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História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar,
de Luís Sepúlveda, oferece-nos uma história fascinante em
que as personagens nos conduzem a frequentes reflexões,
através das suas atitudes.
Tudo começou com uma gaivota que, ao mergulhar no mar
para pescar um peixe, foi subitamente “engolida” por uma
onda de maré negra, uma enorme mancha de petróleo. Para
tentar salvar-se, procurou voar, contudo, apesar de lutar
desesperadamente, não conseguiu e caiu numa varanda
onde estava Zorbas, um gato preto e gordo do porto de
Hamburgo, que tentou cuidar dela, mas de nada serviu pois
ela não resistiu.
Pouco antes de morrer, a gaivota pediu ao gato para
chocar o seu ovo, cuidar do passarinho e, por último,
ensiná-lo a voar. Zorbas, simultaneamente sensibilizado e
preocupado, pediu ajuda aos seus amigos gatos Colonello,
Secretário e Sabetudo, e todos trataram do ovo. Depois do
passarinho nascer, deram-lhe proteção e alimento como se
fossem seus pais. Após algum tempo e com a colaboração do
gato Barlavento, descobriram que era uma gaivota fêmea.

Os cinco amigos fizeram o ritual do batismo dos gatos do
porto, e deram-lhe o nome de Ditosa. Para a protegerem
dos humanos, ela foi viver para o “Bazar do Herry”, onde
também vivia o gato Sabetudo. Os cinco, para cumprirem
com a sua palavra, decidiram ensinar Ditosa a voar, mas
revelou-se uma tarefa extremamente difícil. Como proceder
se não sabiam voar?! Nem a ajuda da enciclopédia do
Sabetudo, nem outros recursos faziam com que a gaivota
conseguisse voar... Mais tarde, tiveram a ideia de comunicar
com um humano, contudo, estavam com algum receio que
isso fosse perigoso para eles!
O que terá acontecido?
Será que eles falaram com o humano?
Será que Ditosa vai conseguir voar?
Leiam este livro fantástico e ficarão maravilhados como
eu. Posso dizer-vos que esta narrativa reforçou em mim o
sentimento da entreajuda, mesmo quando somos diferentes.
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