuno.
- Autorização? Só agora que você me diz isso Gigi! – 

gritou decepcionada com o esquecimento da Lua.
- Acabei esquecendo.

Alice começa a retirar vários objetos de dentro 
dos seus bolsos e jogar de forma desordenada dentro da 
canoa. 

- Cuidado Alice! Vai terminar virando a canoa! – 
alertou Gigi, preocupada em cair nas águas frias do rio de 
tinta.

Alice retira alguns colares de pedras coloridas e os 
joga no rio em várias direções. Uma linda sereia de cabelos 
azuis emerge próximo à canoa.

 - Alice, quanto tempo!
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- Yara como você está bonita!
- Eu sou a Lara. Yara está acompanhando nosso pai 

numa missão secreta.
- Desculpa Lara. Algum problema no Reino das 

Tintas Azuis?
- Por enquanto nenhum. Não se preocupem.
- Lara, precisamos de autorização para navegar nas 

águas de Netuno – solicitou Gigi.
- Já tem minha autorização Gigi. Esse é o Menino 

Pontilhado que tanto se ouve falar em nosso reino? – 
indagou curiosa olhando para os seus pontinhos.

- Sim. O novo Príncipe Desenhista de Lata – disse 
Gigi em tom solene.

- Muito prazer Menino Pontilhado. Perdão Príncipe 
Pontilhado – disse toda embaraçada. Como devo chamá-
lo?

- Pode me chamar de Menino Pontilhado.  O prazer 
é meu sereia Lara.

- Quero que conheça nosso reino. Será uma honra 
recebê-lo em nossos domínios.

- Lara, agora estamos numa missão ultrassecreta – 
sussurrou Alice.

- Queremos contar com sua ajuda – complementou 
o Menino Pontilhado.

- Como posso ajudá-los? Querem que chame o 
exército de cavalos marinhos?

- Não será necessário Lara. A gente precisar chegar 
nas terras geométricas.

- Não vamos conseguir chegar remando.
- Sei como posso ajudar – falou, segurando na parte 

de trás da canoa. - Segurem firmem!
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Yara empurra a canoa pelas tintas tranquilas do lago 
numa velocidade impressionante, para uma frágil sereia 
de cabelos azuis presos com uma linda tiara de pedras 
coloridas. Ao mesmo tempo que a pequena embarcação 
ganhava velocidade o céu de lata foi perdendo o azul 
brilhante para uma cor acinzentada. A paisagem já não 
lembrava um mundo desenhado com lápis coloridos. 

- Só posso chegar até aqui – disse Lara olhando para o 
céu.  - Estou muito longe dos domínios do meu pai. Preciso 
voltar agora. Adeus e boa sorte Menino Pontilhado!

- O que vamos fazer agora? Estamos ainda na 
metade do caminho  – disse Alice, soltando um miado de 
revolta.

Enormes pingos cinza de tinta caem sobre o rio 
de tintas azuis. O vento forte deixa o rio com as tintas 
agitadas, balançando a canoa a ponto de jogá-los na 
imensidão azul. Alice retira apressada do seu bolso capas 
de chuvas para se protegerem.

- Desenhe alguma coisa Menino Pontilhado – 
suplicou Gigi encolhida ao lado de Alice.  

O Menino Pontilhado desenha um gigantesco 
guarda-chuva. Foi a única coisa que lembrou no momento 
para protegê-los da tempestade. Precisavam fazer muita 
força para controlarem o guarda-chuva, que balançava 
com a força dos ventos. Alice e Gigi agarraram-se ao 
Menino Pontilhado. Um vento mais forte soprou levando-
os acima das nuvens relevando um céu acinzentado. 

- Vejam são os jacarés viajantes! – gritou Gigi. 
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Uma arribação de jacarés verdes, com vários balões 
coloridos presos em suas cinturas e, dois foguetes nas 
laterais cruzam o céu acinzentado.  Um imponente Jacaré 
com uma coroa dourada na cabeça destaca-se entre os 
outros pelo seu comprimento. Ele voa em direção ao 
guarda-chuva embalado pelo vento. 

- Príncipe Jacaré você poderia nos levar para as 
terras geométricas? 

