RENATA GUIMARÃES

em
A VISITA INESPERADA

ILUSTRADO POR DUANA AQUINO

Era um jardim sem fim, com plantas e flores gigantes!
Durante alguns meses, floresciam deixando um perfume
suave entre as folhagens.
Era assim que Dona Ritinha, a joaninha via seu lar. Uma grande
floresta que nada mais era que um vaso de samambaia e
begônias.
Essas lindas flores espalhavam um leve e delicioso perfume.

Dona Ritinha vivia boa parte do tempo sozinha, pois seus pais
viviam fazendo viagens turísticas em outros vasos em um sítio
pequeno lá pelo Vale do Ribeira.
A casa de dona Ritinha era toda arrumadinha: telhado pintado
de vermelho, as paredes eram branquinhas. Já as janelas e
portas eram de um amarelo, cor do sol.
Ao lado da casinha, a joaninha tinha um pomar e uma horta de
onde vinham suas comidinhas.

Certo dia, dona Joaninha estava cantarolando um dos
sucessos de sua banda predileta e uma aleluia veio
sobrevoando desajeitada e caiu no meio da horta de dona
Ritinha, a joaninha, que foi logo dando uma bronca:

- Aleluia, que criatura desastrada! Saia já do meu pomar!
Ainda meio
respondeu:

assustada,

a

invasora

atrapalhada,

então,

- Eu peço desculpas, dona Joaninha, mas estava viajando há
tanto tempo, que adormeci voando, por isso cai aqui.
E, então, dona Joaninha perguntou:
- E pode viajar dormindo? Isso é muito perigoso, pode causar
um acidente grave!

- Estou muito envergonhada com tudo isso – disse a aleluia mas há dias procuro um novo lar e não encontro.

Estou cansada de ser acusada de derrubar as casas em toda
região do Vale. Todos me expulsam, porque acreditam que me
alimento de madeira. Acham que irei destruir suas casas. Eu
não faço partes desses bandos que só fazem bagunça por aí.

- Aleluia, a senhora se alimenta sim de madeira. Disse dona
Ritinha, a joaninha.

E a aleluia já foi logo rebatendo:
- Não me alimento, não.
- Isso é novidade para mim. Disse dona Ritinha.
- Em casa, não fomos acostumados com madeira, apenas com
vegetais. Falou a visita indesejada.
Dona Joaninha percebeu que dona Aleluia estava bem triste e
já foi logo tentando ajudar.
- Ahhh, mas é fácil resolver isso! Vamos falar para todos que
você é não é uma comedoura de madeira e está resolvido.
- Mas como? Como podemos fazer isso, dona Joaninha? Eles
vão me expulsar. Eles sempre fazem isso.

Foi então, que dona Ritinha, a joaninha teve uma grande ideia!
- Já sei! Vamos, arrume-se dona Aleluia, hoje haverá uma festa
no jardim. O pessoal de todos os sítios estará lá e poderemos
falar com eles.
Dona Aleluia, agora mais contente, ganhou um lenço bonito
de dona Ritinha, a joaninha. Colocou-o no pescoço e saiu toda
contente, acompanhando a nova amiga num voo elegante.

Porém, quando chegaram ao local da festa, um lindo jardim,
ninguém quis fazer amizade com dona Aleluia.
Eles tinham medo. Era só ela chegar perto dos convidados e
todos fugiam.
Dona Ritinha, a joaninha, até tentou conversar com seus
amigos, mas ninguém quis ouvir.

As duas estavam muito tristes e decidiram partir.
Quando estavam saindo da festa, perceberam que algo
estranho estava acontecendo, olharam para trás e viram que
o cantor do evento estava sem voz e não conseguiria cantar.
A tristeza tomou conta do lugar.
Dona Ritinha, a joaninha, já preparava suas asinhas para voar,
quando olhou para o palco e viu dona Aleluia lá, começando
a cantar.

No começo, todos acharam estranho, mas aos poucos,
começaram a gostar e a pista de dança ficou lotada de
convidados, dançando sem parar.
Dona Ritinha voltou para a festa e o show de dona Aleluia foi
a maior sensação. Quando a festa terminou, ninguém se mais
lembrou de nada e todos viraram amigos.
A mais nova cantora de sucesso até ganhou uma casinha
nova, ao lado de dona Ritinha, a joaninha.
Agora, as duas são convidadas especiais para todas as festas
do Vale.

