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Josefina & Serafina



    COMO TOda Casa de síTiO, a Casa da Vó Maria 
era uM pedaCinhO dO Céu.  Tinha uM quinTal CheiO de 
laranjeiras Carregadas de laranjas dOCes, Mangueiras 
MajesTOsas para subir e pendurar uM balançO e uMa hOrTa de
Verduras e TOMaTes VerMelhinhOs. 

    COMO TOda aVó, a Vó Maria Tinha MuiTOs beijinhOs e 
abraçOs para dar.
    VisiTar a Vó Maria era garanTia de bOlO, leiTe quenTinhO 
e esTórias COnTadas aO pé-dO-OuVidO.  uM prOgraMa MuiTO 
esperadO pela sOfia, a priMeira neTinha da faMília.



    TudO esTaVa prOnTO para a Chegada de sOfia, que enTrOu Cheia de Vida, seM neM 
Olhar para Trás para se despedir da Mãe.  hOje ela ia dOrMir na aVó.  era dia de Vó 
Maria!

    lOgO que ChegOu, sOfia COrreu para O MalungO e a lara, dOis CaChOrrOs 
MuiTO sapeCas que MOraVaM na Casa da aVó.  COMO ainda era dia, ela pOdia fiCar 
brinCandO nO jardiM COM eles.



    aO anOiTeCer, já beM pOrquinha, sOfia fOi para O banhO.  depOis dO janTar, era a 
hOra da lareira!  
    nO friO, VOVó COsTuMaVa COlOCar dOis COlChões nO ChãO eM frenTe da lareira 
aCesa para ler esTórias.
    fiCar COM a Vó Maria era MesMO MuiTO legal!



    quandO O sOninhO ChegOu, sOfia deiTOu nO COlO da 
aVó e fiCOu OlhandO para CiMa.  de repenTe deu uM pulO.  
apOnTOu O dedinhO para O TeTO e griTOu: 
     – Vó, TeM dOis jaCarés nO TelhadO!  sOfia esTaVa COM 
MuiTO MedO.
    – jaCaré? - a aVó OlhOu para CiMa e Caiu na
risada - nãO sãO jaCarés, sãO lagarTixas!

lagarTixa Ou jaCaré, TanTO fazia.
sOfia é que nãO ia dOrMir na sala COM 

aqueles biChOs hOrrOrOsOs lá nO TeTO.  elas 
pOdiaM pular e Cair beM na sua Cabeça. 

queM pOdia garanTir que nãO? 



    a Vó Maria disse que nãO preCisaVa Ter MedO. 
as largarTixas eraM suas Velhas COnheCidas: uMa 
ChaMaVa jOsefina e a OuTra serafina. 
    a aVó COnTOu que elas eraM suas aMigas, assiM 
COMO O MalungO e a lara.  ela disse, TaMbéM, que fOi 
bOM que a jOsefina e a serafina esCOlheraM a Casa da 
Vó Maria para MOrar, pOrque elas COMiaM MuiTOs dOs 
biChinhOs que enTraVaM pela janela, aTraídOs pela luz.  
    sOfia fiCOu Mais CalMa e aTé CuriOsa para COnheCer 
MelhOr sObre as lagarTixas dO TeTO. 



    Vó Maria COnTOu que, quandO as lagarTixas apareCeraM pela priMeira Vez, elas 
TinhaM MuiTO MedO das pessOas, pOis, para elas, nós sOMOs VerdadeirOs giganTes.  
COM O passar dO TeMpO elas se aCOsTuMaraM e fiCaraM beM CuriOsas para saber 
TudO O que aCOnTeCia aqui eM baixO.                 
    Vó Maria disse que elas fiCaM felizes quandO a sOfia Vai dOrMir lá. afinal, 
nãO é seMpre que pOdeM Ver Crianças COrrendO pela Casa. Crianças sãO seMpre 
diVerTidas!     

      
    sOfia COMenTOu que elas eraM beM branquinhas, Mas que 

uMa Tinha uMa ManChinha MarrOM na pOnTa da bOCa. 
    – ah! essa é a jOsefina.  a OuTra seM ManCha é a serafina, 

expliCOu a Vó Maria. 



 sOfia sOrriu. 
era Verdade MesMO! 

as lagarTixinhas pegaM Os 
biChinhOs que fiCaM VOandO 

pela sala. 
    O sOninhO fOi ChegandO 

deVagarinhO.  sOfia ganhOu uM beijO 
da aVó e dOrMiu aCOnChegada naquele 

COlO quenTinhO.

    sOfia aCOMpanhaVa as lagarTixas COM O Olhar 
enquanTO sua aVó ia COnTandO as arTes que as 
duas aprOnTaVaM.  
    de repenTe, a lagarTixa serafina saiu COrrendO 
pelO TeTO e pegOu uM biChinhO!



    – serafina! Olha lá eMbaixO... a Menina dOrMiu! - disse jOsefina.
    – que bOM! eu esTaVa MedO que ela pulasse aqui eM CiMa e pegasse a genTe, 
disse serafina. 


