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A pequena cigarra Circe morava na barriga da terra.
Circe adorava roer a raiz e fazer cócegas no pé do jacarandá-mimoso.
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Um dia Circe escutou um canto formoso: — Ciiiiiiiirce! Ciiiiiiiiiirce! 
O canto a chamava terra afora.
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Circe sentiu a terra mais quente agora. Circe cavou um caminho na direção 
do chamado com a força do ventre e das patas da frente.
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Circe chegou na pele do solo e espiou as cores do sol.
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Embaixo da terra era escuro.
Em cima da terra era claro.
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Embaixo da terra, minhocas, cobras-cegas, formigas, anões.
Em cima da terra, gatos, cães, formigas, dragões
que gritavam luzindo uiuuu uiuuuu uiuuuu
e soltavam fumaça pelo nariz
entre as rodas de trás.
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Circe queria sair do ninho.
Mas Circe temia até passarinho.

– 10 –



Saindo encontrou duas velhas conhecidas. Eram formigas cansadas da lida.
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— Onde vai a pequena cigarra neste mundo tão tacanho? — perguntou uma 
das formigas.
— Eu não sei — respondeu Circe. — Eu venho porque escuto o canto.
As formigas cansadas riram tanto tanto. Era um riso que mais parecia pranto.
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Circe seguiu o seu 
caminho sem saber 
aonde dava. O canto 
vinha do alto e Circe 
vinha rente ao chão 
pelo tapete roxo. As 
flores roxas cheiravam 
conforto, era o cheiro 
do jacarandá-mimoso.
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Circe andava faminta, a sede era tanta. Tonta, topou num tronco. Tonta, trepou 
no tronco e trombou num espinho. Espetou fundo a saudade do ninho.
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Circe só queria voltar pra dentro da terra.
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Dentro do corpo vibrou o canto formoso.
Na casca cheirosa do lado, começou sua subida. 
— Comiiiiida!
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Mal brotou a noite o corpo de Circe inteiro doía. Tomou tanta água que já não cabia.
Circe estava voltando pra casa. Voltando pra casa que nem conhecia?
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Ai, ai, começou a agonia. Ai, ai, agonia.
Era preciso sair da casca, mas quem disse que Circe queria?
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A cigarra, que já não era tão pequena, suspirou 
bem fundo e assim abriu-se o seu mundo.
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Circe, aqui.

A antiga morada, a dourada carapaça, ali.
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Caiu
a tristeza de mudar da velha casa,
quando ela viu nascer a sua asa.
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Agora, Circe era cigarra adulta, e voava!
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Voa, Circe, voa,
voa, cigarrinha.

Canta, Circe, canta, 
canta a cirandinha.

A nós só cabe escutar
o anúncio do tempo
da vida que segue
em outro lugar. 
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