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botãeiro...mapas, globo (?) 

Ruas com cheiros, sobe e  
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lugar! Há Encontros! Mapas! 
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uma primeira e única epígrafe... 

Essa história poderia começar como muitas 

outras histórias, não com um “era uma vez”, 

mas com um “era uma pequena cidade, que 

ficava situada no interior de um país.”, mas 

devido as contações que irão acontecer aqui, 

isso não será possível, por isso ela começa de 

uma praça e de ruas tortas. De uma grande 

praça no centro! 
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Uma cidade e suas ruas 

A praça central era rodeada por grandes casarões. As ruas estreitas, muitas delas apertadas 

e tortuosas, com muitos sobe e desce, devido à grande quantidade de morros, alguns mais 

íngremes, outros mais suaves, mas todos faziam as pernas se movimentarem bastante. As 

ruas eram forradas por pedras que ficavam bem aconchegadas umas nas outras. Suas 

formas diferenciadas, em cor acinzentada, cobriam praticamente toda localidade, 

esticavam e encurtavam o caminho das pessoas por entre as casas.  

Havia passagens ausentes de pedras, só de terra, num tom marrom bonito de se olhar. E 

havia árvores, muitas árvores bem verdes, árvores com várias cores, muitas misturadas 

dentro da cidade e também fora dela. Inclusive todas as ruas tinham nomes de árvores ou 

outras plantas, algumas até de ervas: Rua das Pitangueiras, Rua do Alecrim, Rua das 

Jacas, Rua Amoeira, Rua das Pitombas, Rua das Carambolas, Rua Manjericão, Rua do 

Limão Galelo, Rua do Limão Siciliano e muitas outras ruas. Conta-se que as pessoas que 

chegavam a essas ruas, ainda sem nome, plantavam aquilo  que mais gostavam de 

experienciar e logo a rua estava nomeada.  Assim, os nomes iam surgindo e, com eles, o 

cheiro, as cores e os sabores. Quem andava por elas sentia as paisagens da cidade.  
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Entre as árvores, uma delas se destacava no centro da cidade, pois, além de grande, era 

muito antiga. Ninguém naquele lugar sabia ao certo quando ela fora plantada, nem sabia 

se ela já estava lá antes da chegada da cidade. Era antiga e com galhos que apontavam 

para todos os lados, em direção ao céu, tombando também sobre suas raízes. Em seu 

entorno, alfazemas cresciam e davam um tom arroxeado nas bases. 
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Entre casas grandes e pequenas, ruas de pedras e árvores, havia um chafariz, cuja água 

não jorrava para cima, mas em sua direção corrente, caindo sobre uma bacia arredondada 

de pedra, onde as pessoas, que por ali transitavam e também os moradores locais, colhiam 

água sempre fresca. Também diziam ser ele muito antigo, não como a grande árvore, mas 

bem antigo, com idade aproximada de tantas outras coisas antigas daquele lugar. Havia 

muitas histórias em torno daquele chafariz. A mais contada era sobre a sua própria 

criação. 
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Dizia-se que, tempos atrás, quando ainda não havia casas e o local era apenas uma trilha 

de passagem, um homem que por ali trafegava, em busca de um local para viver, vindo 

de muito longe, encontrou uma mina que brotava água naturalmente. Não se sabe por que 

ele havia saído de sua terra natal. Nas falas apareciam muitas histórias: ele estava fugindo 

das guerras, da grande seca ou só queria conhecer o mundo... Eram tantas histórias 

quantas cabiam na boca, mas o importante é que ele chegara ali. Dizem que ficou 

fascinado com aquela água saindo da terra, tão brilhante, transparente e translúcida. Era 

de grande frescor. Ele resolveu que deveria fazer uma construção para homenageá-la. E 

assim o fez. Fixou residência e passou o resto de sua vida colocando pedras e erguendo 

as paredes em torno da água. As demais pessoas que ali passavam, paravam para matar a 

sede e ele aproveitava para contar muitas histórias de suas andanças pelo mundo. O mais 

curioso vem no final: um dia ele sumiu, desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu. Mas 

se você beber um pouco de água e ficar bem em silêncio, vai ouvir até hoje suas palavras.   
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Uma casa torta e botões 

Em toda a cidade, só uma rua não tinha nome de plantas, era a Rua dos Botões. Tão 

estreita e torta quanto as outras, tinha esse nome devido a uma loja. Fina, apertada entre 

duas casas, pequena, mas com uma porta alta, com paredes em um azul um pouco 

desgastado, com janelas em beirais também azul, porém, esse bem escuro. Era uma casa 

tão torta quanto a rua.  

 

 

Em cada lado da loja torta, bem retas, posicionadas um pouco mais à frente, havia duas 

árvores, bem diferentes das demais que se encontravam naquela região. Tinham folhas 

verdes, com tons que iam lentamente tendendo para o azul em suas bordas, e  frutos de 

cor bem roxa. Tinham formas de pingentes com uma face lisa, com pontos pretos e 

brancos em sua parte mais fina. Brotavam o ano inteiro.  Os frutos apareciam todos os 

dias. Ninguém sabia o nome, nem seu sabor, pois só eram comidos pelos pássaros. As 

pessoas que passavam por ali já estavam tão acostumadas com aquelas árvores que nunca 

ficavam sem frutos, que nem percebiam esse interessante fenômeno diário, apenas 
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sussurravam umas com as outras ou pensavam para si próprias sobre a intensidade das 

cores e sua forma diferenciada. 

Entre as duas árvores estava a porta. Lá dentro, grandes balcões de madeira escura, com 

grandes tampos de vidros, guardavam muitas caixas de várias dimensões. Dentro das 

diversas caixas, muitos botões de diferentes tamanhos, cores, formas e espessuras. Num 

dos cantos ficava uma almofada verde, bem forte, e, no outro, um vaso com flores que 

lembravam uma orquídea azulada.  

 

 

Os botões não repousavam apenas nos balcões, mas também ficavam expostos em 

quadros nas paredes. Costurados em feltro verde-escuro, espalhavam-se como obras de 

arte em uma grande galeria. Quando perguntavam, o dono da loja dizia que eram botões 

de vários locais do mundo que ele guardava com muito carinho. Como   eram para desuso, 

ficavam expostos. Se não se sabia de onde vinham, muito menos como eram desusados. 

Era diferente uma loja que vendia só botões. Até os moradores locais estranhavam. Havia 

outras coisas. Mas todas elas só existiam por causa dos botões. Linhas, agulhas e dedais 
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ficavam guardados nas caixas e ficavam à mostra para quem ali entrasse. Até a rua se 

criou a partir dos botões. “Era incrível como as coisas do mundo criam o mundo”, uma 

vez disse uma senhora que visitava a cidade. 

Uma loja que vendia só botões era algo distinto. Mas também era distinto  o seu dono. Há 

muitos anos havia mudado para lá. Tanto tempo que nem os moradores antigos 

lembravam a data de sua chegada. E mais estranho ainda é que parecia que o tempo 

naquela loja não passava. Nem para seu dono, nem para a loja. Mas também, naquela 

cidade com a grande árvore no centro da praça e com o chafariz de água corrente, não 

saber a idade das coisas e das pessoas parecia algo comum. O desconforme era o 

corriqueiro por ali. 

O dono da loja era carinhosamente chamado de “botãoeiro”, nas palavras das pessoas 

daquele  lugar. ”Vou ao botãoerio”! Diziam. “Pode ir comprar botões no botãoeiro?” 

Pediam. Acredita-se que a palavra tenha sido criada por alguém, mas também não se sabe 

quem e nem o porquê, especulavam-se muitas coisas: 

- É porque ele é um joalheiro de botões, por isso um botãoeiro! 

- É porque ele é um marceneiro de botões, por isso um botãoeiro! 

- É porque quem trabalha com relógios é relojoeiro... 

- É porque quem trabalha com chapéus é chapeleiro... 

- É porque...ele é artifície de botões...  

Talvez esse que seria um pequeno deslize na língua, deixava a palavra mais cheia de 

sentimentos e muito descoincidente. Enquanto se perguntavam sobre isso, poucos 

lembravam que até hoje ninguém sabia seu nome.  

Ele tinha estatura média, nem muito alto, nem muito baixo, os cabelos avermelhados, 

com grandes olhos e bochechas bem brancas. Não parecia muito com os moradores da 

cidade, mas isso também pouco importava. Estava sempre vestido com calças azuis, um 

colete vermelho-escuro, quase beirando ao vinho e tinha um chapéu diferente de todos 

daquele lugar.  Parecia uma cartola cortada ao meio e com as abas mais curtas. Tinha um 

casaco grande também para os dias mais frios e com ventos fortes, mas o usava em 

qualquer ocasião e independente do tipo de tempo que fazia.  
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O lugar fazia frio em algumas épocas do ano e ventava bastante também. Em alguns dias, 

o vento era tão forte que cantava para os moradores e visitantes. Comentava-se que ali 

era onde ele fazia a curva para voltar em seu caminho, por isso, fazia um som para avisar 

a todos que estava chegando e partindo. Casacos eram bem vindos nesse encontro de 

ventos. 

Mas havia mais uma outra coisa estranha. Essa sim intrigava grande parte da população, 

talvez o maior mistério que buscavam descobrir e sobre o qual sempre comentavam: de 

onde vinham tantos botões? Ninguém sabia. Desde que a loja abrira,  ninguém tinha visto 

nenhuma entrega acontecer. Era fato conhecido que o botãoeiro, às vezes, ficava alguns 

dias fora, mas poucos no ano e sempre voltava apenas com sua velha e desgastada bolsa 

de couro, feita por ele mesmo, a mão, do mesmo couro de suas botas.  
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Ele chegava como se fosse qualquer outro dia, sorria para quem passasse, dizia alguns 

“bons dias”, “olás” e “ois” e abria normalmente a loja. A única coisa diferença é que 

novos botões apareciam, as caixas voltavam a ficar cheias.  

Eram muitas coisas estranhas naquela cidade. As pessoas se acostumavam com essas 

coisas todas, até gostavam.  Sempre diziam para quem chegasse por ali pela primeira vez 

era que as distintezas, gentilezas e, claro, tantos botões  eram a vida daquele homem e 

daquele pequeno estabelecimento meio torto, no meio de duas árvores retas. 

Era um dia como qualquer outro. Ele abriu a loja no horário de sempre. Mas nesse dia, 

diferente dos outros, uma menina chegou com um pedaço de papel debaixo do braço.  
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O botão branco 

  

A pequena garota entrou na loja sorrindo. Ela vestia um colete verde, sobre uma blusa 

roxa, calças curtas e botas, os bolsos cheios de coisas. Uns óculos, com uma lente de um 

lado, e, do outro, algo que lembrava um binóculo. Entrou e ficou olhando os quadros na 

parede e comentou: 

- Tantos botões! Sorriu. 

- Vocês, crianças! Se fosse um adulto, tinha perguntado: por que tantos botões? Adultos 

só ficam bem, quando têm explicações das coisas do mundo. Deveriam ser como os 

quadros na parede, cheios de desusos, é das impertinências que deveriam gostar - disse o 

homem ruivo, olhando diretamente para a criança.  
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Ele continuou a falar:  

- Todos os botões são pedaços desse grande mundo. São as minhas paisagens. Veja como 

são bonitos! Tristes! Felizes! Descontentes!  Alguns a gente tem que olhar mais de perto, 

outros, de bem longe.  

- A loja parece tão pequena quando olhamos de fora, mas tão grande quando entramos 

aqui dentro - comentou desconfiada a pequena garota e acabou perguntando: - Quem 

entortou primeiro? A casa ou a rua? 

- Tudo depende de onde se está! Não é?  

Enquanto falava, uma pequena jerboa chegou, passeando lentamente pelo balcão e indo  

se acomodar num dos cantos da loja.  

- Essa é a Madame Callarani, nos conhecemos quando estava de passagem por terras que 

ficam um pouco longe daqui. Ela quis me acompanhar, disse que queria conhecer o 

mundo. Ela é bem calada mesmo. Fala pouco.  
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- Gosto de todos esses botões! - comentou a menina olhando para a Jerboa com suas 

grandes orelhas, que se aconchegava em uma almofada verde-escura. 

  O botãoeiro perguntou:   

- Precisa de botões ou só veio apreciar? 

- Os dois!  - A menina respondeu. 

- É...não tem jeito de precisar sem apreciar...ou...seria o contrário? - O homem explanou 

essas palavras com ar de indagação 

A menina não deu grande importância para suas palavras, pegou o papel debaixo do 

braço, abriu sobre um dos balcões e disse:  

- Preciso para meu mapa. 

Era um grande papel, com algumas linhas traçadas, pareciam caminhos e contornos de 

alguns lugares.  

- Preciso dos botões! - Ela disse. 

- Então temos que apreciar! Veio ao lugar certo, botões e mapas têm muito a ver e aqui 

temos botões de muitos lugares! Cheios de paisagens, de cheiros, de cores e sabores desse 

mundo que é tão grande. Ao mesmo tempo que respondeu, perguntou:  

- Mas as pessoas não vão achar estranho um mapa com botões? 

- As pessoas acham estranho roupas com mapas? - Ela retrucou, estranhando a pergunta 

final daquele homem parado em sua frente.  

- Mapas não vestem os lugares? Os lugares não vestem os mapas? - Fez ainda essa 

pergunta e insistiu:  

- Quero botões para meu mapa! 

Ele achou melhor não dizer mais nada, escorregou o vidro e abriu um dos balcões. Enfiou 

a mão dentro e disse: 

- Veja esse aqui. É um dos mais antigos que tenho. Nem sei a idade dele.  

Nenhuma novidade, mais uma coisa sem idade naquela cidade – pensou ela. Ela tinha 

nascido ali. No lugar em que os aniversários eram despretensiosos. Era um botão branco 
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com apenas um furo no meio, parecia meio sem graça, tinha tantos outros mais coloridos 

e desenhados. Enquanto a menina pensava isso, ele comentou: 

- Sabia que os mapas também são muito antigos? Acho que até mais antigos que os botões. 

Comenta-se por aí que já desenhávamos mapas nas paredes de cavernas. Contam que era 

para se orientar e localizar, saber locais de caça, de pesca, coletas de frutas, essas coisas 

que fazemos na vida.  

Sorriu. Aproximou-se do balcão e disse em voz mais baixa:  

- Eu acho que eles queriam era alegrar as paredes e as pessoas, não é Madame Callarani? 

As paredes, o chão, todas as beiradas do mundo! 

A pequena jerboa apenas levantou a cabeça e suas grandes orelhas. E ele continuou:  

- Ornamentar tudo. Assim como os botões alegram as coisas, os mapas alegravam os 

espaços. 

A menina riu e voltou a olhar o botão branco. O botãoeiro permaneceu em sua conversa: 

- Ou, quem sabe, contar algum mistério. Mapas são sempre misteriosos, você não acha?  

- Hum, hum... -  dessa vez ela consentiu. 

- Mas os botões também são. Por isso falam em pensar com os botões! Eles sempre têm 

coisas para nos contar. Mas mapas são mapas e botões são botões, disso tenho dúvidas! 

Era um homem com muitos desassossegos.  

- É?! - Ela olhou com certa desconfiança, tentando entender. 

- Sim...  