- Será uma honra guiá-los, minha estrela. 
- Muito obrigado Príncipe Jacaré – agradeceu Alice 

ruborizada.
- Não precisa agradecer. Parece que estão em mais 

uma missão secreta.
- Meu nome é Menino Pontilhado – disse por estar se 

sentindo ignorado pelo Jacaré.
- Esquecemo-nos de apresentar o Príncipe 

Desenhista – disse Gigi apressadamente. 
- É uma honra conhecê-lo, meu príncipe. Sua fama 

já voou pelas terras de Lata. Mas, jovem príncipe não 
é seguro viajar pelas terras geométricas voando num 
guarda-chuva. 

- Já estamos nas terras geométricas? – indagou 
Alice, tirando um binóculo do bolso para verificar. 

 - O Príncipe Jacaré tem razão. Olhem!

Um gigantesco castelo geométrico emergia entre 
as nuvens, destacando-se na paisagem desbotada e 
cinzenta. 

- Montem nas minhas costas que vou levá-los para 
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um local seguro – ordenou o Príncipe Jacaré.

Alice, Gigi e o Menino Pontilhado obedeceram ao 
Príncipe Jacaré e se posicionaram sobre suas costas da 
forma mais confortável e segura possível. O Príncipe Jacaré 
voou cuidadosamente até chegar próximo às montanhas 
e começar a descer suavemente como uma pluma.

- Aqui vocês estão seguros. O que mais posso fazer 
para ajudá-los?

- Muito obrigado Príncipe Jacaré, mas agora é com 
a gente.

- Muito obrigada Príncipe Jacaré – disse Alice, 
estendendo a mão para o seu fã.

- Estarei sempre disponível para ajudar e tenha 
certeza de que você Alice é minha estrela preferida – disse, 
beijando sua mão.

- Muito obrigada Príncipe Jacaré – disse Gigi de mau 
humor. 

- Gigi minha estrela-guia. Não sei o que seria das 
nossas jornadas sem a proteção dos seus raios prateados. 

Gigi estendeu a mão para também ser beijada.  
- Agora tenho que continuar minha jornada. Boa 

sorte!

O Príncipe Jacaré deixou os três viajantes no pé da 
montanha onde estava erguido o Castelo Geométrico em 
seu pico.

- Como é alto! – exclamou admirada. 
Antes que Alice perguntasse como seria o 
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transporte até o topo da montanha, o Menino Pontilhado, 
com movimentos ágeis, como se estivesse regendo 
uma orquestra, desenhou três pares de asas. As asas 
movimentavam-se suspensas no ar.  Prontas para serem 
usadas. 

Alice e Gigi entenderam o que precisavam fazer. 
Logo estavam os três voando sobre o céu das Terras 
Geométricas em direção ao Castelo. 
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- Madame mandou chamar? – disse um rato azul com 
saia de tutu, movimentando-se sobre um par de patins. 

- Nicolau, desde quando você usa essa saia ridícula? 
– questionou Madame Sevy, desaprovando o gosto 
duvidoso do seu ajudante em se vestir. 

- Madame não gosta? – perguntou 
decepcionado.  

- Madame detesta! – disse, voltando o olhar para a 
janela do Castelo.

Nicolau era seu fiel ajudante, vindo das Terras da 
Alegria. Sempre sonhou em ser dançarino e trabalhar em 
grandes produções cinematográficas. Infelizmente nunca 
foi aceito pela companhia de balé clássico do Teatro da 
Alegria, por ter as pernas curtas e pés chatos. Chegou a 
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fazer pequenas apresentações na rua, e depois viajou para 
outras terras longínquas para dançar em praças, parques 
e nas ruas, até ser recrutado por Madame Sevy que 
prometeu fama e sucesso e uma vida de luxo no Castelo 
Geométrico. 

- Madame tenho reclamações vindas da Torre 
Triangular.

- O que está acontecendo?
- Não aguento mais as piadas do senhor Hilário. Não 

aguento, não aguento, não aguento...
- Pare de ser repetitivo Nicolau. Já entendi! 
- Madame me empresta seus fones de ouvido?
- Precisamos dar continuidade ao nosso plano.
- Que plano?
- Nicolau, seu rato estúpido!
- Já havia esquecido, Madame. Nosso plano de 

escravizar os habitantes de Lata e transformar aquele 
mundo colorido num mundo desbotado e sem graça.

- Isso mesmo Nicolau. Estamos cada dia mais perto 
de dominar esse mundo sem graça.

- Vamos escravizar os habitantes de Lata, escravizar, 
escravizar...

- Basta Nicolau! Traga a página que você roubou do 
livro dos sonhos.

