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Para Beth Fontes, Sueli Cagneti e os sabiás.

Às tardes de sábado.
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Prefácio

Ler coisas bonitas é um jeito de amaciar a vida.

Elizabel e o sabiá, o poético texto de Jura Arruda, é uma dessas coisas belas 
que falam com a alma da gente. Mesmo tratando de dores e tristezas que 
algumas perdas nos trazem, a história de Elizabel longe está de um enredo 
triste.

Diante da dor da partida do avô, a menina relembra palavras que ele dizia 
com frequência: “Saudade se cura com boas doses de lembrança, Bel”. 
Em sintonia com essas palavras, ela se recolhe no jardim do avô, espaço 
que ambos tanto amavam e que, obrigatoriamente, teria que abandonar. 
Ali, em suas conversas com uma aranha, um sapo, uma joaninha, Elizabel 
encontra alento, ao alinhavar suas memórias.

Alento? Sim! Para as suas perdas: do avô, de uma casa, de um jardim, de 
um sabiá. Paralelamente a isso, Bel encontrará em sua nova vizinha alguém 
que sofre um mal semelhante: a perda de um amigo, do filho, do marido, da 
ilusão.

O desenrolar dos fatos, daqui para a frente, deixo por conta do leitor. A 
beleza da linguagem, dos encontros, do (des)choro, do caminhar lento 
para o desfecho inesperado é... Ah, não vou contar. Que o sabiá possa 
cantar muitas outras vezes, e mais outras tantas, para quem tiver a deli-
cadeza de deixar que ele pouse e cante/conte em seu ombro.

Se este livro que está nascendo é para crianças, adolescentes, jovens, adul-
tos ou idosos, eu não sei dizer. O que sei é que ele faz, sim, o leitor sentir 
a vida de uma forma bem mais macia, independentemente da idade. Isso 
porque esse escritor paulistano, que se fez catarinense, a cada obra se mos-
tra mais afinado, feito um sabiá!

Sueli de Souza Cagneti
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Grilos de fraque soltam notas agudas como as de violino; sapos – que 
tem sapo no jardim sim, senhor! – entoam notas graves de violoncelo; e 
borboletas, em seus voos de batutas, regem a orquestra ao ar livre.

Compassos de pausas ficam por conta do silêncio das flores, do cami-
nhar de um caramujo, da formiga lépida e rasteira e do leve suspirar de 
uma joaninha a subir pelos galhos da tangerineira.

Jardins são sinfonias, você já percebeu?
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Aconteceu um dia que a sinfônica do jardim ganhou uma sensível violo-
nista com voz suave de fada. A menina Elizabel.

Elizabel é dona do jardim, mas nem desconfia. Pensa que é do avô, que há 
pouco partiu; ou do tio, que ficou e também é dono da casa pintada de 
azul cremoso, com alvas janelas e um portão imenso que parece a entra-
da de um palácio. Ou do homem de gravata que entrou ontem pisando o 
tapete da sala com um sapato de verniz de doer a vista. 

Parte um
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Ser dono não é ter posse escrita e registrada. Pode-se ser dono apenas 
por pertencer. Ou por trazer dentro.

É de manhã, cedinho, quando Elizabel chega pisando a terra batida com 
a ponta dos pés, em saltos ágeis que bem poderiam ser da coreografia de 
Quebra nozes, mas é só felicidade.

Elizabel, sabe-se lá por que motivo, acordou feliz. É como se o despertar 
tivesse levado embora a dor que possuía, a saudade que sentia, o vazio da 
ausência. Isso acontece às vezes. A dor vai se apequenando até que vira 
brisa. E brisa não machuca ninguém.

Ela sentiu muito a perda do avô, mas o tempo foi transformando a dor em 
brisa e agora a menina está rodopiando debaixo da tangerineira, perto 
das flores de cera. Não feito bailarina, mas como uma criança que faz o 
mundo girar.

