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"A leitura engrandece a alma" 

Voltaire 

 



Prefácio 

 

Encoste-se, confortavelmente, e desfrute dessas narrativas cheias de emoções e 

mistérios. Cada texto nos traz um universo próprio e nos fascina com a criatividade e 

imaginação. Prepare-se para rir, chorar, surpreender, ficar feliz e até assustado nas leituras 

dos melhores contos de 2019. É um livro para todos os gostos, não tenha medo de se 

aventurar. 

Vamos a um breve resumo de cada conto: 

- 1º Capítulo “A caixa”: temos uma reflexão a cerca de uma situação rotineira do dia-a-dia 

que nos faz pensar e até diverte acerca da realidade.  

- 2º Capítulo “A educação do futuro”: uma história muito emocionante com um grande 

desfecho. Os desafios dos professores em sala de aula e a dificuldade de todo o sistema 

educacional, principalmente quanto a saúde mental dos profissionais, são ideias abordadas 

na narrativa que nos trazem muitas reflexões 

- 3º Capítulo “A gotinha e a criança”: uma narrativa simples, mas com uma grande crítica. 

As personificações auxiliam na facilidade da leitura e fazem a história ser apropriada para 

qualquer idade. 

- 4º Capítulo “A partida”: a história nos traz uma perspectiva sobre a vida na Terra e seu 

futuro, com base em um contato inteligente que ampliaria a consciência humana. 

- 5º Capítulo “A rosa azul”: uma narrativa fascinante com luta do bem versus o mal, 

agregada a uma pitada de mitologia fazem o leitor entrar no universo do conto. 

- 6º Capítulo “Bússola”: o texto possui um estilo bem original. As frases curtas aceleram a 

leitura e prendem o leitor até a última linha.   

- 7º Capítulo “Chorei as lágrimas de Chaplin”: a história de um homem frustrado tanto na 

vida amorosa quanto profissional emocionam o leitor. A amargura pela vida e 

desesperança são aspectos presentes no texto. 

- 8º Capítulo “Completamente Azul”: A personificação está presente nessa narrativa 

infantil. A interpretação do conto sobre as cores é mais profunda do que parece 

inicialmente, fazendo referências a aceitação e perspectiva, por exemplo. É uma leitura 

recomendada para todas as idades. 

- 9º Capítulo “Doce Muralha”: O texto nos traz memórias de um tempo feliz e um lugar 

amado pelo autor que, infelizmente, foi perdido pelo tempo. A saudade e amargura pela 

perda do ambiente amado sensibilizam o leitor. 



- 10º Capítulo “Estrangeiro”: Uma narrativa cheia de mistérios que é impossível parar de 

ler. A ansiedade do personagem é transmitida de forma tão clara que o próprio leitor 

também fica ansioso pelo fim da trama.  

- 11º Capítulo “Insubmissão”: Um mundo pós apocalíptico, a solidão, a desesperança e o 

medo tornam esse conto muito emocionante e angustiante. A narrativa leve e fluida não vai 

te deixar desgrudar das páginas. 

- 12º Capítulo “O Deus que amanheceu”: um universo completamente novo. Já imaginou 

acordar e descobrir que seu deus morreu? Exatamente! Uma história bizarra que não vai te 

decepcionar 

- 13º Capítulo “Retalhos de tempo bom”: O conto relembra fatos da infância da narradora, 

repletas de detalhes com uma descrição e narração impecáveis.  

- 14º Capítulo “ (R) EXISTÊNCIA”: Uma intrigante história que se passa no futuro do Brasil 

(que nem se chama mais Brasil). Revoluções, guerras, amor e vingança fazem parte do 

enredo muito bem escrito que instiga o leitor desde a primeira linha.  

- 15º Capítulo “Santos e Pecadores”: Um conto cheio de surpresas e reviravoltas. Perfeito 

para os amantes de um bom suspense.  

- 16º Capítulo “Transição”: Relato da transição da personagem que se descobriu transexual 

e todos os seus obstáculos ao longo do percurso. Uma história emocionante impossível de 

não se emocionar. 

- 17º Capítulo “Um caso de amor imprevisível”: Uma situação rotineira que tira o 

personagem de seu controle e o faz se apaixonar. Uma narração profunda sobre a 

complexidade dos sentimentos humanos e sua indecifrável racionalidade. 

- 18º Capítulo “Um olho no padre e outro na missa”:  A história nos conta os desafios do 

amor e a dificuldade de ter que escolher coisas que amamos. O julgamento alheio e a 

vontade de seguir a ética são decisões difíceis presentes nesse conto. 

- 19º Capítulo “Uma história comum”: uma narrativa simples com uma grande reflexão. 

Nos faz refletir sobre pequenas situações cotidianas que podem mudar tudo. Afinal, de 

acordo com o texto, você não precisa transformar o tempo e a sociedade para ter uma 

história incrível.  

Pronto! Agora que você tem uma ideia de como este livro está repleto de histórias 

extraordinárias é só relaxar e aproveitar cada um dos melhores contos de 2019! 

 

 

       Editora Inovar 
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Capítulo 1 

A CAIXA 

Alline Aguiar 

Maranhão - BR. 

 

O metrô estava excessivamente lotado. Como sempre. 

Ele dá dois passos em direção à porta, para entrar no vagão, conduzindo 

seu corpo e tendo a difícil tarefa de andar e empurrar os outros passageiros ao 

mesmo tempo, com o objetivo único de garantir sua vaga. Enfim encontra um 

canto disponível, entre dois homens em pé e uma senhora sentada. Ele se 

assusta ao olhar para o piso do vagão e ver seus pés em posições nada 

confortáveis: o direito colado ao pé da senhora e o esquerdo amassado em uma 

caixa de isopor, que se encontra incrivelmente acomodada no chão. Ele olha 

para a caixa e imagina qual movimento terá de fazer para não perder o 

equilíbrio quando o metrô finalmente começar a se locomover.  

Mal começa a pensar a respeito, quando de repente o metrô esboça sua 

primeira reação e, como um perfeito dançarino acostumado às peripécias da 

vida urbana, ele empurra um pouco a caixa de isopor, levanta o pé direito, 

arqueia o peito para frente, para não se desequilibrar, segura a barra superior 

e aproxima o cotovelo para mais perto de si, a fim de não bater na cara do 

rapaz ao lado. Faz isso e respira aliviado, por agora estar em uma posição 

ilusoriamente mais segura. Ele ergue os olhos e vê o teto do vagão, imaginando 

todas as implicações humilhantes da lei da inércia. 
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Só agora, um pouco mais calmo, ele percebe que a senhora que se 

encontra sentada a sua frente está resolvendo palavras cruzadas. Ele se 

pergunta como ela consegue se concentrar em meio a toda aquela agitação 

desengonçada do metrô. Então ele desvia o olhar e encontra a caixa de isopor 

no mesmo lugar, próxima de seu pé. É uma caixa mediana, cheia de riscos 

indecifráveis e com a superfície completamente suja, com alguns espaços vagos 

deixados como lembrança de uma superfície que um dia foi branca. Ela 

permanece imóvel, alheia aos movimentos das pessoas e do metrô. Então ele se 

imagina como a caixa de isopor, tendo a visão do ângulo em que ela se 

encontra, perfeitamente equilibrada. Ela parecia confortável e ele começava a 

invejá-la por isso. Até que alguém cutuca o seu braço. 

— Desculpe moço, mas é que eu preciso de uma ajuda. — A senhora com 

as palavras cruzadas pergunta, surpreendentemente. 

— Pois não! — Ele afirma prontamente. 

— Você sabe alguma palavra sinônima de raiva com 10 letras? — Ela 

sorri, como se fosse extremamente vergonhoso não saber essa informação. 

Ele vasculhou em sua consciência. Lembrou-se de situações. Repetiu 

algumas vezes raiva em sua mente. Mas nada. Ele não sabia. 

— A senhora me desculpe, mas eu não sei essa palavra. — Ele responde, 

visivelmente envergonhado. O fracasso reconhecido publicamente é duplamente 

pior. 
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— Mesmo assim, obrigada querido! — Ela agora ria, agradecida pelo 

esforço do companheiro de metrô, como se só agora tivesse percebido que 

aquele homem que era um total desconhecido. 

Ainda assim, ele pensava na palavra. “Sinônimo de raiva, sinônimo de 

raiva...”, latejava na mente. Até que ele mesmo se desculpou, pensando que, se 

talvez não tivesse tão cansado, poderia descobrir qual seria aquela palavra. 

O metrô se movia rapidamente. Finalmente, freou e parou em uma 

estação, razoavelmente cheia de passageiros impacientes. A senhora levantou-

se. Ela ia descer, com muita dificuldade é claro. Ele começa a pensar na 

maravilha de ver uma cadeira tão próxima vazia. Então, ela agarra o seu braço 

para poder alcançar a porta. 

— Desculpe querido! Ai, meu Deus, minhas pernas já não são as mesmas... 

— Ela se movia vagarosamente, enquanto alguns passageiros abriam caminho, 

se é que se podia fazer isso naquele vagão lotado. 

— Ah, não se preocupe! Está tudo bem! — Ele ajudava a senhora como 

podia, já meio agradecido pela cadeira que ela deixava. 

Finalmente, ela saiu e ele se vira, voltando à sua posição original, já 

imaginando a sensação de estar sentado. Infelizmente, a cadeira já estava 

ocupada. Não que isso fosse realmente surpreendente, afinal, num metrô 

lotado, uma cadeira permanecia desocupada por frações de segundo (antes 

mesmo de alguém dizer que ela estava desocupada). Entretanto, o que deixou 
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ele enraivecido foi o fato de a cadeira ter sido ocupada pela caixa de isopor! 

Sim, ela estava lá e parecia rir da cara dele. 

Ele ficou por alguns instantes digerindo a situação, imaginando toda a 

movimentação que a caixa de isopor teria feito para ocupar a cadeira que, por 

motivos invariavelmente difíceis de decifrar, era dele. Então ele ameaça tirá-la 

da cadeira, quando um sujeito mal-encarado, que até então ele ainda não 

tinha percebido, solta um olhar fulminante em sua direção. Ele desvia o olhar e 

pensa que era melhor esquecer aquilo, afinal não estava interessado em 

arrumar confusão por causa de uma caixa de isopor nojenta. Então, em sua 

mente vem aquela sensação de raiva e ... “Meu Deus! Como não pensei nisso 

antes! A palavra era INDIGNAÇÃO!”.  

Ele tem vontade de gritar pela janela, mas o metrô já está em 

movimento. Ele procura, com o olhar rápido, pela senhorinha com a revista de 

palavras cruzadas nas mãos, porém tudo que ele vê é uma confusão de cabeças, 

chapéus e bonés. Àquela altura, ela já teria achado a resposta no final da 

revista, nas páginas de solução. 

Ele volta a olhar para caixa de isopor. Sentada, ela continua seu percurso, 

totalmente confortável. Ele analisa toda a situação e ri, pensando que talvez a 

caixa esteja vazia. Daí, ele começa a pensar que talvez também esteja assim... 

Vazio. O riso some e um cansaço insuportável assume sua mente. Ele passa a 

imaginar algo que preencha o seu pensamento e se vê diante de um nada 

assustador. Ele poderia pensar em todas as pessoas que estavam no vagão. 
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Poderia pensar em todos os braços que se levantavam para segurar nas barras 

superiores do vagão, poderia imaginar o que a moça com o bebê no colo estaria 

dando para o seu filho com aquela mamadeira. Poderia até supor a causa 

daquele cheiro forte de óleo para cabelo, misturado com aroma de banana 

(surgido sabe se lá de onde) e o fedor comum de todo passageiro, após um 

longo dia de trabalho. Mas ainda assim seria nada. Não havia nada nele que se 

pudesse pensar ou cogitar.  

Dentro daquele metrô, ele se sentia tão genérico, tão comum. Um homem 

trabalhador, vestindo a farda do serviço, voltando para casa, cansado. Era de 

se esperar que fosse assim. De repente, a ideia de ser uma caixa de isopor 

parece ser mais original... Ele afugenta esses pensamentos tolos e imagina que 

talvez sua estação não esteja tão longe assim. 

Alguns longos minutos depois, ele respira aliviado ao ver seu destino se 

aproximando. Em sua mente, ele comemora: “Estou saindo primeiro que você, 

caixa de isopor dos infernos!”. Saiu do vagão, cansado e empurrado, porém, 

contente. Verdadeiramente, contente. 
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Capítulo 2 

A EDUCAÇÃO DO FUTURO 

Matheus de Jesus Fernandes 

Maranhão - BR. 

 

Era início de um novo dia em Bacabal, cidade relativamente grande do 

interior do Maranhão. Embora habitada pelos seus mais de cem mil cidadãos, o 

local não era tão desenvolvido ou chamativo assim. A vida lá seguia amena, 

monótona, com os dias sendo arrastados vagarosamente, dia após dia. 

O sol já erguia-se por dentre as densas nuvens cinzas que ocultavam-lhe 

a luz, permitindo-lhe apenas pequenos feixes de claridade, em um céu de cor 

azul Monte Sião que se revelava pouco a pouco. Os moradores da região 

preparavam-se para deixarem seus respectivos lares e ingressarem para a 

labuta diária que garantiria o sustento da família. 

Na rua, um senhor varria a calçada da casa em seu ritmo compassado, 

pais acompanhavam seus filhos à escola, cachorros vasculhavam o lixo deixado 

na esquina, enquanto homens de meia idade agrupavam-se na praça do Bom 

Pastor para conversar e jogar dominó. A cidade aos poucos ganhava vida. 

“Tic-Tac” 

Íris despertou um pouco mais tarde do que o habitual. Verificou 

apressadamente as horas do relógio na cabeceira ao lado e percebeu que já 

eram sete e meia da manhã. Estava atrasada. 
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– Merda! – praguejou ela, sobressaltando-se da cama e correndo 

apressadamente para o banho na tentativa de ainda conseguir recuperar 

aqueles minutos perdidos. Escolheu uma roupa aleatória, fez um rabo de cavalo 

sem muita atenção, organizou seu material e caminhou para o local de 

trabalho. Já eram quase dez anos naquela profissão. 

Algo naquele dia aparentava estar fora do comum, a começar pela hora 

que acordara. Ela nunca havia se atrasado para o serviço, tampouco tinha o 

costume de dormir mais que o necessário, mesmo nos fins de semana. Na rua,  

pessoas passavam-lhe por perto quase que irreais, translúcidas. O sol, já altivo e 

brilhante no céu, não parecia emanar nenhum calor à sua pele. Fora o fato de 

ter acordado com um maldito som de ponteiro de relógio impregnado na sua 

mente. No entanto, decidiu ignorar tudo aquilo e continuou seu caminho. Tudo 

aquilo era coisa da sua cabeça, pensou por fim. 

No percurso para o trabalho, observou por entre dois prédios um pequeno 

consultório, discreto e já velho, quase impossível de ser notado devido às duas 

grandes construções que o rodeavam. De caráter pouco convidativo, havia uma 

pequena fachada já desbotada na entrada, que requeria esforço para identificar 

as gravuras. Após atentar bem, Íris finalmente conseguiu ler as inscrições: “O 

seu futuro está aqui". E isso foi o suficiente para despertar uma confusão na 

mulher, como se de alguma forma ela já estivesse naquele local; o que era 

impossível, visto a sua incredulidade e por nunca ter dado crédito a esse tipo 

de charlatanismo. Ao olhar mais atentamente, percebeu dois vultos na janela, 
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mas não conseguiu identificar quem eram e o que faziam lá. Por fim, deixou 

aquilo de lado. Não era de seu interesse e já estava atrasada o suficiente para o 

ofício. 

“Tic-Tac" 

– Bom dia, senhor Sebastião. Tudo bem? – cumprimentou Íris ao 

encontrar o porteiro. Seria mais um dia daqueles e Sebastião era um dos 

poucos naquele lugar que ainda mantinha um brilho e alegria que a confortava. 

– Bom dia, dona Íris. Tudo indo conforme a vontade de Deus – 

respondeu o homem como de costume, dando-lhe um sorriso simpático. 

“Dona Íris", como era chamada pelo porteiro, seguiu adentro em direção 

à tarefa rotineira. Outrora, sua profissão possuía destaque e grande valor. Era 

algo admirável. Havia autoridade por quem a exercesse e todos os demais 

manifestavam profundo respeito. Violências, afrontas ou desrespeito inexistiam. 

Porém as coisas haviam mudado, e muito. Agora era um cargo cada vez mais 

ousado e poucos arriscavam, além dos que desistiam conforme o tempo, 

temerários por suas saúdes mentais e, sobretudo, por suas vidas. 

Enquanto refletia sobre essas coisas, ouvia-se os gritos, risadas 

estridentes, mesas sendo arrastadas; tudo isso em um som ensurdecedor 

presente em quase todas as salas dos corredores. “Mais um dia normal", pensou 

Íris ao chegar na entrada de sua sala, respirar profundamente e entrar. 

“Tic-Tac” 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

18 
– Bom dia, turma – disse assim que entrou na sala, notando a zona que 

havia se instaurado durante a sua ausência e praguejando mentalmente por ter 

se atrasado tanto nesse dia. 

– BOM DIA, PROFESSORA ÍRIS! – responderam os alunos com excessiva 

altura. Alguns por gozação, outros por alegria ao vê-la. E isso era uma coisa 

que a professora aprendera a ponderar com o tempo e a saber o que ignorar. 

– Na aula de hoje, – continuou a professora, colocando os livros sobre a 

mesa, enquanto todos silenciavam, – veremos sobre as palavras 

heterosemânticas, que nada mais são que palavras de grafias iguais ou 

semelhantes entre duas línguas, mas de significados diferentes. Em outras 

palavras, nem tudo o que parecer ser, será. 

E estas foram umas das poucas palavras que a educadora conseguiu 

proferir durante toda aquela manhã. Pois pouco a pouco, o barulho e as 

conversas aleatórias foram ressurgindo diante daquele aglomerado de mais de 

quarenta alunos, numa sala construída para comportar pouco mais de trinta. 

Associado a isso, vinha o calor escaldante e as situações precárias existentes não 

só na sala, mas em toda a escola. Carteiras e ventiladores quebrados, paredes 

riscadas com obscenidades ou demarcadas por símbolos de facções era o que 

constituía aquele lugar, construído primordialmente para a educação e 

formação humana. Com isso, todo o planejamento de aula e conteúdos 

elaborados por Íris fora por água abaixo. 
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O cenário era agora divido por grupos dos mais diversos, pouco se 

importando para a presença ou não da professora. Conversas sobre o fim de 

semana, contações de piadas, alunos de cabeça baixa com fones de ouvido e 

outros no uso de smartphones era o que se encontrava ali. Dois ou três alunos 

ainda mantinham o olhar fixo na professora, esperando que esta fizesse algo em 

relação àquele pandemônio. E isso era algo impossível. Todos sabiam. 

– SOCORRO! TEM UM ALUNO FERIDO AQUI! – Gritou uma voz vinda 

da direção do pátio central da escola. Dois segundos foram o suficiente para 

deixar toda a turma em silêncio e estado de alerta, até todos romperem 

desgovernadamente ao encontro da voz que pedia por ajuda. Íris tentou ainda 

controlar a saída desenfreada dos alunos, mas já era tarde. 