- Só roubei porque a senhora mandou.
- Traga a página antes que prenda você na Torre 

Triangular ao lado do senhor Hilário.
- Não Madame! – gritou dramaticamente, como 

se estivesse num palco representando uma tragédia de 
Shakespeare.
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Madame Sevy fica diante de um quadro negro com 
moldura em madeira e ornamentos em relevo arabesques 
florais.

- Quadro, quadro meu, existe alguém que desenhe 
melhor que eu em Lata? 

- Sim, Madame! O Desenhista que criou todos os 
mundos – disse a imagem de um homem desenhada por 
um giz na lousa. 

- Quadro, quadro meu existe alguém que desenhe 
melhor que eu em Lata, além do Desenhista? – perguntou 
irritada. 

- Sim, Madame! Um jovem vindo de um planeta 
distante.

- Quem?
- Joãozinho, vindo do planeta Terra. Conhecido em 

Lata como o Menino Pontilhado.
- Joãozinho está perdido na Terra do Longe. Ele e 

aquela gata insuportável. 
- O nome dela é Alice, Madame!
- Não me corrija Quadro estúpido. 
- Perdão Madame! Eles conseguiram escapar da 

Terra do Longe. 

O giz movimentou-se novamente, desta vez 
desenhando o Menino Pontilhado e a Árvore do Fruto 
Proibido. 

- A Árvore do Fruto Proibido! – exclamou animada. 
Ele será apagado para sempre de Lata.

O giz começou a movimentar-se no quadro negro 
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desenhando um lago com uma canoa com o Menino 
Pontilhado, Alice e Gigi. Em seguida os desenhos 
transformam-se no voo com o Príncipe Jacaré.  

- Eles escaparam da árvore do Fruto Proibido 
Madame. Estão vindo para as Terras Geométricas.

- Estão vindo para a toca do lobo!
- Que lobo Madame? – perguntou curioso, Nicolau 

entrando com um papel nas mãos.
- Quero dizer que eles estão vindo para uma 

armadilha.

Nicolau deslizou sobre os patins até uma pequena 
vitrola. Em um pequeno disco de vinil podemos ler o título 
“Gargalhadas Malignas”. Sons de gargalhadas são ouvidos 
por todo o Castelo Geométrico. 

- Agora está melhor – falou satisfeita.
- Madame a senhora está dublando muito bem. 

Estou muito orgulhoso de Madame. 
- Basta Nicolau! Não preciso das suas bajulações. 
- Madame já estou com a página. É uma receita 

Madame? – disse lendo com dificuldade.
- É claro que é uma receita Nicolau. Não lembra que 

você roubou do Livro dos Sonhos?
- Só roubei porque Madame mandou. 
- Nicolau, depressa para a cozinha do castelo. 
- Madame a senhora sabe que sou um desastre, 

desastre, desastre na cozinha.
- Nicolau, faça o que estou mandando – disse 

ameaçando-o com sua varinha de giz 
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Nicolau deslizou sobre os patins, rápido pelos 
corredores estreitos do Castelo, antes que um jato de pó 
de giz o atingisse. 

De repente, um barulho de asas invade o castelo, ao 
mesmo tempo em que as janelas são arrebentadas pelo 
impacto da batida dos nossos três viajantes.

- Intrusos Madame, intrusos, intrusos, intrusos... 
Repetiu tragicamente Nicolau, quando viu uma gata de 
asas, e duas crianças voando pelo castelo. 

A Bruxa, usando uma varinha, que lembra um giz 
branco com uma ponta vermelha, mira em direção aos 
três visitantes. Um pequeno facho de luz sai da ponta 
da varinha, apagando as asas de Alice, Gigi e do Menino 
Pontilhado. 

- Que honra recebê-los no meu humilde Castelo. 
Como posso ajudá-los?

- Estamos aqui para libertar nosso amigo.
- Você está se referindo ao tagarela do senhor 

Hilário?
- Entregue ele agora! – ordenou Gigi.
- O que você vai fazer comigo sua lua mimada?
- A gente nada, mas o Príncipe Desenhista sim.

O Menino Pontilhado estava sem ação diante 
de Madame Sevy, ou melhor, da Bruxa das Terras 
Geométricas. 

- Faça alguma coisa! – disse Alice, empurrando o 
Menino Pontilhado para perto da Bruxa. 



106

- Vou acabar com o seu reinado antes mesmo de 
começar Príncipe Desenhista. 

