
Uma história de infância 

 

 

Esta história é sobre Ana, uma menina com 13 anos, que pensava que os 

jovens estavam muito viciados na “internet”, nos “smartphones” e que se esqueciam 

da vida real. Isto era o que ela pensava em 2023!  

Ela costumava dizer “a vida é curta, por isso é necessário aprender a vivê-la.” 

Dizia vezes sem conta para cativar os jovens e para os informar de que a vida era 

curta e o passado não regressava.  

Seu pai tinha falecido pouco tempo antes de Ana ter estes pensamentos. Ana vivia 

com a mãe e com os dois irmãos mais velhos, já casados e com filhos. Os irmãos 

pensavam que depois do pai falecer, Ana tinha refletido um pouco mais sobre a vida. 

O Sr. Augusto costumava dizer: “O amanhã não nos pertence, o ontem já nos fugiu. 

Haverá sempre problemas, mas temos de nos focar nas coisas boas.” Foi assim que 

Ana criou o seu grupinho para ajudar os jovens e o ambiente. E esse era o seu lema. 

No seu grupo costumavam falar sobre como aproveitar as maravilhas da vida, da 

amizade, da família, do amor, do trabalho ou da escola. Tinham a certeza que todos 

iam crescendo e aprendendo com os erros. 

Certo dia, depois da escola, Ana chegou a casa e apercebeu-se que a mãe 

estava com uma tosse muito estranha. Ana observou-a muito por longos minutos. 

- O que se passa, mãe? – perguntou ela preocupada. – Não me digas que 

pode ser outra vez aquela pandemia que há 2 anos matou muita gente. 

- Não, filha, deve ser uma gripe qualquer. Ai de mim se é esse monstro outra 

vez! Já tomei a vacina no ano passado e até agora não se ouviu falar de tal coisa, 

por isso vira essa boca para lá. 

- Sim, mãe, perguntei por perguntar. Não queres nenhum comprimido? 

-Não! Obrigada! Já tomei. 

Ana foi para o quarto, pensativa.  Será que a pandemia podia voltar? Será 

que tudo se iria repetir? 

Entretanto começou a ouvir uns barulhos que rapidamente a fizeram esquecer 

o assunto. Era o seu gato, o Pantufas, um gato preto, gordo com uma pintinha branca 

na ponta do nariz, que o fazia parecer um gato chique e requintado.  

Pantufas chegou perto de Ana, esperando uma festa na sua barriguinha e Ana 

sem aguentar a fofura do gato, que parecia um ursinho de peluche, começou logo a 

brincar com ele. De seguida, fez os trabalhos de casa, jantou, tomou banho e deu 

por si adormecida na cama com um livro na mão. 

Durante a noite, levantou-se para ir à casa de banho, porém ouviu um barulho 

estranho. Com medo, foi chamar a mãe, mas quando chegou ao quarto da mãe 



reparou que ela não estava lá. Dirigiu-se apressadamente para a cozinha e viu a mãe 

debruçada na pia sem conseguir respirar. Foram segundos, minutos, quase uma hora 

de angústia e sofrimento, mas, assim que a mãe se acalmou, foram ambas para a 

cama. Ana não consegui adormecer e voltou a pensar se algum dia a pandemia 

poderia voltar. Como não conseguia adormecer, pegou novamente no livro e 

continuou a lê-lo em voz alta: 

 

“Por exemplo, agora que não podemos sair de casa, ninguém nos pode privar 

de sonhar. Sonhar é uma das coisas mais belas do mundo, pois ninguém nos pode 

tirar isso. Podemos ir além-fronteiras. Tal como a Terra nunca para de girar, nós 

também não podemos parar de sonhar. 

Esta situação pandémica que estamos a passar, está a causar muitas mortes 

e está a prejudicar-nos. Mas isto é só mais um obstáculo que vamos conseguir 

ultrapassar. Temos de nos manter fortes e unidos. Há pessoas que lutam todos os 

dias para que tudo volte ao normal e nós também temos de fazer a nossa parte. 

Isto é passageiro e não nos podemos ir abaixo. Não podemos viver com medo que 

nos aconteça alguma coisa. Certamente vai acontecer, mas vamos ultrapassar. 

Temos de aproveitar a vida. Temos de viver um dia de cada vez. O futuro é 

desconhecido, por isso vamos aproveitar o presente. Vamos aproveitar o que o 

mundo nos oferece. 

O ser humano já evoluiu tanto e passou por tanta coisa, também conseguirá 

ultrapassar esta pandemia. E depois iremos continuar a nossa vida.  

Tudo começa quando nascemos, tudo parece “um mar de rosas”, depois crescemos, 

vamos para a escola, criamos amizades. De seguida, amadurecemos e vamos para 

a faculdade, onde nos formamos e começamos a trabalhar. Constituímos uma família, 

envelhecemos e morremos.  

A vida é um ciclo. E tal como a vida tem várias fases, o ano também tem 

vários meses, diversas semanas e imensos dias. E temos de os aproveitar. 

  Por isso aproveita um dia de cada vez, aproveita cada momento. Espero que 

o leitor deste texto reflita, que viva um dia de cada vez e cada um com mais 

intensidade. Nunca estaremos sós. Teremos sempre alguém para nos apoiar seja no 

que for. 

Enfim... Aproveita a vida!” 

 

Ana tinha passado a noite a ler. Agora eram horas de se levantar para ir para 

a escola.  

Nesse dia, na aula de história falaram sobre a pandemia e como ela tinha sido muito 

má, causando muitas mortes, mas também tinha sido uma inspiração para grandes 



artistas. Ana começou a contar aos colegas o que tinha lido na noite anterior. E 

perguntou à professora se algum dia a doença poderia voltar. A professora hesitou, 

mas acabou por dizer: 

- Ela poderá voltar, uma vez que é como uma gripe. Mas pensa-se que não 

voltará a matar tantas pessoas. 

-Ah! Professora, é que a minha mãe tem andado com uma tosse muito 

esquisita e com dificuldades em respirar. 

-Ela poderia ir fazer um teste. A minha mãe disse que ainda se vendem alguns 

na farmácia! – exclamou Pedrinho, o melhor amigo de Ana. 

-Obrigada, vou dizer-lhe! – agradeceu Ana. 

Depois das aulas de Ana, a mãe foi fazer o teste e, felizmente, deu negativo. 

Ficaram as duas mais descansadas, pois não podiam continuar a viver com 

medo de a pandemia voltar. 

Depois disso, Ana começou a viver um dia de cada vez e a aproveitar mais a 

vida, tal como lera no seu livro. E assim me disse a mim, Mafalda. Sou a filha de Ana 

e atualmente tenho 11 anos e a minha querida mãe tem 35. Estou a escrever este 

textinho, em 2045, porque quando crescer e for mãe, quero transmitir aos meus 

filhos exatamente aquilo que a minha mãe me disse. 

E tal como dizia no livro: Aproveita a vida! 

 

 