“Tic-Tac" 

Quando todos chegaram no local, uma multidão já cercava o corpo agora 

moribundo. Um golpe de faca provocara o ferimento, encharcando aos poucos a 

camisa branca do defunto de um vermelho vivo. Ficara apenas a expressão de 

terror gravado no semblante do corpo que ali se encontrava sem vida. O olhar 

do garoto era agora de um vazio, talvez mirando em seus últimos momentos a 

direção em que seu assassino fugira. Provavelmente teria sido acerto de contas 

ou apenas rivalidade entre facções, cochichavam os alunos, enquanto toda a 

coordenação tomava providências e fazia ligações. O desespero e o medo eram 

perceptíveis no olhar dos que ali se encontravam. Afinal, era de conhecimento a 

existência de pequenos grupos criminosos e rivais formado por alunos, até 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

20 
mesmo do uso de drogas já flagrados atrás do ginásio. Aquele ambiente só 

tornava cada dia mais hostil. 

Não era a primeira vez que a escola presenciava atos violentos ou de 

vandalismo por ali. No pouco tempo em que Íris fora transferida para aquela 

nova instituição, já era de conhecimento interno o relato de professores 

ameaçados por alunos, ou de alunos portando armas brancas para acertos de 

contas entre alunos de outras salas. Vez ou outra tais ocorridos eram noticiados 

nos telejornais da região, causando indignação e medo na população. Afinal, 

quais seriam as providências a serem tomadas pelos governantes? Perguntava-

se a população. E quais seriam as medidas das autoridades e das famílias desses 

alunos? Indagavam-se os professores. 

Naquele dia, as aulas foram suspensas e todos foram liberados. O quadro 

psicológico dos docentes agravava-se cada vez com os rumos que a educação 

percorria. Sessões de tratamento psiquiátrico, índices de depressão e ansiedade 

cresciam assustadoramente para aqueles que lecionavam em sala de aula. O 

medo e o uso de remédios antidepressivos faziam parte da vida desses 

profissionais. Ser professor significava se colocar cada vez mais em perigo. 

Aquela vida era como um pesadelo em que não se via a hora de despertar. Íris 

desejava que tudo aquilo não fosse nada mais que isso: um pesadelo. E que logo 

iria acordar e ver que nada daquilo era real. 
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– Isso é um manicômio. – lamentou outra professora enquanto se 

retirava, agredida fisicamente na semana passada, quando uma aluna ficou 

inconformada com a nota que obteve. A garota recebera total apoio da mãe.  

“Tic-Tac” 

Percorrendo o mesmo caminho para casa, Íris caminhava agora 

lentamente enquanto refletia sobre tudo que acontecera naquela manhã, e qual 

seria o destino da educação e de professores a partir de agora. A realidade que 

vivia era totalmente diferente das teorias e cursos utópicos que preenchiam as 

faculdades e palestras educacionais que participara. 

Depois de andar alguns minutos, novamente passou em frente à casa que 

prometia a revelação do futuro em apenas alguns minutos. Algo ali a puxava 

como um imã, em um misto de curiosidade e mistério. No entanto, mais uma 

vez decidiu ignorar aquela sensação e ir para casa esquecer de vez aquele dia 

insano. Quando seu campo de visão já ia deixando de encontro com aquela 

casa, percebeu novamente que aquelas duas figuras ainda permaneciam lá 

dentro. Em um assalto de curiosidade, esforçou-se para ver melhor através da 

janela e descobrir a identidade daquelas pessoas. Uma estava sentada, 

segurando algo que parecia um pêndulo entre as mãos, enquanto a outra 

pessoa estava deitada sobre um sofá. Uma figura de mulher, aparentemente 

adormecida. Ao notar melhor, Íris percebeu que ali se encontrava nada mais 

que ela mesma naquele lugar. Foi quando sua visão escureceu e ela desmaiou. 
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* * * 

 

“Tic-Tac" 

– Eu quero que você atente-se bem para o som dos ponteiros do relógio, 

e quando eu contar até três, abra os olhos lentamente. – Falava uma voz a 

qual Íris ouvia como de fundo, ainda sem conseguir abrir os olhos e enxergar 

alguma coisa. Como se estivesse em um profundo sono, porém consciente.  

– Um, – continuou a estranha voz – dois... três. Acorde lentamente, Íris. 

Ao ouvir a ordem, a professora abriu os olhos sonolentos e percebeu-se 

confusa em uma espécie de consultório, deitada sobre um sofá de couro 

vermelho-vinho. O ambiente era razoavelmente pequeno, com uma prateleira 

abarrotada de livros, alguns cheios de pó ou com pequenos danos feitos pelo 

tempo e por traças. Acima do móvel, um relógio de parede marcava quase 

meio-dia. Estava diante da professora um homem de estatura mediana, 

trajando um terno preto fosco, encarando-a silenciosamente. Ao vê-lo, aos 

poucos a memória tornou-lhe a mente e logo lembrou de como e porque estava 

ali. 

– Tome – disse o homem oferecendo-lhe um copo com água, ao que Íris 

aceitou com um pequeno sorriso em agradecimento. 

– O que a fez procurar esse lugar? Com todo respeito, a senhora me 

parece excessivamente cética em relação a essas coisas. Já a vi parada algumas 

vezes observando o consultório do outro lado. Sua expressão dizia por si só. 
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– E está certo. – disse a professora devolvendo-lhe o copo – Mas as 

coisas chegaram a tal ponto, – prosseguiu – principalmente em minha 

carreira, que já não duvido de mais nada. Ainda mais agora, com tudo o que 

vi. 

– Entendo. – respondeu o homem, olhando-a fixamente, na espera que 

que a cliente falasse algo mais. No entanto, a professora aparentava estar 

imersa em pensamentos, balançando vagarosamente a cabeça, como se 

concordasse com alguma voz interior. E nisso seguiu um silêncio que durou 

algum tempo. 

“Tic-Tac" 

O som do relógio trouxe-a de volta para a realidade. O silêncio no 

ambiente já era incômodo. Íris notou o pequeno pêndulo balançando 

suavemente na mão do homem. Jamais imaginara-se em consultas de 

astrologias, cartomantes, previsões de futuro ou coisas do tipo. Mas agora, 

diante da situação que enfrentava todos os dias na sala de aula, quem sabe não 

valesse a pena saber sobre o que a aguardava na profissão que escolhera. Se 

nada daquilo fosse verdade, ela também não teria nada a perder. Preferiu 

arriscar. Ao pensar nisso, viu-se rindo da situação, embora parecesse impossível 

achar graça naquilo. 

– O que foi? – perguntou o hipnólogo – É sobre o que você viu? 

– Uma coisa é engraçada, pra não dizer o contrário. – Respondeu a 

professora. – Pois se eu soubesse o que eu veria, não teria vindo aqui. 
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– Por quê? – perguntou curiosamente o homem. 

Após um silêncio que pareceu uma eternidade, a professora encarou o 

homem com um olhar quase vazio, as pálpebras baixas, cansadas, quase sem 

vida, como a do provável aluno morto que ainda perturbava-lhe a mente. 

Quando finalmente proferiu de forma cortante: 

– Porque esse “futuro”, meu amigo, já existe. E eu o vivencio todos os 

dias! 

Silêncio profundo na sala. 

“Tic-Tac” 
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Capítulo 3 

A GOTINHA E A CRIANÇA 

Mônica Augusta de Carvalho Seixas 

Rio de Janeiro - BR. 

 

  Era uma vez...  

Uma gotinha de água que vivia triste. 

  Ninguém conseguia entender o porquê de tanta tristeza. 

  A pobrezinha já não tinha mais lágrimas de tanto chorar. Passava o 

dia e a noite chorando, um choro sem fim. 

 Rios de lágrimas saíam de seus olhinhos pequenininhos. 

  Uma vez um passarinho lhe perguntou que tamanho tinha sua 

tristeza e sabe qual foi a resposta da Gotinha? 

  Que sua tristeza tinha o tamanho de uma tempestade de verão.  

  Outro dia uma folhinha lhe perguntou qual o sabor de sua tristeza... 

e sabe o que a  

Gotinha respondeu? 

  Que sua tristeza tinha o sabor da terra seca. 

  O sapo também quis saber... Ele quis saber qual era o cheiro da 

tristeza da Gotinha...  

  E a Gotinha respondeu que sua tristeza tinha cheiro de ar seco. 

  O papagaio, muito curioso, quis saber qual era o barulho da tristeza 

da Gotinha... 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

26 
  A Gotinha lhe respondeu dizendo que sua tristeza tinha o barulho 

do silêncio. 

 A formiga quis saber se a tristeza da Gotinha era fria ou quente...  

 A Gotinha respondeu que sua tristeza era morna, não era quente e 

nem fria. 

  Até que um dia, um lindo dia, uma criança encontrou a Gotinha 

pensativa com sua tristeza sobre uma folha de bananeira. 

  A criança não quis atrapalhar o pensamento da Gotinha e ficou ali 

parada admirando e esperando a Gotinha terminar seu pensamento. 

  Quando a Gotinha olhou para a criança ali parada ficou surpresa e 

logo quis saber: 

- Ora bolas, você não vai querer saber sobre minha tristeza? 

  E a criança com sua sabedoria e inocência acenou com a cabeça que 

não. 

  A gotinha não estava entendendo nada e prosseguiu: 

  - Não entendo! Todos querem saber algo sobre minha tristeza, mas 

você não... 

  E a criança em silêncio, pegou a Gotinha em suas mãos, afagou seus 

cabelos e disse-lhe: 

  - A única coisa que preciso saber é como posso te ajudar... 

  E a Gotinha, sentindo-se verdadeiramente olhada e acolhida, 

deixou cair uma lágrima sobre seu rosto e disse para a criança: 
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  - Minha querida, você foi a única que olhou para mim, foi a única 

que não teve curiosidade sobre minha tristeza, mas teve preocupação. Você foi 

a única que se preocupou com minha tristeza! 

  As duas ficaram ali por horas conversando... e a Gotinha sentindo-

se abraçada e amada não sentiu mais tristeza, mas amor e alegria. 

Não tenhamos curiosidade com o que acontece com nosso próximo, mas 

tenhamos a vontade, a boa vontade em ajudar! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3100091266683245&set=pcb.3100091393349899&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDpXnS4E0HWd9ZO2_44BisU2e1ZHi6nCNCOnHkmwLBvKiY3lTqD_PsH25UmTfOYPZoxKaRNMIGmaKy3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3100091266683245&set=pcb.3100091393349899&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDpXnS4E0HWd9ZO2_44BisU2e1ZHi6nCNCOnHkmwLBvKiY3lTqD_PsH25UmTfOYPZoxKaRNMIGmaKy3
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Capítulo 4 

A PARTIDA 

Luciano Cruz 

Rio de Janeiro – BR. 

 

Não era a Terra. 

Caminhando entre estruturas orgânicas que fazia com que se lembrasse 

dos vegetais da Terra percebeu o quanto estava distante do lar. Essas 

estruturas eram belíssimas e, assim como acontecia com os seus similares na 

Terra, eram vitais para o equilíbrio e a manutenção da vida naquele planeta. 

A aparência também remetia à vegetação terráquea, porém, algo 

bastante peculiar, fazia com que ela se transformasse em algo completamente 

alienígena. No começo demorou a perceber e um tanto mais para aceitar: isso 

não estava simplesmente vivo. 

O que insistia em comparar com uma árvore e que ainda não havia 

recebido uma classificação nos moldes da Terra, apesar de não possuir 

autonomia para se deslocar de um ponto a outro, movimentava-se e, mais do 

que isso, seus movimentos possuíam sentido. Eles  estavam interagindo de 

forma consciente com o ambiente em que habitavam e de forma bastante 

parecida com a de um animal na Terra. 

Eram extraordinárias e o conjunto formava uma paisagem incrível, com 

cores e formas surreais. Seus movimentos eram extremamente graciosos e 

mesmo presas à superfície, elas pareciam dançar. 
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Nada do que havia lido a respeito fora suficiente para descrever aquele 

cenário, que apesar de incrível, não era como o da Terra, não estava mais lá e 

provavelmente nunca mais a veria novamente, pelo menos não da mesma 

forma de quando partiu. 

Muitas transformações ocorreram desde o ano em que deixou o planeta, 

centenas deles. Este agora era o seu novo lar e nesse momento estava 

ocorrendo à ambientação… 

O líquido que corria às margens do que poderia facilmente ser comparado 

a um rio na Terra, era similar à água e compatível com a biologia do corpo 

humano que após receber todo o preparo, poderia se hidratar com ele. Possuía 

um sabor parecido, mas não era a água, sua composição não era a sua velha 

conhecida H2O…  

Uma estrutura orgânica e humanoide aproximava-se à medida que 

caminhava, vinda à direção oposta, em instantes aconteceria o encontro. 

Enquanto isso pensava sobre os rios da Terra; era impossível mergulhar duas 

vezes nas mesmas águas, mesmo sendo o mesmo rio. Seria assim com esse 

líquido? A filosofia da Terra valeria para este mundo tão compatível com o 

corpo humano e ao mesmo tempo tão estranho… 

As respostas nem o tempo dariam. Neste novo mundo, tempo e espaço 

também eram conceitos avessos à percepção na Terra e enquanto pensava 

nisso, o encontro se deu; a comunicação também era alienígena, único meio das 

duas criaturas interagirem. 
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Não era como na Terra… 

Conversaram sobre como aquele lugar vem sendo utilizado durante eras 

com o propósito de imergir os recém-chegados naquele extraordinário mundo. 

Ali havia as suas principais características e o novo habitante apenas após 

passar uma longa temporada no “Jardim Esquisito”, como o havia apelidado, 

poderia ser inserido de fato no lugar, naquela aglomeração de indivíduos de 

mundos tão diversos. Ali, apenas os que aquele planeta escolhia, permanecia, 

mas tudo o que conseguia sentir era saudade da Terra, das coisas de lá, daquela 

paisagem, daquele mundo que havia lhe dado a vida. 

Agora que estava distante, percebeu que seu “eu” terráqueo também 

estava condenado e que a partir daquele momento, um novo ser haveria de 

nascer, mas o que mais deseja naquele momento, era poder rever o mundo que 

tanto ansiou deixar... 

Mudanças. 

Primeiro o mundo ficou pequeno, depois ainda menor e com o auxílio da 

tecnologia uma pessoa poderia estar em qualquer lugar, mesmo não estando. 

Isso foi a era da transferência de dados e da comunicação pela internet, o 

mundo que havia encolhido com a globalização sofreu outro estreitamento e a 

cada dia mais barreiras foram transpostas, até que tudo ficou ainda mais 

homogêneo.  
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Foi quando eles chegaram... 

A Terra nunca mais foi a mesma depois do primeiro contato, quando os 

homens conseguiram enfim enxergar através do véu que cobria toda uma 

variedade de vida extraterrestre. Vida inteligente, como a que havia no terceiro 

planeta do jovem sistema solar e que há muito se estabeleceram noutro ponto 

do universo. Eles chegaram e ensinaram aos habitantes daquele mundo, tão 

modesto se comparado a outros cuja complexidade não poderia ser explicada 

em nenhuma linguagem deste, a como serem mais “funcionais”, a como extrair 

sem destruir, como o proteger de ameaças externas e, o mais importante, 

como pensar em escala cósmica. 

 O contato com o raciocínio complexo dos seres do universo transformou 

por completo o modo como os habitantes da Terra percebiam a vida e o modo 

como se relacionavam com ela. A vida não era apenas o que possuíam, era algo 

que compartilhavam. Eles puderam perceber, finalmente, o real impacto de um 

indivíduo sobre o outro, de um estilo de vida sobre o outro, uma estrutura 

social sobre outra, sobre outras espécies… Essas transformações ocorreram 

lentamente, foi preciso que gerações deixassem de existir para que enfim, um 

terráqueo estivesse pronto para fazer parte de algo realmente significativo na 

escala cósmica. Esse terráqueo seria incorporado, faria parte de outro mundo, 

deixaria aquele que lhe dera a vida para ser o seu representante… 
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Telepatia. 

Apenas assim é possível se comunicar com os extraterrenos. 

“Extraterrenos” pensou como era estranho que essa palavra, tão primitiva, 

ainda fizesse parte do vocabulário…  

Telepatia era um conceito antigo, de antes da era cósmica, mas era a 

palavra que nos primórdios, melhor definia o modo como os seres extraterrenos 

conseguiam nos compreender e se fazer entender e isso já faz tanto tempo que 

os humanos desta era, que dominam a linguagem cósmica, tinham dificuldade 

para imaginar aquele tempo, o modo como seus antecessores viviam, suas 

crenças... Por exemplo: toda a moralidade daquela época era baseada num 

mito, numa história que durante gerações, fora a responsável por muitas 

atrocidades que a espécie infringiu a indivíduos divergentes que, na maioria das 

vezes, possuíam um pensamento mais evoluído. Paradoxalmente, também foi a 

responsável pela a união de muitos povos, assim como, pela desavença entre os 

que se valiam de outros mitos para validar seus princípios. 

A verdade trazida de fora, mudou radicalmente o modo de vida na Terra 

que enfim deixou de ser o centro do universo e teve que reconhecer a sua 

humilde posição na escala das sociedades cósmicas, preocupadas com a 

quantidade de lixo que os humanos propeliam de seu belo e precioso planeta, o 

único capaz de abrigar em sua plenitude, aquela espécie, obra prima daquela 

estrutura azul brilhante, portadora de um líquido tão precioso… 
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Esse líquido, o responsável pelo surgimento e pela manutenção da espécie 

também estava comprometido quando Eles chegaram e se não tivessem 

interferido, os seres à base de carbono e oxigênio desapareceriam antes de 

realizarem seu sonho de ampliar seu território para além de seu belo globo. 

Para isso, tiveram que fazer muitas concessões, nenhuma que fosse prejudicial 

ao seu habitat ou à sua sobrevivência, mas sim, ao modo como lidavam com o 

mesmo. 

 

Competição. 

Essa palavra foi das que mais apresentaram dificuldade na compreensão 

por parte dos Viajantes, levar vantagem, ser melhor que..., não existia em sua 

linguagem, algo correspondente. Das variedades de espécies conhecidas por Eles, 

essa era a única a agir de modo tão peculiar com os seus semelhantes e, mesmo 

sendo essa característica também encontrada em outras espécies do globo azul, 

tidas como inferiores pelos humanos, era entre eles que esse comportamento 

causava estranhamento e desconforto aos Viajantes que imaginavam ser isso, 

uma consequência de seus hábitos alimentares, sempre tendo que tirar uma 

vida para se perpetuar... 

Perceberam o quanto essa característica dificultava o entendimento entre 

os diversos povos (outra característica interessante) e entre os recém-chegados. 

Todos sempre estavam preocupados com os benefícios, com o que ganhariam se 

juntando a esta nova realidade e mais preocupados ainda com o que poderiam 
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perder por isso os Viajantes tiveram que se ausentar de suas atividades durante 

mais tempo (outro conceito que gerou dificuldades entre as espécies, mas desta 

vez, a dificuldade maior foi por conta dos habitantes do globo azul) do que teria 

as suas existências, que também era limitada. 

Dos primeiros que chegaram, alguns deixaram de existir ali, outros 

partiram e nunca mais retornaram e muitos vieram depois destes com a 

missão de incorporar a espécie humana ao grupo de espécies complexas.  

Pouco se sabe a respeito dos Viajantes (também eram reconhecidos por 

uns como professores), até mesmo, o indivíduo selecionado, não recebeu muito 

dados de como seria a viagem até seu novo lar, apenas que possuía o que era 

preciso para fazer parte de algo que iria proporcionar um aprimoramento no 

relacionamento entre a espécie humana e as outras.  

 

Intercâmbio. 

Responder à principal questão que assombra a espécie humana desde a 

chegada dos Viajantes não era apenas tentador, seria mais um passo rumo ao 

desenlace do mistério: o que afinal, os Extraterrenos ganham inserindo a 

espécie humana no rol das espécies complexas como eles gostam de se referir 

aos seres que, como eles, desenvolveram um alto grau de consciência?  

