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Ao Otávio, primeiro sobrinho que está a caminho, com amor.
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Meu nome é Ronaldo, que nem o ex-jogador de futebol. Mas 
todo mundo me chama de Nardinho. 

Nardinho é apelido. Apelido brota assim, como mato. Se vem 
com maldade, é erva daninha. Com carinho, é aconchegante 
que nem chá morno.

Eu gosto de ser Nardinho, então você também pode me 
chamar assim.

Tenho sete anos, mas todos falam que sou tão inteligente que 
parece até que tenho oito. 

Não sei se isso é bom ou se é ruim.

Além de ter sete anos, tenho também uma mania. Uma 
grande mania, que carrego desde uns três anos atrás. 

Peraí, vou fazer a conta. 

Pronto. Tenho essa mania há dois anos, dez 
meses, 23 dias, 11 horas e 34 minutos. Mas 
quando eu acabar de escrever isso, vai ter feito 
mais tempo. (Acho incrível esse negócio de o 
tempo nunca parar para respirar.)
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Minha mania é colecionar. 

– Nardinho, Nardinho! Quando é que você vai 
sossegar, menino?

Nem lembro qual foi a primeira vez em que ela 
se zangou assim. Só me lembro que, na época, eu 
nem sabia o que era sossegar. 

Mas eu não paro quieto. Minha mãe, 
aliás, sempre diz isso:
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