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Havia, ali, uma preocupação da senhora mais velha da família com o jardim, era 

uma daquelas famílias antigas, onde a maioria dos filhos era criada pelas mães, 

matronas e sábias na vida, apesar da falta de escolaridade, a matriarca retirava algumas 

plantas que tinham nascido muito perto da grande árvore que quase tomava conta do 

jardim, e as replantava em pequenos vasos, cuidando delas, até terem tamanho para 

serem replantados em outro lugar. Gostava de achar lugares para as novas árvores. 

Os tempos eram outros, mas havia se acostumado com a falta dos filhos no dia a 

dia... é a vida, eles têm que trabalhar, por vezes, dias, ficava , ali, sozinha cuidando da 

casa e do jardim, cuidando da família, achava muito prático o celular, um filho ligava, 

um neto, um cunhado. A vizinha a chamava de metida porque não largava do bichinho... 

o tal celular. 

Três filhos, duas mulheres e um homem, todos casados, as filhas sempre 

apareciam, já o filho nem sempre... filho quando casa, casa com a família da mulher, 

dizia quando as filhas reclamavam, mas naquele dia ele apareceu, terça-feira logo após 

o almoço, ela olhou e não disse nada... ele não disse nada... ela começou a carregar o 

carro velho que era do marido... ele não disse nada, mas ajudou-a a carregar as mudas, 

saíram como era de costume para encontrar lugares possíveis para o plantio. Desceram 

do carro, a mãe ia apontando onde deviam cavar... aí não! O solo está cheio de pedras, o 

broto não vai vingar, mais ali, olha a terra está melhor... enquanto ele cavava o chão 

disse: Não sei o que fazer, esta semana já fui chamado duas vezes na escola... o Pedro 

está dando trabalho. 

Não se esquece de jogar um pouco de água depois. Ao escolher o local para o 

replantio a gente tem que observar se tem espaço suficiente para a planta se 

desenvolver, se a terra é boa, se as plantas que estão em volta não vão atrapalhar o 

crescimento, há anos que com seu pai replantamos várias árvores, era um homem bom, 

quando criamos vocês sempre estávamos pensando no melhor, vocês ficavam chateados 

porque não ganhavam algum brinquedo que queriam, porque não era hora, mas se 

formaram, têm profissão e podem se sustentar, e quando realmente víamos que 

precisávamos mudar algo, mudávamos, assim como para as plantas sempre 

procurávamos o melhor solo para que vocês pudessem se desenvolver... O Pedro já 



disse que não estava feliz naquela escola, que queria mudar. Não fique contrariado meu 

filho, você dá de tudo para ele, até o que não pode, mas são coisas materiais, prepare o 

solo, meu filho, preste atenção no que realmente é importante para você, tua mulher e 

teu filho, não dê ouvido demais as pessoas que estão em volta, explique porque ele está 

na escola em que está, ele vai entender, mas se for o caso não tenha medo de mudar. 

Agora vamos acabar de replantar as mudas, este terreno há muito tempo era 

muito poluído, as pessoas jogavam de tudo aqui, eu e teu pai limpamos o local, e até 

brigamos com um homem que veio jogar lixo ali perto do rio, seu pai e eu até fomos à 

prefeitura pedir que respeitassem o local, sabia que tem várias nascentes aqui, explicou 

ao filho que nunca usava qualquer tipo de veneno, era um pequeno espaço, cercado pelo 

asfalto e pelo rio, e com muitas árvores que faziam parte de sua história, como seus 

filhos e seu bairro e a velha amiga que morava do lado, ranhetando com tudo que fazia, 

mas que nunca deixava de passar por cima do muro um pedaço de bolo que acabara de 

fazer. Havia cuidado bem do seu solo.  