Há muito ficou claro que nada em nosso mundo os interessava mais do 

que a espécie humana. Seria esta um material para seus estudos? Sim, até 

certo ponto, a impressão causada nas principais inteligências do planeta, era 
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sempre a mesma, a de que eles não queriam nada físico em troca, tudo do que 

necessitavam os seus mundos eram capazes de prover e  Eles pareciam tão 

completos... Não havia nada em nosso impressionante mundo que os 

impressionava mais que os humanos, um mistério indecifrável até mesmo para 

eles próprios… 

 

Seleção. 

Diferente e igual, um ser ainda mais complexo. Mais um passo evolutivo? 

A facilidade com que se valia da comunicação extraterrena surpreendia a 

todos, humanos e não humanos; nunca existiu um caso assim. Era muito 

natural, quase que instintiva, a maneira como se valia dos ensinamentos e o 

modo como os aprimorava a cada dia, levantava questionamentos a respeito de 

sua fisiologia, mas era definitivamente humano. Não era possível cruzar as 

raças, mesmo com o auxílio de engenharia genética e todos os estudos 

comprovaram: não havia diferença significativa, além de sua extraordinária 

habilidade no quesito comunicação alienígena.  

Fora observado de perto pelos Viajantes que há muito procuravam por 

um elemento assim para o seu projeto mais ambicioso: incorporar um indivíduo 

da espécie em mundo que funcionava como um arquivo. 

Esse mundo abriga elementos de todas as espécies de pensamento 

complexo, encontradas por Eles, que dentre todas, era a única que dominava as 

viagens interestelares, faltava o elemento humano para o seu banco de dados 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

36 
vivos. Era isso o que os indivíduos representavam para o mundo onde em breve, 

um indivíduo humano seria incorporado: informação a ser processada e 

assimilada.  

 

A Partida 

A viagem foi longa, porém para o ser humano envolvido por um invólucro 

especialmente desenhado e desenvolvido para atender a todas as suas 

necessidades e também conservar seu corpo até o seu destino, toda a distância 

não existiu, ele dormiu e acordou em seu novo mundo. 

Antes de partir, ansiava por este momento como se realmente tivesse 

nascido para este propósito, mas agora pensamentos conflitantes tomavam 

conta do seu ser e isso não passou despercebido ao planeta o qual estava prestes 

a se unir proporcionando o conhecimento mais profundo sobre a sua espécie e 

recebendo em troca, tudo aquilo que aquele mundo havia aprendido. 

Essa explosão de sentimentos o deixava desconfortável, por que apenas 

neste  momento de sua vida estava sendo acometido por tais manifestações? 

Era muito estranho perceber, o quão humano essa viagem o fez sentir, estar 

num mundo alienígena o fez sentir amor por sua terra natal. Foi quando se deu 

conta de que não poderia mais voltar, o processo de assimilação começou 

durante a viagem, agora ele também era outra coisa além de humano, sem que 

isso não comprometesse as preciosas informações que seu corpo portava. 
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Seu convívio neste mundo faria com que todos os envolvidos, humanos e 

não humanos, pudessem dividir suas perspectivas sobre o que é existir, sobre 

que é a realidade e porque pensamos da maneira que pensamos. Será vital para 

a total assimilação da espécie humana, que desde a sua partida, envelheceu 

mais trezentos anos (os Viajantes garantiram que ela ainda estaria ocupando o 

globo azul mesmo depois desse tempo) e para que a mesma se encarregasse das 

viagens interplanetárias, pois os Viajantes já estavam cansados da 

responsabilidade de introduzir novas civilizações e queriam delegar essa missão 

à humanidade, apesar do perigo que a mesma poderia representar. 

O fascínio pelo desconhecido era um dos traços mais elegantes que a 

evolução humana imprimiu aos seus indivíduos e essa informação também não 

passou despercebida àquele mundo que já se encarregava de sondar esse 

elemento peculiar, da mesma forma que fez com o representante da espécie 

dos Viajantes… 
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Capítulo 5 

A ROSA AZUL 

 Otávio Augusto G. Pimenta 

Minas Gerais - BR. 

 

Lá estava eu, sentado na minha confortável poltrona, assistindo ao Jornal 

da Tarde quando o telefone tocou. 

- Alô? 

- Carlos é você? 

- Sim... O que aconteceu? 

- Uma lembrança me veio à memória e senti que precisava desabafar 

com alguém. Importa-se? 

-Pode falar (Eu disse, até porque, amigos estão aí para qualquer hora 

né?) 

-Tudo começou quando eu estava na Rua das Mangueiras e eu vi uma 

rosa azul jogada no passeio. Estava chovendo, e eu juro que vi um brilho 

diferente nela. Eu mais que depressa a peguei e guardei no meu casaco. Assim 

que eu cheguei em casa com a flor, a chuva se intensificou tanto que começou 

uma tempestade. Como eu moro em uma colina, sempre que chove e há risco 

de enchente eu me salvo. Por isso quando deram nove horas eu fui dormir. 

Num súbito momento, às duas horas da madrugada, eu ouvi um barulho de 

ondas e senti um cheiro que me lembrava das praias caribenhas. Eu me levantei 

ainda sonolento, e fui até a porta e quando eu a abri vários vultos azuis 
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entraram e ficaram rodopiando no candelabro da copa. Eu fiquei olhando sem 

saber se era sonho ou se era a entrada dos Campos Elíseos. Um dos vultos 

tomou a forma de um anjo com asas de água e disse: "Olá! Humano da colina! 

Viemos ao seu encontro para lhe fazer uma proposta! Se você conseguir 

descobrir qual o maior tesouro que a humanidade já teve e nos contar 

corretamente você ganhará uma grande recompensa!" Eu estranhei a oferta e 

perguntei o que aqueles vultos eram. Eles me disseram que eram servos de 

Poseidon. Eu pensei um pouco e disse: "Tudo bem!". Afinal, não é todo dia que 

você recebe um prêmio de Poseidon, e muito menos uma visita de servos dele.   

Por um leve momento vi um sorrisinho maléfico no rosto do anjo e fiquei 

pensando preocupado: "Será que eles querem me enganar?" Depois de 15 

minutos pensando eu respondi que achava que era a água, porque ela estava 

acabando no mundo e medidas de prevenção para isso eram necessárias.  Eles 

deram uma risada maléfica e se tornaram grandes demônios de asas vermelhas 

e chifres pretos. Eu fiquei sem entender e quando me dei conta estava 

acorrentado a uma grande pedra preta. Fui enganado. Não tinha prêmio 

nenhum. A cada minuto as correntes ficavam mais apertadas, impedindo 

minha circulação sanguínea. Eles disseram que eram servos do Senhor da 

Escuridão e que estavam me levando para o inferno porque os seres humanos, 

segundo o tal Senhor, são tão sujos e impuros quanto os demônios. Eu fiz cara 

de dúvida. Eles continuaram com as gargalhadas e disseram que só a nossa 

poluição e desmatamento já nos deixava 90 por cento impuros e um pouco 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

40 
demonizados. Depois disso eu pensei e fiquei triste ao perceber que o orgulho do 

homem foi a causa da minha desgraça. Os demônios estavam prestes a me 

chicotear quando tudo parou no tempo e uma luz azul começou a brilhar. Era a 

rosa que eu tinha encontrado na rua. Ela se transformou num lindo anjo de 

asas brancas, vestes e olhos azuis. O anjo me abraçou e disse: "Venha! Vamos 

embora daqui… Eu te conto tudo no caminho para sua casa". O anjo quebrou 

minhas correntes, me pegou no colo, sobrevoou a área e além de ver os 

demônios praguejando eu me surpreendi quando  eu percebi que o aroma 

caribenho e o barulho das ondas eram na verdade uma espécie de ilusão 

presente nos arredores de uma caverna graças a pequenos diabinhos vermelhos, 

e fiquei trêmulo quando percebi que, à esquerda da caverna estava um portão 

preto escrito: Inferno. Aquele portão parecia me observar. O anjo me contou 

que desde os primórdios da humanidade, a natureza e o inferno eram inimigos. 

O Senhor da Escuridão desde sempre fez com que o homem ficasse possuído 

por demônios e que consequentemente destruísse a natureza. Porém certo dia, 

uma anja chamada Naturalys decidiu dar um basta a isso. Ela conseguiu 

aprisionar o Senhor da Escuridão na entrada dos portões do inferno, porém, os 

seus demônios eram tão leais que decidiram que uma vez por ano iriam levar 

um sacrifício para seu mestre se recuperar. Naturalys percebeu a gravidade da 

situação e se transformou em uma grande árvore chamada Sequoia . Assim 

como todo ano os demônios escolhem alguém para levar aos confins do inferno 

a natureza escolhe alguém para salvar. A pessoa que foi escolhida pelos 
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demônios consequentemente encontrará uma rosa azul,advinda de uma folha 

da Sequoia, que será sua salvação. Depois de me contar tudo isso eu levei um 

choque de realidade e me dei conta da importância da natureza em nossas 

vidas e como nós retribuímos tão mal. Ele me deixou, como por um toque de 

mágica, na minha cama. E me disse: "Tome sempre cuidado com suas ações e 

lembre-se de que a natureza nunca desistirá de vocês humanos, mas será que 

vocês desistirão dela?" Antes que eu pudesse responder eu me vi acordando pela 

manhã. Desde então eu fiquei triste, pois percebi o quão ignorante nós somos e 

que por causa dessa ignorância inocentes podem não ser salvos….  

- Nossa... Estou surpreso… Quem diria que esse tal senhor da escuridão 

existia mesmo... E que tudo no fim foi causado pela nossa ignorância... É difícil 

de acreditar, mas... Vou perguntar... Que dia foi isso? 

-Ano passado por quê?  

 -Porque meu irmão mais novo acabou de chegar aqui em casa com uma 

rosa azul na mão… (Eu disse um tanto nervoso, pois sabia que o ciclo havia 

recomeçado). 
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Capítulo 6 

BÚSSOLA 

Lorena Andrade Leite 

Goiás – BR.  

 

“Se acertei o endereço, estou na porta”. Ele mesmo abriu. Não o assessor. 

Não tinha assessor. Não ali. Só os dois. Porta aberta. Ela entrou. Estalo do salto 

alto no corredor. O cheiro do recinto agradou. Frases na parede. Vermelho por 

toda parte. Livros por toda parte. Receio por toda parte. Ele desconfiado. Bem 

acomodado na cadeira pra fazer análise dela. Ela se manteve protegida do 

outro lado da mesa. Bolsa no colo. Assunto corriqueiro. Formal. Cortês. Mas 

receptivo. Ele falou. Ela também. Tímida. Contida. Séria. Em dúvida. Não sobre 

o que acabara de falar. Mas se deveria mesmo estar ali. A porta ficou aberta. 

Melhor assim. Poderia sair se quisesse. Não quis. Ficou. Deixou suas digitais na 

mesa escura. Um livro na estante chamou atenção. Árvores exóticas do Brasil. 

O que faz uma árvore ser exótica? Ela pensou mas não disse. Todas as árvores 

possuem copa com folhas, tronco, raiz. Algumas flores. Outras frutos. Uma 

árvore exótica como seria? Carregada de que? De balas? De vacas? De que? Fez 

piada pra ela mesma. Tentativa de aliviar a tensão que sentia e a seriedade que 

não era dela. Não adiantou. Os olhos dele fitavam sua boca enquanto falava. Os 

olhares não se cruzaram. Mas ela teve tempo de admirar a profundidade do 

azul que morava naquele semblante. Azul do céu que flutuava lá fora e que não 

fez falta ali dentro. O assunto não teve fim. A curiosidade também não. Se 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

43 
despediram. Sem muita demora. Lá fora ela pensou nas infinitas vezes em que 

passara por ali. Nunca olhou. Nunca parou. Nunca antes entrou. O trajeto 

habitual de casa teve aquele dia um outro sentido. Se tivesse uma bússola. Onde 

seria o norte?  O céu azul abrigava sem querer o barulho infernal dos carros. 

Isso não se ouvia lá dentro. No caminho ela observou as pessoas. Todas elas 

sabem quem ele é. Todas. Um transeunte atravessou a faixa de pedestre e a 

encarou fuzilamente. Como se soubesse que estivera com ele. Ela desviou o olhar 

que recaiu sobre uma árvore. Folhagem perene. Porte mediano. Raiz não 

agressiva. Nenhum sintoma de ser um exemplar exótico. Talvez pudesse voltar 

lá e perguntar se aquela árvore estaria naquele livro. Algum dia. “Hoje não”. 

Não deveria. O devaneio. O desatino. O desvario. Fizeram parte do pensamento 

dela por todo o pedaço de dia que ainda restava. O celular apitou. “Quero te 

ver amanhã”. Outro apito. “Pode voltar hoje?”. “Quero você”. “Queria ter 

beijado você”. Ela dormiu fazendo a última frase de travesseiro. Prometeu 

voltar se não fosse beijada. Não poderiam. Ele prometeu não beijar. Ela 

cumpriu a promessa. Ele não. Se viu presa na força descomunal de um abraço 

que mais parecia uma morada antiga. Conhecida. Aconchegante. Confortável. 

Acolhedora. Hesitou o beijo. Depois assentiu. Com o receio de uma aprendiz. 

Com a resistência de uma mulher comprometida. Foi até onde sua consciência 

permitiu. Seguiu seu rumo alimentada da culpa de um ser errante. A promessa 

agora era não voltar. Prometeu por que assim era mais fácil resistir. Covardia 

boba e juvenil. Negar o querer desmedido, o desejo exaltado, o beijo devotado, o 
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coração acelerado, o sentimento brotado. Negar o que já existia e persistia com 

a mesma força que tem um grande eleitorado. Negar o que já pulsava. Negar o 

bem, o bom, a saudade, a entrega, o desejo, o sorriso, o norte da bússola. 

Negar era o erro. Negar perdeu o sentido. Perdeu a força. A barreira. Deu lugar 

ao cuidado. À leveza. Ao abrigo. Porta aberta. Ela voltou. Cheirando a mel. Sem 

salto. Com os pés grudados no chão. Melhor. O cheiro dele persistia. Ainda bem. 

Ela gostava. Mirou na parede uma frase que parecia não estar ali antes. Ou 

estava. Os olhos é que estavam vendados a ponto de não apreciá-la. “Beije 

muito”. Era uma hipótese? Um prenúncio? Um prognóstico? Um aviso? Um 

presságio? Uma ordem? Outras frases saltaram da parede para serem 

cimentadas no inconsciente. E no consciente. “Pense novas possibilidades”. 

“Faça o que você teme”. “Lute pelo que acredita”. Tudo bem para ela que não 

estava sonhando. Acordada. Os pés no chão. Planejou falar das árvores exóticas 

caso o assunto se encerrasse e o silêncio pairasse. Não aconteceu. Nunca 

aconteceu. Até porque o silêncio do abraço acalorado e bem dado era tudo o 

que eles queriam ouvir. Porta trancada. Eles dentro. Os olhares se cruzaram 

dessa vez. Bem perto. Com um alerta para um equívoco. Os olhos dele não 

eram só azuis como ela enxergara noutro dia. O azul era só um ponto diluído 

na paleta de cores que oscilava do verde limeira para o cinza aerado. São ainda 

mais bonitos assim. Traduzem o mistério de quem os carrega. Ela foi embora. 

Desta vez querendo ficar. Aliciada pelo campo magnético que envolvia todo 

aquele norte. Poderia voltar. Queria voltar. Deveria voltar. Se permitiria voltar. 
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Lá dentro o silêncio não incomodava. Nem os ruídos. Nem os martírios. Nem os 

padrões. Nem os juízos. Nem os conceitos. Nem as doutrinas. Nem os 

paradigmas. Nem mais os receios. 
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Capítulo 7 

CHOREI AS LÁGRIMAS DE CHAPLIN 

Caio B. Martinelli 

São Paulo – BR. 

 

Marceline… Desgraçada. Levou a única coisa que ainda me dava alegria na 

vida. Como vou viver sem seu brilho, sem seu som doce, sem seus encantos 

enquanto eu pegava no sono. Maldita Marceline, ela nem precisa da TV, porque 

ela teve que levar a minha TV? Ainda foi burra, não jogou uma toalha, nem 

um lençol nada em cima dela antes de carregar minha preciosa TV pela chuva. 

Deve ter pifado. Tomara que tenha pifado, já que eu não posso ficar com ela, 

que exploda. A TV e a Marceline. Eu odeio o tanto que chove nessa cidade. Hoje 

tá chovendo de novo. Já estou sem a TV tem 3 dias. Estou ficando louco. Eu te 

odeio, Marceline. 

O morfético do Wanderley jogou outro bilhete por debaixo da minha 

porta. Não qualquer bilhete, dessa vez ele perdeu a paciência, enfiou uma folha 

A3 dentro do meu apartamento. “Jonas, pague a merda do aluguel, você tem 

dinheiro para isso que eu sei”. Não Wanderley, eu não tenho a merda do seu 

dinheiro. E não sei se eu te pagaria se eu tivesse a grana. Isso não importa 

agora. Preciso ir procurar um emprego… Tem algo no verso “Não adianta me 

bloquear no seu celular, eu posso mandar te prender sem precisar ter alguma 

resposta sua”. É, velho safado, dessa vez você tem razão. 
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No meu último emprego eu trabalhava de madrugada. Das 21:00 até as 

05:00. No começo estranhei, mas depois eu me acostumei e agora não quero 

trabalhar em outro horário. Me sentia um pouco estranho, com muito sono. 

Depois acostumei com isso, dormia de tarde e fica a noite toda acordado. Eu 

gostava de lá. Só tinha filho da puta trabalhando naquele lugar. Eu era só mais 

um deles. Discreto, nem o menos nem o mais filha da puta deles, só um filho 

da puta qualquer. 

O que eu mais gostava era o silêncio. A cidade é mais quieta a noite, eu 

não vejo muitas pessoas, o som não torra minha cabeça, vejo ratos, baratas, 

cachorros sarnentos e mendigos drogados. O cheiro de esgoto naquela parte da 

cidade é o cheiro que impregnou na minha pele. Antes de ir embora, foi o que a 

Marceline me disse. 

– Seu bêbado de merda, não consegue nem ficar em pé, está fedendo. 

Aposto que estava bebendo com aqueles outros merdas do seu trabalho. Bêbado 

as 8 horas da manhã, você acha que isso é vida? Você tem o cheiro daquele 

esgoto, você merece rastejar com as baratas e ratos que circundam seus pés. – 

É são palavras duas. Mas são reais, mas sabe o que mais me doeu? Sim, foi não 

ter condição de me levantar enquanto ela saia com a TV de baixo do braço. 

Que merda de cidade, porque chove as 8 horas da manhã? Bêbado, molhado, 

sem TV e desempregado. O retrato do fracasso, mas sabe o que mais me 

incomoda? Acabou meu cigarro. 
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– Fala Jonas! – Ah! Esse moleque, é uma das poucas pessoas que 

realmente valem a pena nessa espelunca. 

– Iai, seu bostinha, como você tá? 

– Melhor que você, com certeza. 

– Isso não é mérito nenhum. Qualquer tambaqui está melhor que eu. 

– O que é um tambaqui? 

– É um peixe. Foi para a escola hoje? 

– Não, não posso. Estou suspenso. 

– De novo? 

– Sim. 

– O que você fez desta vez. 

– Bati no Luciano. 

– De novo? 

– É, mas dessa vez ele mereceu. 

– O que o Luciano fez desta vez? 

– Ficou zoando o cabelo da Martinha. 

– Bem, acho que você ajudou a Martinha, então. 

– É, acho que sim, meu avô ficou bravo. 

– Bravo? Você já falou para ele que as paredes das escadas estão todas 

mofadas? 

– Falei sim. 

