


 

NOSSO AMOR 
 

No interior de um bar acontecem muitas coisas. E uma dessas coisas é uma deliciosa 
partida de bilhar. 

No canto esquerdo do salão de jogos, próximo ao lustre que ilumina precariamente 
aquele lugar, dando um aspecto de boa boemia, Carlos estava sentado em uma banqueta 
que havia no canto do salão, para que entre uma tacada e outra o jogador pudesse se 
sentar a fim de detalhar melhor a próxima jogada e o outro jogador. As banquetas, que 
pareciam ter sido esculpidas pelas mãos do maestro Aleijadinho, que junto às mobílias 
do canto do bar, com seus pêndulos antigos, Perto da prateleira de copos e bebidas e a 
prateleira de mosaicos coloridos de vidro, ao fundo, dava a sensação de estarmos em um 
ambiente Barroco de minas gerais; exceto à música e os palavrões, nos traziam à 
consciência que estávamos no século vinte e um. 

Carlos parecia muito triste. A bela garrafa de Logan trinta anos ao lado, já quase 
vazia, no copo ainda um gole, e ele pensava enquanto fitava com melancolia profunda a 
ultima dose, e o nada. 

Na radio tocava um blue de Chuck Berry, uma tentativa de seu Messias, o dono do 
bar, de animar um pouco, aquele ambiente. Carlos se levanta, paga a conta, toma o 
ultimo gole sai, sem se despedir de ninguém. A rua deserta assombra e somente o 
barulho dos motores dos carros, que passam em alta velocidade, não se importando com 
quem vai atravessar a rua avançando o sinal, deixando-o por vários minutos ao Deus 
dará. Quando Carlos consegue afinal atravessar a rua, segue reto em direção a sua casa. 
E só o que ele queria era deitar e dormir.  

Ao chegar a casa, ainda sob o efeito da bebida, depressa tira o casaco, o sapato e se 
senta no sofá, liga a televisão e ali mesmo adormece. De repente a campainha toca. Num 
susto, ele se levanta meio sonolento, abre a porta e para sua surpresa: Lúcia, sua eterne 
amada, que sempre o procura para conversar. Carlos faz de tudo para que Lúcia não 
perceba seus sentimentos. 

___ Olá, entra! A que devo a honra de sua presença em minha casa. 

Ela sorri, e os dois caminham até o sofá. Sentam-se e Carlos diz: 

___ Para você estar acordada até esta hora deve estar acontecendo alguma coisa que 
te incomoda muito. Estou certo? 

Lúcia faz silêncio, abaixa a cabeça e não consegue esconder a tristeza que sente. 

___ Não é nada serio não! Só estou um pouco chateada com meus problemas; é só 
isso. E somente com você eu consigo me animar. Você é um amigão! 



 
___ É o Pablo, não é? Perguntou Carlos. 

___ É! Responde Lúcia com voz embargada. 

___ Ele ainda anda te tratando mal. Não é? 

___ Ele simplesmente me ignora! 

Um silêncio toma conta do ambiente, e sem dizer nada ele a abraça com carinho e 
assim ficam juntos por alguns segundos. 

___ Estou com fome! Disse Carlos disfarçando a timidez. 

___ Eu também! Falou Lúcia demonstrando um alívio do peso que trouxera sobre seus 
ombros. 

Foram para a cozinha, prepararam um lanche com pão de forma, salaminho, tomate, 
alface e um pouco de maionese. E para acompanhar, um suco de laranja, que Lúcia 
depois de espremê-las, jogava o bagaço em Carlos que, revidava sem hesitar, até o chão 
ficar cheio de restos de laranja. Os dois riam muito se divertindo, sentam-se à mesa de 
mármore branca, com os pés de alumínio e quatro cadeiras de alumínio, trabalhadas com 
relevo, dando ao ambiente uma beleza Italiana. O piso de mármore branco transmitia 
paz naquele lugar.  

___ Já é tarde! Preciso ir. Disse ela. 

___ Tchau! Até amanhã. Durma bem. Gritou Carlos enquanto Lúcia atravessava a rua. 

Na manhã seguinte, Pablo vai até a loja de Carlos para tirar satisfações. A loja de 
Carlos era de antiguidades, pois ele era antiquário, profissão esta, que herdara do pai e 
do avô. 

___ Escuta aqui meu chapa. Não se meta com a minha garota. Ouviu? Se não, vai se 
arrepender. Se você pensa que vai tirar ela de mim, está enganado; seu otário. Foi assim 
que Pablo entrou na loja. Gritando. 

Carlos não ficou nada a vontade diante dos clientes que observavam tudo em 
silêncio. 

No fim do dia, Carlos, com o som das ameaças martelando na cabeça, fechou a loja e 
resolveu pedalar até o bar que frequentava, quando de repente como quem ouve uma 
música suave, do outro lado da rua, o sublime som da voz de Lúcia, que também 
pedalava sempre no fim do dia para relaxar, chamando seu nome. Seu peito parecia 
explodir ao vê-la, mas mantinha afastado dos olhos de Lúcia qualquer reação amorosa. 
No entanto, a felicidade de encontrá-la, era algo que ele com toda a sua discrição não 
conseguiria esconder nunca. 

___ O que o Pablo fez? Perguntou Lúcia com preocupação. 

___ Nada não! Ele só queria aparecer! 

___ Ele não deveria vir aqui no seu trabalho te importunar. 



 
___ Não tem problema, já passou: Vamos até ao bar beber alguma coisa. Lá 

conversaremos melhor. 

___ Não! Vamos até sua casa. Lá é mais sossegado. Respondeu ela sorridente se 
convidando. 

___ Ok! Vamos. Montaram em suas bicicletas e como que apostassem corrida, 
partiram os dois, como adolescentes rivais. 

Ao chegar à casa de Carlos, Lúcia perguntou. 

___ Está com fome? 

___ Muita! Respondeu Carlos com a expectativa do que iria acontecer. 

___ Vou preparar um bom risoto para nós. Ok? 

___ Ótimo. Respondeu ele com um largo sorriso. 

Carlos era um homem brilhante. Um mestiço de primeira e com uma simpatia 
enorme: Sua mãe, uma Italiana que casou com um inexpressivo jogador de futebol. 
Capitão era um razoável jogador. Negro alto, muito bonito, que encantara Paola. Ela se 
apaixonou por ele durante uma partida de futebol que ela fora assistir no aterro do 
flamengo, num sábado à tarde, junto com suas amigas de faculdade. Capitão não tinha 
muito estudo, mas uma invejável conta bancária. Mas, esse não era o motivo que 
despertara o amor de Paola, mas as belas pernas que o jogador possuía. 

 Carlos ao sair do banho, deparou com Lúcia admirando um álbum de fotografia que 
estava em cima do bar no escritório, próximo à sala de jantar. Ao sentir o cheiro do 
risoto, que começava a tomar conta da cozinha, disse: 

___ Nossa, que cheiro bom! Deve estar uma delícia, e só em pensar, já fico babando. 

___ Vamos ouvir uma música enquanto a comida fica pronta? 

___ Tá legal... Respondeu ele, com ternura na voz. 

Carlos caminha até o Rádio, que fica ao lado da Televisão, pega um CD de Djavan, o 
som não muito alto, numa sonoridade perfeita para o fantasma do amor se fazer 
presente. Ouviram juntos, sentados no sofá de camurça bege, que combinava com um 
tapetão persa em tons marrom e dourado, que ele havia ganhado em uma exposição de 
antiquários no Rio Centro. A bermuda de ciclista que ele usava, deixava à mostra a 
musculatura da perna. E este era um dos atributos que ele herdara do Pai, além da loja 
de antiguidades. Lúcia, meiga, não deixou de elogiar os belos músculos, que pareciam 
saltar do corpo de Carlos. Discreto, ele não podia deixar de notar a admiração de Lúcia. 

O jantar estava servido. Lúcia colocara o risoto em uma travessa arredondada, com 
detalhes dourados nas bordas, pratos e copos combinando com toda a arrumação, 
talheres de prata, presente de dona Paola, dado ao filho antes de partir para a Itália, e 
os guardanapos de seda Italiana, pois aquela casa era uma casa cheirava à Itália o tempo 
rodo. Ele conservava a casa assim para suportar a falta de Dona Paola, que ao ficar 
viúva, foi viver na Itália com a família que vivia no sul daquele país. 



 
Após o jantar, Lúcia pergunta se ele gostou da comida e Carlos responde sorrindo.   

___ Simplesmente divino! Você cozinha muito bem! 

___ Obrigada. Respondeu ela tímida. 

___ Bem! Tá tudo muito bom, mas eu tenho que ir. Já esta ficando tarde. Até 
amanhã. 

___ Até amanhã! Respondeu Carlos com tristeza. 

Ao sair da casa de Carlos, Lúcia não imaginava que Pablo estava vigiando, escondido, 
atrás dos carros que estavam estacionados por ali. Quando ela pegou a bicicleta, olhou 
para o canto do muro e viu um cãozinho chorando, com a pata quebrada e logo deduziu 
que aquilo era fruto de um atropelamento. Parou para socorrer o animal. Nesse 
momento, Pablo covardemente a golpeou com socos e pontapés, violentamente, numa 
tremenda covardia. Os vizinhos, ao verem o ocorrido, apartaram e a levaram para o 
hospital. Não percebendo eles, que Pablo fugia discretamente. 

Logo a Polícia tomou ciência do ocorrido e foi procurar por Carlos. 

Carlos, que ainda dormia, ouviu ao longe a campainha tocar, meio sonolento abriu a 
porta e deparou com dois policiais, que perguntam. 

___ É o Sr. Carlos? 

___ Sim, sou eu mesmo! O que desejam? 

Os dois policiais, que tinham um porte atlético de dar inveja e medo ao mesmo 
tempo, interrogavam-no, enquanto olhavam e mexiam em tudo. 

___ Onde estava na noite de ontem? 

___ Em casa! Respondeu surpreso. 

___ O senhor estava acompanhado ou sozinho? 

___ Parte da noite, acompanhado e parte da noite, sozinho! Por quê? 

___ Quem faz as perguntas aqui sou eu! Disse o policial irritado. 

___ Tudo bem, tudo bem... Eu só estou querendo entender o porquê dessa arguição. 
Eu fiz alguma coisa que me compromete perante a lei? Disse Carlos ainda surpreso. 

___ Então você não sabe? 

___ Saber o quê? 

___ A Dona Lúcia foi encontrada quase morta em uma estrada aqui perto ontem à 
noite e sabemos que ela o visitou antes desse horário. 

___ O quê você está dizendo? Onde ela está? Pergunta Carlos com indignação. 

___ No hospital da cidade. 



 
___ Vou para lá agora mesmo! 

Carlos indignado com aquela história, rapidamente se arruma, coloca o casaco, (pois 
era manhã de inverno e fazia muito frio), e sem se importar com a presença dos policiais 
sai em disparada, deixando-os para trás que conversavam entre si quase aos sussurros, 
dizendo: 

___ De fato eu acho que ele não tem nada a ver com essa fatalidade. É mais uma 
vítima do que qualquer outra coisa! Afirma o policial falante e o outro concorda 
maneando a cabeça positivamente. Os policiais saem da casa e voltam para a delegacia, 
imbuídos em preparar o relatório da visita e iniciar uma investigação mais apurada. 

Carlos desesperado chega ao hospital, entra direto procurando por Lúcia e logo 
encontra uma enfermeira que vem ao seu encontro a fim de acalmá-lo. 

___ Se acalma Senhor! Disse a enfermeira muito educada. O senhor está procurando a 
paciente Lúcia? 

___ Sim! Respondeu ele em uma aflição terrível. 

___ Ela está no quarto trinta e um. Mas o senhor tem que fazer a ficha na entrada 
para vê-la. No momento ela está dormindo sob o efeito da medicação e o seu nervosismo 
não vai ajudar as coisas por aqui não! 

___ Está bem! Eu prometo me controlar! 

A enfermeira o conduz até o quarto onde Lúcia estava e ao vê-la naquela situação ele 
se revolta, sai apressado do Hospital e vai até à casa de Pablo, que tranquilamente 
assiste à Televisão bebendo uma Cerveja. Então, Carlos nervoso, agarra Pablo pelo 
pescoço e lhe dá uma surra muito bem dada. 

Enquanto batia, Carlos falava para Pablo assim: 

___ Bate em min, bate! Seu filho de uma puta. Bate em mim, seu covarde. É de mim 
que você tem de se vingar ouviu? Não nela... Vamos lá, reaja seu verme desgraçado. 
Quero ver você bater em homem. Com covarde como você se faz assim oh! E enfia-lhe a 
porrada até cansar! Carlos surrou Pablo até deixa-lo inconsciente, estendido no chão. 
Vendo que ele estava vivo, ainda respirando, termina o corretivo e sai devagar. 

___ Você vai me pagar! (balbuciou Pablo em estado deplorável). 

___ Só se for quando a galinha nascer dente! Seu covarde. Desfere mais um chute nas 
costelas e sai batendo a porta violentamente. 

Pablo se levanta com muito sacrifício e cambaleante vai até a delegacia dar queixa 
de Carlos. 

Dois dias depois, o carteiro entrega a Carlos uma intimação policial. Ele estava sendo 
convidado pelo departamento policial a prestar depoimento pela agressão a Pablo. 
Chegando lá, é interrogado pelo Delegado de plantão, Doutor Castelli; Este que parecia 
estar sempre de mal com o mundo. 



 
Carlos sentou-se em uma cadeira em frente à mesa do Delegado, não se sentia nem 

um pouco à vontade naquele lugar e diante daquela montanha de gelo, que o fitava, 
como se quisesse esganá-lo. 

Depois de contar toda a história com detalhe para o policial, Carlos se surpreende.  

Após ouvi-lo atentamente, o delegado indignado disse: Cá entre nós... Você deveria 
ter batido no safado muito mais rapaz. Esse tipo de gente não pode ter moleza não. Ah 
se é comigo... Despediram-se com um aperto de mão, selando uma cumplicidade entre 
ambos. 

Às vezes Carlos sentia a falta de seu pai. Toda vez em que se sentia em desvantagem 
em alguma coisa, seu pai o abraçava e o encorajava a seguir em frente. Pensando nisso 
se anima novamente. 

Pela manhã, Carlos vai até ao hospital para visitar Lúcia. Chegando lá, muito 
preocupado, pergunta ao médico de plantão pelo estado de saúde de Lúcia. 

___ Como ela está Doutor? 

___ Ela quem? Perguntou o médico curioso. 

___ A paciente Lúcia! ? ! ? 

___ Ah! Sim, claro: Ela está bem! Pode ficar tranquilo. Nós tomamos todos os 
cuidados de praxe e a paciente está dormindo agora. 

Carlos fica ali, parado, ao lado dela com um ”buquê” de rosas na mão, observando o 
sono tranquilo que dominava Lúcia por completo. 

Horas depois, ao acordar, Lúcia se depara com Carlos à sua frente de pé, olhando 
para ela. Seu rosto marcado pela violência, ela ameaça um tímido sorriso. 

___ Como você está?  

___ Estou bem agora; embora dolorida, mas estou bem. Graças a Deus. 

___ Não se preocupe. Eu já dei uma lição naquele idiota. 

___ Não precisava fazer isso, basta de violência. Já não chega o que enfrentamos no 
dia-a-dia? Os assaltos, o preconceito, o descaso das autoridades e tudo o mais? Eu não 
aguento mais tanta violência no nosso país. Protesta Lúcia em seu leito de dor 
inconformada com o sistema, que deveria proteger o cidadão em toda a sua plenitude, o 
abandona ao Deus dará.  

___ Sim! Mas, esta situação não pode continuar. Muitas pessoas passam por isso e não 
sou eu que vou contribuir para essa violência continuar. Se depender de mim, ele nunca 
mais fará o que fez novamente. 

___ Está bem! Muito obrigada meu amigo. 

Carlos a olha fixamente, como quem admira uma joia muito valiosa e diz: 



 
___ Eu te amo profundamente! Não posso mais esconder. Precisava dizer isso pra 

você ou eu explodiria. 

Perplexa, ela ouve o que na verdade no fundo já sabia, mas não queria acreditar. 

___ Carlos! ? ! ? Exclama ela num misto de sorriso e choro ao mesmo tempo. Uma 
reação de felicidade profunda, pois sentira que aquele sentimento era amor de verdade. 

