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UM DIAouMALUCO
A pequena Bel e o grande
e barulhento mundo
Dionisio Jacob
ilustrações Cárcamo

Tudo aquilo que aconteceu naquele dia maluco
teve início numa tranquila manhã lá no Bairro Alto.
Esse bairro é assim chamado precisamente por se situar na parte mais alta da cidade. Quem já passou por
lá sabe que é cheio de ladeiras, com algumas ruas
muito, muito inclinadas. Para quem vem do centro, o
Bairro Alto começa no belo Parque das Bromélias, a
parte mais baixa da região. A partir daí é um subidão
só. São ladeiras e ladeiras, cortadas por grandes ruas
e pequenas travessas. É importante ressaltar essa
geografia, pois ela foi em parte responsável por aqueles inusitados acontecimentos.

Tudo começou quando Isabel foi levar o lixo para fora. A pequena
Bel, como é mais conhecida na família, tinha seis anos e estava passando uns dias na casa dos seus tios. E a casa dos tios da Bel ficava no fim
da rua mais alta do Bairro Alto. Além disso, para se chegar até aquela
residência simples, mas simpática, era preciso subir uma escadaria de
uns trezentos degraus! Essa subida se constituía num verdadeiro exercício físico, mas a vista valia a pena. Dava para ver boa parte da cidade se estendendo lá embaixo, em volta do rio Pindongas.
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