– E o que ele disse. 
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– Mandou você se foder e que poderá exigir coisas quando pagar o 

aluguel. – Filho da puta. 

– Filho da puta… – Finalmente o moleque deu uma risada. Ele gosta do 

avô, eu sei que sim, mas acha engraçado o meu jeito. Espero que ele não se 

espelhe em mim. 

– Jonas. Achei isso aqui na mochila de um garoto mais velho, quer para 

você? 

– Cigarro? Isso pode te causar problemas, não anda coisa isso por aí, mas 

sim, quero. Obrigado. 

– Esqueiro? 

– Estava na mochila do garoto também? 

– Não, esse é meu. 

– Não fará falta. 

– Acho que não, só serve para queimar meu dedo essa droga. 

– É, não fique perto dessas coisas, são ruins. 

– Mas você usa. 

– Uso, mas eu já sou um bosta, sou porque não ouvi quando me disseram 

para não fumar. 

– Não acho você um bosta, você é legal. 

– É porque não convive comigo, sou uma péssima pessoa. 

– Ah… Bem, soube que a Marceline foi embora. 

– Foi, e levou a TV. 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

50 
– Eu queria ter outra TV pra te dar, mas só tenho uma. 

– Não precisa, eu consigo me virar. Arrumo outra coisa para fazer. 

– Outra coisa? 

– É, quem sabe eu não leio um livro. Faz anos que não leio um livro. 

– Eu não gosto de ler. 

– Deveria. Comece a ler. Se não você vai ficar igual a mim. – Ele não 

disse mais nada, abaixou a cabeça e ficou riscando o chão com o pé enquanto 

eu acendia o cigarro. A merda do tempo estava nublando de novo. Era de 

tarde, logo os lugares com turnos noturnos vão abrir. Preciso ir até esses 

lugares, entregar meu curriculum e torcer para alguém estar tão desesperado a 

ponto de querer me contratar. 

Eu já tomei muitas portas na minha cara. Estou calejado. Acostumado. 

Mas não sei, parece que agora é diferente, parece que agora dói. Me sinto velho, 

me sinto burro e podre demais para exercer qualquer função. Quando estou 

fazendo entrevistas sinto que nem os donos das espeluncas tem capacidade de 

ocupar os cargos oferecidos. Quando estou lá dentro não me sinto capaz de 

fazer aquilo que eu disse que era óbvio que eu conseguiria fazer. 

Deveria ter ficado no emprego anterior. Não deveria ter enfiado o murro 

na cara do almofadinha do sobrinho do dono. Esse é um peso na consciência 

que eu não sei se eu tenho. Aquele verme arrogante. Sempre tratando a mim e 

aos outros como se fossem uns lixos. Mereceu o soco. Daria de novo, quantas 
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vezes fosse preciso. O pessoal está me devendo uma caixa de cerveja por esse 

ato catártico que fiz por eles. 

A cafeteria da Ana vai abrir logo mais. O café daquele lugar é uma bosta, 

a Ana é uma velha nojenta, mas é a cafeteria para gente como eu. Suja, 

molhada dessa maldita chuva dessa cidade maldita, fedida e desesperada. Vai 

lá quem está a ponto de surtar ou quem já desistiu de tudo. Eu acho que estou 

no segundo time. A parte de surtar já foi tem muito tempo. Merda, lá vem 

mais chuva. Depois de entregar tantos curriculum é hora do café. São 23 horas. 

Eu queria estar bebendo, deveria ir ao emprego antigo pegar as cervejas que 

estão me devendo. Preguiça, vou outro dia. Hoje fico com o café mesmo. 

– Samanta, Samanta, Samanta. 

– Oi, Jonas, essa hora aqui? Foi demitido? 

– É, as coisas não andam como eu planejei. 

– Pra nenhum de nós. O de sempre? 

– Sim, por favor. Que desânimo é esse, Samantinha? 

– Não é desânimo, é falta de vontade. – Ela sempre coloca o café para 

mim até não caber mais, meu copo sempre escorre. 

– Falta de vontade? Aconteceu alguma coisa? 

– De diferente? Não, a vida só continua igual. 

– Isso é ruim? 

– Com essa vidinha medíocre que eu levo, sim, é péssimo, nada muda, 

não evoluo… Resumindo, desânimo. 
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– Não desanime, você é jovem ainda. Quantos anos você tem? 19? 

– 32. Para de graça, você sabe quantos anos eu tenho. Idiota. 

– Calma, tava brincando. Mas olha, me pegue como exemplo, não 

devemos desanimar. 

– Assim você desanima a menina de vez. – Lá vem a maldita da Velha 

Urdareanu. 

– É, claro, o objetivo da Samanta é ficar uma velha apodrecida igual 

você. – Eu não entendo romeno, não tenho a menor ideia do que ela falou, mas 

pelo tom e pelo sorrisinho sarcástico, já sei que me xingou. 

– Deixa ela, Jonas. Mais café? 

– Mais um copo, por favor. O que é isso aí no balcão? 

– Isso? Chama-se livro, já ouviu falar? 

– Engraçada você. Eu sei o que é um livro, mas qual é? 

– Biografia do Chaplin. Quer emprestado? 

– Não. Eu não vou ler, além do mais, está chovendo muito, vai molhar 

tudo o seu livro. 

– Não faz mal, já terminei. 

– É bom? 

– É, acho que sim. 

– Não sabia que você gostava do Chaplin. 

– Eu também não. Nunca tinha assistido nada até começar a ler o livro. 

Achei interessante. Você deveria ler. 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

53 
– Não, eu passo. O cara é referência mundial no que faz tem décadas e 

continuará sendo assim para sempre. 

– Isso é ruim? Não deveria ser algo que te faça ter interesse em ler? 

– Não, ler sobre uma pessoa tão incrível e bem-sucedida vai fazer eu me 

sentir ainda mais merda. Precisava ler a biografia de um merda, para não me 

sentir tão mal. 

– Nossa, que pesado isso que você falou. Deus me livre! 

– Viu, mocinha, isso é desânimo. Bem, preciso ir. A gente se vê. 

– Vai sair agora? Espera a chuva passar um pouco. 

– Não, vou assim mesmo. – Fui correndo para casa. Tinha pressa. As ruas 

frias e escuras não são a pior parte, ficar molhado pela chuva também não é 

assim tão ruim, mas o que me mata são meus pés. Eles não estão cansados, 

estão molhados, minhas meias estão molhadas. Quase todos os meus sapatos são 

furados, eu tenho nojo de meias molhas. Isso só me faz odiar ainda mais a 

chuva. 

Quando cheguei no prédio o velho e o menino estavam sentados na 

soleira, estava tudo escuro e a luz intermitente das velas deixavam bem claro 

para mim o que estava acontecendo. Eu pisei todo ensopado entre os dois. O 

menino riu um riso preso, por algum motivo aquele garoto via na minha figura 

podre algo de interessante, algo que lhe aguçava a curiosidade. Já o velho me 

olhou torto, esboçou falar algo, eu o impedi com um nada simpático “Essa 

chuva só vai piorar a infiltração das paredes, o cheiro está horrível”. Ele não 
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disse nada. A porta da minha casa estava aberta. Bosta, eu sabia o que aquilo 

queria dizer. 

– Augusto, desgraça, você não pode me deixar em paz nunca mais? 

– Você trata de um jeito muito ruim seus familiares. Cadê aquele Jonas 

gorducho que animava as festas da família com suas piadas e graças. 

– Foi pra puta que te pariu. 

– Ui, ele está bravo. 

– O que você quer aqui? Já paguei toda a grana que eu te devia. Perdi o 

emprego, a Marceline me largou e pior, levou minha TV. 

– É, nada disso me surpreende, você sendo o velho fracassado de sempre. 

– Vamos lá, detetive, já entendi que você adivinha o óbvio, agora para de 

enrolar e me diz logo o que você quer. 

– Sabe, Jonas, eu sou a única pessoa que ainda se importa minimamente 

com você. Esses anos todos você perdeu seus amigos e a família não gosta nem 

um pouco de você. Deveria ser gentil comigo, ao menos. Mas bom, já entendi 

que você não quer minha presença aqui. Só vim avisar que seu pai morreu 

ontem a noite. Sinto muito. Comece a trancar a porta, você não sabe que tipo 

de gente pode entrar na sua casa. – O desgraçado ainda bagunçou meu cabelo 

um pouco antes de, já da escada, me perguntar com sarcasmo. – Ah, mas 

tudo bem, não é, você atendeu a ligação dele não atendeu? Aquela que ele 

queria te pedir desculpa. Tenho certeza que você atendeu. Bem, se precisar sabe 

onde me encontrar. Tchau Jonas, até mais. 
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A chuva que eu peguei no dia anterior acabou com minha saúde. Minha 

saúde é um lixo, qualquer mudança de clima minha imunidade cai e as doenças 

começam a aparecer. Maldita chuva. Mas isso não podia me parar. Eu tinha 

que conseguir o emprego. O aluguel estava atrasado, as contas estavam 

chegando e eu precisava juntar dinheiro para comprar outra TV. Droga, fumei 

tudo ontem. Se bem que eu já estou tossindo igual um desgraçado. Ah, pro 

inferno. Vou entregar a merda do curriculum e pego um cigarro antes de ir 

para a cafeteria da Ana. 

– Ok, moço, eu vou encaminhar o seu curriculum para o R.H. e o mais 

breve possível o pessoal vai entrar em contato com você para agendar uma 

entrevista. 

– Vão ligar mesmo? 

– Vão sim. 

– Vocês podiam avisar mesmo quando somos negados, né? 

– Nós avisamos, senhor. 

– Claro… Avisam sim. – A chuva estava particularmente forte aquela 

noite. O lugar tinha uma salinha no final do saguão. – Aquele computador ali, 

pode usar? 

– Acho que pode sim… A chuva está forte mesmo, se quiser aguardar 

aqui dentro não tem problema. 

– Tem acesso à internet? 
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– Ter tem, só não sei se vai estar funcionando por causa do temporal, 

mas você pode ir lá, se quiser. – Fui, abri meu e-mail e não tinha nenhuma 

proposta de emprego, o que já era o esperado, só spam e propagandas de 

pornografia. Eu não queria ir embora, ali estava quentinho, seco. Eu não sabia o 

que fazer ali, o que pesquisar. Lembrei do livro que a Samanta estava lendo. 

Então eu decidi pesquisar sobre o Chaplin. 

Fiquei algum tempo ali, não pouco, mas não o suficiente para ser expulso 

pela moça da entrada. Me levantei e saí. A chuva estava igual, acredito que a 

moça falou alguma coisa, mas eu ignorei. Eu não sei se é verdade, talvez eu 

tenha caído em mais uma das mentirar que a internet nos dá. Sendo verdade 

ou não, isso não me importava. A verdade que Chaplin disse, ou a mentira que 

a internet inventou me bateu forte. E isso era o que importava. Ele, 

supostamente havia dito que preferia andar na chuva porque assim ninguém 

podia ver suas lágrimas. De começo eu achei patético. A ideia foi crescendo 

dentro de mim. Eu olhava a tela do computador enquanto um nós rasgava 

minha garganta. Sempre foi contra chorar, isso é um peso. Fui para a chuva e 

ali, molhado, me deixei chorar o peso que a vida me deu por todos esses anos. 

Chorei por Marceline, pelo meu pai que eu não aceitei a desculpa, pelos amigos 

que não vejo mais, pelas minhas falhas e erros. Por tudo o que eu carreguei e 

fingi não pesar. Quando cheguei na cafeteria da Ana, Samanta me olhou, eu 

estava ensopado, ela apenas perguntou, como de costume. 
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– O de sempre? – Fiz que sim com a cabeça. Ela não reparou que eu 

estava chorando. A chuva que eu tanto odiava, agora era minha libertação. 

Com ela eu podia chorar, podia me aliviar. Por causa da chuva eu pude me 

libertar do meu peso, por causa da chuva eu consegui chorar as lágrimas de 

Chaplin. 
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Capítulo 8 

COMPLETAMENTE AZUL 

Sthefanny Krause 

Santa Catarina - BR. 

 

 

No início, quando o mundo foi criado, cada deus foi designado para 

cumprir um papel. Íris, a deusa do arco-íris, criou as cores para tornar o 

mundo mais feliz e colorido. Porém, azul se revoltou ao se ver como uma cor 

fria, solitária e triste. 

Durante anos, a cor guardou esse sentimento, tentando esquecer as 

pinturas de Picasso em sua “fase azul”, as lágrimas azuis que caíam de seus 

olhos, e quando ouvia a expressão “feel blue”. Entretanto, toda a vez que se 

olhava no espelho, via como realmente era: completamente azul. 

Íris, com pena da cor que criou, desceu à Terra e disse:  

- Por que está tão triste, azul? 

A cor então se voltou para a deusa, e lhe disse: 

- Todos me usam para demonstrar tristeza, frieza. Eu nunca fui uma cor 

alegre... Sempre fui completamente azul. 

A deusa, então, respondeu: 

- Tem razão, você sempre foi assim. Entretanto, o céu e o mar também. 

Talvez haja uma verdadeira beleza na tristeza. 

E assim Íris se foi, deixando azul sozinho. 
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A cor então olhou para o mar e se viu refletido na água, completamente 

azul. Azul então olhou para o céu, e nada que ele já havia visto jamais fora tão 

belo. 
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Capítulo 9 

DOCE MURALHA 

Luzia Medeiros de Lucena 

Paraíba – BR. 
 

Poderia compará-la com “a terra do nunca”, ainda mais que agora ela já 

não existe!  

Lembro meus primeiros passos no campo, sua relva e lagoinhas cobertas 

por vitórias-régias que destilavam seu perfume pela noite à fora. 

Ao pé de serras, a Muralha era um recanto encantado e acolhedor. Onde 

vivi minha infância, com toda à minha família... Depois de uma noite de chuva, 

acordávamos muito cedo e corríamos para os córregos e riachos para pescar 

peixes com as mãos e tomar banho nas correntezas. 

Quanta felicidade vivemos naquele singelo lugar! Tínhamos muita paz e 

tranquilidade; amor em família e grandes amizades de pessoas que habitavam 

sítios próximos.  

Certas noites visitávamos nossos amigos. Lá tomávamos chá e 

escutávamos as mais variadas histórias, desde boas piadas a contos assombrosos 

que nos metiam medo, pois criança acredita facilmente em tudo o que lhe 

falam e sua imaginação aumenta ainda mais, o fascínio por certas lendas. 

Desde muito criança, eu já ouvia sobre as traquinagens de 'João Grilo'. 

Tudo aquilo me encantava; minha imaginação me levava a mil lugares 

desconhecidos...  Como é bom ser criança e ter uma infância saudável. 
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Não esqueço as novenas que marcavam o mês de maio, na casa da Tia 

Buíca, onde nós e nossos primos vivíamos como irmãos. 

Quando acabam as chuvas, vinha a seca castigar nosso sertão.  

Precisávamos andar muito a pé, em busca de água para consumo, e 

costumávamos lavar roupas em um açude distante. Passávamos quase o dia 

todo, debaixo do sol escaldante, sofrendo ao suportar a quentura da qual 

ninguém escapava. 

Nas pedreiras, quebrávamos pedras, fazíamos paralelepípedos, brita, etc. 

para ter nosso sustento, garantir nosso pão. 

Assim vivíamos felizes, apesar de tanta dificuldade, de uma vida precária, 

passando muitas necessidades. Mas lá, era garantido a nossa tranquilidade. 

Brincávamos de ciranda, de jogo de dominó; corríamos brincando de 

pega-pega, jogo de bola e ainda apostava quem subia mais alto nas árvores. 

E quando às chuvas voltavam, voltava a nossa alegria. Plantávamos roças, 

tomávamos banho de chuva e ainda cuidávamos de gado, de ovelhas e galinhas. 

Nem tudo era nosso, mas o suficiente nós tínhamos. 

Conforme fui crescendo, eu precisei viajar, ir morar muito distante, e 

meu torrão tive que deixar. Com muita dor em meu peito, parti para outro 

estado... trabalhar, ganhar dinheiro, para a família ajudar; uma ilusão que me 

conduziu por muito tempo longe do meu querido lugar. 

A cada dois anos eu vinha, às férias aproveitar, com minha família em 

minha terra, no nosso tão amado lar. Isso se deu por quinze anos, até eu 
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resolver vir para ficar, e ficando percebi que já não queria ir mais para nenhum 

outro lugar. 

Fiz jardins em volta à casa, o qual me custava muito cuidar, pois vinha a 

temporada da seca, e muito eu sofria, indo longe a buscar água para não 

deixar morrer os meus plantios que tanto adornavam nosso lar. 

Aumentamos a casa, reformamos o que precisava, empreendemos tudo, 

para nosso cantinho melhorar, mas nós nem imaginávamos que logo o teríamos 

que abandonar. 

A terra não era nossa e o proprietário alugou-a para empresas de 

energia solar. Muito logo veio o desmatamento, queimadas...muita tristeza a 

observar! Tudo ia se desfazendo, mudando totalmente o cenário. Depois veio as 

máquinas fazendo terraplanagem. E mesmo assim, era garantido que lá nós 

continuaríamos a morar, mas, a ambição do homem veio derrubar nosso sonho 

e de lá nos expulsar. 

Quase vira caso de justiça, pela lei de ‘usucapião’. Morávamos lá há trinta 

anos, cuidando da terra, plantando o chão; fazendo favores ao proprietário, 

que nos pagou com a moeda da ingratidão. 

Ainda contatei um advogado, mas nosso pai adoeceu, tínhamos medo do 

que essa “gente grande” pudesse vir nos fazer, não queríamos nenhuma 

encrenca, mas pior ia ficando... Assim tivemos que aceitar um mísero acordo 

com esse tal fulano.  
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Cinquenta mil reais nos pagou, para o lugar nós deixarmos. Nos deu 

morada por um ano, em outro sítio afastado. Enquanto nós construíamos nossa 

casa em um terreno, com o tal dinheiro comprado.  

Uma missão difícil! Muito trabalho durante um ano, gastos e dívidas que 

até hoje continuamos pagando, mas a dor de deixar aquele canto encantado, 

nunca terá todo alento, pois todos nós o amávamos. Jamais o deixaríamos, se 

não fosse a maldade humana, pois muito espaço sobrou lá nas terras da 

Muralha.  

Derrubaram nossa casa sem nenhuma necessidade. O espaço está lá, vago 

sem nada a ocupar, por isso cremos que o tal fulano, só queria mesmo era nos 

expulsar. 

Adeus nossa querida Muralha, que hoje tão devastada, coberta por painéis 

solares, quase sempre abandonada, hoje és só capital nos bolsos do seu fulano 

que vive em função do dinheiro e esqueceu seu lado humano.  

 

Saída da Muralha, dia 09 de fevereiro de 2018. Dia de tristeza e luto 

para toda nossa família. 
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Capítulo 10 

ESTRANGEIRO 

 Michael Ronaldd 

Rio de Janeiro – BR.  
 

 

Estranho. Muito estranho. Não consigo me lembrar de onde parei. Não sei 

dizer se parei. Não há nada a se lembrar. Procuro memória e não vejo nem 

vultos, apenas uma escuridão densa e perpétua. 

Estranho, bem estranho. As pessoas me ignoram a todo tempo na rua. 

Ninguém me olha nos olhos. Eu sei, isso é comum na cidade grande, mas 

mesmo assim, ninguém, nenhuma viva alma me encara. Os transeuntes não me 

ignoram como ignoram os demais transeuntes, é como se me ignorassem 

propositalmente, como se eu fosse uma figura banida do meio deles. Acho que 

alguns me olham de canto de olho quando passam por mim. 

