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Uma Verdade Contagiante
Pedro era uma criança que sonhava transformar o mundo; para isso, ele realizava pequenas ações
cotidianas: ajudava dona Ana a atravessar a rua, o seu Rui a varrer a calçada e o pequeno Kadu com os
deveres escolares, por exemplo. O garoto acreditava que essas ações poderiam fazer a diferença na
sua vila, na cidade e até mesmo mudar o mundo inteiro, por isso sempre estava disposto a ajudar
qualquer pessoa.
Todos os vizinhos gostavam muito dele e o tratavam com muito carinho, menos Júnior, de 12 anos,
que tinha inveja. Achava que Pedro ajudava as pessoas só para chamar atenção e nada mais. Por isso,
ele queria armar uma emboscada.
Era uma sexta-feira de outono, Pedro tinha acabado de chegar em casa. Ele passara a tarde ajudando
dona Lia com o jardim. Ao entrar na sala, o telefone toca:
- Pedro! É o Júnior! Você tem que me ajudar! Estou procurando o meu cão! Você me ajuda?
- Claro que sim! Você faz alguma idéia de onde ele esteja?
- O seu Rui disse que viu o Bidu próximo ao bosque Arlindo Almeida.
Pedro avisou a mãe e foi para a casa de Júnior. Chegando ao bosque, Pedro deixou sua bicicleta
encostada em uma árvore e desceu a calçada principal chamando por Bidu; Júnior foi para o lado
oposto saindo do campo de visão de Pedro e se escondendo para finalmente, ativar a armadilha que
havia preparado para o vizinho.
Como imaginado, Pedro chegou a um gramado perto de um arbusto cheio de espinhos. Bidu estava
atrás do arbusto, chorando.- Júnior - gritou o menino – encontrei o seu cão. Venha me ajudar!
No que Pedro deu passo, seu pé ficou preso num buraco coberto por folhas, torceu o tornozelo
causando uma dor imensa. O que Júnior não contava era que Bidu viesse ao encontro de Pedro e
ficando, assim, preso no arbusto, se machucando nos espinhos.
Quando Júnior se aproximou, viu seu cão preso nos espinhos e Pedro com o pé no buraco. O garoto
ficou paralisado enquanto Pedro, mesmo com muita dor, se esforçava para alcançar o animal. Se
esticou, arrastou seu corpo e com as mãos soltou Bidu. Naquele momento, Júnior reconheceu todo o
esforço de Pedro e percebeu que de fato ele fazia de tudo para ajudar a qualquer um que precisasse.
Com o cão nos braços, disse:
- Amigo, a partir de hoje eu também quero transformar o mundo à minha volta. Conte sempre comigo
e juntos vamos realizar o seu sonho que agora também é meu.