Ele colocou o antigo botão em cima do mapa e disse:  

- Se faziam mapas de vários tipos e coisas, não só de papel, olha aqui.  

Ele aproximou o botão  do olho da garota e ela colocou um dos olhos pelo furo... 

- Vê algo? 

- Você pelo furo! - Respondeu, com alguma alegria. 

- Não, olha mesmo! Olha olhando!  - Ele enfatizou. 

- Sim... 
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- O que vê? Me conte! 

- Uma paisagem branca, estrelas em um céu escuro e muitas pessoas com muitas roupas. 

Só consigo ver parte de seus rostos. Tudo está tampado, deve ser por causa do frio. É um 

lugar bem diferente daqui. Tá muito, muito frio por lá! - Comentou a garota, arrumando 

o botão em seu próprio olho. 

- É um lugar frio sim, são pessoas que moram em uma das curvas que o mundo tem -  

disse o botãoeiro.  

A menina continuou a falar:  

- Eles também usam mapas, mas parecem ser de madeira, feitos em algum tipo de pau, 

deve ser de alguma árvore, não consigo ver direito. Alguns caminham e outros navegam, 

as águas estão geladas, tem até pedaços de gelo flutuando.  
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- Mapas podem ser de madeira também. Assim como os botões. O importante é que são 

mapas, não é?  É bom pensar os mapas pelos lugares, assim compreendemos tanto as 

diferenças que estão no mundo e que nos fazem - sorriu o botãoeiro. 

- Olhar pelos botões é muito bom! -  Falou a menina  muito empolgada. 

- As bonecas e os bonecos de pano também gostam. Muitas coisas são possíveis com os 

botões. Mas nem todos olham os mapas como nós - argumentou o homem, com o olhar 

agora mais vago, vazio -  E o que mais consegue olhar? 

- Há muitas cores no céu, brilhos que ficam dançando. É como um caleidoscópio -  falou 

ela com grande empolgação. 

O botão foi retirado do olho da menina e o homem ruivo comentou:  

- Ótima ideia, botões são maravilhosos para se fazer caleidoscópio, principalmente os 

pequeninos. Podemos fazer um para olhar, para ver o brilho e as cores que o céu desses 

lugares tem.  

A menina gostou da ideia, já ia reclamar de não poder olhar mais para o botão branco. 

Mas a ideia de fazer o caleidoscópio a animou.  

Sentaram-se no chão e começaram a fazer o caleidoscópio de caixa e botões. Ela voltou 

a se lembrar dos mapas de madeira, de seus contornos, das mãos das pessoas que o 

fizeram. Lembrou as cores no céu e pensou:  

- Ainda bem que o mundo tem muitas voltas e curvas, como nos caleidoscópios.  
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O botão enferrujado 

A menina e o botãoeiro passaram uma boa parte da manhã montando o caleidoscópio e 

olhando as variações de cores que ele produzia. Deslumbravam a retina dos olhos. Faziam 

a boca ficar sem palavras. O olhar provoca quietudes.  

O silêncio e os suspiros foram cortados com uma pergunta da garota que se levantava do 

chão:  

- Mas hoje só tem mapas de papel, não é? 

O botãeiro riu com a reação daquela criança. “São sempre impertinentes”, pensou e falou:  

- A maior parte sim e com desenho feito de cima. Os mapas ficaram chatos, não é?  A-

CHA - TA - DOS – pronunciou, separando cada sílaba da palavra.  

Madame Callarani deu um suspiro, parecia desanimada.  O botãoeiro falava:  

- Passa a mão neles, nem sentimos nada. Parece que tudo foi embora. Não gosto dos 

mapas em que as coisas vão embora. Gosto de mapas em que tudo está lá: as voltas do 

mundo, do vento, as curvas tortas das ruas, das casas e dos prédios, uma pitada dos 

sabores e temperos do mundo, do gosto que as coisas têm. Gosto de mapas comoventes. 

Mas não se aprende mais a fazer mapas comoventes, não se fazem mais mapas que nos 

co-movem -  respondeu ele, separando só um pedaço da palavra.  

- Por isso temos que pôr botões nos mapas! – A menina deu a solução. 

- Enternecer! Essa é a palavra para os mapas comoventes. Você sabia que falam até em 

mapas mudos? -  perguntou ele, parecendo bem abalado.  

A menina arregalou os olhos e teve que repetir em forma de pergunta:  

- Mapas mudos?  

- Sim, falam isso por aí, uma blasfêmia! Como alguém pode dizer que alguma coisa no 

mundo não fala com a gente. Não precisa ter voz para falar. Tudo fala, tudo deveria 

comover. Olha para todos esses botões! Não podem falar essas coisas dos mapas - 

respondia ele, cada vez mais desanimado e transtornado. Andava pesadamente.  

- Mas quem fala isso dos mapas? -  Quis ela saber e estranhou a resposta:  
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- Quem hoje mais faz mapas, quem hoje ensina mapas. Acredita? - Ele falava 

movimentando-se apressadamente pela loja - Talvez devêssemos voltar ao caleidoscópio! 

Não seria melhor deixar os mapas?  

- Isso parece triste - comentou a pequena menina olhando para ele e tentando acompanhar 

seus movimentos. 

- Há muitas histórias tristes nos mapas. Cada povo, cada curva do mundo sempre fez 

mapas, mapas com muitos jeitos diferentes, assim como os botões!  - Ele falava e 

espalhava vários botões em cima do balcão. Até que pegou um em especial. Era de ferro, 

muito enferrujado.  Disse: 

- Nunca limpei esse botão, para que quem quiser olhar por ele não chegue muito perto, 

pois é de ferro e a ferrugem pode ferir o olho. Tem certas coisas que devemos olhar de 

longe. Vai querer ver isso? 

- Sim! - Ela acenou com a cabeça e com uma única palavra.  

- Chega só um pouco perto. O que vê agora?  
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A menina chegou, apertou bem o olho direito para que ele coubesse dentro do furo e disse:  

- Nossa, muitas destruições! Pessoas tristes e pessoas ferozes. Incêndios. Navios 

atravessando os oceanos. Muita gente correndo. Isso não é bom! Causa dor! Quanta 

tristeza. 

- É... não foi nada bom! Isso não é nada bom! São naus e caravelas atravessando os 

oceanos, são armas e cavalos cruzando os continentes, trens e locomotivas se espalhando 

pelos lugares. Destruíram muitas coisas, inclusive muitos mapas, muitas feições. Pessoas 

ficaram sem suas histórias e sem seus lugares. Fizeram os mapas ficarem tristes e sem 

voz, mas não mudos, silenciados. Os mapas viraram apenas retas, linhas e extensões, 

distâncias, por isso ficaram tão planos, só com uma vida, faltam as rugas que o tempo faz, 

esgotaram-se, tornaram-se instrumentos, são orientação e localização. Extenuaram-se! 

-  Mas por que fizeram isso? Por que tanta destruição?  

- Porque essas pessoas não colecionam botões. Preferem colecionar outras coisas e por 

elas fazem tudo, até destroem. Inventam que existem interiores e centros. Lugares 

pequenos e grandes. Perto e longe! 

- Então nossa cidade não está no interior?  

- Não! E, grande e pequeno, é a história da escala virando geografia. 

Madame Callarani levantou-se de sua almofada e resolveu retirar-se da loja. Nem ela 

aguentava tanto desalento.  

- Então tem muita gente e povos sem mapas? -  Indagou ela melancólica. 

- Sim, muita gente. Por isso guardo tanto botões. Cada um tem que guardar aquilo que 

não pode esquecer do mundo e não quer que o mundo esqueça. Somos nós que deixamos 

as coisas morrerem ou viverem. Vê aquela velha lata de manteiga ali? Dentro dela tem 

muitos botões. Um menino que me ensinou isso. Eu até andei desistindo dos mapas, as 

coisas que aparecem neles, às vezes, são tão desanimadoras! 

- Mas deve ter um jeito de fazer as coisas diferentes. Você mesmo colocou tantos quadros 

nas paredes e com tantos botões que desacostumam nosso olhar. 

- Sim. Mas não conte para ninguém ou conte para quem você desejar: inventar mapas 

diferentes faz diferença e também faz a diferença. Temos muitas coisas para arrumar e 
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desconsertar. É que tudo nos mapas parece tão certinho! Devíamos ter mapas mais 

confusos, não acha? 

- Com coisas tortas? Como a loja e a rua? 

- Muitas coisas tortas e que pudessem mostrar passagens, caminhos secretos, lugares 

curvados e todos os entornos desse mundo. São as pessoas que criam os mapas, mas os 

mapas  criam as pessoas. Não podemos ter mapas chatos, mapas chatos farão pessoas 

chatas. Por isso gosto dos botões. Eles têm curvas, são tortos, têm altos e baixos e ainda 

furos para as coisas vazarem. Olha como a agulha com sua linha escorre por eles. 

Deveríamos fazer furos nos mapas. 

- Podemos fazer muito furos sim, para as coisas chatas vazarem por ele. 

- É que nos mapas pegam-se as coisas do mundo e dizem que tem que arrumar para ficar 

tudo certinho. Tem cor para isso e para aquilo. Tem símbolo para isso e para aquilo. Tem 

que fazer generalizações. Universalizar. Se todo mundo vê do mesmo jeito, como vai ficar 

todo mundo. Tem que... tem que... Não poderíamos deixar as trivialidades. Para isso, 

criaram -se as legendas  -   dizia ele com muita impaciência - Fica tão entediante. Você 

já viu alguma cor fugir das fronteiras? Quando fogem, dizem que o mapa tá errado. E será 

que tem mapa certo e errado? 

- Eu já fiz cor fugir... desceram rápido para o oceano.  

As palavras da menina surtiram um efeito rápido no botãoeiro.  O diálogo se intensificou 

de tal forma, que umas palavras adentraram nas outras, quase não se sabia quem falava o 

quê: 

- Sério? Ela deve ter se molhado. 

- Sim, muito e cor molhada borra o mapa todo. 

- Mas é tão bonito! 

- Sim, teve um fio de cor molhada que chegou até no outro continente. 

- Devia ter molhado o planeta inteiro. 

- Pintando os peixes, os tubarões.  
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- Principalmente o tubarão martelo. Adoro os tubarões martelos. Eles são muito elegantes 

e com as cores fugidas ficam ainda mais ternos. Só uma criança sabe a cor de cor fugida. 

Crianças adoram fugir das coisas acostumadas do mundo.  

- É verdade, os tubarões martelos ficam elegantes mesmo com cores fugidas. 

Até a jerboa voltou para a loja e acompanhou a conversa, ela agora estava animada. 

- Deveríamos fazer mapas elegantes. Cheios de botões e furos para as agulhas correrem 

e com tubarões martelos se enroscando nas cores que fogem deles, ainda bem que eles 

são rápidos. 

A conversa das cores fugindo das fronteiras vivificou os dois, quer dizer os três.  Palavras 

desenfadas emboloram as conversas e misturam as pessoas. Era assim que a loja estava 

naquele exato momento.  Acharam melhor guardar o botão enferrujado e ficar com os 

botões de outras cores. Contentes, abriram o mapa da menina sobre um dos balcões. 

Nesse instante, chegou uma outra pessoa. Era uma senhora magra e alta, com um lenço 

envolvo nos cabelos e outro no pescoço. Parecia elegante e logo disse:  

- Quero botões!  

O embolorado se desfez. 

A menina lembrou que precisava fazer furos de agulha no mapa. Saiu correndo e disse 

que já voltaria.  

O tempo passou lentamente para o vendedor de botões. Após atender à senhora, ele ficou 

ali arrumando a loja. O movimento não era tão intenso. Não é toda hora que precisam 

comprar botões. Só quando precisam de novos, quando esses se perdem ou quando se 

quebram, é que aparece alguém. Tem aquelas pessoas também que, quando perdem, ficam 

sem os botões por um longo tempo. Lembrou dos povos sem mapas. Entristeceu-se 

novamente e de bem longe olhou o velho botão enferrujado.  

Naquele dia, a menina não voltou mais.  Até porque anoiteceu e, como toda loja daquela 

cidade, sua grande porta azul foi fechada, quando as luzes dos postes de ferro pintados de 

preto se acenderam nas ruas. 
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As agulhas, torta de maçã e chocolate amargo 

 

O dia seguinte chegou como todos os outros. A menina o avistou de longe. Ele subia a 

rua íngreme e ficava cada vez maior quando se aproximava.  “Por que as coisas ficam 

pequenas quando estão longe?” Pensou consigo mesmo. O botãoleiro cabia no furo do 

botão que estava na sua mão. Ela estava sentada com um pedaço de pano enrolado 

embaixo do braço. Sentada na porta da loja, esperando que ele chegasse. Com o casaco 

que voava no vento e o chapéu na cabeça, ele se aproximou da menina, que disse: 

- Agora você tá grande, não cabe mais no furo do botão.  Por que as pessoas ficam 

pequenas quando andam? - Ela quis saber. 

- É problema de escala -  respondeu ele.  

- Escala?  

- Sim, escala. Eu sempre tenho o mesmo tamanho, acho que desde o dia que nasci, mas 

disso eu não tenho tanta certeza. É que a gente nem vê que cresce ou encolhe, são os 

outros que dizem para nós. O olhar do outro vê tanta coisa que eu não vejo: as outras 

pessoas, os botões, quando eles não fecham mais, quando eles estão quebrados, 

arrumados e até enferrujados. Cada jeito de falar nos faz crescer ou encolher. São as 

escalas. 

 - Ou quando abotoamos errado - ela comentou.  

- Isso -  ele riu e continuou - as pessoas ficam pequenas quando estão longe, porque estão 

longe! E outras coisas ficam grandes quando estamos longe. Eu estou longe agora de 

minha terra, ela para mim é pequena agora, mas com muitas coisas grandes também. Os 

adultos sofrem com muitos problemas e doenças de tamanho. As crianças também! Tem 

pessoas que acreditam que o tamanho delas é que define seus locais no mundo. Ainda 

bem que a Alice comeu aquele bolo ... ou era um biscoito? Ela foi bem esperta. Você 

conhece a Alice? 

Ela apenas fez um movimento de negativa com a cabeça e disse:  

- São doenças de escalas, né? Os adultos acham que é o tamanho das pessoas que guardam 

as coisas do mundo. Sempre me dizem: “nossa já está desse tamanho! Como você 

cresceu!” Lá na escola adoram nos mostrar o tamanho dos países. Veja como esse é 
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grande, vai de uma ponta a outra. Olha esse, tão pequenino! É o menor do mundo. Olha 

as fronteiras!  

- Sim. São sim! Fronteiras são linhas que tentam conter os espaços que não cabem dentro 

deles. Sempre tentam escapar e sempre tem gente e coisas que querem fazer eles voltarem. 

Sabe a história do chafariz, que todos comentam aqui na cidade? Era um problema de 

fronteira, mas essa era não contida.  

Novamente a conversa dos dois começava a emborolar, mas foi o botãeiro que continuou 

a falar: 

 - As doenças de tamanho são muito graves, mas todas têm cura. Precisamos descobrir a 

receita do bolo. Você sumiu ontem. Achei que ia voltar! 

