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A gameleira nasceu ali há
muitos anos, quando por ali
ainda ninguém contava o
tempo... Foi trazida de não
sei onde por um passarinho
que comeu as frutinhas da
gameleira-mãe, que na época
certamente já era árvore feita.
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Ela foi crescendo no meio da mata como todas as árvores.
Suas vizinhas eram todas árvores amigas.
Quando a gameleira já era uma árvore de porte médio,
chegaram várias pessoas e cortaram muitas árvores ao seu
redor, mas não a cortaram. Disseram:
— Vamos deixar esta gameleira que é muito bonita e dá
muito boa sombra.
A gameleira não compreendia por que cortaram suas
vizinhas... Que espécie de animal seria aquele que chegava
e mudava a vida dos outros, decidia sobre esta ou aquela
árvore? Mas ninguém lhe deu nenhuma explicação.
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