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Ao homem cabe, e isso é sabido, ser o próprio rei de seu lar... assim dizia meu 

avô, principalmente quando nos levava para chupar laranjas em um banquinho colocado 

bem embaixo de uma enorme mangueira. E ria alto... contava sempre a mesma história, 

a da galinha e a raposa... enfim,  as galinhas tinham medo que o céu caísse e se 

refugiaram na toca da raposa que as enganou... resultado:  o céu caiu para as galinhas. 

A frase de meu avô ficava, insistentemente, ‘batendo” em minha cabeça, o 

ônibus não chegava... e de novo a frase ... pessoas começavam a se juntar... ia ter uma 

lotação no ônibus... e a frase voltava assim como a imagem dele,  que eu achava que já 

havia esquecido.... ria alto... e pegava os restos de comida, as cascas e jogava em um 

buraco que havia feito perto do galinheiro pequeno com cerca de bambu... saia um 

cheiro ruim... e ele dizia a horta não tá bonita... não faz cara de nojo. Isso vira adubo e 

vocês são piores que as aves para devorar tudo... na hora de comer gostam, né! E dava 

uma enxada para cada um que estivesse perto para cuidar da horta, replantar e tirar 

capins. 

Empurrões e a busca por um banco vazio... várias pessoas passaram a minha 

frente... Lar... a palavra que insistia...o riso de meu avô e a voz dele me dizendo lar... e 

pelo vidro da janela do ônibus vi a gente: eu e meus três irmãos correndo em volta da 

horta... e meu irmão levando bronca por subir na jabuticabeira que estava cheia de flor... 

e meu avô e minha avó mexendo na terra fazendo outra horta e colocando aquilo que ele 

chamava de adubo... logo nasceriam cenouras ali... um pedido de desculpa de alguém 

que pisou no pé do outro me trouxe de volta as preocupações daquele dia...  a reunião, 

se o carro não houvesse quebrado já estaria,  lá, me preparando para mostrar o projeto 

que teria o título: como ter uma produção maior sem agredir a natureza, ou a melhor 

maneira de crescer conscientemente, ou recursos naturais e a importância de saber usá-

los... sou péssimo em títulos... para falar e desenvolver sou bom... pode pedir que eu 

logo vou falando... que nem meu avô, minha avó era mais caladona, acho que ela 

gostava de ouvi-lo. 

Um supetão. Uma buzinada. Um palavrão. Um sinal vermelho.  trancos e 

barrancos, mas estava chegando ao local onde falaria dos projetos da nova plantação de 

cenouras... alfaces... não... quem  plantava isso era meu avô. Quase quinze minutos de 



atraso e eu nem me lembrava mais do que iria falar. Desci do ônibus. Vi a “cara braba” 

do meu patrão. Nem olhei de lado. Entrei quase que correndo no edifício. “Titubiei”. 

Olhei impaciente para todos que me olhavam com uma certa... “ impacientes”. 

Comecei: 

Preparar para falar é preparar para plantar, nenhuma semente deve ser jogada 

fora, assim como nenhuma palavra. Não adianta mostrar fórmulas mágicas, é preciso 

crescer, é preciso produzir, mas também é preciso poder continuar a crescer e produzir, 

e hoje veio a mim a imagem de meu avô, que sabia respeitar o terreno onde plantava, 

onde tirava seu sustento, onde criou os filhos, ele sabia qual, isso na sua ignorância de 

estudos, era a época certa de cada planta, e qual devia ser o próximo cultivo para 

recuperar a terra, usava adubo que ele mesmo fazia com restos de comida e plantas. Ele 

tinha sua terra como seu lar... então, antes de falar sobre o projeto eu pergunto onde é 

seu lar?...  Ri alto... vi nos olhos de muitos o olhos das galinhas com medo de que o céu 

caísse... muitos encontrariam raposas. 

 

 


