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Capítulo 1

Uma preguiçosa ideia matinal

Fala a verdade, vai… Quem nunca na vida desper-
tou de manhãzinha com aquela preguiça? Com uma von-
tade irresistível de continuar em sua aconchegante cama? 
Ah, como é gostoso dormir. E quando alguém vem te acor-
dar dizendo já estar na hora de qualquer coisa que seja… 
Nossa, que raiva!

Pois foi exatamente isso o que aconteceu com certa 
menina preguiçosa ao ouvir o grito de sua mãe lá da cozinha:



14

— Débora, levanta, que já está na hora!
Todo dia de aula era a mesma luta. Débora preci-

sava ser arrancada da cama para poder ir à escola. Ficava 
nervosa, com um bico desse tamanho, mas sua mãe não 
queria nem saber.

Chegando ao quarto, a mulher foi logo intimando 
a filha:

— Chuveiro, agora!
Na cama, uma menina quase gordinha e de cabelos 

cacheados se revirava, fazia caretas e resmungava:
— Deixa eu dormir só mais um pouquinho, mãe…
Débora estava com dez anos, e desde os sete sofria 

com o que ela julgava ser uma escravidão sem sentido, 
tendo sempre de acordar antes do sol para “ganhar a vida”.

A garota não entendia a razão de estudar tão cedo. 
E refletia: “Quem foi o cérebro de lesma que inventou isso 
de estudar de manhã? Morrendo de sono, até uma mulher 
esperta como eu pode confundir raiz quadrada com país 
das fadas, sei lá… Ou conjugação verbal com escovação 
dental… Com sono não dá! Não dá!”

Assim, toda indignada, fazia cara de choro e conti-
nuava com a lenga-lenga:

— Mãezinha, por favor, só mais um pouquinho de 
nada…

Ela podia até vir com o seu “mãezinha” manhoso, 
mas Dona Márcia, sua mãe, não era de se convencer com 



15

charme, carinho, choro, cara de ursinho ou mesmo alguns 
trocados… Ainda mais se tratando de sua filha! Na verda-
de, já estava era ficando bem nervosa.

— Mãezinha coisa nenhuma! E deixa de enrola-
ção, que eu já estou atrasada para o trabalho. Vai, cabeçu-
da, se mexe! Se continuar assim, vou pôr umas aranhinhas 
para te acordarem, que tal?

Dona Márcia conhecia muito bem a filha. Ao falar 
de aranhas, fez o coração de Débora gelar. Era esse o seu 
ponto fraco, morria de medo de aranhas.

Sem mais paciência, a mulher puxou de uma só 
vez o cobertor que cobria a menina, expondo o pijama 
de girafinhas que ela tanto adorava e sempre usava para 
dormir.

 — E vê se coloca esse pijama encardido para lavar, 
que ele já está fedendo!

 — Mas, mãe, eu só gosto deste…
 — Usa aquele de coração ou o de fadinhas.
— Não quero, eles são feios. Compra outro de gi-

rafa, que eu uso.
Dona Márcia a encarou com aqueles olhos fecha-

dos pela metade e a sua conhecida cruzada de braços. “Ai, 
ai”, pensou a menina, “logo cedo vai ter…” Quando sua 
mãe fazia isso, não era bom sinal, e Débora sabia que ou 
ela obedecia ou… Àquela hora da manhã, achou melhor 
atender aos delicados pedidos maternos.
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— Está bom, está bom, eu troco o pijama, eu le-
vanto, eu vou para a escola, eu obedeço, eu obedeço, eu 
obedeço!

— Tem que obedecer mesmo. E vê se deixa de brin-
cadeira comigo, mocinha. Minha paciência está no limite!

 — Não estou brincando... – resmungou a garota, já 
meio emburrada.

 — Sei… Agora, estou indo trabalhar. – A mulher 
foi saindo e falando mais alto para o pai de Débora tam-
bém ouvir. – Seu pai está lendo as notícias no notebook. 
Pede para ele arrumar o seu café. Beijo!

Na sala, o pai-torcedor fanático, Sr. Jeremias, lia so-
bre a vitória de seu time de futebol e nem se dava conta de 
que o assunto era com ele.

 — Beijo! – gritou Débora em resposta à mãe, fa-
zendo o seu estalado biquinho de peixe, seguido de uma 
sonolenta expressão de alívio. Bem ali ao seu lado, sua 
aconchegante cama a chamava: “Vem, Dezinha, vem dor-
mir mais um tiquinho”.

Foi nessa hora que a esperta menina sentiu uma co-
ceirinha curiosa na língua, como se algo estivesse prestes 
a sair de sua boca.
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