-É, fiquei pequena! Ficou tarde e fiquei longe. Mas demorei para achar isso. - Mostrou 

um pedaço de pano cortado e com fiapos se soltando. - É meu novo mapa. Poderia costurar 

botões nele para mim?  

- Sim, claro! Costurar botões é coisa que faço há  muito tempo! Desde o começo. Vamos 

entrar.  

Ele empurrou a grande porta. A menina saltou e olhou para as frutas estranhas das árvores 

e perguntou: 

- Saborosas?  

- Os pássaros dizem que sim, muitas brotaram essa noite. Elas adoram a lua, nascem para 

serem olhadas por ela e para olhar para ela. Lembra do olhar do outro? Algumas ficam 

tristes quando a lua não aparece no céu, mas nascem assim mesmo.  

- A loja parece maior quando entramos aqui dentro. 

- Você disse isso ontem! 

- Escala? 

- Perspectiva? - Veio uma outra pergunta como resposta. – É  lugar de quem olha e entra, 

que fica ou sai. Pode ser escala também. Já viu a lua no céu? Ela tem tantos tamanhos em 

sua caminhada noturna. Mas nós também somos assim, dependendo do passo e de onde 

ele ocorre, muda-se de tamanho. 

- O sol também. 
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- Sim.  

Ele pegou vários carretéis de linhas e agulhas de diferentes tamanhos e espessuras.  

- Qual cor você quer? 

- Essa. - Era um azul tendendo para verde. - Cor de asa de besouro!   

Enquanto costurava alguns botões no mapa, o botãoeiro aproveitou para comentar:  

- Dizem muitas coisas dos mapas, uma delas é que a humanidade os inventou para 

localizar as coisas. Eu não acredito tanto nisso. 

- Não?  

- Para mim foi um pouquinho de inveja dos pássaros. 

- Será?  

- Sim, quer ver? - Ele virou-se e pegou seu chapéu que estava pendurado num cabide 

curvo e arredondado. - Olha esse chapéu assim. - Posicionou à frente dos olhos da menina.  

- Tá vendo?  

Aí  começou a contorcer o corpo e os braços, fazendo o chapéu se deslocar por várias 

posições. A menina parecia não acreditar o que ele podia fazer com o corpo, eram giros 

inteiros. Ele se movimentava e dizia: 

- Agora olha de novo. - Ele colocou o chapéu um pouco abaixo dos olhos dela. - Veja 

assim! 

- Hum, hum.  

Ela olhava. Finalmente colocou-o no chão, bem perto dos pés dela.  

- Olha agora!  

Ele fazia esses movimentos como se dançasse na loja. 

- Hum, hum!  

- Então, é o mesmo chapéu, mas, dependendo da posição que se olha, temos um chapéu 

diferente, né? Até sua cor muda. As coisas mudam dependendo da onde a gente as olha. 

Agora venha até a porta. 
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Caminharam até a porta da loja. Lá fora o dia já estava ensolarado, mas ainda não muito 

quente. Era outono e um vento frio já rodava pelas ruas e morros, cantando sua ida e volta. 

- Olha esse mundo grande que vivemos. Quem é que pode ver ele nas diferentes posições? 

Como no chapéu? 

- Ah!  

Ela entendeu a inveja dos pássaros. Eles pousam, olham de frente, de lado, de cima. 

Conseguem ver muitos mundos nesse mundo. Enquanto nós, só andamos. Deu algumas 

risadas. 

-Então. Inventamos os mapas para termos os olhos dos pássaros. Mas temos que tomar 

cuidado para não ter doença de escala. Olhar até onde a vista alcança é uma coisa, esticar 

para além dela é outra. 

- E os aviões também, não é?  - Ela  respondeu. 
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- Agora que você disse isso, acho que sim. Mas tem sempre alguém para dizer que é para 

chegar mais rápido nos lugares.  Se é para chegar mais rápido, é melhor correr.  Quando 

se está rápido, deixamos de ver muitas coisas nos lugares. 

Nesse instante, ela lembrou que não era  só os pássaros que tinham olhos de ver o mundo, 

mas também os besouros de asas verdes azuladas. 

Voltaram para dentro da loja e continuaram a costurar mais botões. Uma pessoa entrou  

trazendo  um outro botão na mão. Começou a conversar com o  botãoeiro. A menina ficou 

comparando o tamanho e a espessura das agulhas, eram muitas. Quando ficaram 

novamente sós, o botãoeiro falou: 

- Ele queria um botão igual ao que trouxe na mão, para colocar em uma camisa. Eu disse 

que nunca existem duas coisas iguais no mundo, que eu só teria botões diferentes. Ele 

ficou bravo no início, mas depois entendeu que as coisas podem até ser parecidas, mas 

sempre são diferentes, nós é que temos que aprender a olhar. Lembra quando coloquei o 

chapéu para você ver? Assim também é o mundo, quando chegamos nele, ele já está aí 

para nós. É nesse mundo dos outros que começa nossa vida e a vida dos botões, por isso 

cada um é único e diferente. Somos sempre tão inacabados! Ainda bem que existem os 

botões para gente costurar nossa vida e as outras pessoas para olharem a gente.  

Ele já não falava mais para a pequena garota, mas tinha um olhar para bem longe. 

A menina o fitou de forma estranha, querendo entender, perguntando-se se eram os olhos 

de pássaros ou dos besouros, mas achou melhor olhar mais botões. 

O botãoeiro costurava e, além de tecer o mapa, tecia palavras também:  

- Sabe,  gosto das agulhas, pois elas orientam as linhas em seu caminho, dizem a direção 

e por onde devem passar, mas fazem isso a partir de nossas mãos, encontrando nossos 

dedos. São como bússolas para as linhas desorientadas em meio a tantos panos. Sabia que 

as bússolas também têm agulha? 

A menina franziu a testa e apertou os olhos, sem dizer palavras. Mesmo desconfiada, 

indagou: 

-  Para costurar? 
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- Para orientar, a agulha da bússola aponta para uma direção e pode ajudar a orientar 

alguns caminhos. Isso pode ajudar a costurar a vida, sem dúvida, mas só ajudar. A vida 

está sempre em dúvida e isso é muito bom, não é? - Sussurou bem perto do ouvido dela. 

- Ela afastou-se e perguntou: 

- Você tem bússolas aqui? 

- Não, não tenho, gosto mais de olhar para o nascer do sol. Acho mais bonito! Ele também 

nos orienta. Ele sempre me leva para o oriente. Suas cores ao nascer parecem as cores do 

caleidoscópio que construímos ontem. Quem se orienta pelo sol não se perde no mundo. 

É um horizonte inteiro para se ver.  

- Eu gosto do pôr do sol também. Da janela do meu quarto, eu vejo ele se esconder atrás 

dos morros-  falou ela interrompendo. 

- É, o nascer e o pôr do sol são aqueles momentos em que o dia e a noite escorregam entre 

eles, quando há o início e o fim ao mesmo tempo. Isso faz a gente sentir o que tem de 

mais belo na vida, nos paralisa e nos dá sempre um rumo, pois é sempre começo e término. 

Cura até doença de escala. É quando todos os tamanhos se encontram e as cores também. 

- Então devíamos colocar o nascer e o pôr do sol nos mapas, não acha? 

- Concordo! Assim podemos sentir aquela luz que chega e vai, aquele escuro que chega 

e vai também. É como o vento dessa cidade, nunca decide seu caminho, prefere o 

movimento. Vai usar botões? 

- Sim, esse aqui e esse aqui. Pode costurar para mim? 

- Claro! Como disse, costuro desde o início e será até o fim.  

Ele costurou um botão em cada lado do mapa. Agora o mapa da menina tinha um nascer 

e um pôr do sol. Tinha horizontes. 

- Sabe, dizem também que os mapas são a maior invenção da humanidade. Eu não 

concordo com isso, acho que são as tortas de maçã. O que você acha? 

 As palavras do botãoeiro foram dando outro rumo na conversa. 

- Ah, gosto de maças, mas eu acho que são os chocolates amargos a maior invenção.  
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Ela era uma criança que adorava os chocolates com pouco açúcar, bem escuros e com 

intenso sabor de cacau. Alguns adultos que viviam perto dela (ou distante, dependia da 

escala), até diziam:  

- Que criança estranha, gosta de coisa amarga, tão diferente de outras crianças!  

- Eu não tenho chocolates, mas ontem à noite assei uma torta de maçã, imaginei que 

voltaria hoje. Torta de maçã dormida fica muito mais saborosa. Quer um pedaço? 

- Sim, sim. 

Sentaram em bancos altos que havia na loja de botões e ali mesmo comeram dois pedaços 

de torta de maçã dormida.  
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- Gostou?  - Perguntou ele. 

- Sim, mas poderia ter ficado um pouco melhor, se tivesse chocolate amargo. Seria o 

nascer e o pôr do sol, assim como o mapa, teríamos uma torta cheia de horizontes. 

Agora foi a vez do botãoeiro pensar sobre o que ela dizia. Teve uma leve dúvida: havia 

gostado ou não? Mas resolveu voltar aos chocolates.  

- Já que você gosta tanto de chocolate amargo, vou te mostrar uma outra coisa. 

Abriu novamente um dos balcões. Pegou uma caixa e retirou mais um botão.  Era bem 

dourado. Brilhava muito com a luz batendo nele. Ele deu para a menina e solicitou que 

ela novamente colocasse no olho. 

-  O que vê? 

- Muitas pessoas com roupas diferentes das nossas! 

- Isso você já falou no outro botão. Conte mais. Você ainda é criança, não acostume a 

olhar sempre as mesmas coisas. Isso são coisas de adultos. 

- As construções são diferentes também. Têm tantos formatos diferenciados, são belos. É 

uma linda cidade, com muitos canais, muita água em seu entorno. Há uma grande 

pirâmide, com muitas escadas. As roupas são coloridas e eles têm chocolates. Eles bebem 

chocolate. 

- Sim, claro que bebem. Muitos até misturam pimentas neles. 

- Olha mais fundo. Veja os seus mapas, eles falam sobre espaços e tempos que devem 

andar juntos. Os mapas carregam os dois. Não vivem sem espaço e sem tempo e os mapas 

contam isso para as pessoas.  

- Nossa! De repente tudo mudou. As construções, as roupas, as pessoas. O que tá 

acontecendo? 

- São os que chegaram, eles separaram o espaço  e o tempo. Construíram cidades em cima 

das cidades deles. Só a superfície passou a ter valor. É assim que adoecem os mapas. 

A menina retirou rapidamente o botão dos olhos.  

- Tome! Parece com a outra história, não quero ver mais isso. 

 Fez uma intensa cara de frustação. 
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- É outra história, mas é também diferente, mas também é a mesma coisa.  

Enquanto ele dizia isso, ela pegou o mapa de pano, enrolou e saiu apressada pela porta. 

O dia já findava. Ele ficou parado com metade do pedaço de torta no prato, vendo-a  

diminuir de tamanho pelo horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Buracos e verdades 

- Os mapas dizem a verdade? - Uma pergunta soou pelo interior da loja. 

O botãoeiro voltou-se para a porta, que já estava aberta para receber as pessoas desde 

cedo. Sorriu e alegrou-se em ver a menina.  

- Você ontem saiu apressada, nem despediu- comentou. 

- É..estava com dificuldade de pressa. As pernas precisaram andar rápido para poder 

ganhar o espaço até minha casa. Além disso, não gostei de ver as coisas naquele botão. 

Bom dia, Madame Callarani, já em seu cantinho?  

A jerboa apenas ajeitou-se na almofada. 

- Quando se está com pressa, é preciso conhecer bem o espaço. Você chegou rápido? 

- Sim, cheguei. 

- É isso! A vida é assim, se dá num tempo largo, tão grande que vai para muitos lados e 

cantos, por isso requer sempre um espaço. Ele é que corta o tempo e nos enraíza no 

mundo. Quando se conhece o espaço onde se pisa, vivemos com menos medo. Já viu 

quando chegamos a um lugar desconhecido? Quando se conhece o espaço, nós 

conhecemos como pessoa também. Por isso tantos mapas.  

Enquanto falava, suas mãos pousaram em cima de um dos olhos, apoiando não só a 

cabeça, mas também suas palavras. Palavras que a menina apenas olhou. Ela gostava de 

olhar as palavras do botãoeiro e voltou a perguntar:  

- Os mapas dizem a verdade? 

Agora ele tratou de responder:  

-Só um pouquinho de verdade.  

Suas palavras foram acompanhadas de um gesto com os dedos, tentando mostrar o 

tamanho do pouquinho. 

- É sempre tudo invenção de quem fez o mapa. Na verdade, até as verdades são invenções. 

Verdade é uma palavra que a gente criou para acreditar que existem verdades! Eu me 

afasto de pessoas que só têm palavras verdades. Tem que tomar cuidado com elas e tem 

que cuidar delas. Palavras desconfiadas é que devemos catar por aí. 
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- Catar palavras por ai? - A menina riu. 

- Sim, tem muitas a se catar. E as desconfiadas são melhores, pois tem verdades 

importantes. Palavras são sempre re-inventadas, invenções às avessas. 

 Ela riu mais ainda e disse:  

- Que confusão de palavras avessas!!! 

-É que as palavras são assim mesmo, nós as inventamos para ajudar a pensar o mundo, 

contar as coisas que estão por aí, dizer das pessoas. Não é que depois elas nos inventam! 

Criamos as palavras e depois nascemos nas palavras que nos são ditas. Criações 

constantes! Mas voltemos às verdades: na rua onde você mora tem buracos? 

- Buracos? Tem poças da água que pulamos quando chove! Buracos são poças da água?  

Ela gostava de falar assim mesmo: “poças da água”, alguns adultos já haviam corrigido, 

mas ela não esqueceu o seu jeito de dizer algumas coisas.  

- Para os adultos buracos são buracos, podem até virar poças da água, poças d’água. Mas 

elas fazem eles ficarem doentes. Por isso nem pisam mais nelas. Quando tem uma criança, 

podem até pisar. Já viu aquele mapa grande que tem na praça da cidade? - Fazia referência 

a um mapa que tinha informações turísticas e de localização de alguns pontos da cidade.  
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- Sim. É grande mesmo - ela respondeu, afirmando.  

- Lá tem poças da água? Tem poças d’água? 

- Não...não tem!  

- Pois é, como as pessoas vão saber onde molhar os pés quando a chuva cair na cidade? 

E você me pergunta se os mapas dizem a verdade! 

- Nossa, temos que ir lá colocar as poças da água nesse mapa. Será que quem fez o mapa 

esqueceu? 

- Não esqueceu! Não esqueceram! É, novamente, um problema de escala. As escalas das 

pessoas no mundo são diferentes. Algumas escalas são sempre esquecidas ou devem ser 

esquecidas. 

- A das crianças? - Indagou a menina fazendo referências à parte final da frase dita. 

- Não só a das crianças, mas essas também, frequentemente, são ignoradas.  

Ele não continuou a conversa, pegou o mapa de pano da menina e abriu.  

- Vamos continuar a fazer o seu mapa. O que mais vai querer colocar aqui?  - Perguntou. 

A menina teve que perguntar:  

- Você tem certeza de que gosta tanto de mapas assim? 

Ele deu risadas e apenas voltou a perguntar:  

- O que colocaremos no seu mapa? 

