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PREFÁCIO 

 

Por Geraldo Stachetti Rodrigues* 

 

Às vezes há oportunidades pairando no espaço. Às vezes 

oportunidades são percebidas, como que captadas em forma de 

ideias e transformadas em projetos, em acontecimentos. 

 

Outras vezes oportunidades ficam latentes, pulsando em seus 

mensageiros, como o jequitibá na semente que cai. Como a 

sabedoria singela nas palavras da Isabel. 

 

A todo instante, todos pensam na necessidade de educar um povo 

inteiro, de encher de ânsia de curiosidade e saber as mentes de 

crianças brasileiras de dois a oitenta anos. 

 

Em seus livros, “Era Uma Vez um Rio”, “Uma Árvore, Uma 

História”, “Folhas de Lua Quer Ser Mamãe”, “O Vulcãozinho 

Assustado e o Efeito Estufa” e “Mistério na Floresta dos Gnomos”, 

Isabel Bande Espinosa nos empresta sua poesia, como que 

embalsamada num âmbar de conhecimento e ética ecológica e 

conservacionista. 

 

Para todos nós, educadores, pais, irmãos, tios, avós e amigos, 

essa leitura traz inspiração e vontade de mostrar ao mundo quão 

clara está a verdade. 

 

Estamos todos partilhando um pequeno ponto azul brilhante num 

imenso universo repleto de pontos, planetas e sóis. 

 

Nossa proximidade é tal, que não podemos nos olhar como 

vizinhos, mas sim como colegas de cômodo. 

 

Apenas por falar e ser ouvido, cada um de nós é causa constante 

das mudanças que fazem com que cada dia seja único. 
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Palavras mudaram minha vida para um rumo irreversível há 

muito tempo. Eu lia sobre pássaros e outros bichos e me 

maravilhava. 

 

Demorou um pouco, até que eu tivesse a sensibilidade de, ao 

andar na chuva por um campo, notar, nas miniaturas de flores 

que parecem insignificantes, toda a grandeza da Natureza. 

 

É por essa sensação de imensidão que sinto ao notar a corrente 

que todos formamos por proximidade, que faço hoje meu esforço 

no trabalho. 

 

Todo tempo e acaso que, em minha caminhada de criança e 

adulto, me fez passar pela trilha da busca do entendimento da 

Natureza, estão bem à frente dos meus olhos. 

 

Estes livros são um atalho claro e suave, sensibilizador e 

educativo, para que a criança em todos nós possa vislumbrar o 

mundo como a Isabel o concebe. 

 

Um mundo bonito e harmonioso, pelo qual vale a pena trabalhar 

e lutar de coração. 

 

* Geraldo Stachetti Rodrigues é Bacharel em Ecologia pela 

UNESP – Rio Claro (1982); Mestre em Biologia Vegetal pela 

UNESP – Rio Claro (1986); Phd em Ecologia pela Cornell 

University - Ithaca – NY, EUA (1995) e Pesquisador do 

Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento da 

Embrapa. 
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                                                                    MARCELO DO GAMARRA 

Finalmente, depois de vinte anos de trabalho, Maori terminara 

sua casinha de gnomo europeu numa floresta tropical, bem no 

Brasil. 

 

E nessa noite, com uma lua cheia, amarela e enorme, e mais 

convidados do que as tradições ancestrais ditavam, casou-se com 

Uirá, uma linda jovem de noventa e seis anos, de tranças loiras 

e bochechas vermelhinhas, muito alegre e sorridente, 

prometendo a ela sinceridade eterna. 
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Foi uma festa muito interessante e durante muitos anos os 

habitantes da floresta ainda se lembrariam dela. Mesmo porque, 

coisas inesperadas aconteceram. 

 

No início, os pais de Uirá, que haviam chegado há pouco da 

Europa, trazendo a noiva e pegando carona com os gansos 

selvagens que buscavam terras mais quentes, se assustaram com 

aqueles estranhos convidados, aliás enormes, comparados aos 

seus quinze centímetros de altura, sem o capuz.  

 

É que nunca tinham visto seres assim, nus em primeiro lugar e 

esquisitos, como o Saci Pererê, com uma perna só, o Curupira, 

com os pés invertidos, o Caipora, com um único olho no meio da 

testa, o Boitatá, fazendo travessuras e deixando atrás de si um 

rastro de fogo. 

 

Mas Maori os tranquilizou, explicando que eram gnomos 

brasileiros de muito bons sentimentos, protetores da floresta e 

dos animais, como eles. E que a falta de roupas era por causa do 

clima do Brasil, bem mais quente do que o da Europa. 

 

Esses argumentos tranquilizaram os sogros de Maori, que 

estavam mesmo mortos de calor com aquelas roupas super 

quentes e que, principalmente, perceberam que aqueles gnomos 

não tinham maldade nenhuma no coração. 

 

 
                                                                 MARCELO DO GAMARRA 
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Os gnomos, como quase todos sabem, são capazes de aprender 

instantaneamente as mais diferentes línguas.  

 

Então, todos conversaram muito sobre os seus países, e os pais 

de Uirá agradeceram aos gnomos brasileiros por terem recebido 

tão bem os estrangeiros, que começaram a chegar ao Brasil 

escondidinhos nas malas dos primeiros imigrantes europeus e 

depois encontraram árvores lindas, de enormes raízes, onde 

puderam construir suas casas, sempre tomando cuidado para não 

machucar uma raizinha sequer. 

 

Árvores tão boas quanto os carvalhos e as faias, suas preferidas. 

 

Contaram, também, que as cerimônias de casamento, em sua 

terra, se faziam embaixo da árvore da noiva, plantada quando ela 

nascia, e que só morria quando ela morria também, aos 

quatrocentos anos mais ou menos. 

 

Mas que depois que os gnomos começaram a procurar novas 

terras, ficou muito difícil seguir as tradições direitinho e eles 

preferiram conhecer de perto o lugar em que sua Uirá ia ficar. 

 

 
                                 FÁBIO MARQUES 
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– Infelizmente – explicaram, muito tristes – nos últimos tempos 

estamos com muitos problemas e um deles é a chuva ácida, que 

está destruindo aos poucos nossas florestas. 

 

– Bem, vamos gravar na pedra esta data tão importante para 

nós, disse o pai de Maori, que estava muito feliz naquela noite e 

queria esquecer coisas tristes. 

 

Depois de gravada a pedra, e colocada na parede da pequena 

casa construída entre as raízes de uma grande árvore, um 

delicioso jantar foi servido ao ar livre e todos cantaram e 

dançaram músicas das duas terras. 

 

 
                                                                                                   FÁBIO MARQUES 
Os gansos selvagens, amigos de Maori, chegaram algum tempo 

depois, como combinado. Iam levar os noivos para a lua de mel. 

  

O jovem casal montaria no pescoço de um deles e iria para onde 

as aves fossem. 

 

Os gansos conheciam lugares lindos e, para descansar, sempre 

haveria ninhos confortáveis pelo caminho, de que os pássaros não 

precisavam mais. 

 

Uirá foi até o jardim, despedir-se de suas mais recentes amigas, 

as flores tropicais, enquanto Maori recomendava aos seus amigos 

brasileiros que dessem uma olhadinha por ali durante sua 

ausência. 
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– Ai! Socorro! Maori! Socorro! Socor... 

 

Era a voz de Uirá! Todos correram até o jardim. Procuravam por 

todos os lados e nada. Ela simplesmente desaparecera. 

 

– Sinto um cheiro muito esquisito por aqui - disse o Saci Pererê. 

- Vocês não estão sentindo?  

 

– Sim! Preste atenção, Maori – pediu seu sogro. – É um cheiro 

conhecido. Meu Deus! É um cheiro de troll, nosso pior inimigo 

depois do snotgurgle! 

 

Maori ficou pálido. 

 

– De troll? Mas no Brasil não há trolls! Como é que ele pôde vir 

parar aqui? 

