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Bom mesmo é correr?

Correr de? Correr para?

Que surpresas nos reserva a história – cheia de humor, mas 
tão emocionante e verdadeira – desses dois adolescentes, 
Daphne e Johnny, aparentemente diferentes em tudo?

Por que, vindos de tão longe, eles parecem viver entre nós 
e nos segredar tristezas e sonhos, que testemunhamos, 
aqui, tantas vezes?

Como nas melhores leituras, esta novela, criada 
especialmente para adolescentes, tem muitos convites 
para ser lida e, entre risos e ternuras, ser revisitada, para 
novas e muitas descobertas.



Para Bertrand e Natalie,  
que adoram correr juntos  

e a quem amo profundamente.
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Não gosto muito de escola. 

Este ano, além de tudo, estou repetindo. Isso me mata, 
porque passaram todo mundo, menos eu. Disseram que 
eu era muito lento. É claro que nunca me viram correr! 
Corro tão rápido quanto o herói do filme, quando a lín-
gua de lava fervente quer alcançá-lo para carbonizá-lo! 
Às vezes, corro tão rápido, que nem minha sombra con-
segue me seguir! Mas não contei para eles. Não estavam 
nem aí para minhas corridas, minha sombra, nada disso 
– sei muito bem. Só chorei um pouco, escondido, no ba-
nheiro (o único lugar onde é possível chorar na escola: 
em qualquer outro, há um monte de olhos espreitando).

Já não tinha muitos amigos antes, agora é que não tinha 
nenhum mesmo. Bom, ainda era o começo do ano, ain-
da dava tempo de consertar isso – pelo menos, era o que 
mamãe me garantia... Ela sempre fala coisas desse gêne-
ro, para me animar. Finjo acreditar, para não chateá-la, 
mas cheguei à conclusão de que a vida normalmente é 
mais dura para as crianças do que as mães acham.

Não gosto muito da escola, porque todo mundo goza 
minha cara. Por que eles fazem isso? Por um tanto de 
razões, acho: porque eu gaguejo muito, porque não 
entendo as coisas rapidamente, porque sempre tenho 
vontade de estar em qualquer lugar, menos na sala de 
aula, porque sonho.

Não sou feliz na escola. 

Mas gosto de andar até lá.  
Vou contar o caminho para chegar à escola. 

Sempre vou sozinho, livre. Em todos os outros lugares, 
há alguém para me dar ordens: “Faça isso, faça aquilo, 
não assim, não assado...”  É de matar! Na rua, faço o 
que quiser. Eu decido: vou pular esta poça de água, 
e – upa! – pulo. Vou atirar naquela castanha, e atiro. 
Ninguém para me contrariar!

Na rua, sou o rei! 

Fora dali, são outros quinhentos,  
como diz meu vô.
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Conheço o caminho de cor: Rua Paraíso, depois Rua 
das Flores, Rua do Fogo e, para terminar, Rua Pasteur, 
onde fica minha escola. Pasteur é o nome dela e tam-
bém de um sábio. Parece que ele descobriu uma vaci-
na contra a raiva, mas a raiva que se pega quando os 
cachorros nos mordem, não a que sentimos quando as 
pessoas gozam a gente. 

Contra essa, Pasteur não fez nadinha. Se uma criança 
enraivecida tivesse mordido um cachorro, talvez ele 
tivesse se interessado pelo assunto, mas, enfim, isso 
não aconteceu.

Até então, eu achava que todas as crianças, mais ou me-
nos felizes, iam à escola, como eu. Que era preciso acei-
tar, quando não gostávamos daquilo. Até que trombei 
com ela.

Ela, que não vai à escola.

Ela, que é livre como o ar. 

Encontrei-a numa manhã. Eu corria à toda, porque eram 
oito e vinte e oito no meu super-relógio. Não tinha nem 
tempo de checar se minha sombra estava me seguindo. 
E essa menina também corria... bom, ela corria como 
correm as meninas que não sabem correr: arrastando o 
bumbum! 

Ao ultrapassá-la, não pude me impedir de lhe dizer:

— Vo... vou chegar antes de você!
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Ela me olhou e respondeu:

— Ficaria surpresa. Cheguei.

E parou de uma vez, na Rua do Sol, em frente à padaria, 
cuja porta ela abriu.

— Rá! É... é tarde demais para... para comprar doces!

— Que nada! — ela disse e entrou.

Pensei: “Que cara de pau!”

Então, voltei a correr, porque, agora, por causa dela, que 
tinha me atrasado, eram oito e trinta, e dava para ouvir 
dali o sino da escola, e, se não quisesse ouvir outras coi-
sas, era melhor pôr sebo nas canelas, como também diz 
meu avô. 
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Não pensei mais naquela meni-
na, mas, na manhã seguinte, por 
volta das oito e quinze, quem me 

ultrapassa, galopando? Bingo: 
a mesma menina!

— Não precisa co... co... cor-
rer. — eu lhe disse. — Não 
está atrasada!

Ela não respondeu nada e 
entrou na padaria. 

Tampouco eu estava atrasado e ado-
ro doces; eram duas boas razões para esperar 

por ela. Ela saiu com a boca já cheia e uma 
baguete, faltando um pedaço, na mão. Aquilo 

me fez rir.

— Você vai à es... es... à escola com sua ba... sua ba... sua 
baguete?

— Não senhor. — respondeu.

Já que não éramos dois irmãos nem duas irmãs, para  
armarmos uma briga, disse para mim mesmo que, de 
todo modo, ela era apenas uma menina que queria se 
fazer de esperta. Dei de ombros – o que não foi fácil, 
dado o peso da mochila que carrego nas costas – e foi aí 
que ela disse:

— Não vou à escola. 
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