- Ah! Minhas escalas - Disso ela não teve dúvida - Vamos costurar alguns retalhos nele, 

com alguns desenhos que quero fazer. Nessa loja tem retalhos de panos? 

- Sim, muitos. Retalhos são tão importantes quanto botões. 

 Ele disse e entrou por uma porta que havia atrás do balcão. Retornou com uma mala 

quadrada, com acabamentos em couro, bastante surrada e envelhecida. Colocou - a no 

chão e abriu. Muitos retalhos apareceram. Ele ficou parado olhando aqueles retalhos. 

Madame Callanari mexeu-se pela primeira vez depois que a menina havia chegado na 

loja. Saiu de seus aposentos e aproximou-se dos panos que começavam a ser espalhados 

pelo piso. 
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A menina estranhou o fato de o botãoeiro ficar tão quieto e parado, apenas fitando os 

pedaços de pano, de várias formas, tamanhos, cores e texturas. Acabou perguntando se 

havia acontecido algo. O botãoeiro ficou em silêncio por alguns instantes, mas acabou 

falando:  

- É impressionante como muitas escalas cabem numa mala! E convivem tão bem! Com 

tanta amorosidade. Ficaram aí, fechadas durante um longo tempo, até alguém pedir. Tem 

muitos anos que não abro essa mala. As outras pessoas nos fazem existir! 

- Menos nos mapas, não é? Nos mapas, elas têm dificuldade de viverem juntas? 

 Dúvidas geraram perguntas. Enquanto isso, pegou um retalho e fez uma flor, bem 

vermelha:  

- Essa flor está sempre no meu caminho, pode costurar ela no mapa?  
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Entregou para o botãoeiro. Logo pegou mais retalhos: poças da água, boneco de lata, carro 

velho quebrado, um pássaro morto, sim, havia um por lá. Parecia que o mapa vai ficar 

lotado.  

Aquela manhã passou entre muitos retalhos, costuras e escalas. A agulha ia prendendo 

tudo que a menina queria. De repente ela achou que estava pronto e disse: 

- Chega! 

 Olhou para o botãoeiro e perguntou:  

- Gostou? 

- Sim, porque os mapas não só contam sobre os lugares para as pessoas, mas também 

criam os lugares e as pessoas. Quem sabe um mapa com poças de água lembrem os 

adultos que eles devem ser crianças. E você me pergunta se gosto dos mapas? Eu amo 

mapas. Agora pegue um botão. Faça ele girar, rodar. 

A menina pegou e fez girar, rodou, rodopiou. 

- Vejam os botões, eles sempre se movimentam! Independente da forma. Temos que fazer 

mapas como botões, para tudo se mover, como são as coisas do mundo. Cheios de poças 

d’água para a gente afundar os pés e cair nas memórias.  

- Olha, eu trouxe chocolate amargo! - Disse isso e retirou do bolso uma barra bem grossa, 

que já começava a amolecer pelo tempo dentro do casaco. 

- Tenho uma ideia. Que tal se fizermos uma torta de maçã e colocarmos pedaços de 

chocolate dentro? Acho que vai ficar uma delícia.  

A pequena garota logo concordou:  

- E a receita, onde está? 

- Essa receita eu sei de botões! 

- Como assim? 

- De botões e cabeça -  ele riu. -  Toda vez que vou fazer essa torta eu penso com minha 

cabeça e com meus botões. E já vou logo dizendo: as receitas também são mapas. Como 

você acha que tantas comidas gostosas existem até hoje?  
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- Então,  você podia me dar o seu mapareceita de torta de maçã, porque assim levo para 

fazer na minha casa depois, já que eu não sei nem de botões nem de cabeça. 

Ele foi até um armário que ficava num canto, era quadrado, um pouco mais alto que ele 

e tinha uma grande gaveta com puxadores. Abriu a gaveta e retirou um pedaço de papel, 

enrolado como um pergaminho. Entregou para a menina:  

- Tome! Agora é seu! Guarde ele bem, foi me dado por uma pessoa muito especial. Uma 

pessoa que me ensinou a guardar os cheiros e os sabores do mundo. 

A menina pegou, olhou para ele e disse: 

-  Então não são só as palavras que inventam as pessoas, os sabores, os cheiros também. 

- Sim e muitas coisas mais. Foi pegando algumas maçãs no cesto que estava no fundo do 

armário: quatro grandes bastam para uma boa torta. Começou a descascar. 

A menina sentou-se no banco alto e desenrolou o papel: 
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Muitas conversas aconteceram ainda, dessa vez sobre o intenso olhar de Madame 

Callarani. Quando a torta ficou pronta, comeram ainda quente. Dos pedaços escorria o 

chocolate derretido.   

A menina saiu aquele dia pensando em como colocar poças d’água nos mapas, mas 

também em cheiros, sabores, tortas de maçã e chocolate amargo derretido. Era 

crepúsculo. Horizontes ressoavam pelo relevo da cidade.  
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O botão azul e um dia bem curto 

 

A loja permaneceu fechada aquela manhã. Ela esperou, mas não abriu. Uma senhora que 

era vizinha comentou que o botãoeiro havia saído bem cedo, quando os primeiros raios 

de sol apontavam no horizonte.  

Deveria ser um desses dias do ano em que todos diziam que ele saíra para comprar mais 

botões. Geralmente ficava fora um ou dois dias. Ela esperava que não fosse mais do que 

isso, pois ainda havia muitos botões para pregarem no seu mapa e, talvez, alguns retalhos 

e conversas a serem feitas.  

Quando ela levantou para ir embora, pôde ver a senhora voltando com um envelope na 

mão:  

- Ele pediu que eu lesse esse bilhete para “a menina que gosta de mapas e botões”. 

Imagino que seja você, pois ele não me disse quem era, apenas que eu reconheceria a 

pessoa certa. Ao ver você sentada na porta, pensei: “é ela”. Aqui diz o seguinte: 

“Prezada menina que gosta de mapas e botões. Tive que me ausentar. Ficar pequeno por 

alguns dias. Longe da minha loja e perto de minha terra. Vim resolver situações 

importantes envolvendo botões que precisam partir daqui, mas que não podem ser 

esquecidos. Lembra das fronteiras? Espero que continue seu mapa tão elegante e 

comovente.  E lembre-se: as coisas só têm valor quando estão descansadas. Coisas muito 

cansadas ficam nervosas, tensas. Não adianta passear por uma mapa nervoso. Não tem 

nem lugar para ir nele.  Os mapas foram criados para os lugares do mundo descansarem 

neles. Até breve!” 

Ela achou a carta estranha, ficou pensando sobre aquelas coisas escritas. Seus 

pensamentos foram interrompidos pela senhora:  

- Ele pediu também que lhe entregasse esse botão azul.  

Ela apanhou, não entendeu o que fazer com ele. Começou a descer o morro em direção à 

sua casa. Estava com o botão na mão. O mapa de pano embaixo do braço. Enquanto 

caminhava, olhava para os pássaros em sua volta, ficava pensando em como eles deveriam 

ver o caminho de sua casa até a loja, sobre as várias maneiras e posições que observavam 

as coisas e o mundo. Um ar de frustação era nítido em seu rosto. Quanto tempo deveria 
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esperar para voltar a encontrar o botãoeiro? Incrivelmente, aquele dia ficou bem curto, 

com pouca coisa para se contar. As palavras foram encolhidas pela escala.  
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Um quarto em noite de chuva 

Foram muitos dias! Não apenas um ou dois de portas cerradas, como era de costume. Não 

só a menina, mas muitas pessoas também não entendiam o que estava acontecendo. 

Algumas já até especulavam se, de fato, ele voltaria. Até os frutos das árvores pareciam 

tímidos, suas cores estavam ficando desbotadas. Isso não parecia nada bom! 

A menina começou a entender que as escalas também estão nos dias, que às vezes se 

tornam mais longos e compridos, preocupados e enfadonhos. O botão estava dento de um 

pote de vidro em uma mesa no canto de seu quarto. Um sótão com o teto que descia até 

encontrar o chão formava uma parede em forma de um “L” aberto. A cama era bem baixa 

e ficava no chão. Um armário no canto guardava muitas de suas coisas. Em sua frente, 

uma grande janela permitia ver o horizonte e o pôr do sol, com suas exímias tonalidades.  
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Ela olhava todos os dias para o botão, já o tinha colocado no olho e nada acontecia. Até 

o chocolate amargo de que ela tanto gostava tinha ficado mais doce. Quando as coisas 

amargas que se gosta começam a ficar doces, pode ser indício de que as coisas não estão 

indo bem. Para uma menina que gostava do sabor amargo do cacau, o doce não agradava 

tanto. Nem o botãoeiro, nem Madame Callarani estavam de volta.  

Naquela noite uma chuva forte caiu na cidade, ventos e relâmpagos cortaram o céu escuro. 

Ela gostava muito das chuvas, das tempestades, pareciam renovar as coisas no mundo. 

Não só o ar ficava mais fresco, como também as poças da água eram criadas.   As luzes 

se apagaram várias vezes. A menina ficou em seu quarto o dia todo, imaginando muitas 

coisas com os barulhos que ecoavam, provavelmente, por toda a cidade. Velas se 

espalhavam por todos os cantos. Ela lembrou que as poças da água  estariam em sua rua 

no dia seguinte, mas não no mapa da cidade. Por que não fazem mapas de poças da água? 

Seriam mapas contentes para tantas crianças e adultos? Pegou uma folha grande e 

começou a desenhar, a imaginar onde elas estariam. 
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Aranhas e teias 

 

O dia amanheceu com um sol bem tímido entre as nuvens. Uma névoa densa percorria 

todas as ruas da cidade. Quase não se viam as pessoas que por elas caminhavam. Não se 

via nem a cidade. Não se via nem um palmo à  frente do nariz. Não é que as partes do 

corpo ajudavam também a medir as paisagens do mundo? Mas naquele dia os olhos 

estavam curtos para as medidas e o olhar. 

Por isso, as pessoas nem perceberam que as frutas das árvores em frente à loja de botões 

estavam com cores fortes e cheias de flores brancas, com um tom rosado no centro. Essas 

flores não eram comuns, apareciam só para anunciar aparecimentos. Também não 

perceberam o cheiro de torta de maçã com chocolate amargo que emanava pelo ar e muito 

menos a porta aberta da loja. Havia muitos dias que isso não acontecia. Lá dentro, o 

botãoeiro arrumava os balcões como sempre fazia, parecia nem lembrar de sua ausência 

e dos dias tão longos.  

A menina, quando soube que ele havia voltado, chegou rápido e entrou aos saltos, foi 

logo  dizendo:  

- Você está muito faltoso! Há dias não aparece por aqui. 

 O botãoeiro sorriu. Ficou feliz em poder estar de volta e encontrá-la. Com um ar sereno 

comentou:  

- Como escrevi na carta, fui encontrar botões e terras que ficam dentro da gente. Fui ver 

as fronteiras contidas e terras que tentam escapar delas. Às vezes isso não é tão rápido. O 

tempo é sempre muito diferente para cada evento da vida. Mas já estou aqui. É bom o 

“aqui” para interromper o tempo escorrido. Como está seu mapa? 

- Agora bem descansado - ela respondeu. 

- Hum! É assim que os mapas devem estar e ser.  Trouxe um presente para você.  

Ele virou-se por trás  do balcão, abaixou-se e pegou algumas folhas. Estavam cheias de 

linhas, com cores diferenciadas:  

- Tome! É seu! 
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A menina passou folha por folha, olhava atentamente cada uma delas. Ao chegar na 

última, quis saber:  

- São linhas de costurar?  

- Também. Toda linha costura algo, faz parte de sua existência, mas não vivem só para 

isso. Por isso são linhas. São linhas de crianças e de um adulto. Eles fizeram para você. 

Eu contei para eles de todos os seus desejos por mapas, por poças, por retalhos. As 

crianças fizeram seus mapas e mandaram para você. E o meu amigo grande também fez 

um.  

- Eu adorei. Talvez pudesse costurar algo para mandar para ele e para as outras crianças. 

E onde eles moram? 

- Ah! Hoje em muitos lugares. Mas ele vai gostar de receber seus mapas costurados e 

descansados. Sabe, ele nunca gostou mesmo foi das pessoas dizerem que as crianças são 

pedaços. 

- Como é isso? Pedaços?  - Ela questionou. 

- É. Pedaços: direita e esquerda, em cima e embaixo, atrás e na frente, ao lado, esses 

pedaços e muitos outros. É como se elas não tivessem “ser e estar” entende? Alguns dão 

até nomes para esses pedaços. Mas não me lembro. Ele, esse amigo, dizia, que é bom ver 

as coisas inteiras e amarradas, nada despedaçadas. Por isso ele gostava tanto das aranhas. 

Era um verdadeiro aracnídeo. Adorava as linhas e traços que, como na aranha, viraram 

redes e teias. Não gosta que fiquem tipificando as crianças. Isso tudo rasga o olhar. Olha 

os mapas que eles fizeram. 

- Sim, muitas redes e aracnídeos- ela disse isso dando risadas. Madame Callarani estava 

por ali desde o início de toda conversa, mas nenhum dos dois parecia notar. 

- E ele mora no leste? - Ela perguntou. 

- Ele mora nos muitos nortes -  respondeu o botãoeiro. 

- E o sol nasce no leste? - Outra pergunta foi feita por ela. 

- O sol nasce no horizonte, se o leste estiver lá no horizonte, o sol nasce no leste, se não 

estiver, aí nem sei saber. Tem tantas coisas que a gente não sabe saber. Não seria bom a 
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gente olhar com mais calma onde ele nasce?  Penso que como são os passos das pessoas 

nas estradas, tem muitos lestes por aí. 

 

 

 

- Mas moramos no sul. Isso soube outro dia, na aula de Geografia -   afirmou ela com 

grande convicção. 

- Gentes da Geografia são assim mesmo. Adoram dizer onde é o sul, o norte, o leste e o 

oeste. 

- E o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste - ela interrompeu a fala do botãoeiro, 

que tratou logo de completar: 

 - Gentes da Geografia adoram nos orientar e nos desorientar, parece que nasceram para 

isso. Por isso, muito deles apreciam os mapas, as bússolas, o globo terrestre. Isso é bom, 

mas às vezes tem que se ter cuidado, a geografia dos cuidados é tão importante quanto a 
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geografia das orientações e desorientações. Se ouvissem mais as crianças! - As palavras 

deles começavam a embolorar de novo. 

- Você guardou o botão azul que lhe dei? 

- Sim, guardei, o que é ele? – Ela  respondeu indagando. 

- Um botão azul para guardar, por isso lhe dei. Já tenho tantos que cuido.  

- Tá no pote de vidro do meu quarto. Tá bem guardado e cuidado. Nos olhamos sempre 

que o sol se põe no horizonte.  

- Vamos procurar teias e fios, aracnídeos pelas ruas?  

O botãoeiro fez o convite e a menina nem precisou responder. Logo levantou do chão 

onde estava sentada, pegou seu mapa e estava pronta para a caminhada.  O botãoeiro 

trouxe umas máquinas grandes de tirar fotos. Eram bem diferentes das que ela conhecia.  
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Cada um pegou uma e saíram pela porta da frente. Ele a fechou e colocou uma placa que 

dizia:  

“Talvez não volto mais hoje, talvez volto no fim do dia, mas não tenho certeza de uma 

coisa e nem de outra. Se precisar de botão, agulhas, linhas ou outra coisa para costurar 

algo em sua vida, deixe um bilhete embaixo da porta, com seu endereço, em breve vai 

receber em sua casa. Madame Callarani ficará por aqui e terá o prazer de responder a 

todos. Atenciosamente”.  