Alguma informação. Preciso pedir alguma informação para alguém, 

forçar um contato. Alguém. Perguntarei como chegar à alguma rua. Tudo bem. 

Ok, mas qual? Não, isso não serve. Preciso de algo melhor. Já sei! Farei uma 

breve encenação, fingirei urgência e perguntarei as horas, pronto. Não. Vão 

achar que eu quero roubar o relógio. É assim que muitos assaltos acontecem 

hoje em dia. A pessoa pergunta que horas são e no momento seguinte esta uma 

pessoa corre e a outra chora. Isso não serve, preciso causar uma boa impressão, 

aliás, não sou um qualquer. 
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Aliás de novo, quem sou eu? Preciso descobrir isso. Não agora, depois, 

tenho que manter algum contato primeiro. Talvez eu pergunte sobre o tempo. 

Sobre o tempo? Não. Onde fica o banheiro mais próximo. Que idiota! Em uma 

rua comercial destas o que não faltam são banheiros a cada loja. Um terno, que 

beleza! Estou vestindo um terno, por que não percebi isso antes? Negro, limpo, 

bem passado e com uma gravata roxa. Perguntarei onde fica o fórum mais 

próximo. Vai funcionar. Pergunto onde fica o fórum e que horas são. Estou de 

terno, ninguém vai achar que eu farei um roubo de relógio. Ninguém rouba tão 

pouco estando tão bem vestido. Pronto, é isso! 

Olá, onde fica o fórum... Não! Assim não. Vejamos. Bom dia, será que a 

senhorita poderia me informar onde fica o fórum daqui? Aliás, que horas são 

por favor? Obrigado, a senhorita é muito distinta. Ora, o que é isso! São seus 

olhos. Sim, isso vai funcionar. Não, espera. Bom dia? É de manhã ou de tarde? 

Algumas pessoas estão comendo sanduíches, salgados, naquela lanchonete. Os 

restaurantes estão servindo poucas pessoas, dá pra ver pelas vidraças. Bem, o 

sol está bem alto. Creio que está na hora do lanche da tarde e não na hora do 

brunch. Bem, então já sei, abro um sorriso simpático e começo: Boa tarde. A 

senhorita poderia me informar, por favor, onde que fica o fórum desta cidade? 

Não sou daqui, estou um pouco perdido. De onde eu sou? DROGA! Não vai dar 

certo. Sou péssimo mentindo. Calma! Vamos ver: Boa tarde. A senhorita 

poderia, por favor, me informar para que lado fica o fórum daqui? Aliás, que 

horas são? Ah sim, muito obrigado. A senhorita também é bem simpática. Meu 
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número de telefone? Por que não me dá o seu? Pode anotar aqui na minha 

não. 

É um bom começo. Talvez eu esteja muito confiante, mas tudo bem. 

Agora, com quem falar? Tantas pessoas passando tão rápido por mim. Não 

posso simplesmente interrompê-las, assim do nada, seria muito deselegante. 

Tem que ser alguém em uma loja. Em lanchonetes estão sempre apressados, 

melhor não. Nada de botequins. Aquela loja de sapato me serve. É certo que um 

atendente virá em minha direção assim que eu adentrar à loja. 

Nada de homens. São sempre ignorantes. Ou se acham superiores ou se 

acham inferiores e tentarão provar o contrário. Tem que ser uma mulher. Não 

muito nova, prefiro as maduras. Esperarei uma se aproximar da entrada da 

loja e então me aproximarei. Será que ela vai gostar de mim? Nem devo ser 

assim tão bonito, estou criando expectativas à toa. Bem, é só um primeiro 

contato, não é para pedir ninguém em casamento. Preciso me acalmar. 

QUE DROGA! Nenhuma atendente de loja se aproxima daqui da entrada. 

Estou quase dentro da loja e ninguém vem falar comigo. É como se eu estivesse 

morto. Não estou morto, não é? Não. Sinto o chão sob meus pés, não estou 

voando e inclusive levei um tropeção agora pouco. 

Ninguém vem ver se quero comprar alguma coisa. Ninguém quer 

trabalhar ou só estou sendo ignorado mesmo. Mas por quê? Que maldade! Por 

que estão fazendo isso comigo. Será que é de propósito? Não pode ser. 
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Desisti desta loja. Tem uma moça na loja de telefonia bem na entrada do 

outro lado da calçada. Nem é tão bonita, mas será esta mesma. Ela procura 

por alguém. Parece que sente que estou indo falar com ela. Seus olhos 

encontram com os meus. Abro um sorriso amistoso, um semblante de agradar 

qualquer sogra. Ela devolve o meu sorriso com uma careta de medo. Olho para 

trás e não há nada além de dois transeuntes apressados. Ela está com medo de 

mim? Me aproximo mais. Ela está olhando em volta, como se procurasse ajuda 

para alguém. Será que sou tão feio assim? Que falta faz um espelho! Estou mais 

perto. As pessoas devem me ignorar por isso, mas ela teve a honestidade de 

perceber a minha feiura. Será que é isso mesmo? Me aproximo e enfim me 

apresento estendendo a mão. 

- Boa tarde, eu sou... 

Quem sou eu? Droga! Ensaiei tanto para dar este fiasco. Agora não posso 

dar para trás. Ela me olha ainda mais apavorada, preciso ser bem gentil. 

- Boa tarde, moça – digo – poderia aah, poderia fazer a gentileza de me 

dizer onde fica o banco mais próximo? 

Banco? Era fórum, idiota. Bem, agora tenho que entrar no jogo. Ainda 

com a minha mão estendida a aproximo da mão dela. Seu corpo permanece 

estático, não estende a mão para me cumprimentar. Preciso agir! Pego em sua 

mão. Finalmente um toque, um toque humano. Ela desfalece. O toque da 

morte. Droga! Agora me lembro quem sou, o que faço, como me chamo e 

porque estou vestido assim. Que coisa horrível. Nossa! Senti uma fraqueza de 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

68 
repente. A coitadinha está caída na calçada. As pessoas gritam, acenam. Uma 

atendente da loja grita. O meu cansaço é entorpecedor. Um rapaz tenta 

socorrer. Não deveriam tocar num corpo caído. Meus olhos se calam. Eu me 

calo. 

 

}---(*)---{ 

 

Estranho. Muito estranho. Não consigo me lembrar de onde parei, não sei 

dizer se parei. Não há nada a se lembrar. Reviro minha memória e não vejo 

nem nada, nem vultos. 

Aos poucos minha visão ganha foco. O que estou fazendo num lugar desse, 

será que tenho autorização para estar aqui? Talvez este piloto possa me ajudar, 

mas será que não vou atrapalhar o voo dele? Está tão concentrado, falar pode 

assustá-lo. Talvez um toque de leve em seu ombro não o atrapalhe tanto. 
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Capítulo 11 

INSUBMISSÃO 

Ingrid Rosa dos Santos 

São Paulo – BR.  
 

Ele tentava acalmar as batidas de seu coração para ouvir os barulhos que 

vinham do lado de fora do casebre para se proteger de qualquer ameaça, mas 

era difícil. As mãos calejadas suavam segurando a arma firmemente contra o 

peito. 

Olhou ao redor tentando encontrar alguma coisa que o fizesse se sentir 

em casa de novo, qualquer foto ou resquício do lar que aquele lugar um dia 

significara, mas ali, encolhido sob o balcão da pia, o passado parecia ter sido 

uma ilusão boa demais para alguém em tamanho desespero. 

Fechou os olhos por um instante e sem querer cochilou. Era perigoso 

dormir à noite ou desacompanhado como era seu caso, e há tempos que não 

dormia mais do que poucas horas, acordando por qualquer coisinha, tão leve ou 

distante que fosse, de forma que não chegava a descansar, e o corpo já não tão 

jovem como outrora cobrava um preço alto por viver em condições tão 

desgastantes. 

 Acordou num susto. 

Tudo estava igual. 

Tinha sonhado com a esposa e se sentiu invadido por uma melancolia de 

tempos antigos, mas bloqueou o pensamento. Evitava pensar nela, pois junto 

com as lembranças boas – do seu sorriso, da pintinha na bochecha esquerda, 
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da voz desafinada cantando a música dos dois, do gosto do seu beijo sempre 

adocicado, da curva macia da sua cintura... Mesmo essas agora vinham 

turvadas em sua mente, misturadas com aquelas de quando o mundo virou de 

cabeça para baixo e todos enlouqueceram pela doença, transformando-se 

rapidamente em zumbis famintos e coléricos, sem saber o que seria do futuro. 

O esforço dos dois para sobreviver era nada, esmagado pela tristeza de 

vê-la adoecer. E ele lutou. 

Procurou em tudo o que pôde uma solução, uma cura não descoberta 

pelos cientistas, mas era difícil fazer isso e protegê-la dos perigos que sua 

situação trazia. Ficou o máximo que pôde, assistindo sua deterioração sem 

poder fazer nada. Partia seu coração ela saber de sua condição e ir aos poucos 

sucumbindo, perder a razão, deixar de ser ela mesma e não reconhecê-la ao 

olhar em seus olhos. Recusou-se a fugir pelo maior tempo possível, que agora 

parecia ter sido um sopro de tão breve, até não poder mais. 

No dia em que ela estava completamente fora de si, babando 

raivosamente, querendo atacá-lo, obrigou seu coração despedaçado a 

transformar-se em pedra. Pegou a arma. Nunca antes tinha parecido tão 

pesada e tão fria em sua mão quanto naquela manhã. Desceu para o porão. Ela 

estava arranhando a parede, como se tentasse cavar um túnel para sair em 

busca de seus iguais. Ele parou na escada, tão silencioso quanto conseguiu. 

Apontou a arma em sua direção. A mão tremia, mas ele atirou. Um som 

gutural escapou da garganta dela enquanto o corpo caia pesadamente no chão 
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sem vida. A última vez em que chorou foi quando, ainda naquele dia, a 

enterrou no quintal. Ali jazia ela, sepultada junto com todo o seu amor. 

Desde então tinha vagado sozinho. Não se juntou a nenhum grupo 

humano sobrevivente. Lutava sozinho, enfrentava e matava qualquer zumbi que 

cruzasse seu caminho. Num mundo caótico, ele tentava encontrar um meio de 

seguir em frente. Escutou um barulho. Apurou os ouvidos. Parecia uma oração, 

um canto baixo que parecia cada vez mais perto. Saiu do esconderijo 

esgueirando-se para olhar entre as frestas das tabuas que cobriam a janela. 

O que viu não era surpresa, mas não daquela forma. Em sua direção 

vinha uma horda dos zumbis. O som estava mais alto e era possível distinguir 

gritos vindos deles. Os corpos se arrastavam com uma velocidade 

impressionante para o estado de decomposição. 

Ficou mais quieto. Eles podiam passar direto, ignorando sua presença. 

Não havia munição para lidar com todos sozinho. Ele ainda não tinha evoluído 

para um exército de um homem só, mesmo tendo mudado muito. 

Seu desejo não foi atendido. Eles começaram a circundar a casa, 

esmurrando as paredes e portas, o impedindo de sair. Alguns dos poucos vidros 

que sobraram quebraram, espalhando estilhaços. Ele se preparou recarregando 

a arma. O barulho estava cada vez mais alto. Prendeu a respiração e esperou. 

 A porta quebrou com um estrondo, e foi como se uma avalanche de 

podridão entrasse. Virou o rosto por reflexo tentando evitar o enjoo 

involuntário ao mesmo tempo em que disparou a primeira rajada de tiros. Os 
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corpos atingidos se sacudiam; membros caiam pelo chão, mas eles continuavam 

a surgir pela abertura, sedentos. Se os tiros não fossem na cabeça não 

adiantava. 

Ele recuou para a escada recarregando a arma. Conseguiu derrubar 

vários, mas eles o pressionavam massivamente, uma parede esmagando-o. 

Subiu as escadas correndo. Não tinha como fugir, era o desespero tomando 

conta. Não ligou para o fato de que o som mais alto que ouvia era o seu coração 

martelando no peito. Chegou à janela no fim do corredor. Encurralado, saiu 

por ela é escalou até o telhado. Continuou sendo seguido insistentemente; 

aquelas coisas não tinham nada dentro de si além da vontade de se alimentar; 

não conheciam o medo e assim, vários caiam ao tentar segui-lo, mas não 

desistiam. 

 O dia estava amanhecendo no horizonte. Olhando para o sol, um alívio 

começou a tomar conta de todo seu corpo. Era impossível derrotá-los naquele 

cenário. Não havia pra onde ir e não iria se entregar. Aquelas coisas tinham 

levado seu bem mais precioso e não deixaria que fizessem o mesmo com ele, 

não daquele jeito. 

Limpou a mente. De olhos fechados, evocou o rosto da mulher como já 

muito não fazia e puxou o gatilho. 

 A bala destruiu seu cérebro. 

O barulho ecoou por todo o mundo dele e então tudo era silêncio 

enquanto seu corpo caia em direção ao chão. 
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Capítulo 12 

O DEUS QUE AMANHECEU 

Caio B. Martinelli 

São Paulo – BR. 

 
 

O supremo sacerdote ainda estava trajado com suas vestes de repouso. O 

sol mal havia despontado no horizonte e um incomum burburinho se instalava 

ao redor da fonte na praça central. Aquilo não o incomodaria de forma 

alguma. Os assuntos dos plebeus estavam longe de sua alçada e mais longe 

ainda de seu interesse. Recebera o título de supremo sacerdote e assim era 

tratado, como supremo. 

No fundo aquilo incomodava o sacerdote, não por estar preocupado com 

o ocorrido, mas o som da classe inferior o irritava profundamente. Ele 

admirava o sol no horizonte ainda fraco, o calor estava um pouco mais forte 

que o normal. Tomava longos goles de uma água longe de estar gelada. Alguém 

bateu forte em sua porta. Apesar de um pouco ofendido, respondeu com um 

tom calmo em sua voz. 

– Sim? 

– Se… Senhor?! 

– Ainda é cedo, não quero ser incomodado em meus aposentos. Que seja 

algo urgente, ou chamarei o general do exército para puni-lo pessoalmente. 
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– Senhor. É ele quem está à sua porta. – O supremo sacerdote sabia que 

algo fora do comum estava acontecendo. Dirigiu-se sem pressa para destrancar 

a porta. 

– General, a que devo essa incomum visita ainda tão cedo? Desculpe 

meus trajes, fui pego desprevenido. 

– Senhor, peço desculpas, mas o caso é grave. Muito grave. 

– Grave? – O tom irônico da voz mudara levemente para algo que 

misturava raiva e soberba. – Você sabe qual a minha posição? Você sabe pelo 

que eu sou responsável? É claro que você sabe. Todos sabem que eu sou aquele 

que se dirige di-re-ta-men-te a Ele. Meus assuntos são do e para o interesse 

Dele. Algo “grave” seria algo acontecido com Ele e todos sabemos que isso é 

impossível… Agora, se me permite, gostaria despertar apropriadamente, até 

logo. – Em outra ocasião a porta seria fechada e nenhuma palavra de 

contestação seria dita. O pé direito do general impediu que a porta se fechasse. 

– Senhor. – A fúria agora tomara conta do outro. 

– Enlouqueceu? Fui bem claro em minha mensagem! Exijo a sua cabeça! 

– Senhor, é sobre Ele, Ele está morto. – A fúria virou medo, o medo 

virou uma crise de gargalhada. Após se recompor, viu que o general estava 

estático olhando para ele com um olhar assustado. 

– Poderia me acompanhar, senhor? 

– Não… Não fale besteira. Isso não é possível. Eu não creio em sua 

loucura. 
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– Acredite, eu também relutei em acreditar, eu duvidei, tive que ir 

pessoalmente ver devido à insistência dos meus soldados. Por isso vim 

pessoalmente, sei que o senhor não ouviria outra pessoa que não eu. Peço, 

suplico, que venha comigo, eu sei que parece loucura. Mas, infelizmente é 

verdade. – Ainda meio incrédulo o sacerdote decidiu acompanhar o general, ele 

havia tomado posse do cargo militar mais alto de um império tão grandioso, 

não se renderia a uma história infundada. A cada passo que era dado dentro 

do templo reverberava num gigantesco vazio adornado de ouro e prata. Os 

soldados estavam em seus postos, assim como os sacerdotes menores e outros 

vassalos do império. Nenhum deles parecia estar calmo. 

Ao ganharem a parte exterior do templo principal, os soldados 

precisavam afastar o povo para dar passagem para os homens importantes. Os 

plebeus e escravos se espremiam para tentar bisbilhotar por cima da barreira 

de pesados escudos feito pela elite do exército. General e supremo sacerdote 

passaram. 

– Impossível. – Deixou escapar entre os lábios. Ali jogado ao chão, com 

seus 6 metros de altura, uma grande figura forte, imponente, sua cabeça de 

ave vermelha terminava em um suntuoso bico que outrora colorido e vibrante, 

agora se esvaia junto com a vida do ser imortal. – Como, como alguém 

conseguiu feito tão descomunal? 

– Suspeitamos que foi Ele próprio que cometeu o ato. 

– Como? Não me diga que isso também é verdade. 
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– Venha, me acompanhe. – Os dois contornaram o gigantesco defunto de 

roupas adornadas em dourado e preto. A mão direita estava em posição de 

quem soltara no chão a faca que caíra ali. A faca de lâmina curvada brilhava 

intermitentemente em azul e roxo. Seu cabo era dum vermelho intenso e 

emanava um calor forte e incômodo. Do lado direito do Deus, um grande 

buraco se abriu do peito até a costela, o sangue dourado indicava o rastro que 

a lâmina deixou. 

– O que… O que aconteceu aqui? Será… Será possível? Não estaria eu 

louco? Só pode ser loucura! General, ordene que seus homens retire do 

complexo sagrado todo e qualquer ser que não for militar, religioso ou 

subalterno direto dessas duas outras classes. Imediatamente! Com o máximo de 

urgência. Use a força, será necessário, não se incomode com casualidades. – O 

supremo sacerdote se dirigiu pensativo para o templo principal, ordenou para 

um sacerdote que convocasse uma reunião com todos os relatores-

acompanhantes. De todas as horas do dia. Ordens dadas. Ele voltou ao seu 

aposento. Retirou um longo tubo de vidro de seus objetos e ingeriu todo o vinho 

ali contido. Era um líquido sagrado. Havia tomado apenas na ocasião de sua 

eleição para o cargo. 

O cheiro da mirra queimando anunciava que a reunião estava pronta 

para começar. Ele ainda comeu duas nectarinas para disfarçar o cheiro de seu 

hálito e dar um pouco de estabilidade para a sua tontura. Como havia feito 

raras vezes em exercício de seu cargo, fez o trajeto acompanhado de guardas 
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até a câmara de reunião. Fora o último a chegar. As cadeiras estavam todas 

preenchidas por pessoas assustadas e inseguras. Ele, bom mentiroso, conseguia 

transmitir segurança em seus gestos. Ninguém se atreveu a pronunciar as 

primeiras palavras antes dele. 

– Acredito que em uma situação como a atual é completamente 

dispensável os ritos e formalidades que uma reunião para tratar dos assuntos 

Dele exigem. Antes de tudo, creio que seja importante saber quem foi o 

primeiro a ver que Ele estava… Não sei se o termo correto é “morto” já que 

tratamos de um ser imortal. Enfim. O primeiro que encontrou Ele neste estado. 

– A resposta não foi feita por aquele que havia visto o Deus morto pela 

primeira vez. A denúncia veio de todos os outros que viraram a cabeça em 

direção de um sacerdote. Constrangido não teve outra opção. 

– Fui eu, senhor. 

– Ele já estava nessa situação? 

– Sim, não mexeu nem foi mexido um milímetro que for. 

– O que você fazia no exterior do templo antes que qualquer outro? 

