Vamos conhecer agora
a história de Odacir!

Chamava-se Odacir e desde pequeno, desde que começara a falar,
demonstrara uma estranha peculiaridade. Odacir falava como se escreve. Sua
primeira palavra não foi apenas “Gugu”. Foi:
— Gu, hífen, gu. [...]
Um dia, a mãe veio correndo. Ouvira, do berço, o Odacir chamando:
— Mama sfot poc.
E, quando ela chegou perto:
— Mama sfotoim poc.
Só depois de muito tempo os pais se deram conta. “Sfot Poc” era ponto
de exclamação e “sfotoim poc”, ponto de interrogação. [...]
Com o tempo e as leituras, Odacir foi enriquecendo seu repertório de
sons. Quando citava um trecho literário, começava e terminava a citação com
“spt, spt”. Eram as aspas. Aliás, não dizia nada sem antes prefaciar um “zit”. Era
o travessão. Foi para a sua primeira namorada que ele disse certa vez,
maravilhado com a própria descoberta:
— Zit Marilda plic (vírgula) você já se deu conta que a gente sempre fala
diálogo sfotoim poc.
— O quê?
— Zit nós sfot poc. Tudo que a gente diz é diálogo sfot poc. [...]
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