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o pedacinho de carvão

A época de festas

é uma ocasião pa-

ra contar histórias, e, esteja você ouvindo a his
tória de um candelabro que se manteve aceso
por mais de uma semana ou a de um bebê que
nasceu em um estábulo sem supervisão médi
ca apropriada, essas histórias frequentemente
falam sobre milagres. Milagres são como espi-
nhas, porque, quando você começa a procurar
por elas, encontra mais do que jamais sonhara
que iria ver, e esta história natalina apresenta
uma grande quantidade de milagres, dependen-

do do seu ponto de vista.

A história começa com um pedacinho de carvão
que, para todos os efeitos, era capaz de pensar, falar e
andar por aí. Como muitas pessoas que se vestem de
preto, o pedacinho de carvão estava interessado em ser
artista. O pedacinho de carvão sonhava com um milagre — que um dia ele pudesse desenhar linhas pretas e
rústicas sobre uma tela ou, mais provavelmente, sobre
um peito de frango ou um filé de salmão ao participar
de um churrasco.