– Minha função é apagar os lampiões da praça Levanto-me antes do 

nascer do sol, sou o primeiro a vez um novo dia. 

– E o que você fez ao vê-lo assim? 

– Cantei o rito fúnebre de adoração. 

– Apropriado. E após? 
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– Fui à fonte lavar o rosto. Fiz um corte em meu braço e até coloquei a 

mão no fogo. – Desfez o curativo para mostrar a veracidade de suas palavras. 

– Não estava dormindo. Fui então ao encontro de outros companheiros e pedi 

que me acompanhassem. Todos viram o que eu havia visto. Não estava louco, 

nem alucinando. Daqui para frente a notícia se espalhou e não sai mais de 

dentro do templo. 

– Certo. Alguém contesta ou dúvida do relato do nosso adepto? – Todos 

permaneceram em silêncio. – Algum soldado aqui presente pode confirmar os 

fatos relatados pelo nosso adepto? – Seis soldados se manifestaram em favor 

do relato. – Prossigamos. Já que o primeiro a vê-lo assim não nos revelou como 

tal fato aconteceu, que se manifeste o último a tê-lo visto vivo. Quem eram os 

relatores-acompanhantes que estavam responsáveis no momento. 

– Senhor. – Se adiantou o general. – Os responsáveis foram 

encarcerados. Deseja que os busquemos? 

– Encarcerados? Porque? 

– Devido aos relatos. De início pensamos ser uma heresia, depois julgamos 

loucura, temendo que alguém ou eles mesmos atentassem contra suas próprias 

vidas, tomamos as medidas necessárias para que suas vidas sejam preservadas. 

– Apropriado. O relato se encontra disponível e intacto? 

– Perfeitamente. 

– Entreguem o texto ao orador mais qualificado. – O orador se deslocou 

lentamente até o púlpito. Enquanto os presentes se ajeitavam para virar em 
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sua direção, outros dois sacerdotes foram em busca dos textos. Voltaram 

rápidos, o orador estava suando frio, recebeu os textos, limpou a garganta e 

iniciou. 

– “Ao trocar de turno Ele estava meditando. Flutuava acima do lago 

sagrado no topo da montanha e lá ficou por 3 horas. Os círculos concêntricos 

passavam uma sensação de paz que era atraente e elevante. Permaneci em paz 

pelas 3 horas em que ele ali ficou. Diante do fogo aceso nos totens da 

montanha uma luz ainda mais intensa e quente emanou de dentro de seus 

olhos. Estava disperso. Sua grandiosidade é suprema. Me senti afagado e 

amedrontado ao mesmo tempo. Seu flutuar ganhava direção, saiu de cima do 

lago e pousou já de pé nas montanhas. Antes de dar os primeiros passos Ele, 

surpreendentemente, pela primeira vez, tornou seus olhos em minha direção. 

Assustado, fiquei paralisado, não pela sua presença, não pela sua força, não 

pela sua grandiosidade, mas por ele saber que eu, não apenas estava ali, mas 

que eu existia. Meu corpo já estava quase todo paralisado, não mexia as penas, 

fui treinado para escrever e era só isso que eu fazia. Para surpresa ainda maior 

Ele direcionou a palavra a mim.” 

– Como?! – Interrompeu o supremo sacerdote. – Ele falou com um 

simples relator-acompanhante? 

– É o que está relatado aqui, senhor. Devo parar? 

– Não. Se isso for verdade, deve continuar, se for loucura… Veremos até 

onde ela vai. 
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– “Sua voz era completamente sublime. Seu bico não se movia, apenas 

estava aberto e a fala saia. Uma voz gloriosa, gigantesca, baixa, explosiva. Meu 

confortava e me dava pavor. Seus dizeres fugiam ao que o simples mortal pode 

compreender. Disse-me assim ‘Criatura inferior, acompanhe-me até meu 

aposento de meditação, lá ficarei em meditação, mas não tal essa como de 

agora, na de lá viajarei. Irei camuflado, prospectarei escondido de meus Irmãos. 

Viajarei até o futuro milênios à frente de onde vocês estão. E lá verei os frutos 

de meu reino de agora, lá verei o quão grandioso eu e meus Irmãos seremos e o 

quão EU estarei superior a todos. Venha, mortal, venha que tenho pressa e meu 

futuro é grandioso. Venha que preciso viajar e ver com regozijo os frutos do 

grandioso império que estou a construir aqui e agora.’ Ele disse ter pressa, mas 

caminhava com a passividade de sempre. Eu não compreendi muito bem o que 

ele quis dizer com as palavras de futuro. Apenas acompanhei e aguardei a 

meditação. Como ele mesmo havia dito essa meditação foi diferente. Seu corpo 

não apenas estava suspenso, mas todo ele estava deformado por um vórtice. Eu 

tentava olhar através mas o seu espaço sólido era um completo infinito. Sentia 

que via tudo apesar de não estar vendo nada. Por horas pensava ouvir sons e 

sentir cheiros. Mas não conseguia ter certeza se essas coisas aconteciam ou era 

delírio meu. Quando terminou a meditação Ele foi cuspido pelo vórtice contido 

dentro do corpo Dele mesmo. Caiu ajoelhado, tinha pavor nos olhos”. 

– Pavor nos olhos? Isso é impossível! – A sensação de consternação havia 

tomado conta de todo o local. O burburinho demorou um pouco para ser 
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desfeito. Ponderaram que, tendo Ele feito o que fez, todo e qualquer olhar era 

possível de acontecer. – Pois bem, assim sendo, prossigamos sem mais 

interrupções. 

– “Eu não sabia que Ele podia ter medo, eu não sabia que sentimentos e 

gestos como o de se arrastar confuso e perdido pelo chão podiam afetar um ser 

tão grandioso e sublime. Sei que cometi uma heresia ao pensar em cogitar a 

probabilidade de dirigir minha palavra a ele. Me mantive focado em minha 

função. Ele se arrastou por mais um tempo dizendo coisas que não eram 

compreensíveis para mim. Ele me notara pela segunda vez, veio arrastando 

aquele gigantesco corpo em minha direção. Com a mão segurou a minha perna. 

Seu simples toque queimava intensamente minha frágil pele mortal. Meu 

instinto era de berrar, a dor da queimação era intensa. A voz Dele se tornou 

novamente compreensível ‘Falha. Falha. Falha. Minha? Nossa? Sua? Quem foi o 

primeiro a falhar? Não ha espaço para mim e para meus irmãos no futuro. Não 

somos venerados, não somos adorados, não prevalecemos, não triunfamos. Nós 

falhamos, seres perfeitos, grandiosos, imortais. Morremos e falhamos. A 

mediocridade arrebatou o patético mortal. Pífio, ordinário, mesquinho, 

perverso, baixo. Tudo, tudo o que agora fazemos de nada tem valor. O humano 

foi aprisionado pelo espelho de luz.’ e não disse mais nada. Arrastou para o 

canto e lá fico. Havia uma fraca luz emanando em sua face no canto. Ele 

parecia compenetrado, creio que esse era o tal espelho de luz que havia falado. 
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A dor de minha perna agora era insuportável. A visão embaça. Creio que vou 

desmaiar.” Aqui termina o relato. 

– … – Todos se entreolhavam pensativos. Ninguém dizia palavra alguma. 

Alguns minutos se passaram até que o supremo sacerdote retomou a palavra. – 

Bem… Existe meio de confirmar se o tal espelho de luz realmente existe? Se ele 

estava com Ele? 

– Senhor. Ele é real. Os homens encontraram o tal objeto jogado no 

canto da câmara de meditação. Apreendemos de imediato objeto e está 

devidamente guardado. 

– Pois então é real… Tragam o espelho. – E assim foi feito. Soldados 

traziam uma pequena caixa de ouro. Os soldados depositaram o objeto em 

frente ao supremo sacerdote. Ele olhava a pequena caixa com incredulidade. – 

O que significa isso? 

– O espelho de luz está aí dentro, senhor. 

– Isso é algum tipo de brincadeira? Como pode um objeto que trouxe a 

loucura a Ele e supostamente destruirá a humanidade no futuro pode ser tão 

pequeno? Eu esperava por algo grandioso, magistral… Não pode ser real. 

– Talvez isso esteja além de nossa compreensão. – O supremo sacerdote 

abriu cuidadosamente a caixa. Lá estava o tal espelho de luz. Um dedo de 

grossura, do tamanho de uma mão, retangular e todo preto. Ele não ousou 

tocar de início. Olhava com um pouco de receio. – Bem, creio que deve ter 
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havido algum engano. Não há luz alguma neste objeto. – O general estalou os 

dedos e um soldado veio correndo. 

– Este homem desvendou o mistério para fazer a luz do espelho. 

– Como? A luz não é permanente? 

– Não, senhor, ela acende e apaga seguindo a vontade daquele que 

manuseia o espelho. 

– Impossível. Mostre-me. – O soldado retirou o objeto da caixa e colocou 

em sua mão. 

– Na lateral dele existem essas 3 alavancas pressionáveis. Duas delas 

fazem a luz aparecer de forma bem discreta, já a outra creio uma forte luz. – 

O soldado, para demonstrar o que havia dito, fez a luz se acender. O rosto 

iluminado do supremo sacerdote demonstrava toda sua surpresa, todo o seu 

medo. A reação foi em coro por toda a câmara de reunião. Estavam todos 

assustados. O objeto era real. No fundo do espelho havia uma colorida pintura 

presa atrás do espelho. Alguns códigos apareciam e não podiam ser decifrados 

ainda. – E a parte do espelho? – O soldado aguardou a luz apagar sozinha e 

mostrou o reflexo do supremo sacerdote quando a luz estava apagada. Ele 

ordenou que todos menos o general se ausentassem da sala. Todos saíram, o 

espelho de luz foi levado e guardado. 

– O que devemos fazer, senhor? 

– Ele disse que falhou, será que estará fraco no futuro? 

– Acho plausível. O que devemos fazer? 
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– Os outros povos não devem saber que Ele está morto. Isso atrairá os 

exércitos inimigos. 

– De fato. Nosso maior trunfo já não existe. O medo nos ajudou muito 

nas conquistas. 

– Execute todos aqueles que viram Ele morto. A notícia não deve sair de 

dentro dos templos. 

– Todos? 

– Todos, menos eu e você. O resto deve ser morto. Destruiremos todos os 

outros reinos ao nosso redor, exterminaremos todos os povos. E no final, será 

chegada nossa vez. 

– Mas isso não confirmaria o que Ele viu no futuro? 

– Sim. E assim deve ser. Prepare o exército e comece imediatamente os 

ataques, destrua tudo, mostre aos nossos inimigos que não somos medíocres 

nem patéticos. 

– E o corpo Dele? 

– Incinere. Não deve haver registro de que isso aconteceu. Faça com que 

os reis nos temam, faça com que impérios se apavorem, faça com que todo ser 

caminhante desta terra entre em desespero ao ver nossa grandiosidade. Mate 

rei por rei, faça-os se curvarem perante nossa grandiosidade. 

– Mas perderemos a imagem dele, não? 

– Erga estátuas. De três metros, por todos os cantos, e uma, no portão 

de nosso império, de 6 metros, o tamanho real. No fim desta história, não 
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sobrará imagem alguma. Nem Dele, nem nossa, nem de povo algum. Tudo 

voltará a ser como era antes Dele e seus irmãos caminharem sobre nossas 

areias. 

– O maior de todos os reinos deixará de existir, então? 

– Sim, tudo deve ser varrido, que nossas glórias sejam apagadas, que 

nossos ritos sejam silenciados, que todos nós sejamos esquecido e viremos os 

governantes do nada. 

– E você? 

– Faça sua parte. Você fará tudo o que combinamos, certo? 

– Certo. Assim será. E você? 

– Minha função já não é mais necessária. Eu não sou mais necessário. 

Agora vá. Faça com que todo o resto não seja mais necessária. – O general 

assentiu com a cabeça e saiu da câmara. O supremo sacerdote se dirigiu até a 

pequena janela e admirou o mar. Em seu bolso havia um pequeno pergaminho 

enrolado, ele resgatou o objeto e pôs-se a ler. “E os ombros colossais nos quais 

eu coloquei meus pés me elevaram aos céus. Fiquei contemplativo em cima dos 

gigantes de bronze. Minha frágil natureza humana me fez dobrar os joelhos, 

estava elevado, estava em pé e em enxergava no horizonte o fim do infinito, o 

mar inacabável, o céu inalcançável. Estavam ali ao meu toque, ao meu prazer. 

Sendo meu teto, sendo meu chão, sendo meu limite, sendo minha infinitude. 

Ergui-me ainda mais, senti minha pele enrijecer, queria ser gigante, queria ser 

colosso. Ainda era humano, ainda era mortal, um anão sentido e venerando 
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gigantes. Sou, fui, serei anão, para no final olharem meu ser ínfimo e, de 

cabeça baixa, postarem-se em meus duros ombros em caminho para o infinito 

do horizonte, pois nós enxergamos além. Fomos, Somos e seremos os anões e os 

gigantes, a todo momento, agora e sempre”. – O supremo sacerdote parecia 

sentir ternura pelo texto que havia lido. Encaminhou-se para o lampião e 

incendiou o pergaminho antes de voltar para a janela. – Que todo o mar seque, 

que todo o deserto vire água. Seremos apagados agora, para que novos imortais 

reinem sobre nossos escombros. – E sem hesitar, atirou-se pela janela. 
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Capítulo 13 

RETALHOS DE TEMPO BOM 
 
 

Luzia Nacle David 

Leandra Lemos Lima 

Distrito Federal – BR.  
 

 

Dos primeiros momentos da  minha infância, guardo alguns mais face de 

recordar...  

Do que eu me lembro em 1950, conta dos três anos e meio aos quatro 

anos de idade, o movimento, para mim “conspiração” para me juntarem às 

minhas irmãs mais velhas que já estudavam em um internato, em colégio de 

freiras. A convivência, um tanto turbulenta diga-se, com a minha avozinha, ia 

se escassear naquele momento. Não teria mais em quem enroscar minha perna 

na cintura, como eu fazia em seu corpo franzino; ficávamos ali, em sua já tão 

modesta cama, quietinhas, ouvindo no seu pequeno rádio as histórias do Tio 

Janjão ou, em outro momento, Jerônimo, o herói do Sertão.    

Eram as tormentas naturais de uma família sem pai, sem grandes 

perspectivas, mas, unida pela força das circunstâncias. Cinco mulheres: avó, 

mãe e três filhas. Uma vida modesta, mas, muito cheia do amor de Deus; a 

Presença Dele era real naquela casa!  

Com a minha avó Maria, entendi a reverência ao Divino observando-a 

particularmente, à hora da Ave Maria e da fala do Alziro Zarur; este último, 

tinha toda uma sonoplastia na narração da Bíblia que me valeram; fixaram em 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

88 
mim o temor e até o tremor à Deus que, potencializados com os ensinos do 

colégio das freiras, ficaram gravados em meu coração, até hoje. Ouvíamos a 

Radio Nacional;  ela gostava das Crônicas do Cesar Ladeira, mas, não gostava 

das novelas, nem de programas de auditório, demonstrando gosto cristão 

apurado. Como ela mesma não sabia explicar os motivos, alegava que sua 

cabeça doía, com os programas. Uma fofa!  

O velho amigo, seu radinho, era uma das referências queridas da minha 

infância; quem o deu a ela foi seu filho mais novo, meu tio Abelardos; penso que 

à época, ele nem sabia o bem que fez; e  era literalmente, o único bem precioso 

dela e um ícone moral, para mim... Gostaria de ter vivido mais a presença da 

minha avó. 

Tinha uma tira de couro pendurada na parede, bem visível, ameaçando 

esquentar o meu. Mas, na verdade, o couro ficou todo carcomido, sem nunca 

ter sentido minha pele.  

Eu ainda não havia chegado aos quatro anos e já devia estar sentindo a 

chegada da hora de sair do “berço”; foi um momento de certa angústia, 

traduzida em peraltices. Um dia, caminhei até a chácara vizinha, e me juntei 

às crianças de lá para brincarmos; fui atraída por um grande poço d'água cuja 

superfície era coberta de plantinhas aquáticas que eu fui examinar mais de 

perto e caí, sendo tirada com uma enxada pelo Seu Francisco. 

Ah! O Seu Francisco... era o patriarca de uma família de negros altos e 

fortes que lembravam os Sul africanos, bastante distintos; simples, amáveis, 
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educados e respeitosos. Lembro do velho Francisco me levando pela mão até 

minha casa; meu avental molhado, estava cheio de folhinhas verdes. Com 

certeza eu fiquei encantada com minha imagem...  

Dias depois, fritei meus pés no piche. Fui atraída pelo asfalto brilhando, 

não sabia que era quente. Eu pulava como cabrito e minha avó, na lida da casa 

sem saber o que ocorria, ouviu de repente: - Dona Maria, corre!  A Luzia está 

chorando no meio da rua! -  Até ser tirada por um grandão de botinas, fiquei 

sem poder andar por dias...   Ela ficava desesperada, a minha magrelinha, 

porque tinha que dar contas à mãe dos cuidados comigo! Ô dó!   

Das vezes que eu pedia dinheiro, pra comprar bala, estalinho, no 

armazém do Seu Bassin, ela vinha com moedas fora de uso, tostõezinhos; nós 

ríamos juntas enquanto eu explicava que não valiam mais. O tempo todo, estar 

livre, ali, com a minha avó, era muito gostoso. Algumas peraltices eram 

relevadas, como ir pra casa do vizinho comer pão frito na banha, jogar bola de 

gude ou fazendo guerra de mamona na atiradeira. Certa vez, brincando de 

pique-abaixa ao levantar, a janela estava aberta, o ferrolho que servia pra 

travar, estava solto e por pouco não atingiu meu cérebro. Foi um buraco 

considerável na moleira!  

Então, o tempo foi passando e logo chegou a angustiante hora de 

ingressar no colégio de freiras. A sensação que eu tinha quando iniciava o 

caminho da Rua Teixeira Júnior era um misto de apreensão e alegria; a 

lembrança desse sentimento me faz cada vez mais grata a Deus e à minha 
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mãezinha; meu espírito já antevia a necessidade de disciplina e eu tinha fome 

de segurança e proteção.  

Pensando em descrever o meu colégio, não posso precisar o dia da minha 

chegada lá, mas, lembro-me ter sido em um belo fim de tarde; era retorno de 

férias de dezembro de 1950 para 1951. As minhas irmãs, já estavam lá, mas 

eu tive um problema de saúde, sendo levada a seguir pela minha mãe. E muitas 

tardes, ao longo da vida, me remontaram àquele momento...  

Fomos recebidas pelas irmãs Vitória, Elisa e Madre Tarcisa e, enquanto 

eram tomadas as providências necessárias de matrícula, eu passava em revista 

tudo à minha volta na velha secretaria; vi sair de uma minúscula sala, uma 

freira pequenina, magrinha e bem enrrugadinha, seguida de acentuado cheiro 

de essências doces. Naquela época, os cheiros eram genuínos: morangos eram 

morangos; framboesas eram framboesas. Ela me saudou com um beijo gelado e 

um pirulito; era a irmã Luiza; uma velhinha muito amável e falante; tinha um 

português de paulista bem nascida.  

Na minha curiosidade, me aproximei de um busto de Cristo em tamanho 

natural, com Sua coroa de espinhos, e fui beijar Seu rosto, ganhando uma 

espetada na testa. Parecia que eu já conhecia meu espinhoso destino de tanta 

saudade.  

