Sofia no Mundo das Coisas Perdidas

Era uma vez uma menina que morava num palacete cor-de-rosa, na companhia da rabugenta governanta. Os seus pais
raramente estavam em casa e raramente davam notícias. Andavam sempre em viagens de negócios, a comprar metais e pedras
preciosas. Nas traseiras do palacete havia um bonito jardim,
com árvores, arbustos, flores exóticas e labirintos intermináveis.
Mesmo ao lado, uma estufa de vidro abrigava catos e plantas do
deserto. Era lá que a Sofia gostava de ler quando chovia. Sentava-se num banco de madeira e lia um livro sobre seres nunca vistos,
florestas assombradas, cidades perdidas no tempo e montanhas
desconhecidas. Aquele livro fora um presente do pai, no dia do
seu sexto aniversário. Quando lho ofereceu, pediu-lhe segredo…
aquele livro tinha mais de mil anos!
– É um livro proibido, nunca o leias diante de adultos, Sofia –
avisara ele.
A menina consentira e abraçara o pai. Sempre que este regressava de uma longa viagem, iam lê-lo para a estufa, escondendo-se do olhar curioso da governanta.
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Por vezes, encantada com a descrição dos lugares imaginários e das civilizações perdidas, a Sofia esquecia-se da hora do
almoço e do jantar, embora a sua barriga roncasse muito. As aranhas e outros bichos que viviam na estufa, suspensos por pequenos fios, voando, ou pousados nas plantas, davam saltos de
alegria sempre que a Sofia virava uma página do livro e surgia
a gravura de uma cidade perdida ou de um animal desconhecido.
Na sala de jantar, a governanta impacientava-se, esperando
diante de um prato de porcelana chinesa com sopa a fumegar.
Se ao menos encontrasse o meu diário, pensava, entristecida por
ter perdido o diário que continha as moradas e os números de
telefone dos seus amigos de infância.
– Assim não pode ser, vou ter de descobrir onde esconde ela
aquele livro de mentiras e fantasias – dizia, com o relógio de cuco
a bater as nove da noite.
A luz do sol partira, deixando a estufa às escuras, e os pequenos insetos começavam a ficar agitados por não conseguirem ler
o livro da Sofia.
– Amanhã eu volto, não se preocupem – prometia.
A menina despedia-se deles, murmurando palavras impercetíveis. Uma dezena de pirilampos insistia para que ela continuasse a ler, prometendo iluminar as palavras e as gravuras, mas
a menina não queria abusar da paciência da governanta.
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