No décimo quinto dia de internação, Lúcia recebe alta do médico, vai para casa. Bem 
melhor, andando sozinha, mas precisa de certos cuidados. Ela se deita na cama para 
descansar, se despede do enfermeiro que a trouxe e logo ouve o barulho da porta abrir e 
pensa com sigo. 

___ “Quem será”? 

De repente surge diante de seus olhos, Pablo. Irritado como sempre, começa a falar 
com exasperação. 

___ Está vendo isso? Aponta para o braço engessado. Olhe bem para mim... Veja o 
que ele fez. Eu sou teu marido! 

Lúcia indignada diz: 

___ Olhe você pra mim. Veja! Você é um monstro! Isso sim! Não marido! Um monstro 
que não sabe cuidar de uma mulher. Eu ainda estou debilitada e você nem se importa. 
Onde está o seu sentimento? Será que você não vê que tudo isso aconteceu por sua 
culpa, sua infantilidade e sua insegurança que é a sua pior fraqueza. Você não teve 
estrutura para encarar o fim do nosso casamento. Não foi homem suficiente! Você é um 
fraco Pablo! 

___ Sabe de uma coisa? Disse Pablo constrangido. Vou-me embora agora daqui. Vou 
para um lugar bem longe, onde; você e mais ninguém irão me encontrar. 

Lúcia, calada, observa Pablo arrumar suas roupas em uma mochila grande, tipo 
alpinista, de cor azul com detalhes nos lados em vermelho e cinza. Ele Pega a mochila, 
coloca nas costas e sai furioso sem nada dizer, batendo a porta com violência. E 
afundada em seus pensamentos, Ela olha fixamente para a janela de onde vem uma leve 
e fria brisa, que balança a cortina de renda fina e os fracos raios de sol anunciavam um 
dia mais quente naquele inverno. Ela sentia de fato uma sensação de alivio com a partida 
de Pablo. Deu uma olhada em volta do quarto como quem procura algo, levantou-se e 
logo se sentou; sentira uma tonteira e não conseguia ficar em pé. Por alguns instantes 
ela olhou o nada. E um profundo silêncio invadiu aquele lugar, que para ela era 
apavorante. Com dificuldade, ela se levanta segura no mobiliário, que se encontrava 
mais próximo, de passo em passo caminha até a geladeira e toma um copo de água. Sua 
respiração agitada pelo desconforto da situação podia ser ouvida, devido ao silencio 
daquele lugar, numa batida compassada, que deixava perceber, que seu coração estava 
em perfeito funcionamento. 

Ela sentou-se em uma cadeira próxima e em seus olhos escorreram lágrimas, que 
percorreram o rosto num caminho perfeito até chegar, em sua rosada boca. Em meio a 
gemidos de agonia, vivia aquele momento de tristeza como quem já não tem mais 
esperanças de viver uma felicidade. 



 
Levantou-se lentamente e caminhou para a sala, sentou-se no sofá a fim de assistir 

algum programa de televisão, que a fizesse esquecer um pouco toda aquela dor. Tomou 
num susto com a campainha do telefone. Ela atende e para sua surpresa era Carlos. Um 
largo sorriso tomou conta de seu belo rosto. 

___ Oi Carlos, como vai? 

___ Eu estou bem! E você, como está? 

___ Em vista do que passei, estou bem agora! Você vem me visitar? Estou precisando 
conversar um pouco. 

___ Tá bom! Daqui a pouco eu chego aí.  

Meia hora depois Carlos chega, com um pomposo buque de flores, pois já sabia que 
Lúcia adorava recebe-las. 

___ Olá, trouxe pra você! Exibindo o buque. 

___ Obrigada! Adorei!  

___ Vou coloca-las na água. Disse Carlos se dirigindo para a cozinha da casa. 

___ Se quiser beber alguma coisa é só pegar no bar. 

Lúcia com o semblante mais alegre deixava entender que, a presença de Carlos lhe 
trazia paz. 

___ Oh, Carlos. Não precisava... 

___ Precisava sim! Você merece muito mais do que um buque de flores. E hoje eu 
não vou beber, nem demorar. Você precisa repousar e eu não quero atrapalhar o teu 
repouso. Quero que se recupere o mais rápido possível. 

Lúcia chama a atenção de Carlos com a simples forma de chama-lo. Ele se vira para 
ela e ela diz como se estivesse aliviada de um peso enorme. 

___ O Pablo foi embora! 

___ Como assim foi embora? Perguntou ele surpreso. 

___ Se foi! Abandonou o casamento. Arrumou a mala e se foi. Disse ela com um 
sorriso tímido no canto da boca. 

___ Ainda bem. Respondeu Carlos também deixando transparecer uma faísca 
felicidade em seu rosto. 

Naquele momento, houve um silêncio medonho entre os dois. Parecia que toda a vida 
estava conspirando a favor de ambos. 

Diante da amada, Carlos via agora a possibilidade de começar uma vida nova. Ele se 
aproxima, chega bem perto dela e pergunta. 

___ E agora, o que pretende fazer? 



 
___ Não sei! Respondeu Lúcia ainda sem saber qual rumo tomar. 

Enquanto Lúcia falava, Carlos pensava numa maneira de abrir seu coração 
novamente. Ele queria fazer aquilo, mas fazer aquilo era como transpor uma muralha 
demasiadamente alta, ou simplesmente um simples muro de fácil acesso. Mas diante da 
dúvida e agonia, ele relutava. 

___ “Tem que ser agora. E se eu deixar de falar hoje, talvez eu não tenha outra 
oportunidade como esta”. 

De súbito, Carlos fixa os olhos de Lúcia, que percebe a reação dele, pois havia tremor 
em seus lábios, características típicas de muito nervosismo. O olhar penetrava-a por 
completo, quase assustando, não foi preciso muito tempo para que ela percebesse tudo. 
Carlos, calado, nada dizia e isso a intrigava muito. Porém, ao perceber que ele queria se 
declarar, ela própria tomou a iniciativa e o beijou, num longo e apaixonado beijo, 
selando o amor entre os dois. O tempo naquela noite não passou e eles nem percebiam 
que o amor que nutriam um pelo outro, fizera com que eles se amassem 
desesperadamente como dois adolescentes que acabam de descobrir os prazeres da 
carne. Deitados, abraçados, eles desejavam ser os únicos no planeta. E naquele 
momento a vida só eram eles dois. A magia do amor pleno os dominava. E naquele dia, 
ambos descobriram que se amavam há muito tempo, mas somente agora perceberam o 
quanto erraram em deixar o tempo passar. 

Ainda emudecidos pelo cansaço amoroso, ambos agora ligados pelo amor, tudo era 
mágico e tudo conspirava a favor dos dois amantes. 

De repente, o Telefone toca. Num susto Lúcia pula da cama e rapidamente, atende. 

___ Alô! 

___ Oi. Sou eu, Pablo! 

___ O que você quer? Perguntou Lúcia irritada. 

___ Estou pensando em voltar para casa! 

___ O que? Depois de tudo que você fez; ainda tem coragem? Por favor, não me 
perturbe mais. Ela desliga o telefone e chorando corre para os braços de Carlos que a 
abraça e diz: 

___ Não se preocupe com ele. Enquanto eu estiver aqui, você estará protegida. 

 

   

 

  

 

   



 

OBAY 
 

Durante uma longa e exaustiva viagem no porão de um navio, seus pulsos estavam 
adormecidos. Já havia perdido a noção dos dias em que estava naquele lugar. Outros, 
assim como ele gemiam, outros tantos sucumbiam às dores e morriam no caminho para o 
Brasil. Ao fechar os olhos, podia ver sua terra e sentir no vento o perfume da relva 
marinha que ainda permeava sua mente, numa saudade da terra onde havia sido levado 
contra sua vontade. Traído pelo seu povo e aparentemente abandonado pelo Deus de sua 
fé. 

 
Ao seu redor ambiente escuro e mal cheiroso, nada tinha a ver com o lugar, que 

vivia. Seus músculos contraiam involuntariamente. E o gosto amargo e a secura da boca 
lhe trazia uma ânsia e nojo de tudo a sua volta. Não lhe restava mais nada se não 
abandonar seu corpo e entregar-se à morte. Já que no peito apenas um vazio e nenhuma 
emoção movia-o para uma esperança futura. Sentia-se um corpo, inconformado com seu 
destino. 

 
Às vezes vinha em sua memória o som dos passos pesados caçadores de homens e o 

grito gutural que assombrava os animais e fazia correr os bravos guerreiros de sua terra. 
Corriam entre árvores e córregos, percorrendo trilhas na tentativa de fugir. Até estarem 
cercados por aqueles que os feriam, detinham e levavam embora, separando-os de suas 
famílias. Ainda sentia os ferros que prendiam o pescoço, mãos e pés, sofrendo 
humilhação. Tal qual animal sem dono. 

 
A figura de um homem alto e forte, com chapéu que escondia os olhos, uma barba 

muito grande e um hálito podre, esbravejava com muita fúria e desprezo, chicoteando os 
negros que não conseguiam se levantar. Os botes chegavam à praia de Santos no litoral 
de São Paulo, com os negros amarrados a ferro a fim de evitar fugas e todos sofrendo o 
pior que um ser humano possa sofrer. Formava-se uma extensa fila, a exposição de seus 
Senhores, aqueles que tomariam para si suas almas. Fazia-os mostrar os dentes, avaliava 
cada músculo do corpo e testavam suas forças. 

 
 S.R. Firmino entre tantos compradores era um fazendeiro muito rico do interior de 

São Paulo, dono de uma das maiores fazendas de café da região. Escolhia um escravo 
minuciosamente entre tantos. Apontava um e outro. Perdido no meio daquela imensa fila 
escolhe Obay, que permanecia de pé como se esperasse para morrer. 

 
A viagem de volta de S.R. Firmino demorou dois dias. Parecias ter pressa para chegar 

a casa, pois, iria tratar do noivado de sua única filha, Lucinha. Por vezes, seus 
empregados o apanhavam resmungando, baixo, praguejando pelo gênio da menina. Nas 
noites em que estava fora, alisava a imensa barriga e sorria quando sentia saudades da 
moça e algumas vezes, reclamava por não ter tido um filho homem para ensinar-lhe os 
negócios da família. Mas, as alegrias que Lucinha lhe dava pareciam superar esse 
sentimento. 

 
A caravana do S.R. Firmino chegava às suas terras e os escravos da Casa Grande 

corriam em grande alvoroço descarregando os baús levando as sacas de alimentos para 



 
dentro de casa. Esbaforida, enquanto Lucinha tocava piano na sala de estar, veio-lhe às 
pressas dada, sua mucama, fazendo a moça interromper a música anunciando a chegada 
da caravana. Lucinha correu ao encontro do pai, saltando sobre ele, dando-lhe um forte 
abraço. 

- Então meu pai, trouxe? 
- Sim! Firmino ria-se pelo entusiasmo da filha. 
 
      Lucinha correu par o meio dos embrulhos. Dadá a mucaminha escondia um pacote 

nas costas. Quando ela deu por si aos pulos, as duas comemoravam o presente, rasgando 
o embrulho ali mesmo na varanda da casa. O presente era um corte de linho que Lucinha 
queria muito. 

 
S.R. Firmino ainda dava as últimas ordens do dia; mandava os escravos novos para a 

senzala aos cuidados do velho Bartolomeu um antigo escravo. Obay seguia com os outros 
para a senzala, mas, não pode deixar de notar a alegria da moça que parecia estar alheia 
a tudo que a cercava. 

 
O velho Bartolomeu cortou os cabelos dos novos escravos, fazendo suas barbas, pois, 

S.R. Firmino tinha medo de pragas entre eles e isto comprometeria a saúde de toda a 
senzala. Os meses se passavam como o vento e durante este tempo Obay aprendia o 
serviço como os outros e também, entender a língua da cidade. Ele tinha a sensação que: 
mesmo estando longe de seu povo, encontrara naquela senzala um pedaço da sua terra. 

 
Diante tanto zelo, que recebia do povo da casa, aprendeu a cuidar dos cavalos, entre 

tantas coisas. Era um dos poucos que não temia o capataz Soares. Tinha orgulho de sua 
raça. 

 
Numa tarde de sábado, no horário do chá, Dona Leopoldina admirava a filha tocar 

piano para animar as visitas. Estava na ocasião, Dona Judite e S.R. Duarte, o pretenso 
noivo de Lucinha, que não nutria nenhum encanto pelo rapaz, mas, não contrariava a 
vontade de seus pais, e conduzia esta situação como esta se resolvesse por si mesma. 
S.R. Firmino contava ao rapaz sobre seus negócios, e na vontade de agradar Duarte ouvia 
atentamente como se sorvesse cada palavra do pretenso sogro. Dona Judite cercava Dona 
Leopoldina com perguntas sobre a vontade da menina pelo casamento, e por vezes 
propunha datas para o noivado, numa ou outra ocasião celebre da região ou em um dia 
de festa de Santo, pois tinha uma grande devoção por Santo Antônio e São Francisco. 
Devotava-se tanto, que nos dias destes Santos dava uma grande festa em sua fazenda. 

 
Lucinha tocava piano, para não cair no tédio daquelas conversas, que para ela, não 

movia, Satisfação alguma. Dadá entrava na sala conduzindo o padre Gusmão. Lucinha 
deu um pulo do piano e correu para beijar as mãos do padre, o qual era dono de estimas 
da moça. O padre tinha um ar asseado que condizia com a brancura de sua pele. Usava 
um anel que adornava o dedo mindinho e mostrava uma discreta ostentação, o único 
recado que ele não julgava. 

 
S.R. Firmino lhe fez todos os agrados da casa. Dos doces ao licor. Lucinha parecia 

mais empenhada a tocar piano. Dona Judite aprovava o contentamento da moça pelo 
representante de Deus. Duarte sentou-se próximo ao piano e passou a fitar a moça, a 
decorar cada detalhe de seus movimentos. Dona Judite relatava como se portava no 
tempo de sua mocidade, e entre cantos extravagantes à noite surgia rapidamente e os 



 
escravos traziam lamparinas para clarear a sala. Lucinha evitava qualquer conversa com 
o futuro noivo, vendo que o julgava um tédio. Discutia-se na conversa sobre o 
casamento, tentando achar a melhor data e como deveria ser a festa. Lucinha sentia-se 
constrangida em meio a tantos detalhes, pediu licença e foi até a cozinha Lá estavam 
alguns escravos da casa e entre eles Obay, que trazia um tonel de água. Lucinha sentou-
se num banco de madeira, tirou os sapatos, pediu um pouco de água fresca a Dadá, que 
foi logo servindo a sinhazinha. 

 
- Sirva-me também um licor, por favor, Dadá correu e pegou uma garrafa. A moça 

resmungava: maçante esses assuntos de casamento. 
- Mas a sinhá não ta contente? Perguntou Dadá. 
- Contente de me casar com Duarte? Pensei que me querias bem Dadá! 
 
Lucinha bebeu o licor numa tragada só e os escravos riam dos modos da moça, que 

permanecia a mesma desde sua infância. Na frente dos pais fazia questão de se 
comportar legalmente, parecer uma Lady. Mas quando cavalgava pela fazenda fazia 
questão de tirar as botas, passar próximo às lavadeiras para ouvi-las cantar os cantos de 
seus orixás e suspender a saia para entrar no rio. 

 
Dona Leopoldina por várias vezes repreendia a menina ao deixar escapar trechos de 

músicas que as escravas cantavam na beira do rio. 
 
Lucinha calçou os sapatos, ergueu-se, respirou fundo e disse. 
- Quem souber rezar, peça misericórdia à minha alma, pois é enfadonho suportar 

aquele Duarte. 
 
Os escravos se divertiam com as palavras da moça, que dava um tom teatral ao 

zombar da situação. Já era um costuma dela, exagerar em suas palavras. Obay ria-se 
com a atitude da menina e achava ainda mais interessante do que parecia ser. 

 
Na manhã de domingo, o sol se lançava e sobre aquele dia desceu um calor 

insuportável. Na Aurora, dava para ver o vapor subir da terra. Lucinha chegou até a 
varanda vestida de branco, calçando as luvas. S.R. Firmino colocava o chapéu e era a 
primeira vez que Obay via seu patrão de terno preto e todo arrumado. Obay esperava a 
família diante do carro. Dona Leopoldina surgiu na varanda com seu leque preto com 
flores brancas bordadas. 