Eu admirava a larga entrada do Instituto. Era majestosa! Um grande 

portão de ferro rebuscado, com uma banda emperrada, denotando seus muitos 

anos de uso. Uma pequena ladeira com chão de pedras lavradas,  como as ruas 
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antigas de Minas Gerais, e, as paredes, cobertas de heras e limo verde que 

finalizava na escadaria da igreja e na entrada principal do colégio, de um lado 

e do outro, uma grande mesa e um banco ambos de pedra, que contornavam 

uma enorme terebentina;  nesse pórtico, essa sala de espera natural, era 

cercada por ficus em forma de ferradura. Eu já me deliciava com a aparência 

antiga que tudo tinha.  

Como divisa do mundo externo, um outro muro à frente, com pequena 

entrada para um pátio interno, que raramente era usada pelas alunas; sua 

porta mal encostada no chão, permitia às alunas mais saudosas a oportunidade 

de vigiar, no dia de visitas, a chegada de seus familiares, o que consistia muitas 

vezes, em grandes frustrações. 

Naquele pátio interno onde acontecia nossa vida, com muitas brincadeiras 

e momentos cívicos tinha um banco comprido, de cimento vermelho, e como 

encosto, um aramado que  separava a horta. Desse pátio podíamos descer para 

o grande terreiro onde, por vezes, corríamos, à vontade; colhíamos frutas como 

abil, abricó, jambo, jenipapo e manga... 

Ah as mangas!  Num dia de grande ventania que fazia voar manga para 

todo lado, elas me custaram caro. Sim, estávamos todas as alunas em forma, 

prontas para fazer algo, quando em uma distração da Marleide, assistente que 

tomava conta de nós, eu disparei com a ventania, levantei minha saia e saí 

catando mangas. Na verdade, eu nunca soube onde foram parar as mangas, 

depois que a vara de marmelo “cantou” nas minhas pernas.  Minha irmã mais 
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velha, Ceição tomou as providências, reclamando com a Madre Superiora e de 

pronto a irmã, que de freira não tinha nada, foi transferida para o Sul, para o 

colégio de lá.  

Do lado da escadaria da igreja, era a entrada principal do colégio, como 

já dito. Dalí eu me lembro bem da decoração da ampla sala de espera com seus 

móveis escuros; limpa, mas, com cheiro de antigo. A construção datava de 

1860, não tinha um estilo definido, mas, tinha características góticas, como a 

escada em madeira escura e toda trabalhada, em forma de espiral, que dava 

para o dormitório. Portas com três metros de altura, janelões com prendedores 

em forma de cabeças de soldados romanos. Todos os móveis eram bem antigos. 

O cheiro do verde misturado à velha construção mexia comigo. O complexo 

antigo tinha medidas bastante avantajadas, típicas das construções antigas. 

O prédio onde ficavam o refeitório e acima, o dormitório, lembravam 

estruturas palacianas; a escada em forma de caracol subindo para o 

dormitório, me encantava. Uma pena, posteriormente, tudo aquilo ter sido 

jogado chão abaixo! Quantas lembranças! ... O cineminha, o roupeiro de 

compartimentos numerados: 11, 152 e 153, eram o meu número e os das 

minhas irmãs, com cheiro de roupas fervidas no grande tacho, o cheiro da 

pasta de dentes no dormitório, das bacias enfileiradas. O armário de alimentos 

tinha a cabeça de um querubim, lindo, em porcelana. 

Ali, no refeitório tudo acontecia. Tínhamos sagu, no lanche e também o 

queijo amarelo, em lata e pão com banana;  Tinha uma colega, a Neves, que 
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comia catupiry de caixa e isso me chamava a atenção. Fazíamos paçoca com a 

irmã Angélica, que também nos ensaiava e nos exigia alta voz em cânticos; o 

piano onde eu exercitava a escala; Lembro-me do banco enorme que caiu no 

meu tendão de Aquiles, dos tachos de cobre para lavarem talheres, da irmã 

Angelina me ensinando a fazer e cortar hóstia, do anexo, acima do banheiro, 

dos chuveiros de banho, onde tomávamos banho, usando camisola de tecido 

grosso. Lá também ficavam as salas de aula da Classe de Alfabetização até o 

quarto ano. 

No andar debaixo, ao lado do banheiro dos chuveiros, era o Jardim de 

Infância. Irmã Elizabete era a professora; aquela era, verdadeiramente, uma 

freira caridosa, amorosa e cheia de boa vontade para me alfabetizar e ensinar 

a tocar piano; gostava tanto de mim que me levava junto, como companhia, 

nas aulas dela, no Conservatório Santa Cecília, no Centro da cidade; eu amava 

andar com ela, no bonde Largo de São Francisco. E amava aprender piano, 

com as canções que ela passava como dever de casa, os exercícios de escala e 

como recreação, tocava pra mim músicas típicas como a Polka (da Alemanha) 

mais a Mazurca (da Polônia): “A Polka mais a Mazurca fizeram uma 

combinação, a Polka de salto alto e a Mazurca de pé no chão” e tantas outras. 

Eu dedilhava os pianos com a Maria Elisa e com a irmã Elizabete. 

Hoje eu percebo, as freiras, aquelas pessoas tinham esperança em mim; 

gostavam de mim. A Maria Eliza, uma auxiliar, por exemplo, saía da Rua Bela, 
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um prédio, em frente a D. Conceição portuguesa, para ficar uma hora me 

ensinando no piano da sala de estar da entrada principal do colégio.  

Nessa época, lembro-me que a Irmã Inês me fazia escrever cem vezes no 

quadro negro, a frase correta, como reforço de aprendizagem. E a irmã 

Madalena, nos ensinava a bordar e eu sentia uma sonolência, ouvindo o som de 

um Teco-Teco preguiçoso passando, até que, de tanto desmanchar, o bordado, 

eu furei o pano e, por isso, ela esfregou o pano na minha boca e jogou fora; 

uma unha dela, inclusive, me arranhou. Mas, eu a surpreendi, quando elaborei 

um desenho e bordei, em casa, levando para ela, que muito se agradou. 

Também fiz uma bolsa de crochê de lã que ela expôs, no final do ano, junto 

com todos os trabalhos da turma.  

Naquele tempo, às vezes, eu pegava cenouras no cesto da cozinha e a 

irmã Bernadete, que tinha a Nazaré como ajudante fazia vista grossa. Em 

outros momentos  dava uma fugida na lavanderia para ver a irmã Geralda 

engomando os uniformes das outras irmãs e eu podia sentir o cheiro de limpeza 

fervida, na roupa de cama e roupas que usávamos. 

Hoje eu analiso que cada grupo de freiras tinha uma função a cumprir. E 

nós também. Ora ou outra, precisávamos estar em forma e tínhamos oração, 

além das habituais atividades. 

 Nas idas e vindas para casa com minha mãe, no trenzinho Maria 

Fumaça, ela comprava para mim e minhas irmãs, bala puxa-puxa, saindo da 
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Estação Leopoldina e parando em várias estações, até chegar à Coelho Neto, 

onde morávamos, no subúrbio do Rio de Janeiro.  

Como era bom brincar! De jogo com bola: “Ordem, seu lugar, sem rir, 

sem falar, com um pé, com outro, com uma das mãos, para a outra, traz à 

frente, bate palma, pirueta, cruzada e queda!” e de Pega-Varetas; Escravos de 

Jó, Passaraio-Passaraio”, com cinco pedrinhas, jogávamos Nente, Passa Anel, 

Pai Francisco e outras cantorias, do tipo trava-línguas, como: Misclosclés, 

Tararaque, Tiroringa, Funga, Tunga, Cataberiunga, Cataberiflau, flau, flau”.  

Ah, que delícia é lembrar das fantasias nos baús do porá! Aquele lugar era 

um encanto no meu imaginário infantil e despertava a minha 

curiosidade. Alguns fios de luz entravam nele, fazendo tudo mais misterioso. 

Havia muitos móveis cobertos de pó e cenários de presépio com grandes rochas 

brilhantes feitas de papel machê, purpurinado, lembrando uma gruta. Os 

momentos de teatrinho, eram fabulosos.                      

Uma vez fiz o personagem da baianinha vendedora, com tabuleiro cheio 

de coisas gostosas, de verdade como: quindim, cocada, queijadinha e pé de 

moleque, onde eu cantava: 

 

"Sou doceira primorosa, pudera, se assim não fosse...  

Lavo a mão n'água cheirosa, antes de fazer meus doces.  

Ponho açúcar de primeira, canela cravo e baunilha, 

Água de flor verdadeira e limpo bem as vasilhas.” 
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Então eu gritava, suspendendo os doces: 

 

“Ó, vai pé de moleque, cocada gostosa, queijada fresquinha, um beijo de 

coco(...)”.   

 

Eu saía do palco com o tabuleiro na cabeça, cantando:  

 

“Quando vou apregoando contente, lá vou seguindo, 

Todo mundo vem chegando e os meus doces vão saindo.  

Porque minha voz tem feitiço, meu tabuleiro, também. 

Sei fazer o meu serviço, sei ganhar o meu vintém !” 

 

Posso ter despertado para o belo com aquela fantasia linda, que fez meus 

olhos brilharem! Eu não me lembro ter sabido quem patrocinou o visual, mas 

lembro dos tecidos que compunham a roupa de baiana; eram coloridos, de 

cetim, com pano do ombro e do lenço da cabeça de listras; e os colares 

coloridos, do mesmo material das antigas bolas de Natal. Foi tão forte a 

impressão em mim que consigo me lembrar dos detalhes do ensaio, porque a 

irmã Angélica, extraía voz de onde não tinha. Aliás, a ela o merecido crédito e 

elogio por muitos eventos bem feitos! 

Me lembro das outras apresentações: Minhas irmãs vestidas de crepom 

cheias de flores e cada uma com sua sombrinha... lindas! Elas cantavam assim: 
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"Sombrinhas abertas, em pleno arrebol, que nos alerta, fugir ao sol..."  

não me lembro direito.  Mas há uma cena que jamais esquecerei, eu cantando 

diante de um poço cenográfico. Essa foi triste, muito dramática: 

 

"Ó meu Jesus, querido,  

Eu sou sua amiguinha,  

Por isso eu lhe peço, d 

Devolva a bonequinha...  

Ela caiu no poço, está toda molhada... 

Por isso eu lhe peço,  

Devolva a bonequinha"    

    

Me lembro da Ceição, ensaiando com a irmã Angélica que exigia muito 

dela, na voz, a música:  “Deixa passar a velhinha...”. 

Em época de procissão na rua em frente ao colégio eu, com mais outras 

meninas, nos vestiam de anjos, com asas e estrelinha na cabeça, para a 

celebração. 

Tempos depois, fomos preparadas pelo o catecismo com o Padre Olinto; 

sua mãe D. Lopinha e sua serva, uma índia: a Joaninha; ela nos dava coalhada 

e criava coelhos. Eles eram do Pará, se eu não me engano. 

Em minha primeira comunhão; eu estava muito doente no entanto, 

mesmo assim, foi um momento marcante pelos cuidados e atenção que recebi 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

98 
da irmã Angélica e da Marleide que fez papelote no meu cabelo e pela manhã, 

calçou meu sapato branco novo com meia de seda,  vestiu o vestido e o véu, 

tudo cheirando a novo. Se é que eu posso lembrar assim, mas, qualquer atenção 

para criança sem pai e afastada de casa é uma emoção... Também, não precisei 

usar vestido de noiva pra sentir a emoção que a Primeira Comunhão me deu;  

creio que foi um casamento com Jesus. Naquele dia, nós entoávamos o cântico: 

 

"Senhor Jesus, nós meninas vos amamos,  

Com  todo nosso pequeno coração,  

A recompensa que nós esperamos,  

Seja a nossa eterna salvação, seja a nossa eterna salvação." 

 

A Bíblia, o padre não explicava, mas pulava corda conosco. Havia um 

confessionário também, que eu nunca vi ser usado. E tínhamos ensaio do coral, 

na torre da igreja, naquela ocasião.  

Lembro-me com saudade, do grande sino que eu tocava, acompanhando 

o padre na homilia e que as pessoas de fora vinham para assistir a missa em 

Latim. 

Meu uniforme quando completo, tinha luvas brancas e boina e eu me 

recordo de nós três caminhando juntas, eu e minhas irmãs: Marlene e 

Conceição; íamos e vínhamos, passando pelo Campo de São Cristovão, quando 
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de ônibus, na Av. Brasil e outras vezes, de trem pela Figueira de Melo, até a 

Leopoldina. 

Nós tínhamos o momento cívico no pátio de baixo, onde cantávamos 

hinos. E perto, havia uma Usina de Café lá na Avenida Brasil, onde o cheiro se 

espalhava em toda a região, e chegava até o colégio. 

Fomos preparadas para a vida naquele instituto; aprendemos a usar ferro 

de brasas para engomar, lavar e limpar a casa. 

Gosto de recordar a passarada na jaqueira, fazendo sinfonia, ao 

entardecer e pela manhã; do meu vestido carijó e sapato tanque, do Seu 

Adelino, o jardineiro e seu filho José, que moravam debaixo da escadaria do 

pátio interno; do Padre Salvino, italiano, que cantava ao piano: " Quando eu 

vim da minha terra, vim comendo macarrão, quando cheguei aqui no Rio, 

carne seca com feijão ". 

Já pensei naquela espetada na testa, ao entrar no internato,e tendo de 

ficar longe de mãe, de avó e tudo mais, ter sido como um marco na minha 

vida; de representar um chamado ao amadurecimento, sozinha, eu com o 

mundo... Algumas vezes, eu senti isso, bem forte.  

À noite no dormitório, onde o silêncio era obedecido, ruídos do mundo 

externo eram ouvidos, como por exemplo: as propagandas da Kolynos,  de 

Glostora, de Fimatosan...  
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O Observatório Nacional, tornou-se algo inalcançável para mim, que  o 

via todos os dias, só pela metade, perdido na paisagem; via-se a sua cúpula 

saindo do verde das árvores...  

A sensação de que tinha que ser assim me invade, pois não me lembro de 

me rebelar tanto, naquele momento contra o ir para o colégio interno; não 

naquela fase da minha vida.  

Vez por outra, minha mãe nos levava de volta para passar o Carnaval no 

colégio; durante o trajeto, eu via, através das janelas das casas que tinham 

porões habitáveis, moças fantasiadas e cheiro de lança-perfume; me lembro, 

vivamente a minha aceitação com tristeza, mas, convicta de que era aquilo 

mesmo que tinha que ser feito, que eu precisava.  

E quando a mamãe nos deixava lá dentro, eu tomava um ar de "está 

tudo bem" e me integrava, logo, aos costumes e disciplina.  Quem sabe, eu me 

sentisse segura por não estar tão em evidência, já que eu me misturava a um 

grupo relativamente grande de meninas de igual expectativa de 

comportamento e similares necessidades? Essa sensação me acompanhou na 

vida; todas as vezes que eu sentia saudade, nunca soube detectar bem o porquê, 

até que um dia percebi que a cobrança que existia nas freiras, a religiosidade e 

postura obedecidas; a obediência às ordens das tarefas e horários... É, era isso.  

De resto, você podia ser o formato que fosse; as roupas e os hábitos eram 

iguais mesmo, até para as mais favorecidas. A uniformidade não alterou, 

apesar disso, a nossa individualidade. 
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Entretanto, o que significou aquela experiência para cada uma de nós, e 

os desdobramentos da mesma foi algo único e particular. 

   Essa foi a minha perspectiva.  

   Eu sou Luzia Nacle David, uma pessoa formada por muitos retalhos de 

tempo bom.                                                 
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Capítulo 14 

(R) EXISTÊNCIA 

Amanda Pereira Santos 

Goiás – BR. 

 

Disseram-me que o lugar que hoje habito era chamado de Brasil.  

Mas isso foi há muito tempo atrás e eu não saberia dizer se o Brasil de 

fato existiu ou é apenas uma invenção da Rebelião para nos dar alguma 

esperança. Não importa, na verdade. Se existiu, já não existe mais.  

Agora, o nome desta terra é Novo País e existem apenas resquícios do que 

um dia já houve aqui. As ruas estão cheias de ruínas, caos e desordem. Os 

fantasmas daqueles que morreram antes de nós ainda perambulam por essas 

terras, mas não são eles que nos assombram. 

 

* * * 

 

Em 2086, um governo autoritário tomou o poder da nossa terra.  

Disseram que não tínhamos nada a temer. Não devíamos ter acreditado. 

Eles não se preocupavam com o povo, só queriam poder e, antigamente, poder 

era sinônimo de riqueza. Mudaram nossas leis, roubaram nossos direitos e, 

pouco a pouco, levaram também o pouco que possuíamos – incluindo qualquer 

resquício de humanidade.  

Os ricos comandavam todos os programas de televisão e tentaram fazer 

com que acreditássemos em seus ideais. E nos convenceram, de certa forma. 
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Não era a primeira vez que roubavam o povo da nossa terra. Já havíamos 

passado por isso, há muito tempo atrás.  

O Novo Governo, então, conseguiu fazer com que a população seguisse 

suas novas normas. Logo, as pessoas começaram a se tornar apáticas. Muitas se 

suicidaram. Nas escolas, baniram o estudo de filosofia e sociologia. Disseram que 

devíamos trabalhar e não pensar.  

E foi isso que fizemos. Bem, pelo menos a maioria de nós. 

 

* * * 

 

Soube da existência Rebelião pela primeira vez quando pequena. Ouvia 

breves comentários dos meus pais ou histórias de como era no passado, de 

quando as pessoas ainda eram livres. Música, dança, cinema, fotografia. 

Nunca tinha visto nada disso, portanto só me restava imaginar. Na 

verdade, sempre tive dúvidas se aquelas histórias seriam inventadas. Até que 

meus pais foram assassinados quando eu tinha dez anos de idade.  

Estávamos em casa. Meu pai cozinhava enquanto minha mãe me ajudava 

nos exercícios do colégio – até que eles chegaram. Eram soldados, os mesmos 

que protegiam as nossas fronteiras e evitavam nossa saída do Novo País.  

Tão rápido quanto bateram à nossa porta, levaram meus pais com eles. 

Gosto de pensar que eles estão vivos em algum lugar, mas tenho certeza de que 

foram mortos. Nunca mais os vi.  
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Fui levada para uma instituição com outras crianças. Disseram-me que 

meus pais eram traidores. Estavam tentando derrubar o Novo Governo e 

faziam parte da Rebelião. Mas eu sempre soube que era mentira. Pelo menos 

era o que eu pensava. 

 

* * * 

 

Morei seis anos no orfanato até fugir. Já havia tentado outras vezes, mas 

em nenhuma obtive sucesso. Controlavam cada passo que dávamos ou palavra 

que dizíamos, mas um dia finalmente escapei durante a noite.  

Fiquei um mês indo de rua em rua, pelas sombras, tentando não ser vista 

por ninguém. Pensei em desistir diversas vezes, voltar para onde fui criada. O 

mundo nunca foi um lugar para nós, mulheres, muito menos em tempos 

difíceis. Mas foi justamente quando pensei em voltar que conheci a Rebelião.  

Estava fugindo de alguns seguranças por roubar comida em um 

supermercado e entrei no primeiro beco que reconheci para me esconder – o 

que não esperava era encontrar três jovens, dois garotos e uma garota, 

escondidos no mesmo lugar.  

Já sabia que eles eram rebeldes pelas roupas que usavam, camisetas 

coloridas e calças mais largas – uma das normas do novo governo era que 

todos usassem um tecido especial da cor azul clara, assim todos os cidadãos de 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

105 
bem seriam reconhecidos. Pensei em correr das três figuras, mas a moça se 

antecipou e começou a se apresentar. 

– Olá, pode ficar tranquila, não vamos te machucar. Estávamos apenas 

fazendo a ronda na região. Meu nome é Araci, e o seu? 

– Hm, oi, eu sou Tainá. Não se preocupem, eu só preciso esperar mais um 

pouco pra poder ir embora sem me notarem ali fora. 

