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Olga e Tatiana eram irmãs gêmeas. 
Tinham doze anos e eram iguais em tudo. Mesma 

cara, mesma altura, mesma voz, mesmo corte de ca-
belo. Até a mesma pintinha atrás da orelha.

Eram tão iguais que os pais delas às vezes se con-
fundiam, sem saber quem era uma e quem era a outra. 

Só quem nunca se enganava era o cachorrinho Tu-
tu, que preferia a Olga e vivia pulando em volta dela.

Olga e Tatiana eram bailarinas. E só havia uma di-
ferença entre as duas. Olga era muito melhor bailari-
na do que Tatiana. 

Ela era a primeira aluna da escola de balé que as 
duas frequentavam, em Moscou, na Rússia, onde a 
família morava. 

Olga era tão boa que foi convidada a ser a bailari-
na principal na apresentação que os alunos da escola 
faziam sempre, no fim do ano. Com apenas doze 
anos, ela seria a estrela da noite — para inveja das alu-
nas mais velhas.

Já Tatiana não tinha inveja da irmã. Tinha orgu-
lho. Ajudava Olga nos seus ensaios em casa. 
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Mas Olga não tratava Tatiana muito bem. Irrita-
va-se com ela. Gritava:

— Segura esse cachorro!
Porque o Tutu não parava de pular em volta dela, 

atrapalhando seus passos.
Ou:
— Me traz um copo de água. Agora!
Ou:
— Vai pegar as minhas meias de lã!
E Tatiana fazia tudo o que Olga mandava. Tudo 

para ajudar a irmã a brilhar na grande noite.
Quando alguém confundia a Tatiana com a Olga 

e di zia: “Então você é a grande bailarina?”, Tatiana 
respon dia: “Não, não, a grande bailarina é a outra”. E 
acrescenta va: “Eu sou apenas a irmã”. Mas dizia isso 
com satisfação. Tinha orgulho de ser apenas a irmã 
da grande bai la rina. 

Era difícil dizer quem amava a Olga mais, a Tatia-
na ou o Tutu.
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