 
Obay estendeu a mão para ajudar Lucinha a subir no carro. Seu vestido branco dava-

lhe certa leveza. E os cabelos ruivos, presos, num ar de serenidade. Naquele instante, 
como de propósito, Lucinha deixou cair seu lenço branco de cambraia Fino. Volta para 
apanhá-lo, Obay abaixou-se junto, e sente a leveza do tecido em contado com a pele 
branca da moça. Dona Leopoldina já vinha repreender Obay para apressar-se, pois a 
missa estava prestes a começar. 

 
As horas de espera na porta da igreja conduziam Obay a um tédio angustiante. O som 

que vinha da igreja fazia com que adormecesse. Quando a missa acabou, os fiéis se 
ajuntaram à porta da igreja para se despedirem. Ao avistá-las, Obay ergueu-se diante do 
carro a espera dos patrões. Procurava quase que involuntariamente por Lucinha, pois, 
devia ser a única vestida de branco, em meio a tantos vestidos escuros. 

 



 
Lucinha apareceu na porta da igreja acompanhada por seus pais e pelo futuro 

marido. O rapaz apresentava uma alegria exagerada. O contrate desta expressão 
realçava no sorriso forçado da noiva. A moça ia às pressas em direção do carro. Obay 
abriu a porta para ela entrar, enquanto Lucinha desculpava-se com Duarte e agradecia a 
companhia. Ela subiu no carro com um jeito incomodado, fitada pelos negros olhos de 
Obay. 

 
Ao chegarem a casa, os pais de Lucinha estavam radiantes, inundados por uma 

gigantesca felicidade. A conversa que circulava na cozinha da casa, era o casamento 
havia sido marcado. Dadá, a mucaminha, Falava sobre a melancolia da moça e do jeito 
frustrado de se comportar. 

 
Aquela noite custou a passar para Lucinha, que cruzou as horas da noite em vigília, 

mergulhada em elucubrações. Pela manhã o sol erguia no horizonte e alguns pequenos 
raios de luz quebravam a escuridão de seu quarto. Os escravos caminhavam para lavoura 
de café. Lucinha abriu a janela e contemplava muda, Como um espectador 
imperceptível, os homens cruzarem a fazendo com ferramentas de aragem e outros com 
suas cestas para a colheita. Obay cruzava o caminho do olhar da moça. Dar um instante 
Lucinha sorriu a lembrar do jeito veloz que ele se propôs a apanhar seu lenço, e do modo 
delicado em que lhe devolvera. Nunca tinha visto um escravo tão diferente. Ouvia Dadá 
a lhe contar como ele era quieto e algumas vezes, caçoava do jeito dele. A moça foi até 
o tocador e apanhou o lenço novamente, cheirava-o tentando absorver algum cheiro que 
a fizesse lembrar, achando que por ele ser diferente, seu cheiro também seria. 

 
      No dia seguinte, enquanto Obay cuidava dos cavalos, o velho Bartolomeu mandou 

que selasse o cavalo de Lucinha. O escravo preparou o animal e o levou a frente da Casa 
Grande. A menina já estava pronta na varanda e tinha no olhar um ar ansioso de quem 
não queria esperar, tomou as rédeas das mãos do escravo, com uma rudeza 
surpreendedora. Nunca lhe tinha parecido tão indelicada como naquela manhã. 

 
Dentro de casa, S.R. Firmino discuto junto à esposa, sobre os preparativos do 

casamento, a festa, o dote, os convidados, até a escolha do padre entrava nas questões. 
 
 Nos arredores do campo, Obay olhava para o lado do rio e avistou o cavalo de 

Lucinha, que pastava, Adiante, ela estava sentada à beira do rio com os pés dentro da 
água. A saia ligeiramente erguida mostrava seus brancos tornozelos. Silenciosamente, ele 
aproxima-se de Lucinha e diz. 

 
- Você já deveria ter voltado. Lucinha assustou-se com a voz de Obay e rapidamente 

tapou os tornozelos. 
- Não se preocupe. Os escravos veem isso o tempo todo. 
- Que liberdade é essa: vou me queixar ao meu pai! 
- Não quero desrespeitá-la, por favor. Falou Obay com serenidade. 
- Está perdoado por agora. Mas não lhe dou liberdades! Respondeu Lucinha, mais 

serena.  
 
Obay observava que ao caminhar em direção ao cavalo Lucinha mancava e o rosto 

dela condenava a dor que sentia. 
- a Sinhá se machucou? Perguntou preocupado. 
- Sim! Torci o pé quando desci do cavalo. 



 
 
Obay correu, apanhou o cavalo e trouxe até Lucinha. Ele ofereceu sua mão como 

apoio, ela rejeitou tentando montar sozinha. Ao tomar impulso para subir, ela 
escorregou e logo é amparada pelo escravo. Obay segura forte sua cintura. E através da 
roupa, podia sentir as mãos dele aquecendo-a. Ruborizada, afastou-se das mãos fortes 
que a apertavam. O olhar de condenação misturado com surpresa da Sinhá fez com que 
Obay se afastasse condenado por sua atitude. 

 
- Vou chamar o velho! Disse Obay preocupado. 
- Não precisa! Só me ajude a montar. Pediu ela delicadamente. 
Com a ajuda de Obay ela montou. Obay acenou dando adeus e caminhou em direção 

à Casa Grande. 
- Monte comigo, eu o levo até a lavoura. Convidou ela. 
- Eu junto com a Sinhá? Seu pai não iria me perdoar. 
      - Antes de chegarmos, vocês desmonta e seu sigo sozinha. 
 
Obay olhou para os lados, para ver se havia alguém que pudesse condená-lo. Não 

tinha ninguém por perto. Ele montou; se acomodou timidamente. O cavalo galopava 
devagar e ela não dizia nada. O silencia entre os dois, selva aquele segredo. Obay sentia 
o perfume da moça, que era parecido com o cheiro das flores, muito diferente do suor 
das negras da senzala. O tecido do vestido era macio e claro como a pele da Lucinha. Os 
cabelos brilhantes como sol. Aquele perfume, aquele tecido, aquela pele, tudo 
embriagava Obay numa infinidade de sensações. Uma vontade de tocá-la, impedida pelo 
respeito que nutria pela moça. E a vontade de galopar com ela pela fazenda à dentro, foi 
contida pelo temer do tronco. Não se sentia com um dos brancos, mas sabia que era a 
Lucinha negra que estava montada a sua frente. 

 
Lucinha estava envergonhada com as mãos fortes do escravo em sua cintura: Eram 

mãos ásperas e ao mesmo tempo delicadas ao tocá-la. Não a apertava, Confortava-a. A 
respiração do negro alcançava-lhe o pescoço, forçando-a a não conter-se e a não manter 
o respeito. O cheiro dele misturava-se com o cheiro do mato e suor, num odor forte, que 
lembrava um pouco as bebidas de seu pai. Ao avistar a Casa Grande, Ela parou o galope. 

 
- É melhor seguir sozinha daqui. Disse ela com voz tremula. Obay desmontou e 

caminhou para a senzala. 
- Não comente o que aconteceu, Por favor. Obay maneou a cabeça afirmativamente e 

se foi. 
 
Naquela semana, a sinhazinha ficou no quarto. A mucama cuidava com remédios dos 

escravos para curar o pé da menina. Duarte a visitava todos os dias. Por alguns 
momentos, Lucinha arrependia-se de peraltice que ele dava aos cuidados da escrava, 
determinado os remédios que ela deveria tomar. Dona Leopoldina deixava o rapaz nos 
seus mandos e desmandos. Eram bacias e bacias de água morna para o pé da moça. Ela 
por vezes, fingia estar melhor para o noivo ir embora. E era só ele sair, ela voltava a 
medicar-se com as ervas dos escravos. 

 
Passado uma semana, a sinhazinha já estava quase curada conseguia ficar de pé e 

não reclamava mais de dores intensas. S.R. Firmino havia proibido aos escravos selar 
qualquer cavalo para ela. E Duarte continuava a visitá-la diariamente e acaba ficando 
para o chá. Aquela noite ouvia-se uma melodia triste que Lucinha tocava no piano. Não 



 
era somente tédio que sentia, mas, uma agonia de pássaro aprisionado. Quando Duarte 
despediu-se da moça, aquele dia, ela voltou a sorrir, diz estava ansiosa que ele fosse 
embora. 

 
Tarde da noite, Lucinha fugira até a cachoeira. Os cavalos estranharam a presença da 

moça e agitados faziam barulhos. Ela tentava inutilmente, acalmá-los. Obay que passava 
perto da cachoeira, viu a luz da lamparina acesa e entrou surpreendendo-se. 

- A Sinhá por aqui essa hora? Perguntou ele surpreso. 
- Sele um cavalo para mim. 
- Seu pai deu ordens para não fazer isto. 
- E eu lhe imploro. Por favor... 
- Se quiser, sele você mesma. Eu não! 
 
Lucinha colocou a lamparina no chão, apanhou a sela que estava pendurada na 

parede. O peso da sela ao cair, quase lhe atingira o pé machucado. Ela tentava erguer, 
mas o peso da sela era maior que suas forças. 

 
Obay apanhou a sela do chão e a pôs novamente na parede. 
 - Você tem que voltar para casa Sinhá! Essa hora, cavalgar é perigoso! 
- Tenho vontade de cavalgar agora e quero fazer isso agora! 
- Então faz a lua virar sol, que eu selo o Cavalo pra você. 
Obay pegou a lamparina, agarrou na mão da sinhazinha, puxando-a, tentando levá-la 

de volta á casa grande. Rapidamente ela puxou a mão da mão dele. E os olhos dela 
refletiam um susto estúpido, misturado com encanto. Obay aproximou-se gentilmente, 
oferecendo-lhe a mão e disse carinhosamente. 

- Vamos. Eu a levo para casa. 
 
Lucinha continuou paralisada. Os olhos dela o olhavam fixamente; ele olhou para sua 

mão e voltou os olhos para o rosto dela, e disse. 
- Vamos Sinhá! 
 
Ela segurou na mão dele, trêmula, aproximou o corpo dele, os olhos deles estavam 

fixos e imóveis. Seus corações batiam forte. Os pensamentos passavam como 
relâmpagos. Só tinham certeza de uma coisa. De que não podiam se mover. O som que 
vinha de fora libertava ambos daquela hipnose. 

 
Ao chegar perto da casa, ele entregou a lamparina a ela e os olhos deles teimavam a 

se encontrar. Lucinha correu para dentro, temendo o pecado da infidelidade ao seu 
noivo, mesmo que não lhe tenha interesse, seria um pecado ficar novamente a sós com 
aquele escravo. O sono a havia abandonado. Ao fechar os olhos, viu Obay oferecendo-lhe 
a mão. Sentia as mãos dele em sua cintura, sentia o cheiro dele e ao abrir os olhos lhe 
vinha na boca um sorriso incontrolável. Sentia-se ridícula por pensar no escravo, sentia-
se assustada e ao mesmo tempo com o medo de perder o medo que os afastava. Ria por 
qualquer motivo: por estar escuro, pelo sol que nascia lentamente. 

 
 Era uma louca por ter perdido o sono, e estar pensando num escravo, num homem 

que não tinha direito a nada, nem as suas vontades. Riu novamente, pois se viu como 
uma escrava, sem ter direito a suas vontades, não tinha poder de cavalgar a seu prazer, 
não dominava seu noivado, não podia escolher o próprio marido, era uma escrava das 
vontades de seu pai, que a comprou com seus presentes e com a educação que teve. Os 



 
negros ainda poderiam comprar sua liberdade e serem livres e para mim, a liberdade 
custaria muito mais.  

 
No dia seguinte, sábado, a família iria a uma festa na casa de Duarte. Lá Lucinha iria 

receber uma notícia que abalaria suas estruturas e emoções. O que estava reservado 
para ela, seria como se todos tivessem um único pensamento. Destrui-la. 

 
Pela manhã, todos acordavam eufóricos e preparados, para irem ao baile na casa de 

Duarte. Obay ajudava a Dona Leopoldina a subir no carro. Lucinha evitava olhá-lo 
Apoiando apenas nas mãos para subir ao carro. Podia sentir sua pele, mesmo através das 
luvas. 

 
O caminho até a casa de Duarte custava a terminar. Lucinha, incomodada com a 

distância reclamava do calor. Quando chegaram a casa, Já se dançava a primeira 
quadrilha. Lucinha entrou na sala e Duarte veio sorridente recebê-los. 

 
A festa corria e a sala abafada acomodava um calor insuportável que sufocado, 

Lucinha correu para o jardim procurando uma fresca. A brisa esforçava-se para aliviar o 
calor, sem muito poder fazer. Ela sentou-se em um dos bancos do jardim, olhou para 
casa, era um movimento alegre. Sentiu alguém sentar na outra ponta do banco. Era 
Obay. 

 
- Você não vai dançar? Perguntou 
- O calor da sala me expulsou. Calçando as luvas, olhando fixo para ele, perguntou. 
- Não devias estar com os outros escravos? 
Obay abaixo a cabeça e sua expressão transmitia uma tristeza que antes não tinha 

naquele olhar. Já ia saindo quando. 
- Espere. Falou Lucinha indo até ele. 
- Perdoe minha frieza. 
- Você não precisa pedir perdão. 
Obay vira para retirar-se do jardim, quando Lucinha segura seu braço e, seus olhares 

se encontram, ela diz. 
- Pedi perdão, pois vejo você um homem como os outros. 
- Sou negro e escravo! Disse ele. 
- Mas a cor do sangue é igual ao meu de todos os outros. 
 
Lucinha soltou o braço de Obay. O silêncio permeava nos olhares que teimavam 

cruzar. Obay aproximou-se da boca de Lucinha, os lábios encontravam-se. Lucinha 
entregava seu corpo frágil aquele doce momento. 

 
Uma voz ecoou chamando por Lucinha. Era Duarte que vinha a procura da noiva. Ela 

soltou-se dos braços de Obay e correu em direção a Duarte. Durante as quadrilhas, 
Lucinha parecia distante. 

 
No seu pensamento, vinha o momento em que havia beijado Obay. Envergonhada, 

não olhava nos olhos do noivo. Sentia-se mal com o que havia acontecido. Este mal estar 
continha o sorriso de alegria daquele momento proporcionara. 

 



 
Na volta para casa. Lucinha evitava olhar para o escravo. Se, ouvia sua voz, 

estremecia o corpo tentava fugir da verdade, forçava-se a acreditar que não dava 
importância a Obay. 

 
À noite de Lucinha seguia-se num misto de alegria e raciocínio. Sabia que não devia 

contar com ninguém. Entretanto, não saberia suportar e nem conter tamanha alegria e 
entusiasmo. 

 
O dia custava a nascer. Lucinha apanhou a lamparina e foi até ao estábulo, na 

esperança de encontrar Obay. O silêncio da noite perturbava lhe os pensamentos. Teve 
vontade de voltar, mas, não tinha forças. Somente seguia o desejo de vê-lo. 

      
  Obay estava na porta do estábulo, sentia dentro de si a certeza de um encontro com 

Lucinha. Parecia esperar cada minuto. Esperançoso de que ela também sentisse um 
sentimento semelhante. Ao ver a lamparina em meio à escuridão da noite, sentiu o 
coração disparar. O encontro de agora era mais forte do que o primeiro. Ambos 
sucumbiam ao desejo. Sem palavras, movidos pelo ardor da paixão, beijaram-se 
incontrolavelmente, perdendo o domínio dos braços e pernas, era controlados pela 
luxúria de seus sentimentos e não havia naquele momento nada que afastasse seus 
corpos entrelaçados, cuja posição dava forma aos sentimentos que os queimavam. 

    
Nos dias que se seguiram, tanto a moça e o escravo, evitavam seus olhares, mas não 

deixavam uma oportunidade que pudessem desfrutar de uma liberdade entre eles. 
  
Houve dias em que S.R. Firmino dava ordens para Obay ir a outras fazendas levar os 

convites para o casamento. Nestes dias Lucinha ficava irritada. Não tocava piano e muito 
menos saía do quarto. Por vezes, Dona Leopoldina pediu para chamar o padre para 
aconselhar a respeito do temperamento da filha. 

 
Numa manhã de sábado o velho Bartolomeu foi ao estábulo para ver os cuidados com 

os animais, Obay estava deitado num canto. Os cavalos estavam agitados. O velho 
caminhava em direção ao cavalo de Lucinha, que parecia ser o mais agitado. Um brilho 
ofuscou os olhos de Bartolomeu. Era um brinco de mimosa forma e fino trato. O velho 
apanhou o brinco e saiu às pressas. 

