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PARABÉNS PRA VOCÊ...
Estavam todos de pé em volta da mesa. As pessoas sorriam e batiam palmas enquanto o fogo
consumia uma vela com o número 8 no meio do bolo.
A canção chega ao fim e todos esperam em silencio enquanto o garoto curva a cabeça, fecha os
olhos e em silêncio faz um pedido. Ele parecia cochichar com a própria consciência, pois mexia os
lábios como se conversasse com alguém. Ele conversava com a sua fé.
Então ele volta a levantar a cabeça, olha para todos ao seu redor e para uma fotografia na
parede. A foto de um urso de pelúcia envolvido nos braços de um bebê; ao lado, uma mulher segura
um coração com a bandeira do Brasil.
Uma lágrima aparenta surgir nos olhos do menino.
Ele enche os pulmões de ar e sopra a vela à sua frente. Pega uma espátula e corta uma fatia do
bolo. Como manda o ritual, vai entregar o primeiro pedaço, quando alguém surge à porta: uma mulher
com uma mala nas mãos.
O garoto abandona o pedaço de bolo e corre para os braços da mulher. Ela o abraça e todos
abrem um enorme sorriso em seus rostos.
A mulher retira da bolsa um urso de pelúcia e o entrega ao garoto. É o mesmo da fotografia
colocada na parede.
O menino entrelaça as mãos como se estivesse orando, curva a cabeça e agradece emocionado.
Aquele era o mesmo urso da foto, aquela era a mesma mulher da foto, aquela era a sua mãe e
aquele todo o seu amor transformado de pedido de aniversário em felicidade total.
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