Elizabel para. Ficou tonta, tonta. Respira fundo sorrindo. Que sensação 
boa é fazer o mundo girar até entontecer! É coisa de amor, talvez, porque 
ela sabe amar. É coisa de doida, talvez, porque sabe ser doida quando o 
mundo lhe aperta.

Compôs uma música nova. É isso.

Elizabel e o sabiá_miolo.indd   8 05/11/2021   13:28



Canta para o jardim imaginando que o avô também a ouve.

Arte pode salvar. Elizabel está salva.

A música para. O brilho do verniz do sapato do homem de gravata entra 
sem convite e pisa o tapete da casa do avô da menina do jardim.

Ela sente uma coisa.
Larga-se no chão, vê passar uma lagarta sonsa, vê uma pétala cair, lem-
bra-se de quem foi embora. Uma aranha desfila por sua teia, para diante 
de seus olhos e parece questionar:

– Vai ficar aí, menina?

A menina fica.
O homem sai.

O tio chama Elizabel para dentro, precisa lhe falar. Ela levanta sabendo 
que notícia boa não chega assim. Ninguém chama a gente para dentro 
desse jeito, se não for notícia ruim.

– Nós vamos embora, Bel. Eu vendi a casa.

– Com o jardim junto?

– O jardim faz parte da casa.

Uma lágrima escorre de seu olho esquerdo, que sempre foi mais sensível 
que o direito, enquanto ela olha para o tio esperando que ele diga ser 
brincadeira e que eles viverão ali para sempre. O tio não diz nada. Outra 
lágrima rola do olho esquerdo de Elizabel.
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A menina volta ao jardim. Agora, ela caminha pé ante pé, contando os 
passos pela trilha que o avô construiu e sentindo o toque úmido e frio 
das pedras dolomitas. Parece massagem quando Elizabel pisa lentamente 
nelas. Ela sente cada toque.

Senta-se em um banquinho. Ao lado, flores amarelas e brancas aguar-
dam. Ajeita o violão sobre uma das pernas... 

Druuummm, faz o violão, quando ela corre os dedos pelas cordas.

Druuummm, druummm. 
Druuummm, druummm, druummm.

Entre as folhas de um ipê 
Ouço vindo um sabiá 
Sua casa é na imensidão 
Do azul do céu que há 
Vejo vindo um jabuti 
Entre as flores de maracujá 
Sua casa não lhe deixa, não. 
Que inveja que me dá…

As malas estão prontas, esperando no alpendre.

O tio tem o molho de chaves na mão.

– Tá na hora, Bel!

Druuummm, druuummm.

Não me olhe assim, jardim 
Que me parte o coração. Ah! 
De lembranças vou viver 
De saudade vou voltar. Ah!

Elizabel e o sabiá_miolo.indd   10 05/11/2021   13:28



Um vento ou uma lembrança faz revoar os cabelos da menina, como o avô 
fazia quando queria dizer-lhe algo. “Saudade se cura com boas doses de 
lembrança, Bel.” Depois, ele colocava as mãos em seus ombros e suspirava.

    Um sabiá desce da tangerineira. 

    Ele pousa sobre o ombro de Elizabel.
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A menina faz o caminho de volta pelas pedras dolomitas que lhe massa-
geiam os pés, que é um jeito de esquecer o aperto no coração. Da calçada, 
ela volta a olhar para a casa azul cremoso. “Tão parecida com o céu, a 
casa do vovô.”

O portão se parece, agora, ainda mais com a entrada de um palácio. E pa-
rece ainda mais que tudo foi um sonho. Elizabel entra no carro, o portão 
é fechado. Por entre as grades, ela vê o jabuti e o sabiá, aperta um pouco 

os olhos e enxerga a joaninha e a aranha. Força um pouco mais a 
vista e vê que o sapo e o grilo se despedem dela com lágri-

mas nos olhos.
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