 

– Não sei, mas não vai ser difícil pegá-lo. É só seguir o cheiro que 

a sola de seus pés deixa no chão – disse o pai de Maori que, como 

todo gnomo, tinha o olfato dezenove vezes mais apurado do que 

o dos seres humanos.  

 

– Ele deve estar por aqui, não pode ter ido muito longe. 



12 
 

 
                                                                                                         FÁBIO MARQUES 

– Esperem... – Disse o Saci, desconfiado – Não parece estranho 

tudo isso? 

 

– O quê? – Perguntaram todos. 

 

– Esse troll deve saber que vocês são capazes de segui-lo pelo 

cheiro, não é? 

 

– Sim, é verdade – concordou o pai de Maori. 

 

– Então, por que ele raptaria Uirá agora, quando todos nós 

estamos aqui? Maori me contou que não é assim tão fácil para 

um troll pegar um gnomo. 

 

– O Saci tem razão – aprovou o Caipora.  

 

– Deve haver algo de errado nesta história. É melhor tomar 

cuidado. Pode ser uma cilada. 
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– Bom, de qualquer maneira, estamos em nove, sem contar 

minha mãe e a mãe de Uirá, que têm uma grande força mental e 

lindíssimos corações. Elas vão pedir aos Seres Divinos muita 

proteção para nós – disse Maori, que estava sofrendo muito por 

sua amada, mas tinha esperanças de encontrá-la. 

 

– Sim, e por enquanto essa é a única pista que temos. Mas vamos 

ficar muito atentos – recomendou o pai de Maori, que, com os 

outros, foi buscando o caminho que o troll tinha seguido. 

 

Uma surpresa, porém, os esperava a poucos metros dali. 

 

– Maori! – Chamou o pai de Uirá, que caminhava na frente do 

grupo. 

 

– O cheiro das pegadas do troll desapareceu! 

 

– Como? Isso não é possível! – Exclamou Maori, aproximando-

se.  

 

– E não há nenhuma marca visível, também! 

 

– Só pode ser magia – disse o Boitatá, pensativo. 

 

– Magia?! 

 

– E o que mais poderia ser? Você tem uma outra explicação para 

isso? 

 

Não, ninguém tinha. Vasculharam as imediações e nada! 

 

A mãe de Uirá chorava e a mãe de Maori a consolava. 

 

– Você vai ver! Temos muitos amigos. Esses gnomos brasileiros 

são super espertos, conhecem a floresta como ninguém. Logo 

encontrarão a nossa menina. 
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– Mas os trolls são horríveis, com aquele cheiro insuportável! E 

fazem coisas assustadoras com os gnomos, quando conseguem 

pegá-los, você sabe. Põe fogo em seus pés e ficam jogando-os 

de um troll para outro... Meu Deus! 

 

 
                                                                                     FÁBIO MARQUES 
– Ele não vai fazer nada a ela, você vai ver. Vamos rezar, vamos 

imaginar uma luz rosa linda partindo de nossos corações até o 

coração desse troll. Você sabe o quanto isso dá certo. 

 

Enquanto isso, os outros tentavam imaginar um plano de ação. 

 

– Temos amigos por toda a floresta – disse o Caipora, com seu 

único olho, muito iluminado. No alto da floresta, nas árvores mais 

altas, nas árvores que ficam a meia altura, no chão e no mundo 

das raízes. Temos amigos nos rios, riachos, nascentes, lagos, no 

mar e no ar. Até nas nuvens! Esse troll não vai escapar! 

 

– É isso mesmo! – Apoiou o Curupira, ajeitando seus pés 

invertidos. 
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– E vocês, nossos amigos estrangeiros, também são fortes e 

espertíssimos. Já nos conhecemos bem e sabemos nos comunicar 

com assobios e espelhos de metal, à noite ou durante o dia.  E o 

mais importante: todos temos muita proteção e uma intuição 

maravilhosa, não é? 

 

– Isso! – Disse o Saci.  

 

– E agora, vamos dividir as tarefas. O Caipora poderia ir 

conversar com os seres que vivem debaixo da terra, até os lençóis 

d’água.  

 

– Certo! – Concordou o Caipora. 

 

– Você, Curupira, conversa com os animais da floresta? 

 

– Claro, e também vou pedir a alguns deles para ficarem vigiando 

a casa das senhoras gnomos, enquanto estivermos longe. 

 

– Bem pensado. O Boitatá acompanha nossos amigos em suas 

buscas pela floresta. É meio escurinho e ele pode iluminar tudo 

para eles. 

 

– Mas ele vai pôr fogo na mata! – Assustou-se o sogro de Maori, 

que ainda não sabia que o fogo do Boitatá e as brasas do 

cachimbo do Saci Pererê só queimavam se eles quisessem. E eles 

nunca iam querer destruir o lugar que amavam, em que viviam.  

 

Depois de explicar isso a ele, que ficou muito aliviado, o Saci 

Pererê lembrou o Curupira de reunir também os insetos para 

conversar. 

 

Eles podiam entrar em lugares pequenos e enxergavam melhor 

do que ninguém, com seus olhos compostos, que podem ver em 

até doze mil direções diferentes! 
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– É, porque esse troll deve ter amigos poderosos. Quem sabe se 

são capazes de diminuir o tamanho dos seres ou de fazê-los ficar 

invisíveis, não é?  – Comentou o Boitatá. 

 

– Eu vou buscar a ajuda da Iara, para o caso desse troll resolver 

levar Uirá para algum rio – decidiu o Saci, dando uma baforada 

no seu cachimbo.  

 

– Mamãe e a mãe de Uirá estarão cuidando do lado espiritual, 

pedindo aos Seres Divinos que nos guiem e protejam nesta 

aventura – disse Maori.  

 

– E separaram-se. 

 

– Atenção! – Pediu o Curupira, equilibrando-se no galho de uma 

árvore que ficava a uma altura bem no meio da floresta, entre o 

solo e as árvores mais altas, por onde subiam trepadeiras que 

iam buscar a luz do sol e dar lindas flores lá em cima. 

 

Os animais estavam todos ali, a chamado do Curupira, que pedira 

a eles para não usarem aquele momento para caçar, mesmo que 

estivessem com muita fome, pois isso seria desleal. 

 

Todos concordaram. 

 

Ficaram muito comovidos com a história da pobre jovem, ainda 

mais por ser ela uma mulher gnomo, protetora dos animais, como 

o Curupira, que os defendia dos caçadores. 

 

E prometeram esforçar-se ao máximo para ajudá-la. 
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                                                                                                                 EDGAR LÉO 
– Nós também vamos fazer tudo para ajudar a pobre mocinha – 

disse uma vozinha que vinha de algum lugar onde não se via 

absolutamente ninguém. 

 

– Vocês não vão me ver. – E o ser misterioso deu uma risada 

bem-humorada. – Sou invisível. Só com umas lentes muito 

poderosas que os seres humanos inventaram, colocadas em 

aparelhos chamados microscópios, é que podemos ser vistos. Mas 

estamos por todos os lugares e, por isso, sabemos de muitas 

coisas... 

 

– O que vocês fazem? 

 

– Ah, nós, os seres invisíveis, temos muitas tarefas. Sem a nossa 

presença, a vida no Planeta seria impossível. 

 

Os animais trocaram olhares entre intrigados e divertidos. Será 

que aquele serzinho que nem se via era capaz de tantas 

façanhas? 

 

O Caipora sim, era capaz de ver, com aquele único olho brilhante 

na testa, os pequeninos seres de que a vozinha falava, e foi 



18 
 

conversar com os que viviam no solo, junto ao tapetão de folhas 

que caíam das árvores o tempo todo, e também com os outros 

que moravam mais embaixo, no mundo das raízes. 

 

Eles estavam, na verdade, muito ocupados. 

 

Não podiam parar todos de uma vez, sem causar problemas às 

árvores. 

 

– É que eles têm uma responsabilidade muito grande – explicou 

um bichinho lindo e sorridente.  

 

 
                                                                                                                        EDGAR LÉO 
– Estão o tempo todo ajudando as plantas a fazer uma mágica 

chamada fotossíntese, que só as plantas clorofiladas, as grandes 

e as bem pequenininhas, como as algas que moram na água, 

podem fazer. 

