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QUE
CHATEAÇÃO!!!
			
Bem naquela semana, cheia de festas
e atividades marcadas pela escola e por seus amigos, Maria
Isabel pegou um resfriado de derrubar qualquer um na cama,
tremendo de frio em pleno calor e sol de verão. Quando a
febre se prolongou, a mãe de Maria Isabel, Juca, decidiu que
era hora de chamar o dr. Fredi, médico e amigo da família.
No final, Maria Isabel estava mesmo era com faringite e te
ria que ficar uma semana de cama, pelo menos. E não teve
jeito: com tanta dor no corpo, temperatura elevada no ter
mômetro, sono o tempo todo, não ia dar para sair de casa.
O pior era não poder ir à escola com Alice, sua melhor
amiga. Alice e Maria Isabel têm orgulhosos oito anos, moram no mesmo prédio e frequentam a mesma escola: a Escola do Quintal. Alice mora no apartamento 62 e Maria Isabel,
no 21. Por causa disso, é Alice quem toma o elevador de manhã todos os dias, para no segundo andar e pega a amiga
em casa antes de saírem.
Mas desta vez tudo foi diferente: a mãe de Maria Isabel
avisou que a filha estava doente e teria que ficar em casa.
Mal soube da notícia, Alice pensou: “Que pena, vai ser
muito sem graça ir para a escola sem a Maria Isabel”.
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Então Alice teve uma ideia. Logo que entrou no elevador,
pediu o celular para a sua mãe, Ciça, e enviou um sms para
o celular da Juca:
Juca, você poderia mostrar esta mensagem
para a Maria Isabel? Lá vai: “Oi, Maria Isabel.
Você está de cama? Vai ser muito chato ir
na escola sem você”.

Juca leva o celular para Maria Isabel, que está em seu
quarto, amuada, mas responde na hora:
É, tenho que ficar deitada.
E estou com tosse e com febre.
E de muito mau humor! Não vem
me visitar, senão você vai pegar
faringite também.

Tô morrendo de
saudades, Maria Isabel.
E cheia de novidades
pra te contar.

Eu não estou conseguindo
falar, minha garganta dói. Não
dá pra gente conversar por
telefone. Mais tarde vou tentar
ler aquele livro de suspense
que começamos a ler juntas.
Mas falar... nem pensar!

Bom, se não posso te visitar e você não
consegue falar, e se eu te escrever? Depois
da escola vou deixar um bilhete pra você
contando as novidades. Combinado?

Legal, Alice. Boa aula!

Na hora do recreio, Alice passou boa parte do tempo
observando a agitação geral, só para poder relatar o que viu,
em detalhes, para sua melhor amiga. Depois anotou tudo
numa folha do caderno.
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