Ele nunca assinava os bilhetes, afinal botãoeiro era como lhe chamavam. 

Saíram em caminhada. A menina logo teve uma ideia:  

- Vamos tirar fotos de teias e de aranhas e depois mandar para seu amigo aracnídeo e para 

as crianças. Acha que vão gostar? 

- Vão adorar! - Ele respondeu.  

Começaram a procurar a pequenez das aranhas e de suas teias no mundo grande. Aquele 

dia não terminou nunca.  
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Maquetes e botões com linhas e cores 

 

O cabelo bem esvoaçado. Olhos grandes e arredondados. O rosto triangular. E uma 

gravata borboleta. Foi assim que aquele homem entrou pela loja. Já chegou reclamando. 

Havia deixado o bilhete embaixo da porta e tinha recebido outra coisa em sua casa. A 

menina chegou exatamente no momento em que ele estava saindo, agora com os objetos 

destrocados. O botãoeiro foi logo falando para ela: 

- Estava tentando explicar para esse senhor o porquê das coisas terem chegadas trocadas 

em sua casa. Disse que Madame Callanari não é daqui e às vezes se enrola com as 

palavras, com as diferentes línguas. Ela, coitada, já tem uma certa idade, são muitas 

palavras que tem que saber desse mundo com tanta gentepalavras diferentes. Mas ele não 

entendia também o que eu dizia. As palavras são assim mesmo, às vezes querem dizer 

uma coisa e acabam dizendo outra.  

- Gentepalavra? Você sempre cria palavras novas. 

- Isso, gentepalavras. Crianças também se deleitam em criar palavras novas. O bom das 

coisas antigas é que nelas está o novo e o novo é sempre antigo também. É tanta 

generosidade na criação das coisas. Você gosta de ver maquetes? 

- Maquetes? - Ela começou aquele dia respondendo às perguntas com outras perguntas. 

- É, maquetes. Estou fazendo uma com botões, panos, linhas e tudo que tenho encontrado 

por aqui. Quer ver? 

- Sim! 

- Venha aqui no canto, está aqui do outro lado do balcão.  

Caminharam alguns passos dentro da loja. Lá estava ela, colocada em cima de uma mesa. 

Num canto. Tinha casas, morros, ruas, árvores e pessoas. 

- O que acha? - Ele perguntou. 

- Nossa! - Gosto da maquete, porque ela nos ajuda a olhar com olhos de pássaros, dos 

besouros. Nos ajuda a sentir o mundo de outros lugares. Faz o corpo girar como o seu. 

Podemos dançar em volta dela. 
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O botãoeiro respondeu com o corpo. Começou movimentos que gingavam no espaço da 

loja em volta da maquete. A menina ria e também se mexia. Ele dançava novamente e ela 

também. O silêncio das palavras permitia que os pés falassem ao chegar no chão. 

- Posso tocar?  

Ela fez a pergunta, parando o corpo, mas com as mãos já se encaminhando para a peça 

montada. 

- Claro que pode, não vemos as coisas só com os olhos. Tem muita gente que vê o mundo 

com as mãos, com os cheiros que as coisas têm, com seus sabores. Por isso, as coisas 

precisam ser tocadas e sentidas. Feche seus olhos e tente sentir a maquete sem olhar. Vai 

ver tantas coisas que os olhos não mostram! 

Ela fez isso, de olhos fechados passava a mão em tudo. Sentia cada pedacinho daquele 

local. 

- De olhos fechados ouça os sons da nossa cidade - disse o boateiro. -  Escute os sons da 

sua vida. É assim que a gente não esquece da nossa infância. São nossas paisagens 

também. 

Ela sentia a maquete e o mundo à  sua volta.   

- Tem muitos morros, como em nossa cidade - comentou. 

- Sim. Gosto de morros, por isso moro aqui, eles não deixam as paisagens monótonas e 

nem as pernas. Sabia que se tem dificuldade em fazer mapas de morros? 

- É? Por quê?- A sua curiosidade se aguçou. 

- Porque os morros, como sempre foram persistentes e desobedientes, teimam em dar 

trabalho de tamanho e forma, são seus jeitos de viver, por isso estão sempre por aí. Chega 

até essa janela aqui.  

A menina se aproximou. 

- Veja lá aquele morro, de um lado, uma grande escarpa, de outro, tão suave, que se pode 

chegar em seu topo caminhando sem cansar demais as pernas e o corpo. Como seus 

tamanhos e formas vão aparecer nos mapas que são tão acostumados com coisas 

acostumadas.  Os morros têm muitas personalidades, dependendo dos seus lados.  
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A menina concordou com o botãoeiro, mas quis saber:  

- E como fizeram? Respeitaram suas personalidades? 

- Ah, fizeram muitas coisas. Até que tentaram sim. Espere que vou pegar um botão.  

Caminhou até um dos balcões e voltou com dois botões: um branco com linhas 

circundando seu furo e outro com muitas cores. 

- Já sei, vou colocar no olho e olhar - ela comentou, pegando o botão branco de linhas 

circulares.  

Aproximou do olho, apertou firmemente parecendo olhar bem dentro dele:  

- Estou vendo... 
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- Conta o que está vendo! - Ele disse bem animado. 

- É uma pessoa fazendo um desenho, com muitos riscos, uns bem próximos aos outros. 

- São as hachuras, um monte de linhas paralelas, achegadas umas às outras. Adoro essa 

palavra: hachuras! Como gostamos de certas palavras! Hachuras são linhas altruístas, 

cooperam tanto com os morros e indicam suas personalidades. Se olhar mais, verá pessoas 

fazendo sombreamentos também. Todas socorrendo a impaciência maravilhosa da 

superfície terrestre. Essas são impaciências importantes, outras devem ser esquecidas e 

largadas. Mas essas não, por isso linhas altruístas são importantes nos mapas e na vida. 

- E essa outra pessoa fazendo linhas curvas no mapa. O que é? 

- Mais linhas altruístas.  Andam juntas com as altitudes. Abraçam os lugares e se sentem 

abraçadas por eles. Sabia que altitude e altura são diferentes? 

- É?  

A menina retirou o botão dos olhos e direcionou-se para o botãoeiro. 
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- Sim, a altura é o que temos e altitude é para a impaciência do relevo. Tem também as 

profundidades, lá vivem os tubarões martelos. Suas cores foram entornadas devido à 

altitude. Elas são tão importantes nas personalidades do mundo!  

- Então temos altitudes e alturas? - Perguntou a menina. 

- Sim, todos nós e também muitas profundidades. São muitas personalidades. Às vezes 

não se entende o que quer dizer personalidade. Para os que gostam de definições exatas e 

monótonas, dizem: personalidade é isso...; personalidade é aquilo...; quase nunca 

concordam, isso causa fadiga. Se olhassem os morros!  

- E esse outro botão?  

- Ele é apenas um companheiro do outro botão. Mostra que cores também são altruístas e 

podem andar juntas com a altitude. Ainda bem que elas existem.  

Ele pegou o botão na mão e apontou na direção dos olhos da menina.  

- Se quiser ver mais, olha bem dento do furo do botão! Vai encontrar muitas histórias e 

geografias que trazem casos de legendas. Legendas são obstinadas por generalizações, 

por tonalidades e por escolhas. Às vezes elas também causam fadigas, exaurem a 

existência das coisas e acabam não guardando algumas. Cansadas de tentar, deixam coisas 

de fora delas.  Mas elas se esforçam para acolher tudo no mundo e isso não é fácil, por 

isso as admiro! 

- Mas os mapas precisam de legendas. Eles ajudam nas suas conversas com as pessoas. 

A menina retrucou e disse: 

- Pode guardar, já cansei de ver!   

A menina entregou os dois botões que caíram direto na mão do botãoeiro. Voltou-se para 

a janela.  

- É bom desistir de olhar às vezes, ajuda a gente a criar coisas novas. 

- Esse morro não está na sua maquete, podemos colocá-lo?  

- Sim, podemos sim. 

Ficaram costurando a personalidade das maquetes. Ao final do dia, a  maquete, toda 

remendada, estava pronta. Tinha ficado muito bonita. 
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Jogos e histórias 

 

- Olha o que tenho aqui para você.  

Foi assim que ele a recebeu na loja naquele dia. Ele colocou na mesa uma tábua de 

madeira com alguns sulcos. 

 – É um jogo que gosto muito, aprendi a jogá-lo lá na Cordilheira do Atlas. Um lugar de 

morros belos. Basta pular os buracos com os feijões e fazer eles irem se afagando uns aos 

outros. 

- Achava que Atlas era apenas nome de livros - ela falou.  

- Não! É de livro, de lugares também e um ser mitológico. Vamos jogar. Enquanto 

fazemos isso, quero te contar uma história. 
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Sentaram-se ao lado do tabuleiro e ele começou:  

- Na minha terra, de onde eu venho, as coisas não são tão retas e planas como são aqui. 

Fazer mapas não era um problema, pois podíamos colocar tudo neles, os cheiros, os 

sabores de nossa vida, as coisas que gostávamos, as coisas não gostávamos, as coisas que 

brincávamos, nossos sentimentos, as alegrias e as tristezas também. Até os sons da 

paisagem. Os mapas não aprisionavam as coisas, as libertavam de nós, davam-lhes vida. 

Ajudavam a criar um mundo diferente e de muitas diferenças.  Não tínhamos a 

preocupação de pensar nas obstinações dos mapas, mas nas criações. Por isso estimo tanto 

os mapas e suas linguagens criadoras. Eles eram presentes que dávamos para as crianças 

assim que nasciam, que trocávamos com outras pessoas e com eles escolhíamos o que 

guardar e libertar. 

- E você escolheu os botões? 

- Sim, me afeiçoei demais aos botões. Não consigo viver se não estiver cercado por todos 

eles, são minhas paisagens, meus entornos. Não é fácil decidir com quais paisagens e 

entornos você vai viver, mas depois que conseguimos, tudo fica mais suave e leve. Mas, 

às vezes, temos que deixar tudo. 

- Como assim? - ela ouvia e perguntava ao mesmo tempo que fazia os feijões saltarem 

entre os buracos.  

Ele acabou não respondendo de imediato. Pegou mais feijões, observou o tabuleiro e os 

deslocou, até que disse:  

- Tem muitas formas de deixar as coisas. Tem muitas coisas que nos deixam! Esvanecem! 

Foram as únicas palavras e deu outro rumo para a conversa.  

- Tenho jogos de vários lugares do mundo que também guardo por aqui, alguns tão antigos 

quanto os botões e as palavras. Podemos jogar vários hoje, o que acha? 

Madame Callarani acenou com expressão de fome. Foram comer um pedaço de torta de 

maçã com chocolate que tinha voltado a ficar amargo. Uma delícia. O dia foi de tortas 

docesmargas e jogos. 
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Pantógrafos e satélites 

 

O frio do inverno aumentou o barulho de vento. As manhãs estavam sempre muito 

carregadas com densas névoas.  Muitos dias se passaram desde a primeira vez que a 

menina chegara carregando um mapa sobre o braço e entrou na loja de botões. Seu mapa 

estava ficando muito contente, todo costurado e remendado, com botões, nascer e pôr do 

sol, morros e muitas coisas. Mas naquele dia ela chegou querendo uma coisa bastante 

específica. 

Entrou na loja e viu Madame Callarani. Ela expressou felicidade com um sorriso típico 

de sua região no mundo. O botãoeiro não estava lá naquele momento. Ela estava 

impaciente, andando por todos os cantos da loja.  As grandes orelhas de Madame 

Callarani voltavam-se para os passos da menina que não paravam e agitavam o espaço da 

loja. O botãoeiro chegou carregando algumas sacolas.  

- Fui comprar maçãs para tortas e chocolates... 

Sua fala foi interrompida pela voz da pequena garota, que estava muito firme: 

- Ontem soube algo de algo, algo tão sério quanto os mapas mudos. Estava arrumando 

meu mapa, quando uma pessoa muito grande, que quase bate a cabeça no teto do meu 

quarto, perguntou o que era aquilo.  Eu expliquei tudinho, palavra por palavra, coisa por 

coisa. Quando terminei, a pessoa me disse:  

- Para que fazer isso? Tem satélites hoje, não precisamos mais de mapas!  

Eu apenas olhei para ele e disse:  

- Você não tem altitude, só altura! O que poderia dizer? 

O botãoeiro riu um pouco e foi comentando:  

- Usou palavras boas. O bom das palavras é que elas são carregadas não só de histórias, 

mas também de geografias, têm o poder de mudar o rumo e os caminhos. Por isso dizem 

por aqui... “vamos mudar o rumo da prosa”.  

Mas menina não parava de falar:  
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- Me diga você, que história é essa de satélites? Por que as pessoas que quase esbarram 

nas luzes penduradas no teto têm sempre histórias estranhas para contar? É por que não 

lembram mais das poças da água, não é isso? Só de buracos e doenças dos pés neles. 

 Ele deu mais uma curta risada.  

- Olha, acho que precisamos encontrar alguém que pode nos ajudar nisso. Tem algumas 

coisas que a gente não quer saber e, como já falei, tem coisas que a gente não sabe, por 

isso a gente tem que procurar outras pessoas. Assim como as palavras, nem sempre são 

só as histórias que nos ajudam, mas a geografia das pessoas e acho que só tem uma que 

pode resolver essa pergunta. 

- Quem é? - Quis saber a menina. 

- É uma pessoa que mora na Rua das Alfazemas, aquela rua que fica na parte mais baixa 

da cidade. Podemos ir até a loja dele, o que acha? É uma loja que vende quinquilharias. 

A Madame Callarani pode tomar conta da loja para mim.  

- Sim, vamos sim. Não sei o que é quinquilharias. É bom que vou ver. 

 Os dois saíram apressados pela rua. Os raios de sol chegavam difusamente entre as 

nuvens. Suas sombras os seguiam de forma comprida.  

Chegaram até a loja e o nome escrito em uma placa pendurada era: Boutique 

Quinquilharias. Logo acima da placa, um grande relógio redondo, que estava parado. Os 

dois entraram, havia apenas um pequeno balcão. Por todos os lados, muitas estantes com 

peças de ferros, coisas antigas. Algumas mais novas se espalhavam, assim como caixas 

de madeiras no chão, também lotadas de peças ocupavam todo o espaço. Eram muitas, 

muitas coisas, poderia se passar uma vida inteira ali dentro que não se saberia tudo o que 

se tinha.  

Por detrás do balcão, levantando-se rápido, surgiu uma pessoa. Parecia um pouco mais 

velha, cabelos altos e mais para branco. Uma roupa que misturava cores bem intensas e 

geométricas que ia apenas um corte até próximo aos pés. Sobre essa peça, um colete 

aberto. As sandálias nos pés estavam sem meias, mesmo no frio do inverno.  
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Ele logo disse: 

- De qual direção vocês vêm? 

- Do sudoeste para cá - respondeu o botãoeiro, que completou - seu relógio continua 

parado. 