- Isso é o que vamos ver. 
Mais um pequeno facho de luz sai em direção de 

Alice e Gigi. O Menino Pontilhado prontamente retira o 
lápis do bolso e desenha um grande escudo, rebatendo 
dessa vez o facho de luz para fora do castelo.

Alguns pontinhos do Menino Pontilhado são unidos, 
contornando suas pernas. 

- Madame ele é um bruxo poderoso, um bruxo 
poderoso, poderoso, poderoso...

- Não. Ele não é um bruxo poderoso. Não passa de 
um aprendiz de desenhista.

A Bruxa aponta a varinha para o Menino Pontilhado e 
um jato de pó de giz o faz derrubar o escudo. Um segundo 
jato de pó de giz arremessa o lápis pela janela do castelo. A 
Bruxa desenha um losango flutuante que aprisiona Alice, 
Gigi e o Menino Pontilhado.  

- Agora serão meus prisioneiros por toda a 
eternidade. 

Nicolau corre fazendo passos clássicos de balé até a 
vitrola. Gargalhadas são ouvidas pelas terras geométricas. 

 
- Nicolau leve esses intrusos para a Torre Triangular. 
- Madame as profecias estão se cumprindo – alertou 

o Quadro Geométrico. 
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- Gigi, que bom que você veio. Estava me sentindo 
tão sem graça – gargalhou o senhor Hilário.

- Pensei que você ficaria feliz com a minha presença 
– resmungou Alice.

- Alice você é a estrela do meu céu. Mas, quem é o 
jovem engraçado, cheio de pontinhos?

- É o Menino Pontilhado. 
- Menino Pontilhado! Que original! Jamais esqueceria 

de você. O que é um monte de pontinhos, perdido num 
mundo estranho?

- Eu não sei.
- É você, Menino Pontilhado.
- Ele é o nosso Príncipe Desenhista da profecia de 

Lata.
- Uma realeza na minha humilde cela. 
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- Precisamos encontrar uma forma de sair daqui. 

Um nevoeiro de pó de giz invade a Torre Triangular 
transformando-se na Madame Sevy.

- Você sabe como uma bruxa sai na chuva?
- Não seja ridículo senhor Hilário. Suas piadas não 

são engraçadas – disse Madame Sevy de mau humor.  
- Eu não sei Hilário – disse Gigi sem disfarçar sua 

curiosidade. 
- Com seu rodo. 
- Alguém pode calar a boca do senhor Hilário?  

Nicolau, meu fone de ouvido. 

Nicolau entra na Torre Triangular deslizando sobre 
os patins, segurando uma bandeja com os fones de ouvido 
para a Bruxa.

- Logo daremos início ao serviço de cela para 
vocês. No cardápio, apetitosos sonhos caramelizados, 
acompanhadas de frutas silvestres do bosque da princesa 
encantada. Tudo para apagar você de uma vez por todas 
de Lata, Menino Pontilhado. 

- Tudo preparado com muito amor, não é Madame? 

- Quero serviço de primeira classe. E, por favor, nada 
de bananas! –  gargalhou o senhor Hilário.

- Não vamos cair na sua armadilha – disse aos berros 
o Menino Pontilhado. 

- Não grite com Madame seu monte de pontinhos. 
- Você não passa de um egoísta, Menino Pontilhado 
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– esbravejou a Bruxa. 
- Egoísta? O que significa essa palavra? – indagou 

confusa Gigi.
- Deve ser algum dialeto do Planeta do Menino de 

Pontinhos – voltou a gargalhar o senhor Hilário.
- Tenho observado, que em nenhum momento 

desde que regressou da Terra do Longe você perguntou 
pela sua amiga Bruna. Não há egoísmo na linhagem real 
dos Desenhistas. Percebeu que seus pontinhos não estão 
sendo mais unidos. Você não tem humildade. Nunca será 
um príncipe de verdade. 

- Eu destruí a Árvore do Fruto Proibido – disse o 
Menino Pontilhado. Querendo provar que ela estava 
errada. 

A revelação do Menino Pontilhado deixou Alice 
e Gigi decepcionadas com sua atitude. Eles estavam 
trabalhando em equipe e não poderia ter escondido delas 
algo tão importante. Agora até elas já duvidavam se 
realmente ele era o escolhido da profecia.  

- Você teve a oportunidade de destruir a Árvore 
do Fruto Proibido. Mas preferiu desfazer meu feitiço. 
Outra árvore nascerá das cinzas mais forte, imponente e 
indestrutível. 