 

– Para essa mágica – continuou ele – as plantas precisam da luz 

do sol, nosso pai, do gás carbônico do irmão ar e da irmã água. 
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Então, como por encanto, transformam tudo isso em oxigênio 

para todos os seres respirarem e alimento para todo o mundo. 

– Puxa! – Exclamou o Caipora, achando aquilo fantástico – E só 

elas podem fazer isso? 

 

– Só elas. É claro que com a ajuda de todos. Veja, por exemplo, 

o trabalho dos pequenos seres que ninguém vê. 

 

O Caipora apurou sua visão ainda mais, para enxergar através do 

tapete de folhas, e ficou algum tempo observando, como se 

estivesse vendo tudo pela primeira vez.  

 

Percebeu que as raízes das árvores respiravam e sugavam água, 

necessária para a mágica da fotossíntese, misturada com alguma 

coisa. 

 

– São sais minerais da terra e outros nutrientes, com as folhas 

das árvores e animais que morrem e que seres microscópicos 

desmancham em pedacinhos muito pequenos que se misturam 

com a água – explicou o bichinho simpático.  

 

– Ferro, cálcio, fósforo, magnésio e outros. Você já sentiu cheiro 

de sangue? 

 

– Já, muitas vezes. Tem cheiro de ferro, não é? – Lembrou-se o 

Caipora. 

 

– Então, você come a plantinha que tira o ferro do solo e o ferro 

fica em você. Nós todos somos feitos de Natureza. De água, calor 

do sol, do ar, dos nutrientes da terra. 

 

O Caipora olhou para o bichinho, muito admirado. Tão pequenino 

e tão sábio... 

 

Ele pediu ao gnomo que continuasse observando. 
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Então o Caipora viu o trabalho que os pequeninos seres 

realizavam, em conjunto com outros maiores, como as minhocas, 

formigas e tantos outros. 

 

– Se as raízes respiram e retiram água do solo, misturada com 

os nutrientes, é necessário que haja lugar para a água e o ar, não 

é verdade? 

 

Sim, era verdade. E o Caipora olhou com admiração para o 

verdadeiro trabalho de engenharia que aqueles seres realizavam 

e que quase ninguém conhecia. 

 

Eram galerias de todos os tipos e tamanhos para que o ar e a 

água pudessem entrar. Eram milhões, bilhões de pequenos seres, 

trabalhando incansavelmente para que todos os habitantes do 

Planeta pudessem viver. 

 

 
                                                                                                                  EDGAR LÉO 
O Caipora ficou emocionado e muito agradecido por ser capaz de 

ver aquela maravilha. 
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– Puxa! – Exclamou. – E pensar que se não fossem esses seres 

minúsculos, que ninguém vê, não poderiam existir as plantas, 

nem os animais, nem as pessoas, nem os gnomos... Tamanho 

não é documento mesmo! 

– É verdade – concordou o bichinho amigo, muito orgulhoso.  

 

– Agora preste atenção ao trabalho que estão fazendo com as 

folhas que caem. 

 

Era uma coisa incrível! Eles iam desmanchando tudo em partes 

bem pequenininhas, decompondo tudo, ajudando as folhas e os 

bichinhos que morriam a devolver à Natureza tudo o que tinham 

recebido dela durante a vida: água, sais minerais, calor do sol, 

gás carbônico do ar, tudo.  

 

E os sais minerais e os nutrientes entravam, depois, pelos 

buraquinhos que os bichinhos engenheiros faziam, junto com a 

água. 

 

– É que as pontas das raízes das árvores são muito, mas muito 

fininhas – explicou o bichinho. 

 

– Por isso é necessário desmanchar tudo muito bem e misturar 

os sais minerais e outros nutrientes à água, para que elas possam 

sugá-los. Não é maravilhoso? Nada se perde por aqui, tudo se 

aproveita de novo! 

 

– Caramba! Os animais e as pessoas precisam comer plantas para 

viver e esta floresta se alimenta de suas próprias folhas caídas, 

dos seres que vivem nela e morrem. Isso é fantástico. Fantástico! 

– Repetia o Caipora, muito impressionado. 

 

– Mas você ia pedir alguma coisa, não é isso? – Lembrou-o o 

bichinho amigo. 

 

– Ah, sim, claro! – E o Caipora contou seus problemas a ele, que 

prometeu falar com as gotas da chuva que chegaria à tarde. Elas 
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caíam nas folhas das árvores e chegavam devagar ao solo, para 

não machucá-lo.  

 

Então muitas iam entrando pelos buraquinhos feitos pelos 

bichinhos, depois iam descendo, descendo, desviando-se lá 

embaixo das pedras, descendo mais e mais, entrando por frestas 

de rochas até chegar aos lençóis d’água, verdadeiros rios que 

corriam embaixo da terra, no escuro. Ele contaria a algumas, que 

contariam às outras, que contariam... 

 

– As gotinhas de chuva vão gostar de mandar sua mensagem 

para todos os seres do solo. 

 

– Puxa, mas isso é ótimo! – Alegrou-se o Caipora. 

 

– Sim, e elas poderão levar as mensagens às nascentes, de lá 

aos rios e dos rios ao mar. 

 

– Caramba! 

 

– E até ao ar e às árvores! - Continuou o bichinho, deliciado com 

a surpresa demonstrada pelo amigo.  

 

– Porque você sabe que a água, quando se aquece, vira vapor e 

vai subindo no ar até formar nuvens lá no céu. Quando esfria 

muito lá em cima, volta a cair por aqui e começa tudo de novo. 

Ela adora viajar. Em pouco tempo, todos vão receber as 

mensagens. 

 

– Ah, mas esse troll não vai escapar mesmo! Precisamos 

encontrar nossa amiguinha linda. Pobrezinha... 

 

– Claro que não – encorajou-o o bichinho amigo, que se despediu 

e voltou ao seu trabalho. 
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                                                                                                         MARCELO DO GAMARRA  
Por sua vez, o Saci Pererê foi conversar com a belíssima Mãe 

D’água, a Iara, que ficou muito contente em vê-lo e prometeu 

ajudar o jovem casal. 

 

Enquanto isso, o Boitatá vasculhava a floresta, iluminando cada 

recanto escondido com muito cuidado para não assustar, 

principalmente, os bebês bichinhos, acompanhado por Maori, seu 

pai e o pai de Uirá. 

 

As mensagens começaram a espalhar-se pela floresta e muitos 

as recebiam. Muitos, inclusive estranhos seres de olhar malvado, 

que tinham muito interesse em que elas não chegassem aos 

lugares certos. 
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Em algum lugar da floresta, a pobre Uirá chorava 

silenciosamente, amordaçada e amarrada ao tronco de uma 

árvore, vigiada pelo terrível troll, que ela fechava os olhos para 

não ver. 

 

– Meu Deus – pensava ela. – Será que Maori me abandonou? E 

meus pais? Os pais de Maori, nossos amigos brasileiros... Não é 

possível! 

 

Tinha passado a noite toda ali, morta de medo, com o corpo todo 

dolorido, mas com muita esperança de que seu amado fosse 

buscá-la.  

 

Não seria tão difícil, afinal. Eles seguiriam as pegadas do troll pelo 

cheiro. Eram muitos, o troll não conseguiria ganhar deles. Mas 

agora era de manhã, hora em que os gnomos se recolhiam em 

suas lindas casinhas... O que teria acontecido? 

 

– Uirá, Uirá! – Uma voz suave chamava a pobre jovem, bem 

baixinho. 

 

– Quem é? – Perguntou ela com o pensamento, abrindo os olhos 

bem devagar, com medo, mas percebendo em seguida que o 

monstro de cabelos emaranhados tinha adormecido, recostado a 

um tronco de árvore. 

 

– Quem me chama? – Repetiu a jovem, em pensamento, ansiosa. 

