
Ana acaba de se mudar para a nova casa. Uma das primeiras 
pessoas que conhece é o Otto, que, além de colega de turma na 
escola, é também seu vizinho.

A pedido da mãe, Sílvia, Ana sai com uma lista de compras. 
Otto se oferece para mostrar onde ficam os lugares ali nas 
proximidades. 

4



Logo avistam seu Inácio, um senhor 
com uma bengala, próximo ao portão.

– Vamos apressar o passo. 
Senão ele vai ficar falando 
com a gente – diz Otto.

– Qual é o problema?

– Ah, um papo de velho.

Em frente ao portão, 
o senhor cumprimenta.

– Olá, Otto! Quem é a sua amiga?

– Oi, seu Inácio. É a Ana. 
Ela acabou de se mudar pra cá.

– Olha, que interessante. 
Otto e Ana. Os nomes de vocês 
são palíndromos.
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– Palíndromos. São palavras que podem ser lidas de trás pra frente 
e mantêm o mesmo sentido e a mesma sonoridade. 

Os dois se entreolham com espanto. E repassam em suas cabeças 
as letras A-N-A, O-T-T-O. Seu Inácio continua:

– Existem algumas palavras assim no nosso idioma: 
rever, reviver, asa, ama...

– Ovo, arara... – completa Ana.

– Isso! – diz seu Inácio.

– Radar, osso... – acrescenta Otto.

– Boa, Otto! E podem ser frases e expressões 
também: luz azul, Irene ri, o céu sueco, amor a Roma. 

Ana anota as frases no verso de sua lista de compras. 
E arregala os olhos ao perceber como as letrinhas 
se encaixam no sentido inverso.

– Se acharem outras, venham me contar. Tchau, tchau!

Seu Inácio acena e vai para dentro de casa. Uns passos adiante, 
Ana fala: 

– Tá vendo? Você não queria trocar umas palavras com ele, mas 
acabou aprendendo algo sobre o seu nome que nem você sabia.

– Puxa vida, é mesmo... – diz Otto, envergonhado. – Achei que 
ia ser um papo chato e aprendi uma coisa bem legal.
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Os dois entram na doceria do seu Salim, antigo conhecido 

da família de Otto. Ao passar os olhos pela vitrine, Ana avista 

um pote com um conteúdo escuro no canto do balcão:

– O que é aquilo?

– É um doce de banana que a dona Jandira fez. Ela me deu 

a receita porque eu quero aprender a fazer. Você não quer 

experimentar? – oferece seu Salim.

– Não, não. Como o senhor, que tem tantos doces bonitos

na sua loja, pode gostar de um tão feio assim?

– Ah, não é tão feio assim. Ele fica com essa aparência pela 

combinação dos ingredientes. É bem gostoso. Pega uma 

provinha – oferece a Ana com uma colherzinha de plástico.

– Não quero, obrigada.

– Então, vou te dar um outro doce. Mas é surpresa. 

Abra a boca e feche os olhos.

Seu Salim dá um pedaço de um doce de pistache.

– Hum, muito bom!

– Gostou? De novo. Feche os olhos...

E estende a colherzinha com o doce de banana. 

– Bom?

– Puxa, muito bom também...
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