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  O motor da camioneta roncou de partida quando a Joanne 
de sete anos ligou a chave da ignição. Ela falou excitada e 
confusa, “E agora? Eu não sei dirigir esta camioneta! Joanne, 
Jo como suas amigas chamavam ela, entrou em pânico.  Quais 
eram as instruções bruscas? “Pega a camioneta,” ele tinha dito. 
“Dirige o a mim no campo.” Quando ele protestou que não 
sabia como, ele tinha dito para ela, “Não lhe perguntei se você 
sabia; só mandei você fazer o!”

 Mostre a Ilustração 1
   Uma vez que o motor estava 

funcionando, Jo mexeu com seu 
pé até que achou a embreagem e 
apertou a. Então puxou a alavanca 
de câmbio de neutro direto para 
segunda marcha. E devagar tirou 
o pé da embreagem. A camioneta 

pulou para frente como um cavalo pinotando.  Jó fez os pedais 
desconhecidos ate que a camioneta se indireitou e se dirigiu 
para frente. 

Ela olhou pela parabrisa medrosa e assombrada. “Como que 
fiz isto?” ela suspirou. “Ó, que se importa! A camioneta está 
funcionando!” Ela dirigiu a camioneta para o portão do campo que 
estava aberto e passou por ele. Seu pai esperou no campo grande 
perto dum monte de mato verde que tinham arrancados antes.

“O freio! Onde fica o freio? Tenho que parar esta coisa!” ela 
chorou, com olhos arregalados com medo. Achando o freio, Jo 
o impurrou com os dois pés e todo o seu peso. 

O pai de Jo pulou fora do meio enquanto a camioneta virou 
para ele e bruscamente enguiçou. Ele não estava feliz. A Jo não 
estava pegando a como dirigir tão rápido como os seus filhos 
fizeram quando eram mais jovem. Apesar que era uma viagem 
meia violenta, ela tinha feito exatamente como o seu pai pediu.

Se tremendo todinha, ela não olhou para  seu pai 
enquanto saiu da cabina. Sem uma palavra entre os dois, eles 
silenciosamente colocaram o mato alto para dentro da carroça 
da camioneta. 

Joanna vivia com seus pai e seus irmãos, Wayne e Artur, na 
sua fazenda de milacres no centro de California. Havia tantas 
fazendas, vales, fruteiras, e florestas que mal podiam ver os 
tetos das casas vizinhas mais perto.

Numa tarde de sexta-feira uns anos depois quando a Jo 
tinha onze anos, ela e seus irmãos estavam voltando para casa 
no onibus da escola. Enquanto desceram pulando dos degraus 
do onibus, o motorista, Pr. Brown, chamou atrás deles, “Eh, 
meninos, nós estamos tendo umas re-uniões especiais para 
crianças todos os dias da semana que vem à igreja depois das 
aulas. Pede os seus pais para ver se eles deixam vocês assistir 
as. Vocês iam gostar muito do Mágico do Evangelho! Vou 
trazer vocês de volta para casa todo dia se eles dizem ‘okay’.” 

“Okay,” disse Wayne enquanto os meninos Shetler deram 
com as mãos e correram para a sua casa de fazenda. Os meninos 
estavam hesitante pedir tempo dos seus deveres na fazendo à 
tarde  para assistir as reuniões para meninos para cinco tardes 
em seguida. Mas, eles iam pedir sempre.

Wayne, Art and Jo entraram enquanto a porta de tela do 
alpendre fechou com uma pancada. A Senhora Shetler, em 
casa depois do seu expediente como enfermeira chefe no 
hospital local, saudou as crianças enquanto eles se livraram 
dos seus livros e lancheiras no balcão da cozinha. Os meninos 
rapidamente mudaram sua roupa para roupa de trabalho, 
comeram um lanche e sairam para fora para fazer os seus 
deveres. Jo foi buscar as vacas para trazer as para tirar o leite 
delas às cinco horas.
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Então, voltando para a 

cozinha, Jo pegou seu avental e 
deu laço nas costas. “Eu gosto 
muito de trabalhar com a senhora 
na cozinha, Mãe.”

“Está feliz que é sexta-feira?” a 
mãe de Jo perguntou.

“Sim,” Jo disse. “A senhora sabe que eu gosto da escola, 
mas chegando a sexta-feira, eu me sinto como uma das galinhas 
presas no galinheiro aí fora.”

A Senhora Shetler riu. “ Faça uma receita de pãezinhos,” 
ela instruiu, “e então vá cuidar daquelas galinhas presas no 
galinheiro. O Laddie está lhe esperando aí fora. Ele gostaria 
muito de uma corrida brusca.”

“O.K.” Breve uma nuvem de farinha de trigo branco 
redemoinhou no ar em redor do rosto de Jo. “Mãe, como uma 

Cápitulo 1
“Somente o Faça, Jo!”
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