E, para sua surpresa, a voz respondeu e ela pôde perceber que 

vinha de um ser que ela já vira muitas vezes: um líquen que 

morava em uma árvore, bem ali, ao seu lado. 

 

– Não sabia que vocês podiam falar, pensou ela. 

 

– Sim, podemos. Somos seres muito, muito antigos, e sabemos 

de muita coisa. Também podemos perceber essas energias que 

envolvem você. E ler seus pensamentos, quando você se dirige a 

nós. 
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– Energias? De que você está falando? 

 

– Energias mandadas por seres malvados, para que você não seja 

encontrada pelos seus amigos. 

 

– Ah, então é isso! Como é que eu podia pensar que Maori me 

abandonaria? Você sabe onde ele está? 

 

– Quem é Maori? – Perguntou o pequeno líquen. 

 

– Meu noivo, quer dizer, meu marido! Respondeu Uirá, que 

contou ao novo amigo toda a sua história.  

 

– Você poderia mandar uma mensagem minha a ele? 

 

– Infelizmente não posso – lamentou o líquen, com pena, vendo 

a decepção e o desespero voltarem aos olhos daquela quase 

menina.  

 

– Parece que algo estranho está acontecendo na floresta. 

 

– Oh, meu Deus! O que é que eu vou fazer agora? – Pensou Uirá, 

e as lágrimas faziam brilhar ainda mais seus olhinhos, antes tão 

sorridentes.  

 

– Onde estarão eles? 

 

– Você se lembra do caminho que o troll fez até aqui? 

 

– Na verdade não. Só me lembro que, pouco tempo depois que 

ele me agarrou e tapou minha boca, foi como se estivéssemos 

caindo em um buraco. Então eu não me lembro de mais nada. 

Quando acordei, estava aqui, amarrada e amordaçada. No 

começo eu tinha esperanças, mas agora... 

 

– Acalme-se querida! Tenha fé! Tudo vai dar certo, você vai ver 

– tentava consolá-la o liquenzinho, que sabia que os gnomos 
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adoravam histórias e começou a contar uma à jovenzinha para 

tentar distraí-la, enquanto o terrível troll dormia. 

 

Contou que, há milhões e milhões de anos, não existiam plantas 

na Terra, nem solo fofinho capaz de abrigá-las, de sustentá-las. 

 

– Foi nessa época que um Ser Divino nos criou e nos entregou a 

missão de realizar um trabalho muito importante: o de começar 

a preparar o solo que, milhões de anos depois, seria capaz de 

abrigar grandes, maravilhosas florestas. 

 

– Que lindo! – Pensou Uirá e, nesse momento, viu uma luzinha 

cor-de-rosa chegando ao peito do troll, que pareceu sorrir. 

 

– O que é isso? 

 

– São raios rosa, do Amor Divino, que alguém deve estar 

enviando ao troll o tempo todo para que ele não maltrate você. 

 

– Que bom, liquenzinho! Só pode ser a mamãe e a mamãe de 

Maori. Mesmo sem saber onde um ser está, é possível mandar 

vibrações de amor para ele. Mas, conte mais, amiguinho! - Pediu, 

mais animada. 

 

– Ah, sim. Então, como eu ia dizendo, esse Ser Divino, belíssimo, 

envolto em uma brilhante luz rosa, azul e dourada, chamou as 

algas e os fungos, que já viviam meio apaixonados uns pelos 

outros, e, “em um momento de puro amor, de grande amor”, 

uniu-os e deu a esses primeiros líquens o poder, a força, de 

habitar em lugares muito, muito difíceis: em rochas nuas! 

 

– Puxa, isso é muito mais do que difícil, não é? 

 

– Sim, muito, mas meus ancestrais, os primeiros liquens, tiveram 

todo o apoio dos seres elementais. Todas as manhãs, nosso pai 

sol e o gás carbônico do amigo ar vinham ajudar as pequenas 

algas a fazerem a fotossíntese para que os fungos tivessem 

comidinha. E eles, é claro, também faziam a sua parte. 
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– Eles, os fungos – continuou – envolviam as algas com suas hifas 

para que não se desidratassem, não ficassem secas, e também 

retiravam da rocha a água de que elas precisavam para a mágica, 

o milagre da fotossíntese. Retiravam, também, sais minerais e 

soltavam substâncias ácidas, que iam desmanchando, 

desagregando a rocha, ajudando a formar solo para que, mais 

tarde, os pequenos musgos pudessem viver ali. 

 

– Que beleza! – Pensou a jovem, admirada.  

 

– Mas como chegaram as grandes florestas? Uma árvore tem 

raízes profundas, não é? 

 

– Sim, mas isso demorou muitos, muitos anos. Os pequenos 

musgos iam nascendo, morrendo, fazendo também a sua mágica 

da fotossíntese, alimentando outros pequeninos seres, dando-

lhes oxigênio...  

 

– Então, quer dizer que os seres que morriam, junto com as 

rochas que se desmanchavam, iam se transformando em solo, 

para que pudessem vir plantinhas maiores, com raízes mais 

profundas? 
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– Isso, você é uma menina inteligente. Então, vieram as ervas, 

nascendo, morrendo, e chegaram os arbustos e cada vez mais 

bichinhos diferentes foram aparecendo, em cima e embaixo da 

terra, no mundo das raízes. Nascendo, morrendo, e devolvendo 

tudo à mamãe Natureza, formando um solo cada vez mais 

profundo... até que as grandes árvores pudessem viver aqui, 

neste lindo Planeta.  

 

– Então o solo é formado por todas as plantas, animais, seres 

humanos e gnomos que existiram no mundo! – Exclamou em 

pensamento Uirá, emocionada, olhando para o solo a seus pés 

com muito, mas muito carinho, muito respeito. 

 

 
 

– Isso mesmo, querida! 

 

– Isso quer dizer que as flores do meu jardim lá na Europa podem 

ter um pouco de meus ancestrais, antigos gnomos que ajudaram 

a formar o solo onde nasceram? E que vocês, os pequenos 

liquens, é que começaram tudo? 

 

– Com a ajuda de todos – disse o liquenzinho, feliz, esquecendo-

se, por uns momentos, do problema que afligia sua querida 

amiguinha. 
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                                                                                        FÁBIO MARQUES 
– O que está acontecendo aqui? – A voz do troll, que acordara 

sobressaltado, assustou Uirá. 

 

O monstro de grandes mãos e unhas compridas e sujas começou 

a procurar algo, mas não encontrou nada que já não tivesse visto 

antes. 

 

– Droga! – Esbravejou.  

 

– Será que vou ter que ficar aqui por muito tempo? Ah, mas meus 

amigos me disseram que eu vou ganhar um baú cheio de moedas 

de ouro e joias! Vai valer a pena. Aí eu volto e levo essa mocinha 

comigo também. Então, vou poder pôr fogo em seus sapatinhos 

lindos e brincar de jogá-la de mão em mão, para ver qual de meus 

amigos trolls se queima primeiro... 

 

E riu alto, ao ver o pavor nos olhos da jovem. Era divertido para 

ele aquilo, e continuou: 

 

– Quem sabe eu arranjo por aqui mesmo uma roda daquelas de 

amolar facões e brinco de amolar essas lindas bochechinhas... 

 

*** 
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Não muito longe dali, Maori procurava e desesperava-se. 

 

– Não é possível! Ela não pode ter desaparecido assim! Depois, 

todos os seres da floresta, das nuvens aos lençóis d’água, estão 

procurando por ela! 

 

– Calma, Maori – Recomendou seu pai. – Eu sei, é terrível, mas 

desesperar-se não vai adiantar nada, você sabe. 

 

– É verdade, pai, precisamos ficar serenos. 

 

Apesar de sua grande aflição, o pai de Uirá não podia deixar de 

admirar a infinita sabedoria da Natureza. 

 

– Com esse sol quente e as chuvas fortes que caem aqui, a vida 

do solo desapareceria, se não fosse a proteção dupla das copas 

das árvores e do tapete de folhas no chão... – Comentou. 

 

– É verdade – disse Maori, que era muito estudioso e amava sua 

nova terra.  