- É para eu lembrar muitas coisas, uma delas é que não tenho que consertar tudo e que 

não devemos passar a vida consertando tudo. Algumas bugigangas têm mais importância 

quando nos lembram algo diferente daquilo para que foram criadas. O que trazem pessoas 

do sudoeste para esse lado da cidade? 

- Dúvidas! - falou o botãoeiro.  

A menina só olhava os dois.  

- Temos dúvidas sobre o mundo. Acreditamos que só você pode nos ajudar. Temos 

indagações sobre aparelhos.  
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- Então vieram ao lugar certo. O que mais tenho aqui são aparelhos, quinquilharias, de 

muitos lugares e de muitos tempos do mundo, tudo espalhado por aí. Se precisam de algo, 

é só procurar, podem olhar à vontade, só tomem cuidado, pois não tem como tirar toda a 

poeira que se acumula sobre as peças, ela faz parte deles.  

- Mas não queremos peças e aparelhos, nem poeiras do tempo - disse a menina - queremos 

saber sobre satélites. 

O botãoeiro confirmou com a cabeça e abriu um largo sorriso. 

- Hummm! - Foi o som emitido pelo senhor das quinquilharias. 

 Abaixou-se e retornou ao balcão com um imenso livro, grande e pesado, que caiu 

duramente sobre a superfície, levantando poeiras por todos os cantos: 

 - Acho que nesse livro podemos encontrar algo - comentou, abrindo-o e passando 

diversas folhas.  
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 A menina e o botãoeiro olhavam atentamente. 

- Aqui, achei. Satélite: “Corpo Celeste”, é o que está escrito, só isso. Pronto, resolveu o 

que vieram buscar? 

A menina olhou com muito estranhamento e o botãoeiro concordou com ela, que 

pronunciou:  

- Não, acho que não é esse satélite que estamos falando.  

O botãoeiro complementou:  

- Não queremos satélites ou astros naturais que estão presentes em nossa esfera celeste, 

queremos os artificiais, os construídos. 

- Ah, por que não disseram logo? Tenho até um pedaço de um deles aqui. Chegou na terra 

há alguns anos atrás. Esperem que vou achar. 

 O Senhor das Quinquilharias sumiu entre as estantes e caixas. Voltou com um pedaço de 

metal, do tamanho de um livro, retorcido e brilhante. Continuou a conversa:  

- Veja, tenho esse pedaço, acho que é o único, ele me foi entregue já faz tempo, foi de um 

satélite que entrou em nossa atmosfera e despencou na superfície do planeta. Não 

sobraram muitos pedaços, a atmosfera terrestre é implacável, mas eu tenho este, se 

quiserem podem levar. Eu fiquei curioso para que precisam dele. 

- Não precisamos - disse a menina - queremos saber de mapas e satélites. 

- Ah, por que vocês não disseram logo? - Ele repetiu a mesma frase anterior.  

O senhor abriu novamente o livro e começou a folhear com muita intensidade, até que 

parou em uma página dupla, cheia de esquemas e imagens:  

- Vejam, aqui fala em fotos aéreas, sensoriamento remoto, imagens de satélites, sistema 

de posicionamento global, geoprocessamento, sistemas de informações geográficas e 

outras tecnologias. Todas são usadas hoje para ajudarem na confecção de mapas. 

 Ao falar isso, virou o livro para os dois que o escutavam,  mostrando uma foto aérea e 

uma imagem de satélite. 

Os dois olharam, a menina comentou:  

- Mas não tem remendos. 
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- Tem sim! E muitos! É que eles ficam encobertos depois que o mapa está finalizado. Mas 

não se preocupe, sempre criamos alguns instrumentos para nossa caminhada nesse 

mundo. Isso não faz perder o charme dos mapas. Espera aqui.  

O homem sumiu novamente entre as prateleiras. Dessa vez retornou com um instrumento 

de madeira na mão e logo conversou:  

- Conhecem esse? É um pantógrafo, já foi muito usado, para muitas coisas, inclusive para 

os mapas. Tome, é seu, pode levar, é um presente dessa loja - ele entregou para a pequena 

garota. 

 

 

 

A menina o pegou e o senhor não parou de falar:  

- Tecnologia é uma palavra que foi criada para dizer que as coisas já estão velhas. Ela não 

fala de coisas novas, mas de coisas que as pessoas acham que estão ficando antigas. Todas 

as palavras têm muitas sensações. É que só podemos ver o tempo envelhecer nas coisas. 
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Depois que inventamos o passado e o futuro, tivemos que inventar as tecnologias para 

mostrar o presente.  

- É que ela ficou preocupada com o mapa dela que não é de satélite - o botãoeiro entrou 

na conversa. 

O senhor respondeu, direcionando suas palavras para a menina:  

- As pessoas envelhecem como essas peças e como os instrumentos que escolhem para 

viver no mundo. Por isso, às vezes, tem que ser tudo tão moderno. Não temos escolhas, 

mas são as nossas escolhas quando falamos dessas coisas. Guardo tudo aqui para poder 

guardar as pessoas também e preservar tantos tempos que se encontram. Tudo só existe 

nas fronteiras, inclusive os tempos diferentes. Nada é velho e novo, as coisas é que 

cansam de existir. É você quem pode animá-las e as tornarem descansadas. As pessoas 

animam as coisas e as coisas animam as pessoas. Seu mapa sempre será isso. 

Infelizmente, hoje, muitos de nós só estamos deixando as coisas animarem as pessoas.  

A menina riu, parecia feliz e que sua dúvida havia dissipado. O senhor ainda falou:  

- Leve o pantógrafo, ele é também um guardador de coisas e, como todo guardador, ajuda 

a achar coisas também. Agora aconselho: já que estão por aqui, nessa rua tão aromatizada 

pelas essências das alfazemas espalhadas por ela, a fazerem uma outra visita. Na quarta 

loja em direção ao poente, saindo da minha porta, vocês irão encontrar uma outra loja, de 

velas e lanternas. A dona é a Senhora Mediant, conversem um pouco com ela. Além disso, 

ela faz uns biscoitos de gengibre... Nunca comi iguais, quem sabe possam saborear 

alguns. 

Concordaram com a cabeça. Agradeceram com um sorriso e um leve aceno de mão. Foi 

a menina que puxou a porta e começou a se deslocar para o lado de fora da loja, sendo 

seguida pelo botãoeiro. Porém, quando estava embaixo do parapeito, voltou-se e disse: 

 - Uma última pergunta. Por que um relógio parado na fachada da loja? É só para lembrar 

o conserto das coisas?  O botãoeiro apenas saiu da frente, como se não quisesse que o 

som das palavras fosse atrapalhado pelo seu corpo. 

O senhor, lá de dentro, respondeu com bastante serenidade:  

- É para lembrar também que as horas do mundo são bem diferenciadas. Nem sempre é 

meio-dia ou meia-noite em todos os lugares desse planeta. Para lembrar que nem todos 
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os lugares têm a mesma hora, mas existem assim mesmo, essas são as suas belezas. Sorriu 

e apontou para um pedestal cheiro de relógios amontoados nele.  

Os dois saíram da loja, a menina com o pantógrafo na mão. 
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Lanternas e biscoitos de gengibre 

 

Estranhamente, quando a menina e o botãoeiro saíram da loja do Senhor Quinquilharias, 

já estava escuro, a noite se principiava. Não deu para entender muito bem o que 

acontecera, pois não pareciam ter estado tanto tempo lá dentro assim. Mas o fato é que a 

luz do dia havia ido embora, talvez devido ao fato de ser inverno e os dias nessa época do 

ano serem mais curtos, mas não tão curtos naquele lugar. 

Os dois caminhavam pela rua. Havia alfazemas espalhadas por todos os lados, o que valia 

o nome daquela estreita via. Elas não apenas saborizavam o ar com seus aromas, mas 

também se destacavam por suas cores arroxeadas, compondo um cenário intenso. Era a 

mesma tonalidade que se formava em torno da grande árvore na praça central. Com os 

cheiros continuaram seu percurso.  

A loja estava lá. Duas grandes janelas envolviam a porta alta. Os vidros das janelas 

permitiam ver lanternas de diversas formas e tamanhos espalhadas em seu interior. A loja 

não poderia ter outro nome: a palavra Luz era seguida das palavras Velas e Lanternas. 
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Os dois entraram, falando do dia curto e a menina novamente dizia: “- os dias são curtos 

no inverno, mas não tão curtos.”  

A resposta à sua afirmativa veio de uma pessoa que se aproximava lentamente:  

- Depende de onde se está no mundo, além disso hoje é solstício de inverno. Por isso faço 

velas e lanternas. Está na minha família há muitos anos, somos pessoas dos solstícios, 

essa é a nossa tradição. Mas o que fazem vocês dois por aqui? E você botãoeiro, há muitos 

invernos não lhe vejo. 

O botãoeiro olhou para a mulher. Era baixa, usava um único vestido colorido, com cores 

bem vivas também. Tinha cabelos e olhos negros.  

 

 

Ele sorriu e comentou:  

- Viemos por indicação do Sr. Quinquilharias, ela – apontou para a garota  que estava ao 

seu lado- está preocupada com mapas, satélites e agora, pantógrafos. Fomos lá e ele pediu 

para passarmos por aqui.  
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A pequena menina deu um passo à frente e abriu um longo sorriso, dizendo:  

- Muito prazer! Soube que faz ótimos biscoitos de gengibre. Eu estou fazendo um mapa, 

está ficando contente e descansado.  

A senhora sorriu:  

- Aquele Quinquilharias sempre me manda pessoas para experimentar meus biscoitos, 

que nem são meus. 

- Não são seus? Como assim? Não é a senhora que os faz? - Indagou a criança. 

- Não, não mesmo! Nem sempre as coisas que fazemos são nossas. Sou uma mulher do 

deserto, nascida e criada na luz e nos tons vermelhos das terras de meu povo. Não temos 

biscoitos de gengibre em nossas memórias de infâncias. Mas como pode se aprender com 

os outros, aprendi e agora os elaboro. As coisas na vida são assim mesmo, são catadas 

por aí e depois se grudam em nós, como a poeira na pele ou nas peças guardadas. Aí não 

tem jeito mais, ganham nossos nomes e nós ganhamos eles em nossos nomes. Vou pegar 

os biscoitos. Eu fiz eles na primeira luz do sol, esperando a noite chegar, esperando 

alguém chegar. Ainda bem que vocês vieram. 

Ela se movimentou por entre as estantes cheias de velas e lanternas. 

- Gosto desse cheiro aqui dentro, é de velas ou biscoitos? - Perguntou a menina. 

- É de velas de cera de abelha - respondeu o boateiro – veja, são essas acesas aqui. 

 Apontou para velas em tons marrons que queimavam intensamente.  

- Sinto esse cheiro em muitos lugares do mundo. O cheiro tem esse poder, de nos levar 

para muitos espaços e tempos diferentes, não é? 

- Sim - respondeu a menina - eu sempre me lembrarei do cheiro da sua torta de maçã no 

meu chocolate amargo.  

E enquanto os dois falavam de cheiro, de lembranças, um aroma diferente preencheu o 

ar, era de gengibre. A senhora voltou com um prato cheio de biscoitos:  

- Venham até aqui, sentem-se nessa mesa, por favor. Vamos tomar uma bebida com os 

biscoitos. 
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Rapidamente os dois se acomodaram na mesa. A menina recebeu um biscoito em forma 

de estrela. Havia outas formas também, luas, círculos, quadrados, mas estrelas de muitos 

tamanhos. Foi logo mordendo: 

- Eles estão maravilhosos. Muitos saborosos -  ela não teve como não comentar. 

- Toda criação é nova, nunca existiu antes. Nunca fiz biscoitos iguais, sempre se parecem, 

mas cada vez que misturo a massa, faço a sova, abro, corto e coloco para assar, acontece 

isso, surge sempre um biscoito novo, diferente. 

- Então teremos que vir todos os dias - disse o botãoeiro .  

- Mas por que esse ofício de velas e lanternas? - a garota quis saber. Foi a primeira vez 

que usara a palavra ofício, por isso não quis desperdiçar a oportunidade. 

A mulher deu uma mordida em um biscoito em forma retangular, mastigou bem, engoliu, 

olhou para os dois e foi logo dizendo:   
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- No deserto temos muita luz durante o dia. À noite, vem a escuridão, mas ela tem uma 

beleza infindável, pois nos mostra as estrelas e a beleza da lua, são nossos guias nessa 

cor. Por isso faço biscoito com essas formas, são minhas formas. Aqui, onde vivemos, a 

luz das cidades fez perder muitas estrelas. Não que elas tenham partido, mas se 

entristeceram e nem querem se mostrar mais para nós. Aprendi a fazer velas e lanternas 

não só para iluminar, para trazer a luz, isso é o que a maior parte das pessoas pensam, 

mas porque elas me lembram o brilho das estrelas, me ajudam na orientação dos meus 

dias.  

Os dois olhavam atentamente a história da mulher do deserto vermelho:  

- Quando estava aprendendo a fazer os biscoitos de gengibre, falei uma vez: não 

conseguirei. Como farei isso? A pessoa que me ensinava respondeu calmamente: Faça 

estrelas! Você colocou estrelas no seu mapa? - Ela perguntou, olhando diretamente para 

a menina.  

A garota não respondeu diretamente, mas sua expressão facial indicava esse 

esquecimento. A mulher continuou a falar: 

- A luz e o escuro chegam de forma diferente em muitos cantos desse planeta e isso é 

muito bonito, pois cada local tem tradições diferentes para viver esses momentos. É como 

as estações do ano. As paisagens se comportam de várias formas, dependendo de onde 

estão. Pena que as pessoas nem olham tanto mais os lugares. Gosto das velas e lanternas, 

porque elas mostram como as coisas deveriam ser. Querem mais biscoitos? E a bebida? 

Gostaram? É uma tradição de meu povo. 

Os dois apenas concordaram com a cabeça. As bocas ainda estavam bem cheias. Ela 

continuou: 

- Quando tive que deixar, com parte de meu povo, nosso território, muitos de nós foram 

levados para a cidade, muitos não suportaram e adoeceram, teve gente que até morreu. 

São doenças de territórios, doenças de lugares.  

A menina lembrou de histórias parecidas que havia visto nos botões. Olhou mais 

atentamente para as palavras que aquela mulher pronunciava. 

- Diziam que agora estávamos livres. Livres de quê? Há muitas coisas que nos aprisionam, 

que nos constrangem, eu resolvi vir embora. Foi aí que conheci o botãoeiro, que me disse 

dessa cidade. 
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- Vocês se conhecem??? - Olhou a menina espantada. 

- Há muitos, muitos invernos - disse o botãoeiro - a  encontrei passando pela fonte da 

cidade. 

- Foi ele quem comentou comigo de um lugar onde poderia voltar a ver as estrelas. 

Encontrar meus cheiros e sabores. Aí vim para cá. Aprendi a fazer velas e lanternas, 

aprendi a fazer o biscoito de gengibre com uma outra pessoa que também não era daqui, 

mas que não queria nunca mais fazer esses biscoitos, por isso tinha que passar esse ofício 

para frente. Às vezes, nas doenças de territórios e lugares, os biscoitos também entram. 