 
A Casa Grande estava um imenso movimento. A entrada de vários escravos com 

presentes para Lucinha, que estava horas na sala de estar. Entediada por conta da 
proximidade de seu casamento, não conseguia sair de casa. A todo instante era solicitada 
pela costureira ou pelo padre. As visitas não cessavam e o dia para ela tornava vazio, 
mesmo em meio tantas conversas. 

 
Obay assistia todo movimento recolhido em seu ar melancólico. Dentro de si sabia 

que a moça não teria forças para adiar o casamento. E assim, esperava por um momento 
em que a pudesse ter em seus braços por mais uma vez. 

 
Uma mão tocava-lhe o ombro. Era o velho Bartolomeu. Obay estava surpreso com a 

presença do velho e do tom que ele usava na tentativa de falar algo importante. O velho 
rodeou por muitos assuntos sobre a casa, fazenda e afazeres. O escravo não sabia o 
ponto exato em que Bartolomeu queria chegar. Até que o velho abriu a mão e dentro 
havia o brinco de Lucinha. Obay afastou-se espantado com a descoberta feita pelo velho, 



 
fazia várias promessas para não ser descoberto o seu romance. Prometia a própria alma 
para não ofender a honra de Lucinha. O velho pediu mais do que a alma. Pedia que não 
mais a visse. Obay não se sentia no direito de lhe negar o pedido e aceitou o trato.  

 
Lucinha havia amanhecido no dia seguinte um pouco abestada com uma pequena dor 

de cabeça e leve enjoo de menina nova. Dadá como de costuma fazia-lhe as vontades 
sem pestanejar. Amenina não quis tomar café na sala de jantar, ficou a manhã toda 
traçada no quarto, a procura de meios para encontrar Obay. Seus pensamentos voltavam-
se somente a ele, como uma ele vota a um Santo. Desejava unir-se, não somente os 
corações. Como tinha certeza que já estavam unidos, queria muito mais, Queria unir sua 
alma a dele. Assim como uniam seus corpos. 

 
Com o cair da tarde o enjoo de Lucinha ganhou uma proporção maior. Náuseas, 

tonturas. Dadá ficou junto a ela o tempo inteiro. Dona Leopoldina vinha de hora em hora 
 
A ver a moça. Seu Firmino mandou Obay até a cidade chamar um médico para 

examinar a filha. Dadá não sabia mais como conter a situação de Lucinha. Dona 
Leopoldina mandou chamar Dorotéia uma negra velha que cuidava de todos os males do 
povo daquele lugar. A velha fez um chá para cessar o mal estar da moça. A solução havia 
surtido efeito quando o médico chegou. Ao examiná-la. O Doutor Marcos Antônio um 
homem já em seus cinquenta anos, de mãos macias e delicadas, diagnosticou, que era 
somente, ansiedade e nervosismo devido à proximidade do casamento e isto produz estes 
efeitos no corpo que são passageiros. Não se preocupem. 

 
Na senzala, a velha Dorotéia gabava-se dos seus conhecimentos sobre ervas. Obay 

tenta de modo discreto persuadir a velha sobre a doença da amada. A velha ria-se com a 
pergunta do escravo, como se ele também deduzisse o motivo do mal estar; Obay sem 
entender muita coisa insistia em saber o que a moça tinha. 
 

- Essa menina, ta é prenha. Isso sim! 
 
A notícia veio como um raio rasgar-lhe a alma. Mesmo com tamanho sentimento que 

tinha em seu coração, não podia ter desgraçado a vida de Lucinha daquele modo. Ás 
pressas Obay pediu para Dadá dar um recado a Sinhazinha. Ela devia encontra-se com ele 
à noite, do jeito que estivesse: Passando mal ou não. 

 
As horas arrastavam-se e o jantar na Casa Grande parecia interminável. O coração de 

ambos palpitava forte, ansiosos, pelo encontro marcado. As luzes da casa insistiam em 
permanecer acesas, quando, finalmente, houve uma oportunidade fugir. Lucinha correu 
ao encontro de Obay. Ela o desejava mais do que sua alma ao céu. O encontro de ambos 
era sempre doce, comandados pela força de seus desejos. Unidos ao amor que sentiam. 

 
A notícia da gravidez veio para Lucinha como um turbilhão de sentidos, Um misto de 

surpresa, alegria, desencanto, medo, mas somente uma coisa era certa. O sentimento 
que havia gerado esta criança que agora crescia em seu ventre, era de todo puro. 

 
Os sussurros de suas vozes adoçavam ainda mais a alegria de ter um filho e a certeza 

de que o casamento com Duarte seria impossível e naturalmente não aconteceria. 
 



 
- Não há mais escolhas. Temos que fugir o quanto antes. O casamento aproxima-se a 

passos largos e esta barriga não tardará a crescer... Devemos proteger-nos do ódio da 
minha família. Disse Lucinha apavorada. 

 
Obay aceitava as condições da amada sem pestanejar. O plano seria fugir naquela 

mesma noite, antes que alguém pudesse desconfiar de sua gravidez. 
 
Dona Leopoldina havia ido ao quarto da filha para assistir a melhora da filha. O 

encontro com a cama vazia casou-lhe um imenso espanto. A procura pela moça foi 
imediata. A mãe pôs as mucamas para ajudar na busca de Lucinha. 

 
Todos, em meio à escuridão, desesperados gritavam pelo nome Lucinha, que alheia 

ao desassossego da família, estava gozando da companhia de Obay. Era a primeira vez 
que faziam planos e este era para sempre. Uma vez deixasse a casa de seu pai com um 
escravo, não poderia mais voltar. Ela estava disposta a trocar tudo, pelo amor de Obay. 
O estábulo havia sido invadido por Dona Leopoldina e sua mucama. O espanto provocado 
pela cena que presenciava, tirou-lhe a voz e o terror de encontrar sua filha com um 
escravo, tremeu-lhe as carnes.  

 
Iria completar uma semana que Obay estava amarrado no tronco. Não havia mais 

lugar para fazer feridas no corpo. A sangria era cortada, com um banho de Sal Grosso. 
Para Obay seria deslealdade com Lucinha se sua alma abandonasse o corpo. O ferro em 
brasa marcava-lhe a pele e a dor era insuportável. Só permitia que as lágrimas lhe 
caíssem pelo rosto ou pequenos gemidos sussurrados para dar o seu sentimento a força 
merecida. 

 
Em casa, Lucinha era mantida trancada em seu quarto a espera de seu casamento. A 

família ainda tentava esconder o escândalo da gravidez e em poucas semanas Lucinha 
seria uma mulher casada e o escândalo seria evitado. Quando podia Dadá levava notícias 
de Obay à menina. Que parecia ser torturada juntamente com ele. A culpa de seu amor 
corroia-lhe o pensamento e as forças. 

 
No tronco, Obay entregava sua alma a Deus. Não por seu desejo, mas por falta de 

forças para suportar mais um dia de sofrimento. Sofrimento esse não físico, mas o 
sentimental, enquanto sua amada definhava por amor. Seus olhos fechavam com o 
prazer de ter sido novamente um homem, Capaz de amar e sofrer por esse amor. Deixou 
de ser uma mercadoria e agora era uma alma livre das dores e vergonha dos homens. Não 
havia era uma alma livre das dores e vergonha dos homens. Não havia mais Obay 
pendurado no tronco. Somente o seu corpo sofrido e quase mutilado pelos aceitos e 
ignorância humana. 

 
A notícia da morte de Obay veio a Lucinha. Com falta de motivos para permanecer 

naquele mundo, pensou por alguns instantes em seu filho que era o fruto do seu amor. 
- Neste mundo de ódios onde cresci, nunca serias aceito, e no meio dos negros não há 

como vê-lo crescer. Dá-me teu perdão filho, pois não há em mim alma. Somente uma dor 
feroz que me consome a cada segundo em velocidade incompreensível. 

 
Na sala de estar Dona Leopoldina e S.R. Firmino recebiam Duarte, que havia vindo 

visitar a noiva. Uma das escravas vinha servir o chá, quando do quarto de Lucinha veio 
um som disparo de uma arma de fogo. Pááá... Todos na casa correram para ver o que 



 
havia acontecido. O corpo de Lucinha Estava mergulhado em seu próprio sangue. Na 
escrivaninha restou de sua alma uma explicação de sua morte. 

 
“Lamento aos Senhores meu pais pela decepção que causei nesta família, mas, como 

devota da verdade Cristã não posso mentir. Tomei esta resolução, Julgando ser o melhor 
para todos, uma vez que me arrancaram o de mais precioso, o Amor. Sem o qual não 
poderei seguir minha vida”. 

 
Dona Leopoldina cobria o rosto com as mãos urrando em prantos ao lado do corpo da 

filha inerte. 
 
 

 

 

    

   



 

GANÂNCIA 

 

 No bar da esquina, da rua mais famosa da cidade de Nova Iguaçu, Rio De Janeiro, 
subúrbio da central, no BARGUNÇA (este era o nome do Bar, que não tinha nada 
bagunçado. Muito pelo contrário), o ambiente era totalmente inovador. De um bom gosto 
incrível. No canto, à direita, havia um lindo balcão de madeira trabalhada, mesas 
rústicas de madeiras espalhadas pelo salão, com cadeiras pesadas, todas com os mesmo 
aspectos e desenhos esculpidos, dando a noção de que o salão estava pronto para 
receber visitas muito importantes. Nas paredes, as luminárias de pouca luz davam uma 
sensação de estar num ambiente Barroco. 

Este clima barroco logo foi quebrado, devido ao som de um “Blues” que vinha do 
fundo do bar, onde um exímio pianista, na companhia de um baixo e bateria, fazia com 
que aquele som maravilhoso chamasse a minha atenção, deixando-me alheio a tudo que 
acontecia a minha volta, naquela noite chuvosa, meio fria, pela aproximação do inverno. 
A Fumaça dos Cigarros se misturavam ao reflexo das luzes que, quase não podia ver o 
garçom caminhando em minha direção. Ele trouxe para mim o meu ultimo copo de 
whisky: o de minha preferencia, um Logan doze anos.  

Havia muitas pessoas naquele bar. Principalmente os amantes de um bom wisk e um 
ótimo charuto. Era um lugar de um refinamento total. 

De repente, me vi observando pessoas, e entre elas havia um homem que não 
despregava os olhos de uma mulher. Ele, sentado em uma das banquetas do bar, tomava 
um drink ouvindo a doce música que tocava. Em um dado momento, ela se virou para 
falar com o garçom. Dai pude ver o porquê da tamanha perplexidade do rapaz. Ela era 
uma DEUSA! Uma bela mulher. Bem postada de seus mais ou menos um metro e setenta 
e cinco de pura beleza. E além do mais, uma boca extremamente sensual. 

A mulher de cabelos pretos corridos até a altura dos ombros, olhos cor de mel e uma 
cor de pele maravilhosa. Parecia que tinha ficado umas duas semanas ao sol de Ipanema 
se bronzeando. Os lábios pareciam que havia sido feitos a mão pelo próprio criador. Essa 
pediu para ser bonita e abusou. Um misto de Iracema com Gabriela. Belezas 
indiscutíveis.  

De repente ela olha para o lado e vê que está sendo observada, paquerada e outras 
coisas mais. Trocaram olhares discretos e o inesperado acontece. Então, ela dá o que ele 
e qualquer outro homem ‘adoraria receber’: Um sorriso. Ele rapidamente se levanta, 
caminha até ela quando da conta do belo decote, ostentado pelo belo vestido vermelho, 
apertado, que envolvia aquele maravilhoso corpo, proporcionando-lhe uma visão do 
além. 

Ele chega até ela e pergunta. 



 
___ quer dançar? 

Ela sorriu. E para ele não havia no mundo, sorriso mais belo. 

Ainda sorrindo ela disse sim, respondendo ao convite. 
 
O tempo passa e, perdidos no embalo da música suave, não se dão conta da hora e 

dançam juntos, como que se esquecendo de tudo e de todos, não se deram conta de que 
o tempo já havia passado e muito. Sem dizerem nada um para o outro, só queriam curtir 
aquele momento.  

 
Inesperadamente, ela se dá conta da hora e diz que precisa ir. Eu assistia a tudo 

aquilo sem poder fazer nada. 
___ preciso ir! Diz ela com ar de preocupada. 
___ não, não vá. Suplicou. 
Talvez se ele a deixasse ir, não teria outra chance daquela. Mas o curioso era que ela 

demonstrava com os olhos que gostara dele. 
___posso te levar em casa? Perguntou ele. 
Ela um pouco reflexiva não responde. 
___ posso te levar em casa? Torna ele a perguntá-la. 
___ está bem! Vamos então. 
Os dois andaram até ao estacionamento onde estava o carro de Adalberto. 
No caminho de casa, dentro do carro, ele de súbito, lembra que ainda não sabe o 

nome da bela mulher que o acompanha. Então olha pra ela com ar de curiosidade e 
pergunta. 

 ___ qual é o seu nome? Já que estou te levando para casa, acho que posso saber, 
não é? 

___ é claro, respondeu ela com um sorriso divino. 
___ meu nome é Lúcia... E o seu? 
Ele olha para ela, já apaixonado e diz: 
___ o meu nome é Adalberto. Você tem namorado? Perguntou ele. 
___ Não. Eu ainda não encontrei a pessoa certa. 
___ Ah!... E essa pessoa, como é que deve ser? Novamente o sorriso mais lindo do 

mundo, exibindo a mais perfeita arcada dentária que mais pareciam uma coleção de 
obras de arte. Era perfeita aquela mulher. 

___ “Minha nossa”... Pensou ele. 
___ Já apareceram alguns, mas não eram nada do que eu esperava. Sempre acontecia 

alguma coisa que me decepcionava. 
___ É. Não sei como, mas ainda existem loucos a ponto de decepcionar uma mulher 

como você. Não acredito! 
___ O quê você quer dizer com isso? Perguntou ela curiosa. 
___ Nada, nada. Você é uma mulher extremamente interessante. E eu estou 

perdidamente apaixonado por você. Estou realmente de quatro... 



 
___ mas eu tenho muito medo dos que falam que eu sou bonita, que chamo a 

atenção... Eu não acredito mais no que dizem! 
Adalberto vibrava por dentro e ao mesmo tempo se intrigava. Como uma mulher 

daquela podia reunir beleza e simpatia ao mesmo tempo? Além do quê uma ingenuidade 
rara. 

___ gostaria de sair comigo amanhã? Perguntou Adalberto. 
Lúcia demonstrando insegurança, diz. 
___ Não sei se devo. 
Adalberto então procura encorajá-la. 
___ Vamos jantar e dançar um pouco... O que você acha? 
Deixando-se levar pelos encantos de Adalberto, reponde.  
___ Eu adoraria! 
___ então amanhã te pego às oito horas. Ok? 
Lucia, naquela altura, já tinha deixado Adalberto perceber que ela também se sentiu 

atraída. E com um leve toque de lábios se despediram. 
Não obstante que ela precisava sair e se divertir, distrair sua cabeça e encontrar em 

Adalberto um parceiro, talvez aceitável. Dentro de seu coração algo lhe dizia que ele 
poderia ser o amor de sua vida. No entanto, era preciso manter os pés no chão e conter a 
ansiedade. 

No outro dia, pontual e ansioso como sempre, Adalberto estaciona o carro em frente 
à casa de Lúcia. Após alguns minutos, belamente vestida, ela desponta no portão. 
Impressionado, gentilmente abre a porta do carro, ela entra, se acomoda e o cheiro 
agradável do perfume dela toma conta do interior do carro. 

Lúcia usava um vestido de linho fino preto degotado e sem manga. Usava um cordão 
de ouro fino e um par de brincos com belas pedras pretas, para combinar com o vestido e 
a bolça que carregava na mão; seu cabelo, preso por uma tiara discreta, mostrava sua 
nuca tentadora, dando um ar de seriedade e ao mesmo tempo um delicioso convite ao 
prazer. Surpreendentemente linda. 

Adalberto, encantado com toda aquela beleza e toda aquela aura boa que os 
envolvia, só era sorrisos. Estava perdidamente apaixonado! 

Foram a um lindo restaurante para jantar. O restaurante era italiano, pois Lúcia 
apreciava a comida Italiana e um bom vinho. Comeram uma Paeja e degustaram um 
saboroso vinho branco. De sobremesa, uma fatia de torta de creme chocolate e trufas. 