 

– A temperatura precisa ficar a vinte e quatro graus centígrados 

para que o solo fique equilibrado, fresquinho, para que não se 

resseque. Sem a proteção das árvores, a temperatura iria para 

cinquenta e sete graus centígrados, o que significaria a morte 

para os incontáveis seres que vivem no solo, no mundo das 

raízes, e em consequência, para as plantas todas, os bichos... 

 

– Além disso – continuou – a chuva forte levaria toda a terra fértil 

para os rios, sujando suas águas e prejudicando os seres que 

vivem neles, além de deixá-los cada vez mais rasos. Os rios 

poderiam até desaparecer, como já aconteceu em muitos 

lugares... 

 

O Pai de Uirá também estava maravilhado com a enorme 

quantidade de espécies de árvores e outras plantas, animais, 

insetos que havia na floresta e não se cansava de olhar para as 

belas borboletas, os pássaros coloridos, as folhagens brilhantes. 
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– Nunca vi tanta coisa bonita, tanta coisa diferente! – Exclamou. 

 

– Sem contar o que a gente não vê – completou Maori.  

 

– Quanto mais tipos de plantas, mais tipos diferentes de seres 

existentes no mundo das raízes. Os cientistas estão longe de 

descobrir tudo o que acontece no solo. Infelizmente, os 

imigrantes europeus fizeram muitas bobagens e acabaram 

estragando grandes extensões de solo no Brasil. Pensaram que o 

solo daqui era igual ao solo de lá e quiseram tratá-lo do mesmo 

jeito... 

 

– Como é que você sabe disso tudo? – Perguntou seu sogro, 

admirado. 

 

– É que eu gosto de observar as coisas, de estudar, e sou muito 

grato à terra que me recebeu. Além disso, tenho um amigo 

ecólogo muito inteligente que, infelizmente, está em outro país 

agora. 

De repente, o Boitatá apagou seu fogo e pediu silêncio. 

 

– Vocês ficam aqui – ordenou. 

 

– O que aconteceu? – Perguntou Maori, preocupado. 

 

–  Depois explico. Fiquem aqui e me esperem. 

 

O Curupira, o Saci e o Caipora também tinham intuído algo e se 

sentiram atraídos para o mesmo ponto da floresta. 

 

– Olhem! – Sussurrou o Caipora.  

 

– Não são seres humanos ali? 

 

– Sim! Vejam! Há um feiticeiro entre eles! – E o Boitatá apontou 

para um homem alto, de longos cabelos brancos e chapéu em 

forma de cone. 
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– O que estarão fazendo? – Perguntou-se o Saci, que apagara seu 

pito por precaução. 

 

– Psiu! Ouçam! 

 

– Vocês sabem que as florestas protegem o solo e todos os seres 

que existem nele com suas raízes? – Perguntava o feiticeiro, com 

ar solene. 

 

– Sabemos – disseram ao mesmo tempo os três homens, como 

em um ritual. Mas os gnomos, que sabiam ler os olhos dos seres 

humanos, viram que eles estavam mentindo. 

 

– E que sem as florestas a chuva não penetra no solo, nem vai 

até os lençóis d’água para formar nascentes e alimentar os rios? 

 

– Sim! – Continuaram mentindo os três homens. 

 

– E que, pelo contrário, sem a proteção das árvores e das suas 

raízes, o solo fértil é levado pelas chuvas fortes para os rios? 

 

– Sim. 

 

– Sabem, também, que se a água dos rios e dos mares ficar suja, 

a luz do sol não poderá entrar para ajudar as algas a fazerem sua 

mágica da fotossíntese e produzir alimentos e oxigênio, e que 

então todos os seres do Planeta vão morrer? 

 

– Sim. 

 

– E que os rios vão ficar cada vez mais rasos, provocando 

enchentes e muitos deles podem desaparecer? 

 

– Sim. 

– E que os animais que vivem na floresta e no mundo das raízes 

não terão onde viver e acabarão desaparecendo? 

 

– Sim. 
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– E que o ar vai ficar irrespirável porque são as árvores e outras 

plantas que tiram o dióxido de carbono do ar para fazer a 

fotossíntese? 

 

– Sim, sim – impacientavam-se os homens. 

 

– E que, se aumentar a quantidade de dióxido de carbono na 

atmosfera, a Terra vai ficar mais quente e o nível dos mares pode 

subir, inundando ilhas e até países, provocando a extinção de 

muitos animais, prejudicando as plantações e trazendo a grande 

fome ao Planeta? 

 

– Sim, mentiram mais uma vez, e os gnomos viram que eles não 

acreditavam no que o feiticeiro estava dizendo. 

 

“Será que o feiticeiro é bonzinho?” – Perguntou-se o Saci que, 

como seus amigos, não estava entendendo muito bem o que 

estava acontecendo. 

 

– E que os mares vão ficar estéreis, isto é, sem vida, e que são 

as algas que fabricam a maior parte do oxigênio que os seres do 

Planeta, inclusive os seres humanos, respiram? – Continuou o 

feiticeiro. 

 

– Sim. 

 

E que, mais da metade, mais ou menos setenta por cento dos 

corpos dos seres humanos, seus irmãos, são feitos de água e que 

o restante vem do solo, do ar e da luz do sol? 

 

– Sim. 

 

– E que se tudo isso for destruído, a humanidade será destruída 

também e que as crianças não terão mais onde viver? 

 

– Sim. 

 

– E assim mesmo querem que eu faça o que me pediram? 
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– Sim – responderam os três homens, mas os gnomos 

perceberam que um deles, que vestia um paletó azul-marinho, 

não estava seguro de sua resposta. 

 

– Muito bem – disse o feiticeiro.  

 

– Então vocês são verdadeiramente maus e podemos aceitá-los 

em nossa seita. Mas em momento algum vocês poderão voltar 

atrás. Não se esqueçam: vocês venderam suas almas! 

 

Naquele momento, um estrondo se ouviu e, vindos não se sabe 

de onde, monstrengos horríveis, de corpos retorcidos e 

expressões malignas, rodearam o feiticeiro e os outros homens, 

pulando e gritando, todos querendo falar ao mesmo tempo. 

O que seria? 

 

O Curupira quis aproximar-se, mas os companheiros não 

permitiram. Seria perigoso e poderia atrapalhar seus planos. Mas 

o que fazer? 

 

Será que aqueles homens tinham algo a ver com o 

desaparecimento de Uirá? Era bem possível, pois foi o que eles 

sentiram quando seus corações os atraíram para aquele lugar.  

 

Mas o que pretendiam eles? Pela conversa, pareciam estar 

querendo fazer mal à floresta. À sua querida floresta. 

 

Sem fazer muito ruído, afastaram-se dali. Resolveram, então, 

formar dois grupos. O Saci e o Curupira ficariam ali, e tentariam 

descobrir aquele mistério. O Boitatá, o Caipora, Maori e seu pai, 

e o pai de sua querida continuariam a procurar Uirá. 

 

*** 
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– Você acreditou em tudo que o feiticeiro falou? – Perguntou o 

homem de paletó azul-marinho. 

 

– No começo não, mas pensando melhor, é bem possível – 

respondeu o que parecia chefe do grupo. 

 

– Então você acha que a Terra vai ser destruída se as florestas se 

acabarem? – Perguntou o primeiro, que parecia muito 

preocupado. 

 

– Não sei, mas pelo que ele disse, os seres humanos vão 

desaparecer, junto com muitas plantas e animais. Mas é melhor 

não pensar nisso. Não se esqueça que temos um trabalho a fazer. 

E depois, se tudo isso acontecer, nós não estaremos mais aqui 

para ver. 

 

– Mas como podemos deixar de pensar? E nossos filhos, nossos 

netos... 

 

– Pense no ouro! Ouro! Ouro! Dinheiro, muito dinheiro! Casas 

maravilhosas, piscinas, carros importados, roupas de marcas 

famosas, todos os eletrodomésticos possíveis, fazendo tudo por 

nós! Criados nos obedecendo, humildes, mulheres lindas... 