Tive que aprender e acabei gostando muito, agora fazem parte de mim. Os carrego para 

todos os locais. Bem, já que comemos e bebemos, por que não fazemos uma lanterna? O 

que acham? Pode ajudar vocês a voltarem para casa. 

A menina logo se animou: 

 – Sim, sim, adoro lanternas, quero sim!  

- Vamos para aquela mesa maior ali na frente, é melhor para a confecção. Pensem em 

coisas que gostariam de colocar no lugar do vidro. Vamos fazer de papelão, com papel 

transparente e de várias cores.  

Os três sentaram e começaram a fazer as lanternas. A menina lembrou de árvores, de 

animais, queria colocar isso. O botãoeiro lembrou de botões, claro, a senhora, de 

paisagens. A noite continuou longa e escura, mas agora seria iluminada pela luz que 

estavam confeccionando. 
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Uma rua, uma cidade e a noite com lanternas e velas 

Saíram da loja com duas lanternas na mão, iluminando a rua pouco iluminada. O facho  

de luz grudava em seus pés. Os desenhos davam uma transparência diferenciada e 

produziam cores que lembravam o caleidoscópio e as belezas do lugar do primeiro botão 

que a menina colocara  nos olhos: um lugar branco com muitas luzes coloridas no céu. 

Enquanto caminhava, ela olhava, atentamente, a luz da lanterna e a própria rua. O 

botãoeiro estava em silêncio. Foram as palavras da garota que o quebraram:  

- Você conhece todos dessa cidade? Parece que muitos são de fora por aqui. De onde você 

vem? 

O botãoeiro direcionou seu olhar para ela:  

- Todas as histórias que contamos são nossas histórias. De onde você vem ou para onde 

você vai é algo importante. Não existem pessoas sem lugares, é o encontro das geografias 

humanas que forja as histórias humanas.  

- Estou compreendendo isso, e os mapas ajudam muito - ela interrompeu – mas depende 

dos mapas. 

- Os mapas e os botões, os mapas e as quinquilharias, as velas, as lanternas e os biscoitos 

de gengibre - ele completou e continuou -  nossas terras são aquelas que vivem em nós, 

todas tão reais o quanto a imaginação e a criação possam permitir a gente vivenciar e estar 

nelas. Nem sempre suportamos tantos lugares, por isso deixamos alguns caírem de nossas 

histórias e latas de manteiga. Lembra do menino de que lhe falei? Eu trouxe muitos 

lugares para esse lugar e agora parece que estou nele para sempre. Temos que pensar em 

mapas que suportam a humanidade das pessoas e contem para todas as gentes tantas 

trajetórias e permanências. Por isso amo a cartografia, por isso adoro os botões e os 

remendos, são grandes invenções que fizemos e temos. Como é grande capacidade 

humana. Não é uma grandeza de extensão, mas de intensidade. 

O silêncio apareceu de noite na luz das lanternas. Eles continuaram descendo a rua. Era 

longa, com suas tortuosidades e com luzes coloridas amarradas aos pés. 
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Ruas, pessoas e mapas 

 

Naquele dia, a menina levantou e não foi para a loja de botões como sempre acontecia 

nos últimos tempos. Estava em seu quarto com o mapa bem aberto. O mapa tinha muitas 

coisas nele, mas ainda parecia faltar algo. Ela levantou e caminhou até a grande janela, 

passou pelo botão azul e fitou seu olhar na paisagem da cidade. E foi olhando para ela 

que pensou consigo:  “Faltam muitas cidades!”  Ela entendeu muito o que isso queria 

dizer. Como trazer todas as gentes e seus sítios narrativos. Um mapa não pode ser apenas 

pontos, curvas, manchas e legendas obsessivas, mas vivências. Estava desaprendendo 

muitas coisas que havia aprendido e isso permitia a olhar o mundo de outras fronteiras. 

Claro que tinha dúvidas. Mas nem tudo tem que ser entendido para se responder algo ou 

se chegar a alguma conclusão. Como bem dizia o relógio parado do Senhor 

Quinquilharias. O desentendimento é tão importante quanto as importunações.  

Tinha preferência por desentendimentos. Quando tomou consciência do quarto como um 

dos espaços de sua vida, tentou abandoná-lo, ela queria morar na dispensa da casa. Isso 

mesmo, nas casas daquela cidade, havia dispensas, e esse era o lugar de que ela mais 

gostava. Oportunizava o aconchego de estar junto com outras coisas guardadas, com 

coisas que eram deliciosas de se ver e sentir. Mas os adultos que também moravam ali 

diziam que isso não poderia acontecer. Morar na dispensa? Junto com panelas? Carnes 

conservadas em potes grandes de gorduras? Com latas de manteiga? Mantimentos e 

mantimentos? Jamais. “Cada espaço tem sua função”, eles diziam. Devido à função dos 

espaços, ela acabou indo morar no quarto. Teve que fazer de tudo para poder habitá-lo e 

agora estava lá. Não concordava que os espaços deveriam ser fatiados desse jeito. Teve 

muita vontade de saber quem começou isso, onde começou isso. O bom do espaço é o pé 

e o corpo serpenteando por eles. E foi isso que resolveu fazer. Atravessou a porta da casa 

correndo e caiu na cidade. 

Ela voltou a caminhar pelas suas ruas que sobem e descem, pelas ruas pouco retas, 

impacientes e destemidas. Ela nem se importava mais com os esforços necessários para 

se chegar nos locais daquele lugar. Quando cansava, tratava logo de descansar. O pé e o 

corpo no chão fazem o chão no corpo.  

Caminhava e olhava cada uma daquelas construções. Sentia os aromas das ruas com 

nomes de plantas, a luz e as sombras das casas e lojas que se inclinavam sobre as calçadas, 
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o dia sem nuvens com o vento frio que assobiava e fazia as curvas de inverno, parecia 

mais rápido do que em outras épocas do ano. Era o prenúncio de que o inverno estava 

começando a ficar cansado dali e estava indo para outras voltas do mundo.  

Ela olhava cada construção e imaginava a vida das pessoas que ali habitavam, seus 

objetos, suas rotinas, seus afazeres, suas vivências. Gostava de fazer isso: imaginar a vida 

que se fazia e desfiava em cada pedaço daquele local. Assim como as dispensas, gostava 

dos cantos, das arestas, das quinas e das esquinas e de descrições despropositadas, das 

curvas. Se o mundo era redondo, por que apreciar tanto as retas? A distância? Por isso 

aquelas casas eram tão coladas umas nas outras. 

Descrevia para si cada ponta daquele espaço, cada vida imaginada, cada emergência que 

brotava do chão. Lembrou-se que conhecia todos que viviam naquela cidade, que não era 

tão grande assim. Novamente o problema da escala. Algumas conhecia mais de perto, 

outra mais de longe, mesmo que já estivessem estado perto várias vezes. A escala não era 

um problema. Era uma das voltas de quem escolhe a vida para estar nela.  

Caminhava. Descrevia. Sentia. “Descrever é o que nos resta”, pensou. Contar! Herdeiros 

do criador da fonte de água. Passar a vida contando, falando para os que passam e ficam. 

Inventamos as palavras, mas elas só existem quando estão fincadas no chão. Nas palavras 

fazemos o outro.  
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A senhora dos chapéus com seus cabelos sempre esvoaçados cultivava suas rosas. O 

homem de bigode e cavanhaque falava muito de suas viagens pelo mundo. O senhor ruivo 

de óculos também gostava das viagens. Uma senhora fritava diariamente bolinhos de 

chuva. O outro fazia quadros de nós para suas paredes e para as paredes que gostavam de 

quadro de nós. Eram muitos contos. Entendeu a escolha do homem do chafariz, que há 

muitos e muitos anos optou por ficar próximo da água para contar suas histórias para 

todos. Ele vivia era de nascimentos. Ela pensando intensamente! Parecia perder a sua 

própria escala: encolhia e crescia, aumentava e diminuía.  

Foi caminhando que chegou até um grande lago, que ficava na parte mais baixa da cidade. 

Era tão grande que fazia a vista se perder. Suas margens eram cheias de árvores e 

pedregulhos, onde os pés podiam sentir de perto as águas. Ficou um tempo ali até que foi 

interrompida pela voz de uma outra menina, um pouco maior que ela: 

- Olá! Também está indo embora? - A menina perguntou. 

- Não, apenas vim caminhando até aqui junto com as pessoas dessa cidade - foi a resposta. 

- E onde estão as pessoas? - A menina questionou, olhando para todos os lados, tentando 

localizá-las. 

- Em suas casas nesse momento e aqui comigo também! - Foi a resposta, que veio seguida 

de uma pergunta:  

-E você, vai embora para onde? 

- Agora para casa. Já estava a caminho. Mas, aproveitando que passaria por aqui, vim ver 

um velho amigo: o botãoeiro. 

- Ah! Você o conhece também? - Mais uma pergunta. – Parece que ele conhece o mundo 

inteiro. 

- Sim, há muito tempo. Vivemos em um outro lugar até ele vir para cá. Desde então, eu 

resolvi que minha vida seria o movimento. As andanças. Conhecer as pessoas e, como 

você, carregá-las comigo. Você é a menina de que o botãoeiro e Madame Callarani tanto 

falaram. A menina do mapa, cheia de inquietudes. Ele a esperava lá hoje. Mas você não 

apareceu. 

- É, hoje vim andar pela cidade. Quero pôr mais coisas nesse mapa. Um mapa tem que 

dar conta das pessoas e dos lugares. Vi tanta gente. Conversei com tanta gente. Elas 
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adoraram o mapa. Adorariam estar nele. Estão mudando a minha escala. Como fazer um 

mapa para as crianças que brincavam na praça? Para as pessoas que cultivavam plantas 

em seus jardins? Para as que não podem ver o mapa, mas precisam olhá-lo! Estou com 

muitos dilemas após ter tido algumas certezas. Por isso, parei aqui, sentei no chão e estou 

contemplando essas águas grandes, para ver se o pensamento se aquieta. 

- Esse é o problema - interrompeu a menina de vinha de fora - faça seu mapa com os 

sentimentos. O sentimento é a mais considerável das sensações humanas. Quanto mais 

inacabado estiver o seu mapa, mais pronto ele vai ficar. Lembre-se: o mais importante da 

Cartografia é nos mostrar que não existem mapas iguais ao mundo, porque o mundo não 

é igual. Da impossibilidade de se fazerem dois mapas iguais. Falam em projeções 

cartográficas, eu falaria de digressões cartográficas. Isso prestigia nosso arremate, nossa 

vivência errante. E olha que disso eu sei muito, pois viajo por diversos lugares e os mapas 

são meios guias. Sem eles, jamais viveria o movimento. Mas, lembre-se sempre, olha nos 

mapas para as coisas mais esquecidas deles, elas são o onde!  

- Para onde? - A menina acabou deixando escapar a pergunta. 

 - O onde nunca deveria ser uma pergunta, mas sempre uma afirmação. Agora preciso ir. 

Passarei rápido em casa para me lembrar que tenho que ir para o mundo. É sempre assim: 

um local nos ensina que existem outros. É ele que nos diz se temos que partir ou ficar. 

Queria um dia ver seu mapa.   

As últimas palavras foram seguidas de passos. A menina de fora foi falando e 

caminhando, seguindo a margem do lago, até desaparecer.  

A outra permaneceu sentada por ali. O tempo passou mais um pouco. Naquele dia, ela  

não foi à loja de botões. Estranhamente, teve a sensação de ver a penumbra de um grande 

navio naquele lago partido. Deve ter sido apenas uma sensação misturada às formas das 

nuvens do céu que encontravam o horizonte. Resolveu voltar para casa, suas escalas 

estavam maravilhosamente bagunçadas.  
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Mais um dia sem a loja de botões 

 

Como sentir o mundo? Desde que a menina de fora comentara sobre os sentimentos, ela 

ficou pensando sobre isso. Pensar sobre o sentir é uma coisa que ela nunca tinha feito. 

Ela não queria mudar sua escala para isso. Sentir é sentir. Como colocar tudo no mapa? 

Talvez a solução fosse fazer um Atlas, um livro com muitos mapas, com lâminas 

desenhadas e que também tivesse nomes de montanhas.  Ficou curiosa para saber mais 

sobre esses livros. Por isso, saiu de casa.  Estava indo ver o botãoeiro, queria olhar pelos 

furos de mais um botão e tentar olhar como eram os Atlas de outros lugares e em outros 

tempos. Será que eram diferentes? Em sua escola havia alguns, talvez existissem alguns 

também na biblioteca da cidade. Por isso ela interrompeu seu caminho e tomou essa outra 

direção. 

A biblioteca da cidade era um prédio arredondado, localizado perto da praça central. Era 

grande e ocupava um quarteirão inteiro. Lá dentro, mesas se espalhavam em torno de um 

centro e os três andares superiores as circulavam de forma imponente. Livros, muito livros 

se espalhavam por todos os lados. Ela chegou até uma moça sentada na área central e 

disse: 

- Quero ver Atlas. Você tem alguns aqui? 

- Alguns não! Muitos! - Disse a mulher de cabelos negros e olhos bem escuros. - Temos 

muitas coleções. Geográficos, astronômicos até de Anatomia humana. Mas imagino que 

queira de lugares, não é?  

- Sim - a menina respondeu. 

- Lugares reais ou imaginários? -  Perguntou a mulher. 

- Mas existem diferenças? - Quis saber a menina. 

A mulher se curvou, aproximando-se dela e pronunciou palavras em voz mais baixa:  

-Claro que não, mas nem todas as pessoas sabem disso. Só vocês, crianças, sabem que 

essas coisas são tudo a mesma coisa. Mas querem separar isso tudo na gente. Não deviam, 

não é?  

- Você está parecendo meu amigo botãoeiro -  a menina disse dando algumas risadas.  
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- O botãoeiro vem sempre aqui - continuou a mulher - não conta para ninguém, mas ele 

lê os livros para desparecer da cidade e buscar seus botões pelo mundo. Dá última vez, 

ficou aí nos livros muitos dias. Achei que nem fosse voltar mais. Arruma seu chá e fica 

dias por aqui. Ainda quer os Atlas? 

- Sim, sim -  disse concordando com a cabeça - esse botãoeiro!  

- Sente-se onde quiser. Eu gosto dessa mesa porque olho e daqui vejo os livros indo para 

o céu, fico sentindo eles flutuarem. É o meu sentimento com eles. Mas escolha o seu. Vou 

te dizer onde estão os Atlas, você pode ir lá pegar e eu levo alguns. Vê aquela prateleira 

-  apontou em uma direção - é lá. Vá, pegue alguns e eu pego outros. Esses livros do 

mundo são pesados. 

A menina sentou-se em uma mesa logo após o primeiro hall de escadas. Já estava com 

alguns Atlas e começou a passar as páginas. Eram bem parecidos com os que tinha em 

sua escola: muitos mapas com cores que se repetiam, com símbolos e palavras que se 

repetiam, cheios de legendas obsessivas. Continuou folheando assim mesmo.  

A mulher chegou com muitos outros na mão: 

 -Aqui. Trouxe atlas de muitos lugares, misturei tudo, lugares reais e imaginários, mas 

esses são todos lugares já que existem. Tem também esses aqui! - Ela colocou mais uma 

pilha na mesa. - São dos locais que não existem, que ainda serão criados, eles estão todos 

atualizados, semana passada muitas crianças nos visitaram e eu pedi a elas que os 

deixassem todos bem novos. Foram muitos giz de cera e lápis coloridos, mas estão lindos. 

