O Meu Pé de Laranja Lima
de José Mauro de Vasconcelos

O meu pé de laranja lima, da autoria de José Mauro de
Vasconcelos, conta-nos a história encantadora
de um menino de seis anos, chamado Zezé,
que vivia numa localidade chamada Bangu, no
Brasil, com os seus pais e os seus cinco irmãos.
Zezé era um menino pobre, mas muito curioso
e inteligente. Tio Edmundo, de quem era muito
amigo, dizia que ele era precoce, pois, sem
ninguém saber como, aprendera a ler sozinho.
Anunciava que, quando crescesse, queria ser
poeta e sábio e usar gravata de laço. A sua vontade
de aprender era tanta que mentiu na idade para
poder entrar um ano mais cedo para a escola e
tornou-se o melhor aluno da sua turma.
Zezé era um menino muito irrequieto. Lá
em casa diziam que ele tinha o diabo no corpo.
Na escola, a sua professora, D. Cecília, dizia
que ele tinha um coração enorme. Na verdade,
Zezé repartia o pouco que tinha com os colegas
ainda mais pobres do que ele. Nas horas livres,
também engraxava sapatos para ajudar a família,
visto que o pai estava desempregado.
Um dia, mudaram para uma casa que tinha
um pé de laranja lima no quintal. Zezé afeiçoou-

se à árvore e, a partir daí, menino e árvore
passaram a ser os melhores amigos. Chamavalhe carinhosamente Xururuca e contava-lhe
todos os seus segredos.
Zezé gostava de se pendurar nas traseiras
dos automóveis, mas um dia o senhor Manuel
Valadares, o "Portuga" que vivia lá na terra,
apanhou-o e deu-lhe uma lição. Apesar de ele
ter ficado muito zangado, mais tarde tornaramse grandes amigos. A sua amizade era tão forte
que, certo dia, Zezé perguntou ao "Portuga" se
queria ser pai dele, até lhe propôs comprá-lo em
prestações, para ajudar a sua família. O senhor
Manuel emocionou-se e explicou-lhe que o seu
lugar era junto da família.
No dia seguinte, Totoca, o irmão mais velho de
Zezé, foi ter com ele junto ao pé de laranja lima
e contou-lhe uma curiosa novidade.
Qual seria essa novidade?
Se quiserem saber terão que ler o livro.
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