 

– Mas não somos nós os donos desse empreendimento... 

 

– Mas receberemos muito, muito dinheiro pelo serviço! 

 

– Mas se a terra for destruída...  

 

– Cale-se! – Interrompeu o outro.  

 

– Já não temos bastantes problemas com esse troll idiota? O 

maior trabalho para ir buscá-lo no norte da Europa e agora faz 

essa besteira de raptar a noiva daquele gnomo intrometido bem 

na noite do casamento, em que os pais dele, os dela e ainda esses 

outros gnomos de lenda, estavam lá. 
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– E o pior é que esses gnomos sabem ler as intenções dos outros 

e o feiticeiro não tem quase poderes sobre eles. Nossa esperança 

era esse troll, arqui-inimigo dos gnomos – lamentou o outro 

homem, que ainda não tinha dito nada. 

 

– Pois é, se fossem só Maori e a noiva, seria bem mais fácil fazê-

los desaparecer. Agora são seis, ainda ajudados por esses 

gnomos daqui. Se ficarem sabendo dos nossos planos, tudo irá 

por água abaixo. 

 

– Ainda bem que o feiticeiro está nos ajudando, atrapalhando os 

planos deles. Precisamos, pelo menos, ganhar tempo. Nossa 

missão precisa cumprir-se. Eles disseram que existe muito ouro 

nesta floresta. E bauxita, e madeira de lei, e peles de animais, e 

pássaros exóticos... 

 

– Que beleza! Tudo isso quer dizer dinheiro e poder!  

 

E o que parecia o chefe esfregou as mãos com os olhos cheios de 

cobiça. 

 

– Mas o feiticeiro disse que, para extrair ouro, é necessário usar 

mercúrio, que é um metal pesado. E eu me lembrei daquele caso 

da baía de Minamata, no Japão, onde jogaram lixo contendo 

mercúrio, que contaminou as algas, os peixes que comiam as 

algas, as pessoas que comiam os peixes. E essas pessoas ficaram 

parecendo monstros, cegas, esqueléticas, com as mãos e os pés 

retorcidos. E muitas crianças nasceram anormais e... 

 

– O que é isso? Você está do nosso lado ou contra nós? – 

Perguntaram os outros dois, nervosos, com ar ameaçador. 

 

– Não sei o que está acontecendo comigo... – desculpou-se o 

homem de azul-marinho, amedrontado. – Acho que não estou me 

sentindo bem... 

 

E afastou-se, com passos vacilantes. 
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– Droga! Se não fosse esse troll, teria dado tudo certo e não 

precisaríamos passar por esse ritual horroroso. Mas o feiticeiro 

insistiu, disse que as coisas tinham se complicado e que precisava 

de muito mais força para vencer as correntes contrárias. E agora 

esse tolo! - E o chefe apontou para o homem que se afastara do 

grupo.  

 

– Esse boboca ouviu tudo aquilo e ficou cheio de escrúpulos de 

repente, veja só... 

 

– Será que foi uma coisa acertada, procurar esse feiticeiro? A 

ideia de buscar o troll na Europa foi dele, não foi? 

 

– Mas o plano era bom! O troll esperaria os convidados irem 

embora, esperaria os noivos voltarem da lua-de-mel e então não 

seria tão difícil raptar a noiva e atrair o gnomo, sozinho, para uma 

cilada, com o cheiro emanado das solas dos pés do troll. Com a 

ajuda daqueles seres horrorosos que obedecem ao feiticeiro, é 

claro. 

 

– Então, o troll se divertiria muito com os dois, você sabe, e bau, 

bau! Então poderíamos agir à vontade – lamentou o chefe. 

 

– É mesmo. Se não fossem aquelas criaturas pavorosas, 

estaríamos fritos. Elas ficaram o tempo todo de guarda perto da 

casa do gnomo. Se não tivessem tido a ideia de fazer desaparecer 

o cheiro das pegadas do troll, os gnomos teriam encontrado a 

noiva de Maori e certamente agora já saberiam de nossos planos 

por aquele idiota malcheiroso. 

 

E pensar que pagamos um dinheirão aos amigos do troll para 

convencê-lo a vir conosco... 

 

– Às vezes eu me pergunto se eles não nos tapearam também, 

como fizeram com ele. Vai ver que queriam se livrar do “amigo” 

e ainda tiraram proveito disso. 
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Bem, seja como for, agora só nos resta torcer para que o feiticeiro 

e seus monstrinhos se saiam bem. E para que esse tolo cheio de 

escrúpulos fique curado dessa bobeira. Senão... 

 

– Ah, então era isso! – Exclamou o Saci, baixinho, com muita 

raiva daqueles homens que não hesitavam em fazer qualquer 

coisa para atingir seus propósitos maléficos e que, além de tudo, 

ainda acharam que ele e seus amigos, o Curupira, o Caipora e o 

Boitatá, deixariam que eles fizessem aquilo com a floresta onde 

nasceram. 

 

– Ou será que achavam que nós não existimos de verdade, como 

muita gente? – Pensou, rindo apesar de tudo. 

 

*** 
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                                                                      MARCELO DO GAMARRA 
– As comunicações estão interrompidas – explicou a Iara ao 

Caipora, que fora incumbido de buscar notícias junto aos seres 

da floresta, enquanto o Boitatá ficava com Maori e sua família, 

continuando as buscas. 

 

– Como, interrompido? – Perguntou o Caipora, surpreso. - As 

gotas de chuva iriam passar as mensagens a todos os habitantes 

do solo, até os lençóis d’água, as nascentes, os rios, até o mar e 

até as nuvens, quando evaporassem de novo! 

 

– Bem, as algas não sabiam de nada, hoje de manhã. Estavam 

muito ocupadas com a sua mágica da fotossíntese, mas 

prometeram ajudar. Só que mais tarde conversei com os 

bichinhos e eles não sabiam de nada, nem os peixes. 

 

– Vou conversar com os animais da floresta. Talvez aquele 

feiticeiro tenha algo a ver com isso. 

 

– Feiticeiro? Que feiticeiro? – Perguntou a Iara, curiosa, 

enrolando com os dedos os caracóis dos seus cabelos brilhantes.  
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O Caipora contou tudo a ela, inclusive a maneira como ele e seus 

amigos tinham sido atraídos para aquele ritual horrível. 

 

– Muito interessante... – Disse ela, pensativa, prometendo fazer 

tudo para ajudá-lo. 

 

*** 
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– Uirá? Que Uirá? – Perguntou um dos tucanos, exibindo seu belo 

bico, grande e colorido. 

 

– Como, que Uirá? – Estranhou o Caipora. – Vocês não tinham 

combinado que tentariam salvá-la? 

 

– Tentar salvar Uirá... – Repetiu, tentando encontrar algo na 

memória.  

 

– Desculpe-me, Caipora, nosso amigo, mas não nos lembramos 

de nada. 

 

– Pelos seres encantados da floresta! – Exclamou ele.  

 

– Alguém fez uma magia para que todos se esquecessem de tudo! 

E agora? Voltamos ao ponto zero? 

 

*** 
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– E então fizeram desaparecer o cheiro das pegadas do troll para 

que nós não pudéssemos encontrá-lo. Senão ele poderia trair 

aqueles homens e nós saberíamos de seus planos – concluiu o 

Curupira, que contara tudo a Maori e aos outros.  

 

– Eles sabem que você conhece as relações que existem na 

Natureza e que tem amigos, também entre os seres humanos, 

aqui e em outros países, que poderiam denunciá-los. 

 

– Meu Deus! Agora temos dois problemas – suspirou Maori, 

sentindo-se muito infeliz.  

 

– Mas para onde podem ter levado Uirá? Foi tudo rápido demais, 

esse troll não teria tempo de ir muito longe...  Precisamos pensar 

direito em tudo isso. Vocês viram para onde foram aqueles 

homens? 

 

– Tomaram um pequeno avião num campo de pouso improvisado, 

no meio da mata – informou o Saci-Pererê. 