___ para onde você quer ir agora? Perguntou Adalberto. 
___ para um lugar onde tenha música boa e tranquila. 
___ ok! Então vamos nessa. Adalberto paga a conta e vão procurar um lugar 

dançante. 
___ já sei aonde vamos: disse Adalberto. 
___ vamos para o Blue-Bar, um bar dançante, onde tem muita música boa e drinks de 

inverno da melhor qualidade. Embora estivesse um pouco frio, Lúcia parecia não se 
importar com isso. Pois insistia em exibir seus braços longos e bem feitos desnudos. 

  ___ você até agora não me disse nada de você. Falou Lúcia curiosa. 



 
  ___ eu sou divorciado, me casei aos vinte e quatro anos, antes de me formar na 

faculdade de engenharia. Fui pai aos vinte e cinco e hoje com trinta anos, estou solteiro. 
Sou pai solteiro. 

 
Após conversarem sobre suas vidas, resolveram ir para outro lugar, onde pudessem 

ficar a sós. 
 
Pegaram a estrada principal que dava acesso à zona sul da cidade, quando o carro de 

Adalberto é interceptado por outro carro. Do interior do outro carro saem quatro homens 
encapuzados e sem mais nem menos começam a atirar contra o carro de Adalberto, 
fugindo logo em seguida. 

 
Lúcia, ferida, vê Adalberto morrer ao seu lado, sem nada poder fazer. 
  ___ meu Deus! Balbuciou ela quase sem folego, pois havia sido ferida gravemente. 
  ___ Por que, meu Deus, por quê? E desmaia. 
 
Alguns motoristas que passavam pelo local prestaram Socorro chamando a polícia. 

Logo, uma ambulância estaciona, juntamente com o carro da polícia que acionava o 
corpo de bombeiros para recolher o corpo. Lúcia, ferida e inconsciente, foi levada ao 
hospital mais próximo. O seu estado era grave. Sua sorte foi ser levada para um hospital 
moderno, com equipamentos de ultima geração e uma equipe de bons médicos.  

       
Logo que chegou ao hospital, Lúcia foi levada as pressas para a unidade de 

tratamento intensivo (UTI), onde a operação teria que ser realizada o mais rápido 
possível, para livrá-la do risco de morte. 

      
 Cinco dias depois, Lúcia, já operada e se recuperando física e psicologicamente, 

recebe a visita de um policial que vem vê-la, a fim de colher alguma informação. Ele 
queria saber se ela se lembrava de alguma coisa do dia da tragédia. Mas Lúcia não tinha 
condições de enfrentar um interrogatório naquele momento. 

 
Aconselhado pelo médico, o policial dá a ela um cartão com seu número de telefone 

e se retira. O policial se intriga ao sair do quarto, pois notara que uma lágrima descera 
de seus olhos e lindamente estaciona no canto de sua boca. Aquele ato lhe fez refletir na 
angustia e sofrimento que Lúcia esta passando. 

 
O cartão era personalizado, com o símbolo da policia no canto superior e no canto o 

nome do policial junto com a função que ele exercia na policia. Lúcia meio tonta devido 
aos sedativos coloca o cartão na cabeceira da cama, fecha os olhos e cai num profundo 
sono. 

 
Passam-se alguns dias e logo realizam uma missa em homenagem a Adalberto. Na 

igreja, Lúcia se senta no último banco, logo na entrada da porta, a fim de rezar pela 



 
alma de uma pessoa que talvez a fizesse muito feliz. Sem que percebesse, uma mulher 
misteriosa aproxima-se dela e diz. 

  ___ Agora eu sei quem é a safada que estava com o meu marido na hora em que ele 
morreu. 

 
Do mesmo jeito que aquela mulher chegou até Lúcia, saiu. Era uma mulher linda, 

mais ou menos um metro e sessenta e cinco, cabelos castanhos, presos com uma tiara de 
marfim negro e um coro de dar inveja a qualquer mulher desta geração. Ela virou as 
costas e saiu com muita pressa e junto dela havia um homem alto e forte. Lúcia se 
levanta, passa pelos dois que ainda se encontravam na frente da igreja observava que ao 
acender o cigarro, o homem não tinha dedo indicador da mão direita. 

Lúcia ficou intrigada com as palavras da mulher. Adalberto lhe falara que era 
separado há mais de cinco anos. ‘Por mais que ela fosse apaixonada Adalberto, depois de 
cinco anos separação não faria tal coisa’. 

 
Quando Lúcia chegou a casa, logo o telefone tocou. Lúcia atende. 
 ___ Alô! 
 ___ Lúcia? 
 ___ Sim. 
 ___ Sou eu, Pacífico, o policial que está cuidando do caso. Tudo bem? 
 ___ Tudo bem. Afirmou Lúcia. 
 ___ Você pode vir até aqui na delegacia agora? 
 ___ Por que eu tenho que ir agora. É muito importante assim? 
 ___ É muito urgente! 
 ___ Está bem. Daqui a meia hora eu chego ai. Tá bom? 
 ___ Ótimo. Estou esperando. 
 
Ao chegar à delegacia, Lúcia não se sente muito bem, pois aquele ambiente frio e 

sombrio lhe dava arrepios. Não que chegasse a ser desprezível, mas a sensação de agonia 
parecia que estava flutuando naquele lugar. Os rostos dos policiais enrijecidos pelo 
trabalho estressante, o linguajar agressivo de todos eles. Exceto um que ao vir atendê-la 
sorria com larga delicadeza e, ao perguntar-lhe porque era diferente dos demais, ele 
disse: 

 
___ daqui a dois meses vou me aposentar. Não precisava dizer mais nada. Daí, Lúcia 

pode entender que a prisão não estava lá dentro; de certa forma somos todos 
prisioneiros: alguns pelo trabalho, outros pela família e assim vamos levando nossas 
vidas. 

 
Lúcia se senta em uma poltrona velha de veludo encardido, devido ao tempo em que 

a poltrona permanecia ali, inerte, a espera de mais uma vítima de alguma coisa, 
estacionada no mesmo lugar, sempre. Em numa outra poltrona, uma senhora com 
aspecto muito humilde, com o olhar assustado, gaguejava muito ao falar.  



 
 
O detetive Pacífico chegou, apontou para a senhora humilde que gaguejava ao dizer 

seu nome a outro policial e disse: 
___ Ela estava lá e viu tudo que aconteceu. 
___ Tudo mesmo? Perguntou Lúcia curiosa à mulher. 
___ Si-sim! Eu e-e-e-estava l-lá e – e m-me escocondi no-no meio do-do ma-mato e d-

de l-lá e-eu vi tu-tudo. 
___ Calma, não precisa ficar nervosa. Fale devagar, está bem... 
___ Tá! Respondeu a mulher. 
___ Lembra-se de alguma coisa que possa nos ajudar? Perguntou Pacífico à senhora. 
___ Sim, respondeu a mulher mais calma. 
___ O homem que estava de pé junto do carro tirou a luva para acender um cigarro... 
___ E daí? Pelo que me parece, fumar é um hábito de muita gente. Mas, o que esse 

homem fez? Perguntou Lúcia um tanto nervosa. 
___ Ele não tinha um dedo. 
___ Qual dedo? Perguntou pacífico. 
 
A mulher mostrou a mão direita e aponta para o dedo indicador. Lúcia quase cai 

sentada, tomando um susto daqueles. A situação era difícil. Não queria acreditar que o 
homem sem o dedo indicador da mão direita do dia da morte de Adalberto, fosse o 
mesmo homem que ela vira na Igreja. 

 
Lúcia conta ao policial que na missa de Adalberto a ex-mulher do falecido a abordou 

dentro da Igreja e a atacou com vários desaforos e o curioso é que com ela estava um 
homem de aspecto rude, olhar penetrante e, ao acender um cigarro, percebi que ele não 
tinha o dedo indicador da mão direita. O policial arregalou os olhos e perguntou: 

___ Na mesma mão? 
___ Sim! Na mesma mão! Afirmou Lúcia, enquanto rolava uma lágrima de seus olhos. 
___ Temos que descobrir quem é esse homem. Esteja ele onde estiver, vamos acha-

lo. Afirmou Pacífico socando a mesa.  
 
Após varias investigações e campanas, os policiais descobriram onde o tal homem 

mora. Pacífico vai até a casa do suposto assassino. Era uma casa grande, bem arejada, os 
janelões virados para um jardim arborizado dava a sensação de que uma tranquilidade 
natural dominava aquele lugar. 

 
Pacífico toca a campainha e uma senhora de uns sessenta anos atende, recebendo-o 

com um belo sorriso no rosto. 
___ Bom dia! O que desejam? Perguntou ela tranquilamente. 
___ Somos policiais e gostaria de conversar um pouco com a senhora. É possível? 
___ sim, entrem! Há muito tempo que não converso com ninguém. 
 



 
Após algum tempo de conversa com aquela gentil senhora, o policial perguntou sobre 

o homem. 
___ Como se chama aquele moço que mora aqui com a senhora? 
___ Alfredo. Respondeu a senhora sem exitar. 

___ Ele é seu filho? 
___ sim! 
___ O que ele faz na vida? 
___ Ele é Engenheiro. Trabalha em uma Empresa lá no centro. O nome da empresa 

é... Fundação Corporations. Este é o nome da empresa em que meu filho trabalha. Se o 
senhor quiser, dou o endereço.      

___ Quero sim obrigado. Pacífico anota o endereço e parte para a empresa onde 
Alfredo trabalha numa velocidade enfurecida.  

 
Chegando a recepção daquela empresa, dirigiu-se ate a bela recepcionista que sorria 

o tempo todo. 
___ Posso falar com o engenheiro Alfredo? 
___ Sim. Claro Senhor. Respondeu ela com voz suave. 
___ Ela pega o telefone, digita para um ramal e diz: 
___ Sr. Alfredo, tem um senhor aqui que deseja falar com o senhor. E ele disse que é 

urgente. 
 
O interfone tinha um som tão alto que Pacífico ouviu a voz firme falando. 
___ Está bem, já vou. 
 
A empresa ocupava o prédio inteiro. Era uma recepção luxuosa, com o piso de 

mármore em preto e branco como um tabuleiro de xadrez. Trazia uma mobília em tons 
das mesmas para combinar com o piso. Uma mesa enorme e aonde a recepcionista se 
sentava, dava para ver que ela exibia um belo par de pernas. 

   
De repente, no canto esquerdo que dava um corredor enorme, surge Alfredo. Quando 

ele se aproxima, Pacífico se identifica como policial deixando-o um pouco nervoso. 
___ O que é que vocês querem? Perguntou grosseiramente. 
___ Calma, só vim fazer umas perguntas. 
___ Por um acaso tem mandato, Policial? 
___ Não preciso! Mas, se quiser, posso providenciar um, agora mesmo. 
 
Sabendo do que se tratava, Alfredo disse ao policial para ser breve, pois tinha muito 

trabalho para fazer. Pacífico tem um momento de fúria e o pega pelos colarinhos e diz. 
___ Sem abusos rapaz. 
E largando-o rapidamente, pergunta: 
___ Por que você matou o Adalberto? 
 ___ Não... Eu não o matei! Eu só era o motorista do carro, balbuciou ao pé do 

ouvido, pois não queria ser ouvido. 



 
___ Então vai abrindo o bico, se não quem vai dar bom dia ao capeta mais cedo é 

você. Pacífico estava com tanta raiva, que chegou a sacar a arma e coloca-la na boca de 
Adalberto, quando os seguranças o cercaram. O outro policial, mais calmo que Pacífico, 
grita: 

 ___ Calma! Somos policiais. 
 Pacífico larga Alfredo que, apavorado, se esborracha no chão. E diante da confissão 

de Alfredo, Pacífico poderia dar voz de prisão. Mas, queria pegar toda a quadrilha de 
uma vez só. 

 Antes de sair, Pacífico diz: 
 ___ Eu vou voltar! Aguarde. 
 
No caminho de volta, Pacífico deixa o outro policial na delegacia, vai até à casa de 

Lúcia e pede que ela vá com ele à casa da ex-esposa de Adalberto a fim de colher mais 
informações. 

 
Chegando lá, Pacífico tocou a campainha e logo uma mulher, de um corpo 

exuberante, olhos grandes e sedutores, de olhar misterioso, o recebe. Ele se identifica e 
ela o manda entrar. A casa muito grande, com uma bela piscina, ostentava um jardim 
suspenso na parede da garagem que guardava um carro importado. Via-se logo, que se 
tratava de pessoas de classe media alta. 

 
 ___Sente-se, por favor. Pacífico sentou-se no sofá, ela se senta ao lado dele e 

pergunta: 
 ___Porque me procurou? 
 ___ Como já disse, sou policial e estou investigando a morte de Adalberto. 
 Eles se olham durante um tempo em silêncio. 
 ___ Quero lhe fazer uma pergunta e, quero deixar bem claro que este momento é 

extraoficial. Não se preocupe. Disse Pacífico quebrando o silêncio. 
 ___ Qual é o seu nome mesmo? Desculpe mas, eu me esqueci. 
 ___ Marcela! Respondeu ela meio desconfiada. 
 ___ Muito bem, Marcela. 
  ___ Ok! Pode perguntar que vou tentar responder, dentro do possível. 
 ___ Onde a senhora estava na noite em que seu ex-marido foi assassinado? 
 ___ Bem... Eu estava em casa cuidando do meu filho, que estava muito febril. 

Afirma ela. 
 ___ E alguém pode confirmar isso? 
 ___ Sim! Minha empregada estava comigo, o enfermeiro veio aplicar uma medicação, 

foi embora e depois fomos dormir. 
 ___ Só mais uma pergunta, Marcela. 
 ___ Sim, pois não. 
 ___ O que você fazia junto com Alfredo na missa de Adalberto? Nesse momento, 

Lúcia sai do carro e ameaça entrar na casa. 



 
 Marcela ficou nervosa em ouvir o nome de Alfredo. Lúcia entra na casa e percebe o 

nervosismo de Marcela e volta para o carro sem nada dizer. 
 Nervosa, marcela grita: 
 ___ O que esta mulher esta fazendo aqui? 
 ___ Calma! Ela é peça chave nessa investigação. Não se preocupe. Vamos continuar, 

por favor. 
 Mais calma, marcela volta a falar. 
 ___ Ele é só um velho conhecido: diz Marcela com tristeza; referindo-se a Alfredo. 
___ Estávamos programando uma festa no sábado... 
___ Pra comemorar o quê? Perguntou Pacífico interrompendo-a. 
___ Só para distrair mesmo! Pro meu filho não sofrer mais. Ele já sofreu demais com 

a morte do pai e precisa se distrair um pouco. Só isso. 
___ Ok! Talvez eu tenha que interrogá-la novamente e da próxima vez será oficial. 

Fique alerta e até outro dia, se despedindo. 
  
Pacífico leva Lúcia até em casa e no caminho eles comentam sobre o acontecido e 

Lúcia fica a se perguntar. Por que tanta brutalidade? 
  
Os policiais montam campana em frente à casa de Marcela todos os dias. Em um belo 

dia, chegam a casa dois Homens. Pacífico sorrateiramente se aproxima e vê através da 
janela, um dos homens tentando agredir Marcela. Ele chuta a porta, entra na casa, onde 
fora recebido à bala, os outros policiais ouvindo os tiros entram na casa, trocam tiros 
com os Homens e os dois bandidos são mortos. 

 
 Marcela muito assustada, no canto da sala chora muito. Pacífico a leva para a 

delegacia, enquanto os corpos eram retirados da casa de Marcela. 
 
 Na delegacia, Marcela é novamente interrogada por Pacífico a cerca daqueles 

homens e resolve contar o que sabe. 
 
 Marcela teria que contar à polícia sobre a apólice milionária que Adalberto havia 

feito em nome de seu filho, antes de morrer. 
 ___ Eu vou contar uma coisa, mas não deixe acontecer nada com o meu filho. Você 

promete? 
 ___ Prometo! Afirmou Pacífico. 
 ___ Um dia, eu e Nina uma amiga querida, estávamos conversando sobre Adalberto. 

Ainda éramos casados e mantínhamos um bom relacionamento. Ele pensava muito no 
filho que ia nascer e queria o melhor para o menino. Daí resolveu fazer uma apólice de 
seguro no valor de dois milhões, para assegurar o futuro do filho. Caso o pai morresse, a 
mãe, que sou eu, administraria essa pequena fortuna em favor do menino. E foi aí que 
Alfredo ouviu a conversa e contou para outro amigo dele. 

