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Leba (pronunciada Lemba) estava dormindo no seu leito 
de dormir no canto do vale (as vezes pronunciada bure—um 
tipo de casa de taipa) onde ela morava com sua mãe e pai em 
uma das ilhas de Fiji. Um braço moreno estava atravessando 
seus olhos, como se tivesse cobrindo a luz. Os cachos crespos e 
escuros pareciam dançando sobre sua cabeça dormente.

Vagarosamente seus grandes olhos pretos se abriram, 
enquanto a Leba sentiu a sua mãe sacudindo ela para se acordar.

Mostre Ilustração #1
Se sentando, Leba perguntou ainda 

com sono, “Onde está o Pai?”
“Você menina preguicosa!” sua mãe 

ralhou. “Você não ouviu o Tura ga-ni-
Koro (Cacique da vila) esta noite? Este 
é o dia da grande festa. Quase todos os 
homens tem ido pegar peixe para a festa. 
Seu pai está com eles. E, há muito trabalho 
para nós fazermos. Se levanta e tome café! 

Você é a única menina na vila que é permitida dormir tão tarde.”
“Mas eu só tenho oito anos,” Leba resmungou.
“Oito anos de idade! Muitas das meninas mais novas estão 

ao trabalho por muito tempo. Não pense porque seu nome 
significa Princesa que você é uma.”

Então a Leba se lembrou. Na noite antes, o chefe tinha 
anunciado ordens especiais para todo o povo da vila. Cada um 
tinha sido informado o que era para fazer hoje. Eles obedeceram 
com alegria, porque o povo destas ilhas do Pacífico Sudeste 
amava seu chefe. Eles também amavam o homem que era o 
governador de todas as ilhas. Ele tinha sido nomeado pela rainha 
de Inglaterra. E eles amavam muito e respeitavam sua rainha.

Leba tomou o seu café de peixe (que tinha sido torrado 
numa pedra quente), dalo (um legume amido) grudento, e 
alguns restos do jantar da noite antes. Não ia ter mais refeições 
até a grande festa que eles iam comer com seus vizinhos. Que 
tempo feliz eles iam ter juntos! (Duas refeições por dia eram as 
únicas que a Leba tinha conhecido.)

Cada criança da vila tinha sido dado trabalho extra para 
fazer. Leba tinha que enrolar as esteiras de dormir na sua vale, 
varrer a esteira que cobria o piso feito de terra e helva seca, e 
cuidar que tudo era limpo e bem nítido. Depois disto ela era 
livre para brincar até que alguém precisava da sua ajuda de 
novo. Leba era considerado “mimada” porque ela era a única 
filha e seus pais não forçavam ela fazer o tanto de trabalho que 

as outra meninas da sua idade tinham que fazer.
Leba pegou a sua boneca e saiu para fora. Ela pensava que a 

sua boneca era linda. Era feito duma raíz duma planta, com um 
pau reto (formando os braços) segurado à raíz. A boneca tinha 
dois paus para as pernas. Leba tinha ouvido falar de bonecas 
feitas de garrafas, com que as meninas na cidade capital (Suva) 
brincavam. Mas ela tinha certeza que não podiam ser mais 
bonitas do que a dela.

Leba desceu pela estrada para onde a Bale morava, perto 
à sua vale. Ele tinha se levantado cedo para fazer toda a tarefa 
dele para poder estar livre para continuar trabalhando no 
pequeno barco que ele estava fazendo.

Mostre Ilustração #2
As velas eram feitas da folhagem de 

palmeiras, mas o barco mesmo era uma 
banda duma casca de coco.

“É um barco bonito, Bale,” disse Leba.
Bale só grunhiu. Leba pensou que 

parecia muito como um porco que era o 
seu animal predileto. O porco estava bem 
perto gozando um lugar, bom, macio, e 

lodoso onde a chuva da noite antes tinha deixado uma poça.
Bale não gostava muito de ter meninas por perto. Mas sua 

natureza boa impedia que ele dissesse para Leba ir para casa. 
Então quando a Leba disse, “Por favor, Bale, eu posse lhe 
observar navegar seu barco?” ele grunhiu de novo.

Então ele disse, “Está bem. Você pode.”
Descendo o caminho os dois meninos correram. Quando 

alcançaram a água, eles entraram na água até seus pescoços. Bale 
deu seu barco um impurrão e ele e a Leba ficaram observando o 
enquanto saia no brilho do sol. “É um barco lindo, Bale,” Leba 
disse, observando o olhar agradável no rosto da sua face.

No fim meninas como Leba não são 
tão terríveis, Bale decidiu. Eles ficaram 
olhando para o barco até que não podiam 
mais o ver.

Mostre Ilustração #3
Então Leba e Bale se sentaram na 

praia e conversavam sobre o divertimento 
que iam ter a noite na festa. 
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NOTA AO PROFESSOR
Mostrar cada imagem onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.