A revelação da Bruxa Geométrica deixou o Menino 
Pontilhado com a sensação de ter falhado. Olhou em 
sua volta e percebeu os olhares de reprovação dos seus 
amigos. E antes que pensasse em falar alguma coisa a 
Bruxa Geométrica tirou do seu bolso um sonho dourado e 
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ofereceu ao Menino Pontilhado. 

- Se você não comer até o anoitecer, vou costurar 
um casaco com a pele macia da Raposa do Menino Pastor 
e seus amigos serão eternamente prisioneiros – disse, 
transformou-se em pó de giz, desaparecendo pela janela 
da Torre Geométrica, levando o seu fiel ajudante.    

Todos ficaram em silêncio e o Menino Pontilhado 
caminhou até a janela da Torre Triangular. Olhou para o céu 
desbotado e lembrou-se do seu primeiro encontro com 
Bruna.  Recordou do brilho em seus olhos, da musicalidade 
das suas palavras e da sua pele macia e avermelhada. 
Dúvidas não paravam de bombardear sua cabeça. 

- Será que a Bruxa estava certa? Não passo de um 
egoísta e nunca serei um príncipe de verdade? Decepcionei 
meus amigos. Só tenho olhos para o meu próprio umbigo. 
Sou um péssimo líder  – lamentou o Menino Pontilhado, 
enquanto pequenos pontinhos escorriam pelos seus olhos.

- Não chore Menino Pontilhado – disse Gigi, 
segurando a sua mão.

- Vamos encontrar uma saída. 
- O que vamos fazer agora? Como vamos sair daqui 

e salvar Bruna? – perguntou sério dessa vez, o senhor 
Hilário.

- Você é o Príncipe Desenhista. Seguiremos sua 
decisão. 

- Sou um fracasso. Desculpem-me, mas não posso 
ser o príncipe da profecia. 

- Você precisa acreditar Menino Pontilhado – disse 
Alice. 



113

O Menino Pontilhado mordeu o sonho e mastigou 
lentamente. Seu corpo começou a se pontilhar, novamente, 
e, ao final, foi ficando transparente até desaparecer diante 
de Alice, Gigi e do senhor Hilário que observavam atônitos 
o Menino Pontilhado ter se sacrificado para salvá-los.  
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De repente tudo ficou muito escuro e empoeirado, 
quando ouviu um ranger de portas e um barulho de pisadas 
se aproximando. Ainda atordoado com o turbilhão de 
sentimentos que tomaram conta do seu corpo, olhou ao 
seu redor e viu enormes estantes de livros empoeirados 
e sentiu o cheiro de mofo. Estava, novamente, na 
biblioteca mofada da casa da professora velha, branca e, 
geometricamente, mal desenhada. 

- Joãozinho, meu aluno dorminhoco! – disse a 
professora velha, branca e, geometricamente, mal 
desenhada. 

- O que aconteceu?
- O que sempre acontece. Você dormiu novamente 

durante a aula e ficou de castigo numa tarde de sábado de 
sol. Vou sair um pouco para preparar um lanche para você 
e já volto. 
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O Menino Pontilhado estava se sentido esquisito, 
nauseado e com dores no corpo. A professora parecia 
falar em câmera lenta e o timbre da sua voz ficava cada 
vez mais agudo. Fechou os olhos e a biblioteca voltou a 
ficar em silêncio. Voltou a abrir os olhos e percebeu que 
ainda continuava na biblioteca. 

Sentindo-se melhor levantou-se rápido para sair da 
casa da professora e descobrir o que estava acontecendo. 
Ouviu um ranger de porta e um barulho de pisadas se 
aproximando.

- Joãozinho, meu aluno dorminhoco, você não pode 
sair da biblioteca. É perigoso! – disse a professora velha, 
branca e, geometricamente, mal desenhada, olhando 
cautelosamente para os lados para não ser ouvida. 

- A senhora precisa me dizer o que está acontecendo 
aqui. 

- É bobagem minha. Como eu posso achar um sonho 
perigoso. 

- Sonho? – interrogou espantando. 
- Acabei esquecendo de trazer o seu lanche.
- Eu não estou com fome. Só preciso entender o que 

está acontecendo.
- Eu sonho todas as noites na minha biblioteca. Só 

que nos meus sonhos ela não fica na minha casa, mas 
num imponente Castelo de formas geométricas. Não é 
maravilhoso Joãozinho um Castelo Geométrico todo para 
mim? Você nunca havia aparecido nos meus sonhos, só 
tenho recebido a visita de um ratinho bailarino. 