 ___ E onde entra o Alfredo nessa história? Ele parece muito íntimo seu. Falou 
Pacífico um pouco confuso. 



 
 ___ Tivemos um caso passageiro, assim que me separei. Mas, para mim foi sem 

importância. Nada que me abalasse tanto. 
 ___ Tão sem importância, que estava na missa de seu ex-marido com ele. Ironizou 

Pacífico. 
 Marcela chora copiosamente: 
 ___ Ele me persegue o tempo todo. Já não sei mais o que fazer para afastar esse 

homem de minha vida 
 ___ Deixa isso comigo. Essa parada eu resolvo! Disse Pacífico levantando para pegar 

um copo de água para Marcela. 
 ___ O que você vai fazer? 
___ Primeiro tenho que descobrir quem mais está envolvido nessa história. A partir 

daí, cuidarei do caso e em particular de Alfredo... Mas, para isto acontecer tenho que 
armar uma cilada pra cima dele. Disse Pacífico já matutando o que fazer. 

 Por alguns instantes ele reflete numa possibilidade de pegar os outros homens e... 
 ___ Já sei! Vou colocar a isca e esperar que ele morda. 
 ___ Quem será a isca? Pergunta Marcela curiosa. 
 ___ Você! Responde Pacífico. 
 ___ Eu? Pergunta ela com espanto. 
 ___ Sim, você mesma. Não há isca melhor! 
 ___ O plano é esse. Você vai fingir ir ao Banco retirar parte do dinheiro e vai pedir 

para ele te acompanhar. Obviamente os outros ficarão sabendo. 
 ___ E como os outros ficarão sabendo? 
 ___ Certamente, Alfredo irá avisá-los para darem o golpe em você. Dirás a ele que 

concorda em dividir o dinheiro, desde que te deixe em paz. 
 ___ Mas isso pode ser perigoso! Tenho medo que aconteça comigo o que aconteceu 

com o Adalberto. 
 ___ Não se preocupe. Vai dar tudo certo! Confie em mim. Falou Pacífico confiante.  
 
Marcela, então, resolve concordar com o plano da policia. Depois de tudo combinado, 

traçado o plano para o flagrante de Alfredo, Marcela vai para casa de taxi para não 
levantar suspeita, caso ela estivesse sendo vigiada. 

  

No dia seguinte, Alfredo procura Marcela, a fim de extorquir-lhe novamente. 
Marcela, furiosa, embora, sabia que era a chance de se livrar, de uma vez por todas 
daquela constante ameaça, se acalma no intuito de convencê-lo. 

 Alfredo, amador que era, nem imaginava que por traz daquela calmaria repentina de 
Marcela, estava tramada uma cilada para ele. E assim, definitivamente, solucionaria o 
tão hediondo crime. 

 No momento do encontro, Alfredo impaciente pergunta. 

 ___ E aí Marcela? Você vai ou não repartir a grana comigo, hein??! Disse Alfredo em 
tom ameaçador, segurando-a pelo braço com violência. 



 
 ___ Me larga, seu estúpido. Foi você quem matou o Adalberto, não foi?... Alfredo, 

nada responde. 

 ___ Por causa desse maldito dinheiro você esta transformando minha vida em um 
verdadeiro inferno; sabia? 

 ___ Este dinheiro que você fala, vai me tirar do sufoco que estou! Exclamou Alfredo. 
 ___ Sai de perto de mim. Eu não te suporto mais. E além do mais, tenho medo de 

você! Marcela angustiada se senta encolhida, em uma das poltronas da casa, enquanto 
Alfredo com ar de ironia diz: 

 ___ Calma Marcela. Não fui eu quem o matou, não. Eu estava lá, sim. Isso não nego. 
Mas, como mero expectador (ironizando). Mas, a ideia foi minha, sim. Só assim eu me 
vingaria dele por ter tomado o meu lugar na diretoria da empresa, onde eu o introduzi e 
ensinei a ele os fundamentos da Engenharia, quando ele ainda era um simples estagiário. 
Ele por sua vez, me traiu, roubou o lugar que era meu e eu não pude provar que a ideia 
do projeto que ia mudar de uma vez por todas a minha vida, tinha sido minha. Ele 
roubou a ideia e registrou como dele primeiro. Pura ganancia. 

 
 ___ Isso não me interessa. Respondeu marcela depois de ouvi-lo. Eu não conheço 

essa história e não me interessa conhecer agora. Isso não muda nada entre nós. 
  
Ambos discutem raivosamente. Alfredo por raiva e desejo de vingança, almeja 

recuperar o que “seria” dele por direito e lhe foi roubado. Marcela, por medo do risco 
que corria, logo cede, concordando em repartir parte do dinheiro com ele e diz: 

 ___Está bem Alfredo. Eu não deveria fazer isso. Mas, diante de tudo que está 
acontecendo, eu vou ao banco sexta-feira e retiro sua parte. Transfiro o dinheiro para a 
minha conta e te dou a metade. Está bem pra você? 

 ___ Está bem. Mas, sem nenhuma gracinha, entendeu? Tem um policial rondando por 
aí, querendo saber da história. Se ele for avisado, nós dois estaremos encrencados. 
Portanto, minha cara, faça tudo direitinho, ouviu? 

 ___ Você vai ver. Tudo ficará bem! Eu só vou fazer isso pelo bem do meu filho. 
 ___ Ah! Até que enfim você pensou no seu filho, sua cachorra! 
 Marcela olha para Alfredo com muito ódio e consternada fala: 
 ___ Se eu te denunciasse para a polícia, você estaria acabado, seu desgraçado. Você 

sabia disso? 
 ___ Sim, sabia. Mas se isso acontecer, querida, você também estaria na pior. 
 Marcela, refletindo a respeito do que Alfredo falou se cala. 
 Então, sexta-feira, às onze horas, eu passo aqui para irmos ao banco. Disse Alfredo. 

 Na manhã de sexta-feira, Marcela mal se aprontara, Alfredo buzinava em frente sua 
casa. Ao sair de casa, Marcela percebe a presença de um carro estranho. Um Wolks 
preto, insufilmado, que estava do outro lado da rua. Ela achou muito estranho, pois 
nunca havia visto carro semelhante por ali e ficou meio receosa. O telefone toca. Era 
Pacífico, que ansioso disse como ela deveria agir, na ora do flagrante. Marcela mais 



 
confiante, depois da ligação de Pacífico, se dirige para o carro de Alfredo que parte em 
direção ao destino combinado. Já próximo ao local marcado, outro carro se aproxima. O 
Motorista fez um sinal para que Alfredo encostasse o carro próximo ao deles. 
Estacionaram e, ainda meio tensa com a presença daqueles Homens estranhos, Marcela 
desce do carro e se dirige para o interior do Banco.  

 Sem perceber a movimentação dos policiais, Alfredo e os outros dois homens 
desceram do carro e seguiram atrás de Marcela. 

 Enquanto Marcela conversava com o Gerente do Banco, dava-lhe os documentos 
necessários para a transação. Próximo ali, Alfredo fingia operar em um caixa eletrônico, 
disfarçadamente. 

 Marcela esquecera a certidão de nascimento de seu filho dentro da bolça, quando é 
lembrada pelo Gerente do documento que faltava, torna a abrir a sua bolça e deixa a 
mostra, que, além de documentos e outros apetrechos que uma vaidosa necessita, havia 
uma pequena pistola calibre vinte e dois, que indiscretamente o Gerente pode ver, 
olhando por cima dos óculos. 

 Aquela arma era somente para sua proteção. O curioso era. Como Marcela conseguiu 
entrar na agencia bancária armada e sem que o detector de metais acusasse? ”Acho que 
está na hora de fazer uma manutenção no sistema de alarme”. Pensou o Gerente 
preocupado, voltando à negociação. 

 ___ Então, O que vamos fazer agora? Perguntou o Gerente à Marcela. 

___ Quero fazer a transferência da apólice de seguro de vida do falecido Adalberto 
Carvalho para o meu nome, a fim de dar continuidade na educação do nosso filho. Disse 
Marcela com tom de velório. 

___ Ok! Disse o Gerente. 

 ___ A documentação do menino, a do falecido, a sua documentação e a procuração 
estão ok. Eu só preciso que a senhora digite o seu código para concluirmos a 
transferência. 

 ___ Como a senhora quer aplicar o dinheiro? 

 ___ Eu quero metade em minha conta e a outra metade eu quero agora em dinheiro. 

 O Gerente arregalou os olhos e perguntou. 

 ___ Você vai querer um milhão de reais em dinheiro? 

 ___ Sim! Afirmou Marcela. 

 ___ Eu não sei se tenho esse dinheiro todo aqui; espere um pouco que eu vou 
providenciar. 



 
 Em quanto o Gerente do Banco foi verificar se tinha aquela quantia toda no cofre, 

Alfredo se aproxima de Marcela como quem vai pedir uma informação e pergunta se tudo 
está correndo conforme o combinado. Marcela responde que sim e que estava 
aguardando a transação acabar para sair. Tá bom. Vou esperar lá fora. Mas nem tente 
me enganar. Ouviu? Disse Alfredo ao pé do ouvido de Marcela num tom agressivo, porém 
discreto e sai em seguida apressado. 

 O Gerente volta com duas sacolas cheias de dinheiro. Ambos passam um bom tempo 
contando aquele monte de notas, enquanto Alfredo assiste tudo de longe. Depois de todo 
o dinheiro ter sido conferido, O gerente diz: 

 ___ Bem. Só falta assinar a papelada. Marcela apressada assina e sai do Banco a 
espera de algo inusitado acontecer. 

 Já na garagem, com as sacolas de dinheiro, ela é abordada por Alfredo que embora 
nervoso, tenta parecer calmo.  

 ___ Vamos embora daqui. Diz ele com tom sereno. Marcela, porem, estava tranquila, 
pois sabia que Pacífico e outros policiais os aguardavam no estacionamento. Restava 
agora, torcer, para o plano dar certo. 

 Em meio a centenas de carros estacionados, Alfredo, muito tenso, passava apressado 
entre um carro e outro, carregando as duas sacolas com muito cuidado. Por mais que 
Marcela falasse com ele, não lhe dava atenção. Afinal, já tinha o que queria e o mais 
importante era sair dali o quanto antes. 

 Os comparsas de Alfredo já o aguardavam de pé do lado do carro. 

 ___ Vamos, vamos. O dinheiro está aqui! Disse Alfredo. 

 De repente, um dos comparsas saca de uma arma, aponta para Alfredo que se 
espanta ao ver aquela Glock apontada para ele e emudece: Glock é uma arma de grande 
poder de fogo, de mira precisa e geralmente é usada por especialistas em armamento. 
Alguém que pertence ou pertenceu algum grupo de elite. Seja forças marmadas ou forças 
auxiliares. Coisa que Alfredo desconhecia completamente. Só via essas situações em 
televisão. Agora estava vivendo a realidade dura e crua. 

 Amador, no mundo do crime, confiou em criminosos profissionais que recrutara. Ele 
esperava que tudo, sairia conforme o combinado e não contava com a ganância dos 
outros, que a exemplo dele, também queriam se dar bem.  

Quando os bandidos perceberam que se apoderar de todo aquele dinheiro seria como 
retirar doce da boca de criança, decidiram ficar com tudo. 

 Marcela se afasta devagar, sem que eles percebessem. Logo se inicia uma discussão 
entre eles. Alfredo, indignado, joga as sacolas de dinheiro no chão e diz: 



 
 ___ Vocês podem levar o dinheiro agora. Mas, não ficarão livres de mim!  

 Um dos homens diante da ameaça de Alfredo Levantou a arma para atirar, quando... 

 ___ Parado ai... Vocês estão presos! Aqui é a policia. 

 Alfredo põe as mãos na cabeça, o bandido vira em direção ao policial com a arma em 
punho para atirar e, logo se ouve um disparo (pááááá). 

 Um único tiro mata um dos bandidos. E um silêncio tumular, toma conta do lugar. 
Meio confuso, Pacífico procura de onde veio aquele tiro e se surpreende ao ver Lúcia de 
pé com uma pequena arma na mão. 

 ___ Você? Perguntou surpreso. 

 ___ Sim! Eu mesma. Já esperava acontecer algo assim. Por isso me preveni. 

 ___ Lúcia se abaixa, pega as sacolas de dinheiro e volta para o carro. Antes dá uma 
piscadela para Pacífico, que logo algema Alfredo e seu comparsa. 

 Os bandidos são conduzidos à delegacia e o cadáver para o IML. 

 Ao sair do prédio da delegacia, Pacífico se depara com Lúcia e marcela que o 
aguardavam dentro do carro. Pacífico fica sem entender aquela sena e pergunta muito 
curioso. 

 ___ O que está acontecendo aqui? 

 Marcela joga no peito de Pacífico uma sacola cheia de dinheiro e o convida a entrar 
no carro. 

 ___ Isso é um presente pra você. Eu e Lúcia achamos que você merece tirar umas 
férias e acho que já passou da hora disso acontecer. 

 Pacífico entra no carro e os três saem em alta velocidade. Lúcia com o corpo quase 
todo do lado de fora do carro grita... 

 ___ ADEUS TRISTEZA! ! ! !  F I M 

 



 

EU O ANJO 

 

Chovia muito naquela noite. A cidade estava cercada por uma névoa densa e o frio 
não havia intimidado ninguém. Estavam todos prestigiando a inauguração do cinema. 
Exceto por alguns homens que estavam na casa de meretrizes, esquentando-se com as 
conversas e com prazeres luxuriosos. Riam e cantavam alegremente. 

Fiquei por um tempo observando-os de cima da torre da igreja, que ficava no centro 
da cidade, cercada por uma praça e algumas lojas comerciais. Resolvi descer e ver de 
perto aquela gente. Entrei e me sentei feito um deles, vieram duas mulheres 
oferecendo-me favores que não posso receber. Eu estou em uma missão e não posso 
desviar-me dela. Vim do céu para buscar Juca e leva-lo comigo para o descanso. 

E agora me lembrava dos acontecidos de cinco dias atrás. 

Naquele dia, a manha iniciava-se como uma lentidão de inverno, os. 
 
Pássaros estavam recolhidos, fugidos do frio que os obrigava a passar a maior parte 

do tempo no ninho. O que não saia da rotina era o pequeno frenesi por parte dos 
comerciantes que colocavam em exposição seus produtos. 

 
Dei naquele dia mais atenção ao quitandeiro Marinho, um Homem de uns cinquenta 

anos, tinha um bigode que cofiava ao remoer seus pensamentos. Com os olhos estufados, 
sentia-se um meninão quando via passar na rua a professora Rosinha, e sempre que 
podia, falava-lhe uns versinhos de rima pobre. Sua mulher, dona Eleonora, uma senhora 
descendente de africanos, sempre acentuava a última sílaba das palavras. Era uma 
mulher muito explosiva e mandava no marido totalmente. Todo dia de manhã, juntos, 
colocavam as verduras na banca. 

 
Marinho fazia a sua obrigação, satisfeito, pois podia dali, admirar a professora 

Rosinha que vestia na ocasião, uma saia verde escura muito longa e que acentuava por 
demais sua cintura, combinando com sua blusa branca de mangas compridas; o cabelo 
como sempre, estava preso com uma tiara deslumbrante e caminhava pelas ruas, 
indiferente às pessoas ao redor, abraçada com seus livros, o que lhe dava um ar de 
seriedade de mulher casada. O quitandeiro a seguia com o olhar, até ser despertado com 
uma tapa no ombro. Era sua mulher, que se emburrava com a atitude do marido; 
esbravejava antes que ele pudesse dar explicação. 

 
Juca assistia a tudo, como eu, num canto da praça. Com seu comportamento 

duvidoso, parecia espreitar alguma oportunidade que pudesse tirar proveito. Com seus 
olhos apertados ganhava alguma simpatia entre os moradores. Porem, isso não o excluía 
dos maus comentários, caia sobre ele a suspeita de estar envolvido em todo tipo de 
confusão. Uma vez foi acusado de engravidar uma moca da cidade e o pai da menina 



 
queria obriga-lo a casar. No dia do casamento, ninguém sabe como, a menina resolveu 
confessar o nome do pai verdadeiro.  

 
Mesmo com sua fama de malandro, e preguiçoso, Juca sempre se livrava das 

confusões em que se metia. 
 
Naquela noite um grupo muito famoso iria se apresentar no salão de bailes da cidade. 

Ao cair à noite havia muita gente pelas ruas e o frio parecia não Ter afastado a 
curiosidade e nem a vontade de diversão do povo. Tinha um pequeno grupo de jovens 
que faziam acrobacias na praça da cidade, personalizando a música que tocava auto, no 
alto falante da rádio pirata. 

