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“Clarinha não acreditava no que via. Parecia
que não estava mais no planeta Terra, que tinha
saltado para o espaço. Era como se ela fosse
mais uma estrela entre todas as outras.”
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Uma noite diferente

— Vou contar uma coisa que vai ter muita graça para você. É uma maluquice
que acontece de verdade. Duvido que você e suas amigas tenham inventado
alguma coisa tão esquisita e bonita — disse o pai, fazendo suspense.
Os olhos de Clarinha se desviaram do céu por um instante e brilharam mais
do que as estrelas.
— Conta logo, vai.
— Muitas das estrelas que estamos vendo agora no céu podem não ter mais
nenhuma luz. Podem estar mortas, sem brilho.
Clarinha pensou: “papai deve estar com sono”. Mas pediu satisfação:
— Como pode, pai, a gente ver algo que não existe mais?
Leonardo disse que as estrelas estão tão longe da Terra, tão longe, tão longe,
tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que quando a luz delas chega até onde
estamos pode ser que já tenham perdido o brilho. Como a distância é gigantesca,
a luz sai da estrela e passa um tempo enorme viajando. Um tempo de
muitas vidas. Quando a luz finalmente chega até aqui, a estrela
que ficou para trás já esgotou toda sua energia e se
apagou. É como se tivesse morrido.

No início da noite, quando a luz do dia vai embora e tudo fica com um jeito
estranho e uma cor esquisita, Clarinha andava distraída pela rua com seu
pai, Leonardo. Andava é só um jeito de dizer, porque, na verdade, ela pulava
seguindo os desenhos da calçada. Quando um cão latia no portão, Clarinha
assustava-se. E, de vez em quando, olhava para as nuvens enquanto a claridade
diminuía lentamente.
De repente, Clarinha parou quando viu a primeira estrela brilhante.
Primeira e única, porque só havia uma.
— Tem mais, muito mais do que uma — corrigiu o pai quando ela
reclamou que o céu estava muito sem graça.
— E por que não consigo ver?
E o pai explicou que as nuvens, a poluição
e as luzes atrapalhavam a visão do céu e
escondiam as estrelas e os planetas,
mesmo aqueles que poderiam ser vistos
sem o auxílio de telescópios.

Leonardo sorriu de satisfação. Quando era menino, tudo parecia ser mágica.
Mas quando começou a ler sobre o Universo e as estrelas descobriu que não era
mágica: tudo aquilo tinha explicação, e vinha sendo estudado por cientistas há
muito tempo. Talvez a sensação de mágica estivesse relacionada a um certo ar de
mistério que o céu da noite tem. Mas, agora, pensando bem, o que sentia era
fascínio. Então, Leonardo lembrou-se de mais uma coisa que tinha todo jeito de
magia, embora fosse bem real.
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Desenhos no céu
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A gente antiga

Na segunda-feira, Clarinha voltou para a escola e contou a novidade
para os amigos. Mas ninguém entendeu por que ela tinha gostado tanto
daquela noite. Parecia que não olhavam para o céu havia muito tempo.
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— O céu tem muitas estrelas,
que brilham muito, e daí?
— Algumas delas podem ter se
apagado. Qual o problema?
— Elas estão tão longe e são muitas. Que
diferença faz?
Clarinha ficou acanhada e sentiu-se meio boba.
Será que só ela ligava para coisas do céu? Para um
assunto que quase não caia nas provas...
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Em casa, o pai disse que os amigos
dela não tinham culpa de não gostar:
— Não dá para gostar do que não
se conhece. Você mesmo, lembra? Só
começou a gostar de olhar para cima
quando viajamos para um lugar onde
dava para ver o céu limpo. Quando seus
amigos tiverem a mesma oportunidade, eles
também vão adorar olhar as estrelas.
Leonardo prometeu que voltariam àquela
mesma cidade, não só para ela apreciar o céu à
noite, mas também para conhecer alguns desenhos
formados pelas estrelas.
Clarinha ficou com aquilo na cabeça.

Na escola, Clarinha não se deu ao trabalho de tentar convencer
os amigos das coisas lindas que tinha visto outra vez no céu.
Começou a ver aquilo como uma diversão secreta entre ela,
seu pai e os antigos, que era como o pai chamava as pessoas que
tinham vivido muito, mas muito antes do avô dela.
Um dia Clarinha ficou esperando o pai chegar em casa para
perguntar: — Pai, quem foram esses antigos que descobriram
tantas coisas só olhando o céu?
Leonardo riu da curiosidade sem limites
e da memória da filha. Pegou alguns livros
da estante e empilhou no chão, ao lado
do sofá, para contar as coisas
direito, sem errar muito. Contou
sobre povos antigos que viveram
em tempos inimagináveis,
quando não existiam carro,
celular, televisão, tênis, prédio,
luz elétrica, computador
e tantas outras coisas
importantes para
as pessoas que
vivem hoje.
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— Esses povos não tinham nem telescópios ou binóculos para ver um pouco
melhor as estrelas. Mesmo assim, foram pessoas muito estudiosas e observadoras
que dividiram o ano em cerca de 360 dias, e, o dia, em 24 horas. Essas pessoas
viveram em civilizações na região que hoje chamamos de Oriente Médio, onde
ficam países como Arábia Saudita, Israel, Jordânia, Irã e vários outros. Tudo isso
a partir das observações celestes. E sabe quando isso aconteceu? Alguns milhares
de anos atrás. Ou seja, faz muito, muito, tempo mesmo que as pessoas tiram
ensinamentos importantes olhando para o céu. Viver no mundo da Lua não é
perda de tempo, como dizem, não é? — brincou Leonardo.
Clarinha ficou séria e achou que era realmente incrível que alguém já
tivesse pensado em tudo aquilo há tanto tempo só olhando estrelas. E sem um
binoculozinho para ajudar!
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