O Menino Pontilhado voltou a ficar nauseado e 
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correu até o fundo da Biblioteca, abriu uma enorme janela 
e avistou a Torre Triangular. 

- É linda não é Joaozinho a Torre Triangular do meu 
castelo. É para lá onde envio meus prisioneiros.  

Um arrepio involuntário e desconfortável percorreu 
todo seu corpo.  O coração acelerou e ele foi tomado por 
um medo que nunca havia sentido antes. 

- Eu estou tão cansada que acho que vou tirar 
um cochilo antes do seu pai chegar, Joãozinho. – disse 
deitando-se sobre um sofá aveludado repleto de pelos de 
gato. 

Um minitornado de pó de giz forma-se no teto 
da biblioteca e quanto atinge o chão transforma-se na 
Madame Sevy. 

O Menino Pontilhado arma-se com uma enciclopédia 
usando-a como escudo e uma régua como espada. 

 Não estou para lutar – disse soprando um pó 
cintilante da palma da sua mão sobre o sofá onde dormia 
a professora velha, branca e, geometricamente, mal 
desenhada. 

- Já está na hora dela acordar no mundo real – voltou 
a olhar para o Menino Pontilhado. Quando o feitiço da 
Árvore do Fruto Proibido foi quebrado confirmou o que 
havia dito ao Desenhista sobre sua verdadeira natureza. 
Mas, ele continuou reticente e pediu mais uma prova. 
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- Que prova?
- Ele queria saber se você seria capaz de sacrificar sua 

vida pelos seus amigos. Tudo estava escrito na profecia! 
- Eu morri?
- Não. Você continua vivo.
- Que lugar é esse? 
- Estamos dentro dos sonhos da Professora velha, 

branca e, geometricamente, mal desenhada. Fiquei tão 
obcecada pela profecia que infringi várias leis de Lata 
quando passei a visitar o mundo real. Minhas viagens 
fizeram com que eu adquirisse alguns sentimentos 
que movem os humanos do seu planeta para o mal. 
Sentimentos que não existem no Planeta Lata.  Foi 
motivada por esses sentimentos que fiz contato com a 
professora Natércia.

- A professora velha, branca e, geometricamente, 
mal desenhada é a sua representação no mundo real. 

- Ela ficou obcecada pelos habitantes de Lata e assim 
como eu fui afetada pelos sentimentos do seu planeta, 
ela absorveu minhas habilidades e descobriu nos sonhos 
um portal para chegar em Lata. Ela é a responsável pelo 
desequilíbrio entre os mundos. Por minha desobediência 
e por ter contribuído para desequilíbrio entres os planetas 
fui punida e condenada a viver nas Terras Geométricas. 
Mas não parei de procurá-lo e quando o encontrei 
precisava despertar sua consciência para sua nova vida, 
para sua missão em Lata. Entendo, Príncipe Desenhista, 
que me enxergue como uma bruxa horrenda. Mas, tudo o 
que fiz foi para corrigir um erro e reestabelecer o equilíbrio 
entre os mundos. 

- Não acredito numa só palavra - interrompeu o 
Menino Pontilhado. 
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- Nicolau! – gritou tão forte que fez vibrar os livros 
sobre as estantes.

Nicolau entrou, deslizando sobre os patins, vestindo 
uma camisa branca, com uma gravata borboleta e sua 
habitual saia de bailarina. Em uma das mãos uma bandeja. 
Para diante do Menino Pontilhado que se afasta.

- Não tenha medo Príncipe Desenhista. Levante a 
tampa! 

- Madame, deixe eu levantar, por favor, deixe, deixe, 
deixe... 

- Está bem, Nicolau! Levante antes que você me 
enlouqueça com suas repetições. 

Quando Nicolau levantou a tampa da bandeja, 
uma luz incandescente iluminou a biblioteca. Lá estava, 
emanando uma luz ofuscante, o lápis que recebeu de 
presente do Desenhista. 

O Menino Pontilhado segurou o lápis com confiança 
e imponência que só os grandes imperadores conseguiam 
ter quando empunhavam suas espadas.  

