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C
aía uma garoa fina. A escola, um prédio de dois an-
dares que ocupava metade do quarteirão, espelha-
va o cinza uniforme do céu outonal na fachada sem 
adornos. A mamãe deixara Leila diante do portão 
principal, por onde naquele momento entravam me-

ninos e meninas de galochas e capas de chuva coloridas, reluzentes 
de água. Ela tinha sete anos e era o seu primeiro dia de aula naque-
la terra que não era a sua.

Leila atravessou valentemente o pátio sem se desviar das poças. 
Naquela manhã, apesar do tempo encoberto, carregava um peque-
no sol dentro de si. Na véspera, a mamãe lhe dissera que aquela 
escola era especial, estava preparada para receber os filhos dos 
estrangeiros. Mamãe falara sorrindo com os olhos. Aquilo deixara 
Leila confiante. Mesmo assim, ao entrar na escola nova, ela evitou 
olhar para trás, com medo de perder a coragem caso visse a silhue-
ta da mamãe delineada no portão, ou, o que poderia ser até pior, 
seu casacão azul se afastando em direção ao ponto de ônibus.

Uma vez dentro do pátio, Leila observava tudo com olhos arre-
galados, quase sem piscar: o recreio cimentado, flanqueado por 
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uma fileira de árvores desfolhadas; as janelas escuras e apagadas, de vidros fechados e 
indiferentes; as crianças de várias idades, que riam e gritavam, sem ligar para o frio. As 
pesadas mochilas presas às costas sacolejavam, produzindo um som engraçado, como 
os cavalos quando trotam com uma ferradura solta. 

Tocou o sinal, as crianças se organizaram em filas paralelas, mas seus gritos pare-
ciam abafados pelas nuvens baixas. Uma mulher de guarda-pó cinzento se aproximou 
de Leila e estendeu-lhe a mão. A mulher falou numa língua incompreensível, puxando-a 
com delicadeza. A mão da mulher era macia e quente. Leila deixou-se levar.

Se alguém se desse ao trabalho, anos depois, de perguntar a Leila o que fora o seu 
primeiro dia de aula numa língua que lhe era menos familiar que o miar dos gatos e o 
latido dos cães, ela apenas diria que a professora escreveu números na lousa e então 
houve mais um recreio, durante o qual ela ficou num canto observando as demais crian-
ças, e depois uma aula na qual lhe pediram que copiasse uma página de um livro de 
capa mole, colorida, com a imagem de um senhor de chapéu segurando um revólver – o 
que ela fez desenhando as letras uma a uma, pois era analfabeta. Então tocou o sinal 
que marcava o fim da manhã. 

Dessa vez não foi necessário que a mulher de guarda-pó a conduzisse até o refeitório, 
Leila sentia fome, e a mamãe lhe explicara que a escola, naquela terra estranha, durava 
o dia inteiro. Leila seguiu as demais crianças que corriam em direção a uma porta gran-
de que se abria para o pátio, atrás da fileira de árvores peladas. 
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