 

– Bom, eu acho que Maori precisa esperar para avisar seus 

amigos. Aqueles homens poderiam voltar e matar Uirá. Se é que 

já não deixaram essa instrução – alertou o Boitatá. 

 

– É verdade. Precisamos salvá-la primeiro. Mas como? Todas as 

comunicações entre os seres da floresta estão interrompidas. 

Parece que todos perderam a memória - lamentou o Caipora. 

 

Todos se calaram, desanimados. Todos os caminhos pareciam ter 

se fechado. 

 

Naquele momento, um canto maravilhoso se fez ouvir na floresta. 

Maori, seu pai e o pai de Uirá se levantaram lentamente, como 

que hipnotizados, e começaram a andar na direção em que vinha 

a linda voz. 

 

– É a Iara! – Exclamou o Saci.  
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– E está tramando alguma coisa, se é que eu a conheço... 

 

– Boitatá, faça um círculo de fogo em volta de nossos amigos 

para que eles não saiam daí. Nós vamos ver o que está 

acontecendo. 

 

O canto da Iara enchia toda a floresta e todos concordavam: 

nunca havia sido tão lindo. 

 

Até Uirá o ouviu. Até o coração do terrível troll, já suavizado pela 

luz rosa do amor que as mulheres gnomos não deixaram de 

enviar durante todo o tempo, para que não maltratasse a jovem, 

até o coração do troll foi tocado pela beleza daquele canto. 

 

 
                                                                                      FÁBIO MARQUES 
E Uirá viu quando sua horrível cara ensaiou o primeiro sorriso e 

a maldade de seus olhos se transformou em doçura. 

 

– É a Iara! – Disse o líquen, feliz, quando o troll se afastou dali.  

 

– Ela está ajudando você, atraindo o troll para o rio. 
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– Mas estou toda amarrada! Como poderia sair daqui? Depois, 

não sei onde estou. E se ninguém me encontrar? 

 

– Não se preocupe – disse o líquen com firmeza. – Seus amigos 

vão encontrar você. 

– Ah, que bom estar com você, amiguinho! Conte-me mais 

daquelas suas lindas histórias, que suavizam o medo do meu 

coração. 

 

*** 
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– O que está acontecendo? – Trovejou o feiticeiro. – Como é que 

ela se atreveu a me enfrentar? 

 

Os seres monstruosos que o obedeciam não atendiam ao seu 

chamado e ele estava furioso. 

 

– Idiotas! – Gritava ele, enquanto traçava seus símbolos mágicos 

na terra e no ar. Fascinados por essa sereiazinha ridícula! 

Acordem imediatamente! 

 

– Depois de todo o trabalho que tivemos – desesperava-se o 

feiticeiro. – Fizeram tudo direitinho! Apagaram o cheiro do troll e 

fizeram um círculo mágico em volta dele e da menina, para que 

eles se tornassem invisíveis, para que ninguém se aproximasse.  

 

– É verdade que se esqueceram daquele líquen, que é capaz de 

mandar mensagens telepáticas, mas precisavam agir depressa e 

quando viram aquele intrometido, já era tarde. Mas 

interrompemos todas as comunicações na floresta a tempo, antes 

que as mensagens pudessem passar pelo círculo mágico. 

 

– Era só esperar que todos desistissem de procurar e fossem 

embora. – Continuava a lamentar-se o feiticeiro.  

 

– Então Maori ficaria sozinho e voltaríamos para o plano número 

um.  E justo agora vem essa sereia, com as fadas das cascatas, 

as ondinas e sei lá o que mais... 

 

O canto da Mãe d’Água ia enchendo suavemente os corações de 

todos e dissolvendo a energia que impedia as comunicações. 

 

E o pequeno líquen pôde, finalmente, avisar onde estava Uirá e a 

mensagem foi se espalhando em ondas de amor pela floresta, 

pela água, pelo solo, pelos lençóis d’água, pelos rios, pelo mar, 

pelo ar.  
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E formou-se uma corrente tão forte, tão poderosa, que até o 

feiticeiro, de repente, ficou tão cansado, que teve que se sentar 

para não cair. 

 

*** 
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Uirá, primeiro, assustou-se com aqueles gritos, mas depois 

percebeu que eram alegres e que vinham daqueles pássaros 

belíssimos, com penas de cores vivas e brilhantes. E ficou muito 

feliz quando começaram a cortar as cordas que a prendiam, 

delicadamente, com seus bicos afiados. 

 

Uma das araras convidou-a a subir em seu pescoço. Ela olhou 

para seu querido líquen e ele lhe disse que podia ir, que as araras 

encantadas eram amigas. 

 

Uirá, então, partiu, prometendo voltar quando pudesse. 

 

– Adeus, adeus! – Gritou, ao longe, sentindo a brisa agradável 

acariciar-lhe o rosto.  

 

Finalmente estava livre. 

 

*** 
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– Uirá está em um lugar seguro agora – garantiu o Caipora a 

Maori e seus familiares, logo que acordaram do canto da Iara.  

 

Começaram, então, a dançar de alegria quando souberam que as 

araras encantadas a tinham levado para um lugar secreto, junto 

com sua mãe e a mãe de Maori, fora de qualquer perigo. 

 

– Assim poderemos cuidar da floresta – disse o Boitatá, animado. 

 

– Puxa! A Iara foi mesmo maravilhosa! – Exclamou o Caipora, 

que vivia meio apaixonado por ela. – Atraindo o troll e quebrando 

os encantos maléficos. 

 

– Se foi! – Concluiu o Saci, sonhador.  

 

– Ela foi muito forte e sua força vinha de seu conhecimento da 

Natureza e da fé amorosa que há em todos os seres, mesmo 

naqueles que parecem horrivelmente maus. Foi a essa energia 

que ela se ligou. Só podia dar certo! 

 

– Sim, e ela me contou que a força da energia do amor que as 

mamães gnomos mandaram foi fundamental! Isso sem falar das 

fadas das cascatas, das ondinas, encantadas da água, e de muitos 

outros seres encantados que formaram a corrente com todos os 

habitantes da floresta. 

 

– Mas digam-me, por favor – pediu o pai de Maori. – Por que nos 

deixaram presos numa roda de fogo? 

 

– Porque o canto da Iara também pode ser perigoso. Muitos ficam 

fascinados por ele e se atiram ao rio e morrem afogados, – 

explicou o Saci, que contou a eles tudo que tinha acontecido 

enquanto estavam enfeitiçados pelo canto da Mãe d’Água. 

 

– Será que o troll foi para lá? 

 

– Claro, mas, com certeza, não vai se atirar na água. 
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– Por quê? 

 

– Porque a Iara não vai querer um monstro horroroso daqueles 

no seu palácio, ora! – Brincou o Caipora e todos riram, divertidos. 

 

– E se o feiticeiro e aqueles seres encantados se recuperarem? – 

Perguntou o pai de Maori, parando de rir. 

 

– Ah, agora com todo mundo alerta, não vão conseguir nada – 

tranquilizou-o o Caipora. 

 

As mensagens se espalhavam por toda a floresta. Animais, 

árvores, folhagens, flores, musgos, liquens, seres microscópicos 

do solo, da água e do ar, peixes, todos comentavam: Uirá estava 

salva, mas homens maus queriam destruir a floresta. 

 

– Mas, por quê? – Perguntavam os filhotinhos de animais, os 

botões de flores, as pequenas folhas que mal acabavam de chegar 

àquele mundo tão belo. 

 

– Dizem que é por causa do ouro, da bauxita, da madeira de lei, 

das peles de animais, dos pássaros exóticos... 

 

Os pequenos olhavam espantados, sem compreender bem, mas 

com muito medo. 

 

– Será que eles vão conseguir? – Perguntavam, aflitos. 

 

– Não, não vão – tentavam tranquilizá-los as mamães e os 

papais, eles mesmos com os corações apertados. 

 

– Vocês viram como aquela corrente de amor da Mãe d’Água e de 

todos os seres da floresta deu certo para encontrar Uirá e deixar 

o feiticeiro malvado bem fraquinho? – Perguntavam aos filhinhos 

e sorriam para acalmá-los. 