 
Seu João o padeiro, e seu ajudante, estavam preparando a massa dos pães para o dia 

seguinte. Na porta da padaria, um velho vigiava o estabelecimento, mais dormitava do 
que vigiava. A três quadras da padaria o policial Souza fazia a ronda, ele que tinha vindo 
do Rio de janeiro, era um homem muito educado e cordial. As beatas da cidade diziam 
que ele era um bom partido a qualquer moca. Tinha por hábito seguir Nina uma das 
meninas da casa de meretrizes: uma moca linda, porem, vivia de seus vícios: o sexo e a 
bebida. Souza cultivava um forte sentimento por ela e a seguia toda vez que a via passar 
e tentava esconder sempre que alguém suspeitava desse amor. 

 
O vigia da padaria levantou-se para tomar café enquanto alisava a grande barriga. Ao 

atravessar o balcão percebeu que o caixa estava aberto e sem dinheiro. Souza fumava 
um cigarro na esquina escura, quando percebeu um vulto por entre as arvores na 
calcada, que ia em direção à praça. Logo atrás, vinha o padeiro e o vigia gritando para 
ele apanhar o ladrão que acabara de roubar a padaria. O guarda rapidamente tratou de 
ir atrasado vulto que vira, supondo ser o ladrão. Esta perseguição terminava na praça da 
cidade, onde havia muitas pessoas espalhadas por todos os lados e o ladrão poderia estar 
em qualquer lugar no meio da multidão. 

 
 
Nina dava suas gargalhadas de bêbada, atraindo a atenção de Souza, que achou 

suspeito o homem que a acompanhava. Era elegante, usava ternos finos, parecendo um 
importante advogado ou qualquer jurista que se preze. Souza nunca o vira na cidade e 
por um momento pensou que ele poderia ser o ladrão, mas não poderia deixar que seu 
julgamento fosse afetado pelo seu ciúme. 

 
Na manhã seguinte, o dia parecera nascer com certa preguiça. Os moradores iam às 

ruas com um ar de sono e o primeiro trem que ligava a cidade à capital já dava o sinal de 
sua partida, agitando as pessoas fazendo algumas delas atravessar a praça numa corrida 
frenética. A rodoviária, que ficava do outro lado da cidade, estava tão suja que o lixo 
quase podia esconder o chão. Havia um grande tumulto para apanhar o ônibus, e um 
falatório muito alto, quase não se ouvia o anuncio dos horários de partida. Uns falavam 
da própria vida e outros falavam o acontecido da noite passada. Juca se encostou ao 
balcão da cafeteria, que servia dentro da rodoviária, reclamava do preço e por alguns 
momentos passeava no meio das pessoas a fim de brincar com as mocas que estavam na 
fila. 

 
Os sinos da igreja soavam, chamando os fiéis para a missa. O padre encontrava a irmã 

Teresa, para como de costume deixar pão e leite para o mendigo Feijão que dormia na 



 
praça todos os dias e com a preguiça que é peculiar aos mendigos, que demoravam em 
acordar. Antes que ele acordasse deixavam o seu café da manhã. E ao entrar na igreja o 
padre sempre falava algo no ouvido da irmã, que sorria timidamente, parecendo 
cúmplices em um dos pecados capitais. 

Da rodovia ouvia-se um grito. 
 
___ Socorro! Socorro! Roubaram minha carteira. Um homem baixo, barrigudo, com 

uma calvície acentuada pela idade gesticulava muito. Era Garcia, o dono da casa de 
meretrizes do bairro. O ladrão ainda deveria estar por perto. Porque mesmo após o 
anuncio do roubo ninguém havia saído do local do crime. Souza foi chamado às pressas 
na rodoviária e ao chegar decidiu revistar todo mundo que estava na fila, formando uma 
aglomeração irracional de pessoas mostrando as bolsas e mochilas. A carteira foi 
encontrada no chão no meio do lixo. No outro canto da rodoviária, um pastor pregava ao 
arrependimento do ladrão, e citava a crucificação de cristo, tentando traze-lo para o 
caminha da luz. O policial conversava com Garcia que gesticulava, ainda, como um louco 
esbravejava bem alto, indignado com o acontecido. Juca saia da rodoviária com um copo 
de café na mão olhava com um ar de cinismo para Garcia que lá estava vermelho e 
furioso. 

 
Seu Alberto, o dono do açougue, um homem alto, forte, com alguns cabelos já 

embranquecidos, viúvo há muito tempo, criava sozinho sua única filha Ester. Conversava 
com o dono da padaria, seu João, com seu boné verde, com o logotipo da padaria: Ele 
ara solteirão convicto. Conversavam sobre os roubos acontecidos na cidade. 

--- esse policial não está com nada! Imagina você, dois roubos em menos de vinte e 
quatro horas e nada ainda! Dizia revoltado seu João. 

 
---Nós estamos é precisando é de um anjo da guarda, isso sim. Seu Alberto dizia com 

um ar de conformismo. Tentando acalmar o amigo, Ester saia para ir à igreja, parou na 
parca em frente ao anuncio da inauguração do cinema da cidade, sua atenção foi 
desviada quando viu Juca sentado em sua frente olhando fixamente para ela. Sentiu 
correr-lhe o sangue pela face, envergonhada pelo seu olhar. Sentia-se sempre assim, 
quando o via. Ainda lembrava o dia em que ele lhe roubara o primeiro beijo e do dia de 
sua festa de quinze anos. Com o salão de baile muito cheio, sentia-se envolta num 
perfume diferente, parecia flutuar enquanto respirava. Sabia que Juca estaria por perto.  

 
Olhou em volta e o viu no portão fazendo um sinal para sair. Alguns atos na vida só 

são explicados pelo coração. Este é um deles. E quando chegou à porta do salão, Juca 
segurava um papel na mão; era um bilhete. E com um olhar tímido entregou o pedaço de 
papel. Ester ficou envergonhada de ler perto dele e decidiu não abrir e delicadamente 
guardou o bilhete no decote de seu vestido, muito recatado, dizendo que mesmo que não 
soubesse o que havia escrito, tinha em si a sensação de Ter muito sentimento. Ao 
levantar o olhar, sentiu seus lábios serem violados pelos lábios de Juca que guiado pelo 
impulso deu-lhe um ardente beijo. Pareciam esquecidos do mundo naquele instante. O 
beijo foi interrompido pelos gritos de seu Alberto acusando Juca de agarrar sua filha. 
Ester não teve ação alguma, olhava para ele como se fosse condenada a morte. Juca foi 
embora da festa e desde esse dia o beijo interrompido pelos gritos de seu Alberto, tem 
sido revivido pela troca de olhares entre eles. 

 



 
Ester desviou o olhar de Juca, pois ouvira a voz de Cristiano, seu namorado escolhido 

pelo pai, como se fazia há tempos atrás. Cristiano era dono de uma pequena banca de 
jornal. Aparentava ser um grande empresário, pois lucrava muito com aquele negocio. 
Aos vinte anos já tinha casa própria e um carro do ano. Rapaz bonito, de pele parda, 
olhos negros muito profundos, era muito disputado pelas mocas da cidade, mas só tinha 
olhos para Ester que, diga-se de passagem, o achava muito arrogante por Ter algumas 
posses e odiava o cheiro de cigarro que ele trazia na roupa. Por um bom tempo, algumas 
pessoas maliciosamente desconfiavam de seu trabalho, diziam que ele vendia algo mais 
do que jornais. Ester não correspondia aos seus sentimentos, mas, aceitou o namoro 
como forma de agradar o pai. 

Cristiano sempre levava o carro para lavar, no lava-jato de Rubens. Estes eram 
amigos de infância. Rubens homem de aspecto rude, de fisionomia desconfiada, parecia 
fazer um longo julgamento através de um olhar. Era tão bom nisso, que se sentia o mais 
sábio dos homens. Se reparasse algo diferente nas mocas da cidade, logo contava para 
sua mulher Rosinha, que fulana ou beltrana estava ou não grávida ou se algum moleque 
aprontasse peraltices, já estava ele a conversar com os pais para corrigir o menino. 

Enquanto Rubens mandava seu ajudante lavar o Carro do amigo, sentaram numa 
mesa com uma Cerveja e ficou um longo tempo a conversar, Cristiano gostava de falar de 
sua contabilidade ao amigo, Mas, quando alguém passava por perto, logo 
desconversavam. Rubens aconselhava ao amigo a se casar logo com Ester, pois, se 
tratava de uma moça muito recatada e prendada e que o namoro já se arrastava havia 
muito tempo. E antes que algum ladrão roubasse o coração da moca, deveria se apressar 
o casório. 

De repente uma gritaria em frente à quitanda. Era seu marinho apanhando 
novamente de dona Eleonora, que estava a sacudir a vassoura no ar, enquanto ele 
escondia-se atrás do padre, que logo foi apaziguar a situação. A mulher ameaçava para 
quem quisesse ouvir, inclusive a professora Rosinha, que estava pálida escondida dentro 
do mercado. Dona Eleonora decidiu então entrar no mercado e dar-lhe umas 
vassouradas. As moças do caixa tentavam segurar a mulher, que parecia estar com o 
dobro de suas forcas.  

Voavam de dentro do mercado, quilos de arroz e latas de conservas. O padre entrou 
no mercado tentando acalmar os ânimos e logo saiu com a na orelha. Um menino veio 
até o lava-jato para chamar Rubens, que logo correu para ver o que acontecia, e atrás 
dele veio: seu ajudante e Cristiano. Seu Alberto e João ficaram rindo na porta da 
padaria. Todos os dias, marinho apanhava. Mas hoje o pobre não iria nem entrar em 
casa. 

Ester ria-se da situação, sentia-se segura para olhar Juca, já que as atenções 
focavam no escândalo de dona Eleonora. Ao virar-se, percebeu que Juca havia sumido; 
talvez tivesse ido ver a confusão de perto. Com a confusão apaziguada, Rubens levou 



 
Rosinha para o lava jato, com os cabelos despenteados e com a manga da blusa rasgada. 
Cristiano retornou ao lava-jato e ao ligar o carro deu por falta do rádio. 

____Roubaram o rádio do meu carro! 

____Quem afinal é esse ladrão?! Falava Rubens, fazendo mais um de seus 
julgamentos. 

  A porta do velho prédio da cidade havia batido. Talvez fosse o vento. O telhado 
estava faltando telhas, o primeiro andar tinha a faixada desbotada e com os tijolos 
aparecendo. No segundo e terceiro andar, havia vários sinais de vandalismo, as janelas 
com os vidros quebrados e aporta de entrada não tinha mais tranca. O prédio havia se 
tornado uma posse pública. Era o local dos segredos não revelados, das travessuras não 
descobertas e agora de crimes encobertos. 

Já se passavam três dias desde o último roubo. Era a noite da inauguração do cinema 
da cidade. O céu estava coberto, armava-se chuva para aquela noite, as pessoas mais 
ilustres da cidade estavam na fila para assistirem a sessão inaugural. A chuva começava a 
cair, a casa de meretrizes estava aberta, movimentada por poucos homens na maioria 
bêbados. Nina havia saído novamente na companhia do mesmo homem de aspecto 
elegante. 

No centro da cidade, o cinema fechava as portas para começar a sessão. O bilheteiro 
ia para dentro do escritório para guardar o dinheiro dos ingressos. Dentro do cinema 
estava na primeira fila: o padre Gusmão juntamente com a irmã Teresa, ao lado estava o 
Prefeito e sua família, na Segunda fila estavam os comerciantes, que já reclamavam do 
frio de dentro do cinema e nas últimas cadeiras estavam Dona Eleonora e Marinho com a 
cabeça enfaixada ainda pelas vassouradas que ganhou. Cristiano sentou-se ao lado de 
Ester, cortejando-a como se fosse a primeira vez que saíam. Ele oferecia tudo que podia 
a Ester e ela recusava tudo e se levanta para ir ao banheiro. 

O filme começou a rolar. O som era divino e o público parecia viver aquela história, 
que foi interrompida pela falta de energia. O cinema ficou intransponível. Logo um grito 
vindo de fora da sala do cinema... Era a voz do bilheteiro que gritava. 

______Pega, Ladrão! ! ! 

O policial Souza que estava sentado numa das poltronas, saiu tropeçando nas 
cadeiras, demorou encontrar a porta de saída, ao sair esbarrou com o bilheteiro, que 
gaguejava muito. 

______Você viu quem era? 

______Não! Respondeu o bilheteiro apavorado. 

______Ele estava encapuzado e não deu para ver o rosto. 



 
______Viu ao menos por onde ele foi? 

______Por ali! E apontava em direção a parca. 

Todos no cinema saíram pela rua, à procura de qualquer um que se parecesse com o 
suspeito. A névoa atrapalhava a busca ao ladrão. Souza ouviu passos pela calcada e foi 
correndo ao encontro do som. Era nina que vinha da casa de meretrizes. Ela estava 
apavorada. Tinha visto há poucos minutos um homem armado passar pela igreja 
correndo. O policial não perdeu tempo e foi em direção da igreja e encontrou muita 
gente. Parecia que todos do cinema tinham resolvido ficar na parca. 

Nina aponta para um homem de camisa vermelha e calca preta, que estava no meio 
da parca. Ele tentou correr, mas o policial sacou da arma e deu um tiro de advertência 
no chão. O suspeito voltou-se para o policial e em meio à escuridão puxou uma arma e 
atirou contra o policial. As pessoas que estavam na parca fugiam dos tiros se abrigando 
em qualquer lugar. Souza num golpe de sorte acertou o suspeito que gemia no chão. Ao 
por a luz da lanterna no rosto do ladrão, ficou surpreso. Era Juca! E algumas pessoas 
aproximaram e rodearam o corpo estendido no chão. 

O espanto calou quem chegasse para ver quem era. Mesmo que desconfiassem dele, 
nunca afirmariam que de fato ele fosse capaz disso. 

_____Sempre disse que esse menino não era boa bisca! Afirmou seu Alberto orgulhoso 
de seu julgamento. 

Os olhos de Juca escureciam, sentia suas forcas lhe deixar. O choro alto de Ester 
parecia segurar por mais um pouco sua consciência. Juca reunia o pouco de voz que lhe 
sobrava e acusou o policial de ser seu cúmplice nos roubos. O policial tentava desmentir 
as acusações. Juca olhava para Ester como se lhe pedisse perdão. E o olhar de decepção 
e pena que vinha de Ester doía-lhe mais do que a bala no peito. As lágrimas de ambos 
misturavam-se com a chuva. O padre Gusmão vinha para dar-lhe a estrema unção. 

_____Padre me perdoe... Disse Juca quase sem forcas. 

_____Deus te perdoe filho! Deus te abençoe e vá em paz. 

Juca sentia-se aliviado por Ter findado sua vida com o perdão de Deus, ficou olhando 
para Ester até o seu último suspiro. A figura de Ester sumia de seu olhar. O padre 
fechava-lhe os olhos que ficaram estáticos e frios. E com os olhos da vida, ele pode me 
enxergar. Ofereci a minha mão e ele pegou. Olhou para trás, pela última vez, agora 
sorria para Ester, estava feliz e pela primeira vez sentia-se importante ou igual a todo 
mundo. 

Era uma nobre alma. Levei-o comigo para o céu lugar onde somente os nobres de 
alma vão morar. 

Eu me chamo ALUKAEL. E cumpri minha missão mais uma vez. 



 

VISÕES 
 

Aquele dia foi angustiante para mim. Um sentimento estranho invadia meu peito e 
anunciava que a noite seria diferente de todas as outras noites. 

Eu costumo dormir de tarde. Sempre depois da meia noite. Mas, naquele dia, me 
sentindo cansada, me deitei mais cedo. E ás onze horas eu já estava mergulhada em um 
profundo sono. 

Não havia ninguém em casa naquele dia. Meu marido e meus filhos foram passar o 
fim de semana em nossa casa de praia em saquarema e eu resolvi ficar em casa para 
cuidar da minha irmã que não estava bem de saúde e aproveitar para descansar do 
barulho que as crianças faziam. 

Lá pela meia noite mais ou menos, eu ouvi um forte barulho no corredor central que 
dava acesso a todos os cômodos da casa, exceto a biblioteca, que ficava no lado sul da 
sala de estar, na curva do L, para não ficar à vista. Apenas uma porta sanfonada branca, 
separava-a do resto da casa. 

