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Antônio escutou bem na escuridão. Ele ouviu a respiração 
normal dos seus irmãos, o tique-toque dum relógio, e então—
ele ouviu o de novo, um baixo estrondo que parecia que veio 
de longe. O pássaro favorito de família bateu as suas asas 
furiosamente contra as grades da sua gaiola. De repente o 
quarto começou a balançar e as janelas chocalharam. Tony 
sentiu como se fosse a sua casa estava balançando de um lado 
para o outro enquanto ele pulou da cama e desceu os degraus 
com sua família.

Mostre Ilustração #1
“Terramoto!” “Earthquake!” eles 

gritaram um ao outro enquanto correram 
para a imensa porta da sua casa. Se 
agarraram um ao outro enquanto o 
terramoto ressuou e a terra se tremia. 
Breve não podiam saber qual era a ruída 
do terramoto do estrondo dos prédios e 
muros enquanto caiam.

Quando o tremor parou, Tony olhou 
com cuidado à aurora de cedo de manhã. Nenhum prédio estava 
em pé em Messina, Itália. A família Rossi não tinha para onde ir.

“E a casa da Tia Emília?” Mamãe perguntou olhando para o 
seu marido. “Será que a gente ia estar seguro aí?”

A família caminhou até a casa da Tia Emília fora da cidade, 
mas até aí ninguém riscava ficar dentro da casa enquanto o 
terramoto ainda fazia o chão balançar cada cinco minutos. 
Enquanto a terra balançava, casas cairam como blocos de 
madeira de brinquedo.

Horas passaram. Ninguém nem pensou em comer. Eles 
estavam com medo de mais, e além disto, não havia comida 
sendo que toda a comida estava enterrada nas ruínas. Mas breve 
o estômago vazio de Tony começou a rosnar. Ele experimentou 
um limão da árvore da Tia Emília, mas o suco azeda fazia o seu 
estômago doer.

A família esperou por socorro, para comida, e para notícia de 
parentes ainda não achado. Então a mensagem veio. Riccardo, 

o irmão mais velho de Tony, foi morto no terramoto. Tony se 
esqeceu do seu medo e sua fome. Seu estômago parecia que 
estava torcido como um nó apertado.

Riccardo sempre tinha sido generoso e carinhoso. Ele estava 
fora de casa cuidando dum parente doente quando o terramoto 
chegou. Tony com seis anos de idade não podia entender que 
80.000 pessoas tinham morrido junto com seu irmão. Só o que 
ele sabia era que ele queria que tudo voltasse a normal de novo. 
Ele sentia tanta falta do seu irmão mais velho que agora seu 
estômago doia o tempo todo.

Finalmente, depois de três dias, o navio de socorro alcançou 
a ilha de Sicily. Agora havia pão e manteiga em Messina—e um 
caminho para segurança. A família Rossi viajou de barco para 
Syracuse, uma cidade mais distante pela costa de Sicily, que 
não tinha sido tocada pelo terramoto. Alí, Tony e seus quatro 
irmãos, seus pais, e sua avó moravam num pequeno prédio até 
que seu lar podia ser reconstruída. 

Tony muitas vezes pensava sobre o terramoto. Ele ouviu 
sua vó falar do Dia do Juízo e pensava consigo mesmo, Será 
que o Dia do Juízo vai ser como o dia do terramoto? Olhando 
para cima ao céu azul sem nuvens sobre Syracuse, Tony 
pensava também sobre o seu irmão. Riccardo era bom, então 
ele provavelmente está no céu. Se eu tivesse moirrido, acho que 
eu não teria ido para o céu. Eu sei que eu não sou bom.

Mostre Ilustração #2
Tony estava sempre se achando em 

travessuras. Até o tempo que a família 
Rossi se voltou para Messina para morar 
em barracas com outras famílias, Tony era 
chamado “Birbanti.” “Moleque.” E era 
mesmo um moleque!

Dois anos passaram e um dia Tony 
viu um “carro sem cavalo”. Era fascinado 
pelo carro e começou correr ao lado do 

carro. Mas o carro começou andar mais rápido e sua excitação 
cresceu. Ele não ia desistir! As rodas do carro rodava mais 
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NOTA AO PROFESSOR
O Pequeno Moleque é escrito como uma história de três 

capítulos. Você pode contar ou ler em alta voz esta história 
verdadeira em três ou cinco capítulos. As divisões de capítulo 
para uma história de cinco capítulos são designado assim (u).

Mostre cada ilustração quando indicado no texto, mas 
deite o quadro ao lado quando a linha da história continua 
além do que é mostrado no quadro.

Guia de pronúncia:
Terramoto (ter-rah-mot’-toe)
Birbanti (beer-bahn’-tee)
Arrivederci (ar-ree-veh-dehr’-chee)

Capítulo 1
O DIA DO TERRAMOTO
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