- Nicolau, você está esquecendo de alguma coisa?
- Sim, Madame! 
Nicolau retira do bolso a página roubada do Livro 

dos Sonhos e entrega ao Menino Pontilhado, que não 
consegue disfarçar sua surpresa com a postura da Bruxa 
das Terras Geométricas.  O que estava acontecendo? 
Questionava-se incomodado com aquela situação que 
ficava cada vez mais estranha.  

- Você não precisa acreditar na gente – disse, 
criando um minitornado em volta do seu corpo e do seu 
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fiel ajudante, Nicolau, deslocando-se pela imensa janela 
da biblioteca. 

- Ela tem razão Príncipe Desenhista – disse Bruna 
surgindo entre os livros. - Precisávamos atraí-lo para o 
Castelo Geométrico. Aqui é o centro do planeta Lata. É 
aqui que a Professora velha, branca e, geometricamente, 
mal desenhada vem todas as noites quando dorme. 

- Você já sabia? 
Bruna ficou em silêncio. Sabia que tinha 

decepcionado seu melhor amigo.
- Fiz papel de bobo esse tempo todo!
- Você precisava passar por três provas que só o 

escolhido na sua imensa sabedoria obteria sucesso. 
Primeiro você proferiu, mesmo sem saber, o feitiço do 
comprometimento com a palavra, quando pensou em 
salvar o Livro dos Sonhos, depois ao invés de seguir o 
caminho mais fácil, que era destruir a Árvore do Fruto 
Proibido, você desfez o feitiço, salvando Helena, e por fim 
não hesitou sacrificar a própria vida para salvar os amigos. 

- Ainda não me sinto capaz...  

- Acredite mais em você e continue seguindo o seu 
coração – interrompeu Bruna. - Você precisa voltar para 
o mundo real e impedir que a professora velha, branca e, 
geometricamente, mal desenhada volte a sonhar com o 
planeta Lata. 

- Como faço para voltar? 
- A resposta está no seu coração. 
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Antes que pudesse fazer mais uma pergunta viu 
Bruna desaparecer diante dos seus olhos. 

- A resposta está no seu coração – repetiu as últimas 
palavras de Bruna. 

O Menino Pontilhado segurou firme a página do 
Livro dos Sonhos e desejou cumprir o que prometeu ao 
Vendedor de Sonhos. Fechou os olhos com a convicção 
que seria atendido, enquanto repetia mentalmente que 
era o Príncipe Desenhista. Ele começou a acreditar que 
estava predestinado a restaurar o equilíbrio dos mundos.

Uma confortável onda de calor tomou conta do 
Menino Pontilhado e do seu corpo, uma luz foi projetada 
no alto da biblioteca, formando um portal tridimensional 
com uma névoa espessa envolta que aos poucos foi se 
dissipando revelando a cozinha do Vendedor de Sonhos. 
A página em sua mão ganhou vida e voou até o portal, 
indo de encontro ao livro que se abriu no capítulo onde a 
folha havia sido arrancada, emitindo uma luz dourada que 
atravessou o portal e atingiu em cheio o lápis do Menino 
Pontilhado, causando um barulho ensurdecedor deixando 
a biblioteca no escuro. Sentiu seu estômago embrulhar e 
uma forte ânsia de vômito. 



123



124



125

Escutou passos se aproximando e de repente tudo 
ficou iluminado. Estava em seu quarto, deitado na cama e 
com a televisão ligada. 

- Joãozinho, o que aconteceu? – interrogou sua mãe 
colocando a mão sobre sua testa – Ainda bem que passou 
a febre. Desta vez seu grito me assustou. 

- Tive outro pesadelo. 
- Já falei para não assistir televisão até tarde. Volte a 

dormir querido – disse desligando a televisão. 
- Mãe, por favor, deixe a luz acessa.
-  Filho, você já é um rapazinho para dormir com a 

luz acessa – disse desligando a luz e fechando a porta do 
quarto.
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Era uma noite de lua cheia e fazia bastante calor. A 
luz do luar iluminava parcialmente o seu quarto. Levantou 
e puxou a cortina para que entrasse mais claridade no 
quarto. Ligou o ventilador que fazia um barulho estranho 
como um motor de uma motocicleta velha. Desligou em 
seguida porque sabia que não conseguiria voltar a dormir 
com todo aquele barulho. Um ponto de luz vindo debaixo 
da cama brilhou chamando sua atenção. Lá estava o 
lápis com a ponta quebrada. Seus olhos brilharam como 
diamantes. Pegou o lápis e apertou contra o peito. 