 

– É mesmo! Viva!!!– Alegravam-se. 
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E então, alguns habitantes da floresta enviaram mensagens à 

Iara.  

 

Pediram a ela que cantasse aquela mesma canção todos os dias, 

em um momento que fosse bom para os que dormiam à noite e 

para os que dormiam durante o dia. Queriam fortalecer-se, ficar 

atentos.  

 

Pediram, também, às mulheres gnomos, que enviassem luz rosa 

do Amor Divino nas horas de meditação, que foram as mais belas 

que os seres da floresta experimentaram. 

 

Bem, nem todos. 

 

*** 
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– Droga! – Irritava-se o feiticeiro, que achava que aquilo tudo só 

atrapalhava sua vida e estava desencaminhando seus amigos.  

 

– Até aquele troll ficou bobo! Não sai da margem do rio, 

suspirando por aquela sereiazinha, e agora deu de ajudar animais 

em dificuldades. Era só o que faltava! 

 

– Tudo está perdido, esta é a verdade. O que vou dizer àqueles 

homens, quando voltarem? Mas a culpa não é minha, se eles 

resolveram trazer o troll mais idiota da Europa! - Desculpava-se.  

 

– Na verdade, eles é que deveriam me indenizar. Meu plano era 

perfeito e eu já me via no congresso dos bruxos malévolos, 

ganhando fama internacional. Droga! Mil vezes droga! 

 

*** 
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– E pensar que Uirá e aquele troll estiveram o tempo todo aqui, 

pertinho, dentro daquele círculo mágico... 

 

– Incrível, não é, Maori? – Disse o Boitatá, enquanto ajudava seu 

amigo a cuidar das belas plantas do jardim. Uirá amava as flores 

e as folhagens e seu marido queria que elas estivessem lindas 

para recebê-la. 

 

– Incrível também é ver a mudança do troll – comentou o Saci, 

que plantava uma muda de alecrim.  

 

– Vive ajudando todo mundo, veio nos contar tudo o que 

aconteceu, pediu desculpas, tentando fazer amizade... E nem se 

importou por não ter recebido o baú cheio de dinheiro e joias que 

seus amigos disseram que ganharia se viesse para cá!... 

 

– O que prova que a energia do amor é milagrosa! – Disse o 

Boitatá. 

 

– Se é... – Suspirou Maori, morto de saudade de Uirá, que ainda 

estava longe. 

 

 
                                                                                    FÁBIO MARQUES 
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– Olhem! – gritou o Caipora, mostrando uma ave que vinha ainda 

longe, trazendo algo que parecia uma cestinha. 

 

– É minha amiga! – Exclamou Maori, feliz. Deve ser mensagem 

de algum de meus amigos. 

 

E era. Quando a linda ave pousou, Maori, depois de cumprimentá-

la com muito carinho, pegou o envelope que ela trazia e abriu-o. 

Dentro, havia uma carta e um jornal. 

 

– Vejam! – Exclamou. 

 

– É uma mensagem de meu amigo ecólogo, o Geraldo! Estamos 

salvos! 

 

– Vocês sabem quem é este homem? – Perguntou Maori, 

mostrando aos amigos, que estavam muito curiosos, uma foto no 

jornal. 

 

– Sim, é aquele que ficou muito impressionado com as palavras 

do feiticeiro – responderam ao mesmo tempo o Saci e o Curupira. 

 

– Pois ele procurou os ecologistas, foi aos jornais e contou tudo. 

Em pouco tempo, conseguiram fazer uma campanha para evitar 

a destruição desta floresta e muita gente que mora nas cidades 

e se importa com a Natureza começou a mandar cartas para as 

autoridades, a protestar, uma porção de coisas. Pode-se dizer que 

o feitiço se virou contra o feiticeiro mesmo! 

 

– Ele foi corajoso! – Admirou-se o Saci.  

 

– Será que conseguiu convencer os outros? 

 

– Meu amigo não diz nada a respeito disso, mas tomara que sim. 

Bem, de qualquer forma, estamos salvos! – E pulou de alegria ao 

pronunciar a última palavra. 

 

– Viva!!! – Gritaram, muito felizes. 
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E o grito foi repetido por toda a floresta e, em pouco tempo, todos 

sabiam que o perigo havia passado, pelo menos daquela vez. 

 

E ao entardecer, quando o canto da Iara se ouviu e uma luz 

rosada foi se espalhando devagarinho por todos os recantos da 

floresta, o pequeno líquen e cada animal, cada planta, cada 

pequenino ser da Terra, da Água e do Ar agradeceram a Deus por 

aquela graça. 

 

*** 
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De mãos dadas e com os olhos cheios de felicidade, Maori e Uirá 

acenaram um adeus para seus pais, que partiam para seus lares, 

levados por lindos pássaros. 

 

Uma luzinha piscou, brincalhona, em despedida, entre as árvores. 

Era o Boitatá, que, junto aos seus amigos e aos animais que 

haviam tomado conta das mamães gnomos nos momentos de 

perigo, desaparecia na mata misteriosa. Queriam deixar os dois 

a sós... 

 

Em seu coração, Uirá se despedia da Iara, do pequeno líquen, das 

araras encantadas, da floresta. Dentro em pouco, seus amigos 

pássaros a levariam, com seu gnomo querido, para a tão 

esperada lua-de-mel. 

 

Dormiriam em ninhos abandonados e parariam em lugares 

maravilhosos... 

 

Depois voltariam para sua linda casinha e para seus amigos. 

 

Ensinariam uns aos outros o que aprenderam em seus países: o 

jeito de curar doenças, com agulhas douradas e prateadas ou com 

ervas medicinais. O jeito de preparar comidinhas gostosas, 

geleias, pães, ovos não fecundados de pássaros amigos... 

 

Um dia, é claro, seria hora de partir para sempre. Mas isso 

quando tivessem quatrocentos anos e juntos se dirigissem à 

montanha, para, enfim, devolver à Natureza tudo aquilo que 

tinham recebido da vida. E seriam água de novo, e ar, e terra, e 

sol. 

 

– Que lindo, Maori! Então poderemos flutuar, ir passear numa 

nuvem rosa e lilás e, depois, cair como gotinhas de chuva numa 

sementinha linda, de uma planta que terá flores amarelas e 

brilhantes, ou... 

 

Maori abraçou Uirá, carinhoso e feliz. Era hora de partir. 
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– Até logo, até logo! – Gritavam seus amigos, lá embaixo, numa 

clareira da mata, e eles já não os ouviam mais, com a música que 

a brisa soprava em seus ouvidos, perdidos de amor em meio às 

estrelas do céu.  

 

FIM 
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Uma festa de casamento, que tinha tudo para ser maravilhosa, 

de repente transformou-se num terrível pesadelo.  

 

Inesperadamente, os gritos e depois o muito estranho 

desaparecimento da linda Uirá, a noiva de Maori, deixaram todos 

muito assustados e infelizes.  

 

Mas os espertos e corajosos gnomos não aceitariam um final 

triste para aquela história, e moveram céus e terras para 

encontrá-la. 

 

Pediram ajuda aos seres da floresta e todos, desde os 

infinitamente pequenos até os maiores, e também os seres 

encantados, resolveram ajudá-los a desvendar aquele mistério. 

 

E durante todas as idas e vindas, todas as dificuldades, as 

alegrias ao encontrar pistas e as decepções quando as perdiam, 

iam descobrindo o quanto a Natureza era maravilhosa. 
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A ligação que existia em todos os seres da Natureza os 

maravilhava e iam descobrindo que todos, todos os seres, desde 

aqueles que não podiam ver, eram absolutamente necessários 

para a vida do Planeta. 

 

E que era mentira ou desconhecimento que um ser fosse mais 

importante do que outro. 

 

E que acreditar nisso só trazia sofrimento e destruição. 

 

 
© Copyright 2021,  

Isabel Bande Espinosa. 

 

 

 

 


