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O dia estava quente, o escritório um forno e as palavras queriam  

ficar no conforto úmido da minha cabeça. Resolvi abrir a porta e ventilar 

um pouco a imaginação lendo algum livro da minha biblioteca. 

Ainda com a maçaneta na mão, vejo a minha filha sentada  

na bancada com o meu livro gigante italiano, o nosso livro preferido!



Nossos olhares se cruzaram, um pequeno  

sorriso foi trocado e, como um radar ultrassônico, 
comecei a buscar alguém mais rondando a área.  

Mas aparentemente minha filha estava sozinha.

Sentei ao lado dela, que estava acarinhando 
cada folha de papel do livro italiano gigante, e,  
como eu já desconfiava, começaram as perguntas:

 — Pai, quem inventou o papel?
— Foram os chineses — respondi  

 com ar de sabe-tudo.



De repente, comecei a ouvir  

uma música. Alguém estava 

escutando um rock dos bons  

por perto! Mas quem seria, se 
estávamos só os dois em casa? 

Levantei para procurar, quando  
veio mais uma pergunta:

— Pai, quem inventou o rock?
— Foram alguns americanos  

que queriam balançar o esqueleto.







Assim que respondi, levantei para recomeçar minha busca pela  

origem do som, mas a música havia terminado e ao mesmo tempo  

uma fresta de sol atingiu o livro gigante italiano e...

— Pai, quem inventou o Sol?
— Ele nasceu de uma explosão  

ocorrida há bilhões de anos. 