Ao ouvir aquele barulho, levantei-me para ver se era o Dic. Mas percebi que o 
cachorro estava dormindo em sua casinha ao lado da televisão, acomodado em sua 
almofada de veludo vermelho sangue, com o formato de um osso. 

Ainda não conseguia entender, pois tudo parecia estar em ordem. Dirigi-me até o 
corredor onde presumira que o barulho tivesse acontecido nada vi. 

Voltei para a cama, e quando ia pegando no sono, novamente ouvi algo, despertando-
me, e não conseguia ficar na cama apesar do cansaço. Meu sono é leve e qualquer 
espirro no meio da noite me acorda. 

Já chateada, pensando que poderia ser um gato ladrão, fui disposta a pegar uma 
vassoura e espantar o incômodo.  

Procurei o gato por todos os cômodos da casa e nada. Fiquei parada com a vassoura 
na mão e após alguns instantes de silêncio, apaguei as luzes e novamente retornei ao 
meu leito. 

Deitada, senti um vulto passar rapidamente pela porta em direção ao corredor. 
Tomada pelo susto, me tremi toda e eu não conseguia sair do lugar. Mas aos poucos fui 
retomando o fôlego e consegui me sentar na beira da cama. Acendi a luz do abajur, que 
ficava ao lado da cama, em cima da mesinha de cabeceira, lugar em que eu mantinha 
uma Bíblia aberta, sempre em algum salmo; não importava qual, mas o importante é que 
eu me sentia protegida de alguma forma por aquela atitude de fé. Mas, a fé naquele 
momento não me encorajou a caminhar até ao interruptor da parede e acender a luz 



 
principal. Naquele instante tive vontade de gritar. Mas, esta reação também me faltou. 
Eu estava de fato ficando apavorada e o que pensei no momento, foi em abrir a gaveta 
da cabeceira da cama e apanhar o revolver que meu marido guardava para a nossa 
segurança e atirar se fosse o caso e, se eu tivesse tempo pra isso. 

___ “Se esse tarado vier para cima de mim, vai tomar tiro”. Pensei. Esperei alguns 
segundos com a mão dentro da gaveta e, nada. Não vi ninguém. O clima de suspense que 
dominava aquele lugar estava me deixando histérica, mas não havia ainda me apavorado. 

De repente, a luz principal piscou duas vezes. Peguei a arma, apontei em direção à 
porta do quarto, mas nada acontecia. Um silêncio perturbador me agonizava e me 
enlouquecia a cada minuto. 

Passaram quase meia hora e eu ali de arma em punho a espera sabe lá Deus o que. 

Após constatar que aquilo poderia ser fruto de minha imaginação ou solidão, ajeitei-
me e adormeci, como se nada estivesse acontecido. 

Toda aquela agitação me deu muita sede. Levantei-me para beber água e, ao voltar 
para o quarto, o susto foi tão grande que o copo se despedaçou no chão. 

Um homem alto, de olhos flamejantes, voz cansada e fina olha fixamente para mim e 
diz: 

___ Você é uma besta, sabia sua piranha safada; sua vadia! Eu tenho vontade de 
matar você, sua nojenta. Você sabe quem eu sou?  Eu sou o capeta em pessoa! É! O tiço, 
o moleque, o demo, o estorvo. Tudo que você chama o teu marido, sou eu; mas aquele 
lá, teu marido, é um tolo! Um Zé ninguém! Um otário! 

Aquilo era de fato assustador; e para me apavorar, a cabeça dele circulava pelo 
quarto, enquanto falava comigo. Aquela criatura estava com muito ódio de mim! Isso eu 
posso afirmar com certeza. Com os dentes trincados, ele rosnava e babava como um cão 
bravo, enquanto balbuciava palavras de ódio. 

___ Hein! Diz ai, vai ficar muda, Sua bruxa? Abre essa boca de merda e começa a se 
explicar. 

___ Como é que você diz por aí que eu não existo, hein? Diz agora... 

De repente, tomada por um fio de coragem que ainda restava, encarei a besta e 
disse. 

___ Eu só acredito em Deus. 

___ Só em Deus? Perguntou ele debochando da minha crença. 



 
___ Eu também sou real, tá bom? Não é só ele que é real não. Eu acho bom você 

começar a se ligar nisso, porque eu vou acabar com a tua raça, sua desgraçada, vadia, 
nojenta, escrota, magrela. 

___ Não vai não! Seu mentiroso, você não é mais forte que Deus! Ele está comigo 
agora. 

___ Onde? Cadê ele? 

___ Ele está dentro do meu coração seu idiota. 

___ Do que você me chamou? 

___ De idiota! 

Sua abusada. Você é muito, abusadinha, sabia? 

___ Sou sim! Porque a fé que tenho em Deus me sustenta contra você o tempo todo 
seu porco. 

Quando eu o chamei de porco, o rosto dele se transformou em cara de porco e 
enquanto falava e rosnava, botava fogo pelo focinho. 

___ Olha aqui sua babaca. Só por causa da sua petulância, eu vou matar um de seus 
irmãos, sua podre! 

___ É ruim hein! Não vai não! Eu não vou deixar. 

___ Você não é nada para me afrontar desse jeito. 

___ Eu posso não ser nada. Mas, tu sabes que há um, que pode! 

___ Quem, teu Deus? Falou ele obscenamente 

___ Não! Respondi. O nome dele. 

___ Que nome? Perguntou a coisa já se acovardando. 

___ Jesus cristo. O filho de Deus. Esse nome é poderoso para desfazer qualquer 
cilada que você venha aprontar para mim. 

Num pulo e duas cambalhotas, ele foi parar lá no portão. Deu um soco no muro 
derrubando-o e em um moinho de vento desapareceu. 

Persignei-me, e tremula me deitei. 

Ao amanhecer, procurei os cascos do copo quebrado e não os encontrei. Corri para a 
porta da frente e ao abri-la, percebi que o muro estava intacto. Foi apenas um sonho! Ao 
ver que tudo estava normal, me tranquilizei. Preparei um café forte, tomei e por alguns 



 
instantes pensei aliviada no que pode acontecer com uma pessoa solitária na calada da 
noite. 

Uma discussão daquela, deveria atrair a atenção dos vizinhos; mas, ninguém ouvira 
nada. Disso eu tinha certeza. A vizinha acabara de pedir uma canga, emprestado, para ir 
à praia.  

Caminhei até ao banheiro para tomar um banho, e ao olhar no espelho, vi em meu 
pescoço, marcas de dedos, como se eu tivesse sido enforcada. Dai me lembrei de quando 
no sonho ele disse que queria me matar, pegou o meu pescoço com fúria e por alguns 
instantes apertou fortemente. Como eu havia constatado que era apenas um sonho, não 
me importei. 

Ao sair para ir à feira, encontrei uma vizinha que também saia de sua casa, perguntei 
a ela se as marcas no pescoço estavam muito fortes. 

Com olhar de surpresa ela disse. 

___ Que marcas? Eu não estou vendo nada! 

___ Nada? Perguntei espantada. 

___ Nada! Só uma picada de mosquito e parece que foi picada agora. 

Confusa, voltei para casa, me olhei no espelho e lá estavam as marcas dos dedos 
cravadas em meu pescoço. 

Passou o fim de semana, meu marido chegou com as crianças e eu deixei o pescoço à 
mostra para ver se ele ia ver as marcas, nada falou a respeito. Ele contou sobre a 
viagem, o que fizeram e o que comeram. Mas, nada falou a respeito de meu pescoço. 
Nem ele, nem as crianças. 

De vez em quando, eu olhava no espelho e lá estavam as marcas. Assustadoras e 
misteriosas. 

Aquela semana passou normal e, com o tempo as marcas desapareceram. 

No domingo seguinte, minha irmã veio até minha casa pedir conselho, pois estava 
muito nervosa. No próximo mês iria dar a luz e o parto não seria parto normal, e a 
operação estava deixando-a em pânico. Não sei por que. Mas eu me sentia responsável 
pelo bem estar de minha irmã e deveria cuidar dela naquele momento tão sofrido. O 
marido dela não queria aceitar a gravidez e isso, a deixa abatida e carente também. Às 
vezes, ela me pedia para fazer carinho em sua barriga, uma vez que o próprio marido 
não demostrava nenhum afeto pela criança que estava pra nascer. 

Um mês e dez dias se passaram. Minha irmã tinha sido levada para o hospital a fim de 
ganhar a criança. 

Ao saber da notícia, me arrumei e corri para o hospital. Chegando lá, reparei que 
meu irmão a deixara internada e saíra para resolver outras coisas de ordem pessoal. 
Procurei o médico responsável, e ao encontra-lo não tive boa impressão dele e nem de 



 
sua equipe, pois todos estavam às gargalhadas em uma sala próxima ao quarto em que 
minha irmã estava. 

Corri em direção ao leito e percebi em seu rosto uma amargura mesclada de 
curiosidade.  

Balbuciando, ela me perguntou. 

___ Você viu o bebê? 

___ Vi sim! Respondi ao pé do ouvido. 

Ao ouvir minha afirmação, ela sorriu e perguntou. 

___ Ele é bonito? 

___ Não é ele. É ela! 

Quando eu disse é ela, minha irmã se contorceu num pranto amargurado. Sem 
entender o porquê daquela reação, perguntei. 

___ O que foi mana? Por que você está chorando? 

___ Ele não vai aceitar outra menina. Ele queria menino. 

Nessa hora lembrei que, um dia ao visitar minha irmã, meu cunhado aos berros disse: 

___ Você que não me venha com outra menina para cá. Se esse neném não for 
homem, puta merda; não sei o que eu faço com você. Trate de me dar um filho macho. 

Como ninguém rege as forças da natureza, não se pode exigir algo assim. 

Ao voltar o olhar para minha irmã, os médicos apavorados, estavam enfiando uma 
espécie de gancho em sua boca para desenrolar sua língua, as enfermeiras massageando 
o coração, outros preparando uma transfusão de sangue urgente e em meio aquele agito 
perguntei. 

___ O que está acontecendo? 

O médico chefe olhou para mim, abaixou a cabeça, dando a entender que eles 
estavam fazendo o possível para salvá-la. E naquele instante pensei: ”Minha irmã está 
morrendo”. 

Naquele desespero em que me encontrava, senti escorrer pelas minhas pernas o 
liquido quente de minha urina, que não pude segurar. E quando corri para o banheiro, 
olhei para o espelho sobre a pia, vi as marcas dos cinco dedos em meu pescoço, parecia 
que as marcas haviam sido feitas naquela hora. 

Desesperada, voltei correndo e tive com certeza, um sentimento muito forte, de que 
aquela era a hora de minha irmã partir. 

Aproximei-me o mais perto possível de seu ouvido, chamei-a pelo nome e disse: 



 
___ O importante é que Deus e eu te amamos muito. Vá com Deus minha irmã. Ela 

abriu um lindo sorriso e eu senti como se alguém tivesse soprado fortemente em meu 
rosto, e ela parou de respirar. 

Uma porta se abriu, e dela saiu um médico com o semblante meigo, se dirigiu até a 
mim e com uma voz forte disse: 

___ Ela está bem! Alisou os longos cabelos de minha irmã, segurou sua mão esquerda 
e num momento de distração, ele sumiu, quando eu olhava para o outro canto do 
corredor, num beco escuro, lá estava o perverso. Irritado, me olhava como quem deseja 
matar. Corri furiosa em sua direção e ele desapareceu no ar. 

Fiquei arrasada com a morte precoce da minha irmã: Ela ainda era uma menina. Só 
tinha vinte e cinco anos de idade e viveu nada. O desgraçado do marido dela nem 
apareceu no enterro. Um cafajeste! Isso sim é o que ele é. 

Levei a neném comigo, para criar, dar o carinho que ela merece. 

O bebê chorava muito à noite e antes de dormir tranquei toda a casa e depois fui 
cuidar do neném, a fim de fazê-la dormir. 

De repente, um vento bate na janela, me levanto para fecha-la. E quando me virei 
para o berço, minha irmã, de pé, afasta o ventilador que fica próximo ao berço, pegou a 
bebe no colo, ninou e a pequenina dormiu como um anjo. Minha irmã saiu pela porta e 
antes de sair, sorriu para mim, desaparecendo em meio a uma luz muito forte, guiada 
por aquele médico que me apareceu no hospital. 

Lá no hospital, minha irmã não pode ver a criança e veio aqui para que a filha a 
conhecesse. 

A noite passou e ao acordar, percebi que o ventilador estava tombado, a porta aberta 
e o neném, dormia tranquilamente. 

Levantei-me, calcei meu chinelo, vesti o roupão, fui ao quarto de cada um de meus 
filhos, certifiquei-me de que todos estavam dormindo em paz, agradeci a Deus e fui 
cuidar de meus afazeres como mãe e dona de casa. 

Há vezes em que essas visões me atormentam na calada da noite, sempre com o 
propósito de me avisar de algo que vai acontecer. O caso de meu primo foi interessante. 
O acidente que o matou me foi revelado dentro de uma noite inteira. Mas isso, depois eu 
conto. 



 

O SAPO TOCA E A MOSCA ZICA 
 

Era uma vez um sapo grande de boca larga, todo pintado de verde e amarelo. Vivia 
numa imensa lagoa de água morna, sob o sol de varão. Num belo dia de sol, pela manhã, 
na hora que os sapos e moscas, grilos e demais insetos acordam e vêm saudar o dia, 
saindo de suas tocas, justamente na hora do café da manhã, na hora em que as voantes e 
alegres moscas buscam nos dejetos seu alimento. E lá, todos os sapos ficavam à espreita, 
esperando que uma mosca daquelas desse sopa. E eles, num golpe certeiro, as 
transformassem em alimento matinal. Era uma festa só, quando um sapo pegava uma 
mosca. E o molenga que comia menos, era gozado o dia todo, por todos os outros sapos, 
incluindo os grilos, que apesar de terem medo, porque era a Segunda opção de alimento, 
entravam na brincadeira para caçoar do infeliz perdedor, e juntos cantavam e coaxavam 
na beira do lago. A dona Cobra Cascavel, que se divertia balançando o chocalho 
pendurado na ponta do rabo, tentava se enturmar. Mas ao ser percebida, era 
abandonada imediatamente. 

De sua toca, o sapo Toca observava tudo. Olhava em silêncio e pensava: ”Meu Deus 
diga. Será que um dia esses bobocas irão mexer comigo assim?” essa era a única 
preocupação de Toco, pois ele, afinal, era o maior e o mais temido dos sapos daquele 
brejo. Ele desejava porem, a mosca Zica. Mas toda vez que ela aparecia, era voando alto 
e longe ia buscar seu alimento. Sempre distante das outras moscas. Por isso, Toco não 
conseguia comê-la. Aquele desejo foi se transformando em obsessão e pensava: 

__ “Enquanto eu não apanhar com a minha longa língua aquela mosca suculenta, eu 
não vou sossegar”. 

Na manhã seguinte, Toco sai de sua toca, se estica todo e vai procurar um apetitoso 
inseto para tomar seu café. De repente... Zummm. Passa por ele a mosca Zica voando 
alto e ligeiro. Nem deu tempo de armar o bote. Daí ele disse. 

__quando ela voltar eu a pegarei. Ao lado dele havia outro sapo, que era seu melhor 
amigo. Então ele falou. 

__Sabe aquela mosca que passa voando alto todos os dias? 

__Sei. Respondeu o sapo menor. 

__hoje eu vou ficar aqui esperando ela voltar. E quando ela voltar, eu vou pegá-la! 

Mais tarde, a mosca Zica, ao voltar para casa, olhou de cima para baixo e viu toco 
escondido entre os ramos de capim, e de lá gritou, perguntando: 

__Seu sapo... O que o senhor faz aí? 

Ele fingiu que não ouviu. Ela desceu um pouco e novamente perguntou. 

__Seu sapo... O que o senhor faz aí? E Toco continuava firme no fingimento. Foi aí 
que a mosca desceu mais um pouco, e ao se aproximar, Toco lançou sua língua grudenta 



 
num golpe perfeito. Plaft!!! Engolindo Dona Zica. De repente, outro bote. Nhac!!! Era 
Dona Cascavel que também sonhava e espreitava por ali. E sem pestanejar abocanhou o 
sapo Toco. 

 

Bem. Nessa vida temos que Ter cuidado com as nossas vontades, pois quando o sonho 
vira realidade nem sempre estamos preparados para vivenciá-lo. 

 

Para que não haja decepções, pense muito antes de escolher o que você quer da 
vida. 
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