Agora são todos seus. Pode sentir à vontade.  

Lentamente voltou para sua mesa, não sem antes parar em diversas estantes e ajeitar 

alguns livros e desajeitar outros.  

- Agora sei por que tantas ruas tortas nessa cidade. São tortas de todos os lados, inclusive 

de baixo para cima - pensou a menina enquanto abria um atlas de lugares que ainda não 

existem e contemplou maravilhada aquelas diversas páginas.  

O dia passou rápido. As horas voaram ao mesmo tempo que pareciam paradas. Ficar no 

entretempo do rápido e do lento coadjunam as pessoas com o lugar. Ela vivia esse 

momento em que parecia fincada em cada página dos Atlas, enquanto dava pernadas por 

eles. Só voltou para o entorno, quando viu o botãoeiro chegar até ela. Ele vinha 

carregando uma bandeja com xícaras, bules e alguns potes. 
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- Olá! Você sumiu. Eu trouxe nosso chá. Está aqui. Hoje não fiz torta de maçã com 

chocolate amargo, mas encomendei biscoitos de gengibre e bolinhos de chuva. Trouxe 

minha coleção preferida de xícaras, estão estaladas pelo tempo, pelo uso e pelos 

empréstimos. Ontem uma grande conhecida as trouxe para mim em sua viagem. Fazia 

muito tempo que não as via. Quer um pouco de chá?  

- Café com leite. Prefiro.  

A menina ficou muito feliz em ver o botãoeiro por ali e continuou falando: 

 - Vejam quantos Atlas maravilhosos! Tantos lugares que existem e não existem. Depois 

que fizer meu mapa, acho que farei um Atlas. 

O botãoeiro respondeu por outros caminhos:  

- Esse lugar em que estamos é mágico. Sempre venho aqui para falar com meus botões. 

É falando com eles que consigo criá-los. Deixá-los bem à vontade no mundo. Que bom 

você estar aí falando com os mapas.  
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Pegou uma xícara de chá e a levou até a boca, apreciando: 

 - Adoro essas folhas de Camellia sinensis. Ainda bem que o vento nos brindou com elas.  

A menina apenas olhava com os olhos bem abertos. O botãoeiro não parava de falar: 

 - Tenho muitos Atlas guardados. Todos de botões. Deve fazer o seu também. Tem tantas 

histórias sobre esse nome. As coisas são assim, nós inventamos as histórias e depois elas 

viram histórias. Tanta gente conta sobre elas. Gosto mesmo é daquela cordilheira que tem 

esse nome. São tão belas as montanhas! 

A menina continuava a passar as folhas. Às vezes comia um pedaço de biscoito, mordia 

um bolinho de chuva e tomava um gole de café com leite. Farelos caíam sobre as páginas. 

- Tenho sentido falta de minha terra - comentou o botãoeiro.  

Agora o olhar dele havia mudado. 

 - Talvez deva voltar por um tempo. Os lugares doem na gente. Ontem minha velha amiga 

me disse coisas que me fizeram mover no mundo.  

 Ele falava e recolhia as xícaras para a bandeja. 

 – Vim aqui para lhe dizer isso. O mundo está ficando curto para mim nesse momento. É 

certo que irei para além desses livros agora, mas nunca os deixarei por completo.  Preciso 

completar alguns pedaços que agora apareceram. A gente é assim, quando aparecem os 

rasgos, eles têm que ser remendados, mas nem sempre as agulhas e linhas estão onde 

estamos. Espero que você entenda.  

O botãoeiro levantou-se e começou a desaparecer por entre as estantes  com tantos livros 

e equilibrando a bandeja na mão. Antes de sumir por completo ainda falou:  

- Mas vamos chegar juntos em nossos lugares. 

A menina estranhou aquilo tudo, não entendeu muito bem, mas já se acostumara com os 

infortúnios das palavras como suas grandes belezas. Resolveu que deveria ver mais Atlas. 

Passou as páginas com mais intensidade. Havia ficado com a xícara na mão. 

- Vá visitar o mais antigo nomeador de constelações. Sua casa fica na rua dos Coentros. 

É a casa verde, logo no meio da descida...ou subida...depende sempre de onde se vem.- 

Foram as palavras da bibliotecária antes de a menina sair. 
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Constelações e Outras Tortas 

 

A casa era verde mesmo. A rua tinha coentro em todos os lados. A menina bateu na porta 

e foi logo atendida. Era um homem de estatura mediana, crescendo em direção ao teto. 

 

 

 Ela foi logo comentando: 

- Soube da fala de estrelas e constelações. Poderia me dizer algo, estou fazendo um mapa. 

O homem de cabelos bem escuros e lisos, de pele amendoada,  sorriu e falou: 

 - Falamos de muitas coisas, isso nos faz como gentes que gostamos de ser. Às vezes 

escolhemos falar mais de uma que de outras. Mas digo para você: meu povo gostava sim 

de olhar as estrelas e falar sobre elas. Quer entrar um pouco? 

A menina entrou e sentarem-se no entorno de uma grande mesa de madeira, num banco 

longo e comprido. O homem continuou: 
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- As paisagens do mundo têm suas histórias e suas geografias e nós fazemos parte delas. 

Olhar as estrelas, mesmo que se pareçam tão distantes, pode nos ajudar nesses encontros. 

É a nossa caminhada com o sol! 

- Como assim? - Ela quis saber mais. 

- É isso. Todos caminhamos com o sol e, incrivelmente, quando ele se esconde, é quando 

podemos ver melhor como somos andarilhos. Por isso, meu povo olhava as estrelas e as 

colecionava a partir de seus nomes. Eram e continuam sendo ótimas histórias de se ver e 

contar. -  Foi sua explicação. 

- Sim, como os biscoitos de gengibre que se aprende de outras pessoas e fazem parte da 

gente. - Foram as palavras dela. 

- Não conheço os biscoitos de gengibre. Mas tenho aqui uma torta de legumes que fiz. 

Você gosta?  

- Mais uma torta! - Pensou ela sem dizer nada. Apenas acenou com a cabeça. 

O homem levantou-se e pegou uma torta redonda,  com beiradas altas e trouxe até a mesa, 

dizendo: 

- Essa é uma torta de legumes e ervas que faço. Resolvi chamar ela de torta de Ema, em 

homenagem a uma ave que vive na terra, mas também no céu. Tem vários legumes 

picados dentro dela e com essa massa em volta que gosto muito. Espero que você também 

goste. 

Ele falou isso, partiu um pedaço e colocou em um grande guardanapo em frente à menina. 

Ela foi logo mordendo. Era boa mesmo. Um sabor bem diferente da torta de maçã que 

agora comia com chocolate amargo. Era peculiar. Tortas são peculiares, como as pessoas. 

Enquanto comiam, ele comentava ainda: 

- São muitas estrelas no céu, são muitas constelações. Todas com tantos nomes diferentes, 

todas lá para lembrar sobre nossas diversidades e saberes que temos desse grande mundo 

que vai muito além daquilo que podemos olhar. Por isso, sentir é importante, permite nos 

levar. Essa torta mesmo eu chamo de Ema, mas há muitos outros nomes possíveis para 

ela: Nhandu, Guaripé...muitos mesmo! E você, gostou? 
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Ela estava com a boca bem cheia para responder. Havia gostado muito. O dia fiou-se, 

ainda, em muitas constelações no céu e na terra. A noite ela pode ver as estrelas com 

outros olhares. 
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Um mapa e uma loja fechada 

 

Passaram-se mais alguns dias. Madame Callarani estava na porta da casa da menina, com 

um olhar sereno e estranho ao mesmo tempo. Fora lá para saber notícias da pequena 

garota que há dias não aparecia na loja de botões. O olhar dela era convidativo. 

  – Tenho estado ocupada com tantas tarefas de escola - a menina comentou - não tenho 

tido tempo para ir visitar vocês. Mas vamos agora! 

Subiram juntas a rua.  

O botãoeiro sorriu quando viu as duas entrarem. A pequena jerboa se deslocou para seu 

local de costume. 

 - Tenho algo para você -  disse o botãoeiro, caminhando para o interior da loja. 

 Voltou com uma torta de maçã com chocolate amargo e um pedaço de pano vermelho 

enrolado debaixo do braço. A bandeja com as xícaras e os bules preferidos já estava 

montada.  

- Convido-a para sentar à mesa.  

Partiu dois pedaços de torta e colocou em dois pratos com colheres ao lado. Eles 

começaram a comer. O botãoeiro serviu chá e café com leite.  

- Nunca mais me esquecerei do sabor do chocolate amargo.  É como os biscoitos de 

gengibre, os bolinhos de chuva. Sempre saborosos - ele disse. 

A menina nada falou, apenas continuou a comer satisfeita com o sabor. 

 - Tenho um presente para você - o botãeiro falou e entregou o pano enrolado para a 

garota, que engolia um pedaço de torta. Desenrolou lentamente. 

- É um mapa! Com muitas estrelas, como as velas das lanternas e luminárias. Pessoas, 

coisas, ruas, cidades, campos, cheiros, movimentos! - Ela não estampava felicidade.  

- É seu, de presente. Enquanto você fazia seu mapa de pano e retalhos, eu também fazia 

o meu, fazia o meu que era para você, era o meuseu, como as coisas deveriam ser, todo 

meuseu é também um seumeu. É para alegrar a parede, o chão, o que quiser -  falou o 

botãoeiro. - É  um mapa com muitas estrelas para lembrar coisas que não podem ser 
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esquecidas. Para lembrar que vivemos em um mundo com muitas diferenças e com coisas 

diferentes. As estrelas sempre guiaram as pessoas, mesmo quando existem aqueles que 

desejam apagá-las. Se você tiver dúvida para que lado deve ir, olhe para as estrelas, olhe 

para o céu à noite e uma delas vai te dizer, vai lhe dar esperanças. 

- O meu mapa também está prontamente inacabado - disse a pequena garota – e estou 

com uma xícara sua, desde nosso encontro na biblioteca.  

- Então agora que nossos mapas estão prontos, já posso partir - respondeu o botãoeiro - a 

xícara é sua também. 

- Partir? Para onde vai? Voltar para sua terra? Aquela menina de fora não deveria ter 

parado por aqui, ela não trouxe boas notícias para você. Agora deseja ir embora.  

- Vou para os meus outros lugares. Todos são minhas casas. Os lugares estão sempre em 

movimento, não param nunca. Essa é a harmonia desse mundo. Venustidade!  Temos que  

ser benevolentes. Olhando para os mapas que guardamos e criamos, sabemos a hora de 

originar-se. De nascer. Essa é a principal história do homem da fonte.  

- Você o conheceu? - Perguntou a garota. 

- Todos o conheceram, inclusive você  -  foi a resposta.  

- Mas vou ver você de novo? - Ela perguntou 

- Deixa eu lhe contar uma coisa.  Em uma de minhas andanças, encontrei duas pessoas 

que se tornaram grandes amigos. Viviam em um lugar que estava repleto de esperanças, 

era frio demais, mas muito aconchegante. Com eles, aprendi muitas coisas, mas a 

principal é a nossa amorosidade com o mundo e com os outros. Você tem o botão azul. 

Sempre me verá de novo. Ele está bem acostumado com você. Guardado em seus espaços.  

Ela consentiu com a cabeça e ele falava: 

 - E lembre-se de colocar um título no seu mapa, todos os mapas têm que ter nomes. Nada 

de coisas mudas. E, se for fazer o Atlas, coloque nomes também, ajudam na existência 

das coisas. Mas vamos comer nossa torta de maçã com chocolate. Viemos aqui para nos 

presentear. 
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E foi isso que fizeram. Passaram o resto da tarde comendo, jogando, brincando, 

conversando e dando boas risadas. Naquele dia, a loja fechou quando as estrelas 

apareceram no céu  à  noite. Constelações! 
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Muitos dias 

 

Passaram dias. Não se viu mais o botãoeiro, nem Madame Callarani. Pessoas 

perguntavam por eles. As perguntas sempre vinham com respostas: deveriam estar 

buscando mais botões.  A única pessoa que não perguntava nada era a mulher da 

biblioteca. Apenas sorria quando alguém comentava algo dessa história. Sorria e olhava 

para o canto em que o botãoeiro ficava a tomar seu chá por dias infinitos. “Um velho 

costume de minha terra”, dizia ele. Os costumes da terra dela eram outros. Seus traquejos 

eram diferentes. Mas eram traquejos.  

Mais dias se passaram. O frio daquele ano teimava em  ir embora. Para quem teve a 

sensação que o inverno estava cansado do lugar, se enganou. Continuava assobiando. A 

menina havia terminado seu mapa. Ele não estava pendurado em sua parede. Mas na porta 

da dispensa da casa onde ela morava. Ela gostava da dispensa.  

Um dia chegou uma carta em sua casa. Quando ela abriu, era apenas o desenho de um 

lugar, com as palavras: “Para não esquecer”. Era o desenho de um chafariz. Ninguém 

assinava. Desconfiou ser do botãoeiro, já que ele nunca assinava os bilhetes. Mas poderia 

ser de qualquer um, inclusive da menina loura que conhecera na beira do lago. Junto ao 

desenho, havia uma foto de uma grande área verde, algumas casas e uma senhora em pé 

sorrindo. Ela não sabia quem era e nem por que estava ali, mas era gentelugar. Teve uma 

grande afetividade e simpatia logo que a viu e pensou: “Precisamos nos conhecer algum 

dia desses”. 

Ela colocou o desenho e a foto na mesa em seu quarto, ao lado da xícara que tinha um 

pequeno estalo. Era sua coleção. 

O seu mapa permanecia lá na dispensa. Não havia melhor lugar para ele. Tinha um título. 

Feito com letras cortadas em panos de cores variadas e formas diferenciadas. Ao lado 

dele, o botão azul estava bem costurado. Dele escorriam linhas de diferentes cores que 

lembravam fios tecidos por aranhas e borravam as demais coisas que ali estavam. Era um 

mapa da cidade, mas também de muitas coisas, inclusive das que ainda não existiam, que 

estavam na fronteira de nascer. Tinha tubarões martelos borrados, buracos cheios da água 

da chuva, quinquilharias, biscoitos, bolinhos, tortas, chocolates amargos e muitas outras 

coisas, até um navio partindo, na dúvida, achou melhor colocar.  
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Todos que chegavam a casa admiravam aquele mapa. Era esplendoroso. Coisas de 

criança. Mapas que só as crianças sabem fazer e ensinar a fazer. Mapas de sentir. 

Na parte de cima, bem perto do leste, ao lado do botão azul, estavam as palavras: 

“Nunca um botão é um botão mesmo, a não ser que ele olhe você como botão”  

Era um mapa alegrando a parede. 

Um grande mapa contente, descansado e falante. 
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um único e peculiar posfácio 

A cidade continuava lá. Com sua praça 

no centro e com muitas poças da água. 

Algumas delas remendadas em um 

mapa escorrendo de suas fronteiras. 

Alagando e alargando o mundo. 

Molhando os pés.  

 

 

 