Ela sorriu e perguntou se eu morava por lá. Foi aí que eu decidi explicar 

minha situação e os três, sem exitar, me convidaram para ir com eles no 

Refúgio até que encontrasse um lugar para ficar.  

A única condição é que eu teria que ir de olhos vendados e eles não me 

dariam o endereço, pois eu não era uma rebelde. Entretanto, me garantiram 

que eu poderia ir embora se quisesse).  

Eu sabia que não deveria ir, mas eu tinha apenas dezesseis anos, não 

tinha onde morar e algo no olhar de Araci me dizia que eu estava em 

segurança. Então apenas me juntei a eles. 

 

* * * 

 

Já se passaram dois anos desde que isso aconteceu. Hoje, mais do que 

nunca, eu me sinto parte de algo. Eu sou parte da Rebelião. 
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Estamos em 3026. Algumas coisas mudaram, outras não – nem todas 

pra melhor. O objetivo da Rebelião é o mesmo: derrubar o Novo Governo. Nós 

queremos tomar o poder de volta. E para isso existiam os treinamentos.  

O Refúgio, sede da Rebelião, é o local onde fazemos reuniões, definimos as 

tarefas e treinamos os novos rebeldes. Não é fácil, mas sabemos que não há 

mais espaço para uma revolução pacífica.  

Cada novato recebe três meses de treino antes de ser considerado um 

rebelde. Alguns preferem se infiltrar em certos setores da sociedade para obter 

informações e nos manter em segurança. Uma coisa é certa: todos têm uma 

função. 

Araci é a líder – ela comanda o movimento há cinco anos. Ano passado 

ela me revelou que, de fato, meus pais foram rebeldes. Ao perceber que eu era 

confiável, fui escolhida por ela para ser sua segurança pessoal.  

Tudo deu certo até que, seis meses atrás, começamos a nos envolver. E é 

por isso que eu sei o que sei. Veja bem, ninguém sabe do nosso relacionamento. 

Ela é a líder e seu único foco é – ou deveria ser – a revolução.  

“Rebeldes não têm tempo para o amor”, dizia ela. Mesmo assim, 

amávamos. E sabíamos manter segredo, havíamos aprendido a viver com medo 

e nos escondendo desde sempre. 

 

* * * 
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Certa noite, estávamos dormindo em seu quarto até que ouvimos batidas 

na porta. Me escondi rapidamente enquanto ela abria. Quatro soldados 

entraram no recinto. Araci parecia confusa, mas manteve a calma durante 

todo o ocorrido.  

Reconheci o homem que havia levado meus pais e, por alguns segundos, 

mal conseguia respirar. Era um aviso. Eles sabiam onde estávamos e viriam nos 

buscar, alertou o primeiro soldado.  

Teríamos uma semana para tentar nos defender ou decidir se iríamos nos 

entregar. Dito isso, viraram-se e foram embora. Dez minutos depois, acionamos 

os alarmes e os chefes de segurança. 

Ninguém dentro do Refúgio sabia ao certo como aqueles soldados haviam 

entrado ali, mas todos sentiam medo. Até então, vinhamos nos preparando 

para lutar. Mas não sabíamos o que fazer. Ninguém tinha um plano. Após 

várias horas seguidas de reunião, foi tomada a decisão final. Não só 

revidaríamos os ataques do Novo Governo como atacaríamos antes. 

Durante três dias tudo foi planejado cuidadosamente. Quatro de nós 

iriam invadir a sede do Novo Governo durante a noite e faríamos o Novo 

Governante de refém. Os outros ficariam para defender o Refúgio.  

Não sabíamos se daria certo, mas estávamos cansados de obedecer ordens 

– decidimos criar nossas próprias ordens. E faríamos de tudo para ter de volta 

o que um dia foi nosso. Faríamos de tudo para sermos livres. Mesmo que isso 

custasse nossas próprias vidas.  
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Até que o grande dia chegou. 

 

* * * 

 

Vasculhamos o perímetro durante a tarde – era fácil para mim pois 

conhecia os becos e ruas vazias da cidade, então não fui notada. Às dezenove 

horas iríamos invadir a sede. Tínhamos armas e sabíamos como lutar, mas meu 

coração disparava.  

Eu sabia o que fazer, mas estava nervosa. Lembrava dos meus pais e a 

possibilidade de morrer ali e nunca mais vê-los me incomodava. Olhei para 

Araci e, apesar de corajosa, sabia que ela também estava com medo.  

Pensei em tocar nas suas mãos, dizer que tudo ficaria bem, mas antes 

mesmo que pudesse dizer alguma coisa foi dado o sinal de que deveríamos 

atacar. Prendi a respiração e corri até o edifício. Em vinte e nove segundos, 

destranquei a fechadura e entrei. 

Atravessei o primeiro corredor sorrateiramente, rumo às escadas. Araci e 

dois rebeldes chegaram atrás de mim e começaram a subir. Estava tudo escuro 

e não víamos muita coisa, mas eu podia sentir que algo estava errado.  

Quando percebi já era tarde demais. É claro que não seria tão simples. Eu 

devia ter percebido que era estranho que nenhum alarme tivesse disparado ou 

nenhum segurança viesse ao nosso encontro.  
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Foi tudo tão tranquilo que eu não me dei conta de que estávamos caindo 

em uma armadilha. Eles sabiam que íamos atacá-los antes. Provavelmente 

haviam colocado escutas no nosso prédio quando conseguiram entrar. 

Acelerei os passos para avisar os outros, já no andar de cima. Ao entrar 

na sala principal, apontando a arma que carregava, dei de cara com o Novo 

Governante. Ele sorria para mim enquanto três guardas seguravam meus 

amigos. Estava aterrorizada, mas não tinha medo de atirar. Já ia apertar o 

gatilho quando ele olhou nos meus olhos e disse, tranquilamente: 

– “Olá, Tainá. O que acha de rever os seus pais depois de todos esses 

anos? Ou já se esqueceu deles?” 

Um misto de raiva e terror percorreu meu corpo. Queria matá-lo. E 

sabia que deveria fazê-lo. Olhei para Araci e sabia o que deveria fazer. Apesar 

disso, a ínfima esperança de ver os meus pais era tentadora.   

Foi por isso que fiz o que fiz. E foi a minha ruína. 

 

* * * 
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Capítulo 15 

SANTOS E PECADORES 

Miller Brito dos Santos 

Amazonas – BR. 

 

Após mais uma semana exaustiva, ela só queria descansar um pouco e se 

conectar com a sua fé. Ao chegar em casa, foi logo se deparando com toda 

aquela bagunça. Apesar de não ter filhos, seu marido, a mediocridade em 

pessoa: preguiçoso, acomodado e arrogante, não se importava em explorar a 

esposa. A pia estava cheia de louças sujas, roupas espalhadas por toda a casa. 

No geral, tudo estava uma verdadeira zorra. 

Maria cuidou com maestria de cada uma daquelas atividades, mesmo que 

a contragosto. Após descansar um pouco, despiu-se em frente a um espelho e 

olhou através da imagem refletida, foi buscar na memória lembranças de 15 

anos atrás, época em que foi apresentada a José. Ela não havia gostado do 

mesmo, mas a igreja a convenceu do contrário, ele era um bom varão e já 

estava bem encaminhado na vida. É certo que não se casaram por amor, e que 

José gostava na verdade, somente do belo corpo dela. Como ela era bela, de 

altura mediana, com curvas acentuadas, cabelos castanhos, olhos negros como 

uma noite entregue às trevas, elegante e muito vaidosa. E foi nesse ponto que 

ela se tornou uma presa fácil. 

Hoje Maria está no auge dos seus 30 anos, mantém a beleza, a vaidade, 

mas acumula muitos arrependimentos. Após mirar-se no espelho, decidiu que 
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iria tomar um banho refrescante. Mas antes que entrasse no banheiro, alguém 

bateu à sua porta, era Gabriel. Ela então abriu a porta e disse: 

- Pensei que o anjinho tivesse desistido de vim me ver. 

Gabriel respondeu: 

- Você sabe do perigo e mesmo assim pede para que eu venha aqui, me 

atende vestida apenas com essa pequena toalha, que coragem. 

- Garoto, você realmente acredita que alguém levanta qualquer suspeita a 

meu respeito? Fui criada na igreja, além do mais, sou sua líder espiritual de 

célula, não precisa ser tão medroso. Entre, preciso de alguém para fazer 

massagem nas minhas costas e fazer algumas conexões. 

Gabriel, rapaz dedicado, fazia trabalhos voluntários na igreja, sempre 

doce e gentil, bastante assíduo na igreja. Era apaixonado por Maria, mas 

também por mais algumas mulheres, todas casadas. Depois de fazerem algumas 

atividades durante a tarde toda, foram surpreendidos pelo barulho do carro de 

José que estava estacionando na garagem. Não tinha como escapar pela porta 

da frente, a solução foi pular a janela, o muro do vizinho e fugir, no entanto, 

na fuga, movido pelo desespero, Gabriel esqueceu de vestir a cueca. 

Maria foi ao encontro do marido, despida de qualquer culpa e também de 

suas vestes. Abraçou-o e depois de um longo beijo, reclamou da demora do 

mesmo. Ele então disse que passara o dia trabalhando e que havia tido alguns 

perrengues. Perguntou se tinha algo para comer e Maria disse que além dela, 

nada havia. Enquanto caminhava em direção ao quarto, José se deparou com a 
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cueca, mas antes que pudesse falar algo, a esposa o convenceu de que era um 

presente que a mesma havia comprado para ele, e que além disso, tinha 

experimentado afim de saber qual era a sensação de vestir uma roupa intima 

masculina. Ele aceitou a explicação e ficou como um bobalhão feliz. 

No dia seguinte, logo pela manhã, José foi até a casa de Gabriel, 

chegando lá, foi atendido pelo rapaz e disse: 

- O nosso pastor pediu para que eu viesse aqui e o levasse comigo a um 

lugar que poderá ser uma mudança definitiva em sua vida, meu rapaz. Você 

tem sido um jovem admirável em nossa congregação e merece tudo o que vai 

acontecer com você. 

Bastou ouvir a palavra pastor para que Gabriel fosse dali mesmo até o 

carro de José e o acompanhasse. Depois de 2h de viagem, sem trocarem uma 

só palavra, chegaram em uma praia deserta, onde a presença humana parecia 

ser esporádica. Desceram do carro e Gabriel perguntou: 

- Seu José, o que viemos fazer aqui, essa praia é deserta, imaginei que 

iríamos ao local que o senhor disse, e a oportunidade que eu esperava era 

liderar uma nova casa de adoração, então me diga, o que isso significa? 

José sorriu e disse: 

- Meu rapaz, minha esposa é infiel comigo mesmo antes de você sentir 

desejos por ela ou por qualquer outra mulher. Ontem eu não estava no 

trabalho, mas sim dentro do meu carro, a uma certa distância de casa. Eu vi 

quando você chegou, e da mesma janela que você pulou, eu vi tudo o que você 
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fez. Sabe, eu tive que dar um agrado bem gordo para me casar com ela, na 

época ela tinha os seus 15 anos e muitos pretendentes, mas eu fui mais esperto 

e combinei tudo com o pastor. 

- O senhor é tão sujo...  

Gabriel foi interrompido com uma bofetada na cara. 

- Quem é você para me afrontar dessa maneira? Eu sei que você é 

“confidente” das irmãs casadas e nem por isso eu te julgo. Mas deixa de 

conversa, aqui tem uma cabana que você precisa conhecer. Venha. 

Gabriel pensou em fugir, mas viu que José carregava uma arma na 

cintura e cedeu. Caminharam por alguns metros e chegaram em uma pequena 

cabana coberta de palha. Ao entrarem, Gabriel ficou horrorizado com o que 

viu, um amontoado de cadáveres humanos. José parecia encarar tudo aquilo 

com naturalidade, parecia feliz. 

- Logo você vai se juntar a todos esses 20 cadáveres que aqui estão. Eu 

gosto do número 22, mas creio que não será possível chegar a essa quantidade, 

pretendo fazer com que você seja o último. Antes de matá-lo, quero que você 

use a cueca que deixou em cima da minha cama. 

José retirou a peça de roupa do bolso do paletó e arremessou para 

Gabriel, que despiu-se de todas as suas vergonhas e vestiu a cueca. O rapaz 

estava tremendo de medo, mas em nenhum momento pensou em pedir 

clemência, pois apesar de estar prestes a ser assassinado, ele era um religioso e 

estava ciente de que aquilo era uma punição divina por seus pecados. 
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- Agora chegou a hora de você partir, peço que não leve isso para o lado 

pessoal, pois seria uma grande injustiça da sua parte, uma vez que você foi 

quem me corneou. Você tem suas últimas palavras? 

- Sim, eu tenho. Eu sei que o senhor e o antigo Pastor tinham um caso as 

escondidas, foi por isso que ele convenceu os pais dela a aceitarem o casamento. 

Um dia ela se encontrava muito desolada e me contou tudo sobre como se 

casaram. Sabe, eu vi o senhor e o seu amante em um momento intimo dentro 

do escritório da igreja. Lembro que era uma segunda-feira, tarde de muito sol, 

e eu ia deixar uns materiais lá, e quando cheguei, estranhei o barulho que vinha 

do escritório e fui observar o que havia lá, vocês lá estavam. Passei algum 

tempo com aquilo na mente, e não iria falar para ninguém, então passei a 

observar a Maria com outros olhos e mesmo ela sendo mais experiente, passei a 

sentir muita atração por ela. Começamos a ter mais contato, e em um belo dia 

contei tudo e para a minha surpresa, ela disse que sabia de tudo. E mais, disse 

que quando descobriu, foi tirar satisfação e você deu uma bela surra nela. Você 

também será julgado, eu sei que vai. 

José ficou furioso ao ouvir tudo aquilo, disse que não importava o que o 

rapaz sabia, que todo aquele segredo seria enterrado naquele lugar. Decidiu que 

iria matá-lo sem demora, mas antes iria fazer algo. 

- Maria sempre gostou dos meus 15cm, eu sei que sim. Não importa se 

me deito com homens ou mulheres, desde que tudo fique em segredo. Antes de 

você morrer, vai provar de mim e partir sem preconceitos. 
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 De repente, os pássaros saíram em disparada, o dia que estava claro, 

escureceu. Em seguida o que se ouviu foi um forte disparo, José ensanguentado, 

a bala penetrou em seu corpo. Maria havia seguido seus passos e se mantido ali, 

escondida, ouvindo tudo, a espera da sua vingança. Gabriel estava surpreso e ao 

mesmo tempo aliviado. 

- Você me salvou, meu amor. Serei eternamente seu. 

- Fico feliz por ouvir essas palavras, meu menino. Pena que não serei 

eternamente sua, não quero ser refém do nosso segredo. 

Em seguida, disparos foram feitos, dois para ser mais preciso, as balas 

foram de encontro a testa de Gabriel, o sangue jorrando e ele se recusando a 

morrer, seus olhos fechando aos poucos, procurando os de Maria, tudo em vão. 

Ela chorava dolorosamente, lamentando o fato de ter cometido um dos mais 

graves e cruéis entre todos os pecados. Ficou alguns momentos sentada entre os 

cadáveres, refletindo sobre sua vida, seus atos e os atos de outros que a levaram 

até aquele momento. Nada mais poderia mudar o passado, concluiu, e nesse 

momento resolveu levantar-se, pegou em sua bolsa duas garrafas com um 

líquido inflamável e espalhou sobre a cabana, saiu dali, pegou um isqueiro e 

jogou dentro do lugar. Tudo em chamas e Maria seguiu sem olhar para trás, 

caminhando para longe dali, disse: 

- A santidade e o pecado habitam em nós. 
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Capítulo 16 

TRANSIÇÃO 

 
This is not a question of who I go to bed with, but I go to bed as.1 

GLEE, 2009 

Emerson Bezerra 

São Paulo – BR. 

 

Tenho 28 anos, sou doutora em Engenharia Civil formada por uma 

renomada instituição de ensino católica. Trabalho em uma construtora 

amplamente conhecida com filiais nos quatro cantos do planeta e, por isso, 

viajo constantemente a trabalho – a lazer, também – conheço diversos países. 

Tenho uma renda mensal de cinco dígitos no contracheque. Tudo isso fruto de 

muito trabalho e dedicação. Quem sou eu? Juscelino de Castro Marques 

Sebastião Junior, mais conhecida como Meire.  

A vida de uma mulher transexual não é fácil e a transição é mais 

complicada ainda, porque as pessoas não entendem o processo. Minha família é 

prova viva disso. Desde pequena, ouvia que era um “menino” diferente, que 

tinha trejeitos e que eu, certamente, “daria trabalho”. Entretanto, “ser da 

família”, ou seja, ter o mesmo sangue que eu não significa muita coisa, afinal, 

família é quem nos apoia. Família é um laço espiritual e não carnal.  

Minha mãe, Maria, sempre fez tudo pelos filhos: deixou de trabalhar para 

nos criar, dava-nos o que pedíamos e, mesmo em tempos de crise, fazia o 

                                                           
1Em tradução livre, “Não é uma questão de com quem eu vou para a cama, mas de como eu 

vou para a cama”.  
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possível e o impossível para nunca deixar faltar nada em casa. Meu pai, 

Juscelino, era pedreiro; logo, recebia quinzenalmente à medida que realizasse os 

serviços. Nenhum dos dois terminou os estudos, minha mãe parou de estudar 

na quarta série – tinha que trabalhar na roça –, e meu pai concluiu a sétima 

série, pois teve que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Dessa forma, 

eles prezavam pelos estudos dos filhos.  

Meus irmãos e eu estudamos em escola pública, a renda de casa não era 

suficiente para manter três matriculas em escolas particulares. Hoje, a 

educação pública está largada às traças: não há investimento, não há 

infraestrutura e não há motivação para os professores e/ou alunos, mas, 

quando eu estudava, era diferente. Tenho um irmão mais velho, Miguel de 

Castro Marques Sebastião, e uma irmã mais nova, Silvia de Castro Marques 

Sebastião. Desde pequena, eu sempre preferi ficar junto à minha irmã, preferia 

boneca a carrinhos, ficar em casa desfilando a sair e jogar bola. Enfim, sempre 

preferi o lado feminino.  

Por diversas vezes, eu ficava trancada no banheiro, ouvindo música, e 

imaginando que eu era uma grande estrela em um palco me apresentando, 

recebendo prêmios ou sendo indicada em alguma categoria. Coisa de criança. 

Entretanto, algo que sempre chamava minha atenção durante essas 

brincadeiras era que nunca era eu mesmo quem estava na minha imaginação. 

Sempre que eu me imaginava em determinada situação, nunca era o corpo de 

um homem que eu idealizava, mas sim o de uma mulher. 
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Na escola, tinha vários amigos e, raramente, sofria algum desrespeito de 

qualquer natureza, mas, lembro-me como se fosse hoje da primeira vez que 

sofri: estava voltando para casa e quatro meninos da sala vizinha me 

abordaram na rua e tentaram me intimidar. Fiquei muito assustado, mas, 

felizmente, uma transeunte me ajudou e eu corri para casa. Era apenas uma 

criança.  

Desse dia em diante, redobrei a atenção sempre que saía. Na verdade, até 

hoje, tenho um pouco de receio de andar sozinha. Quando terminei o ensino 

médio, prestei os vestibulares tradicionais e ganhei uma bolsa integral para 

cursar Engenharia. Minha vida mudou para sempre a partir daquele momento.  

Na faculdade, temos contato com todo um mundo novo: os professores 

não são tão chatos quanto os da escola, as regras são mais flexíveis, pois somos 

adultos, as pessoas são mais maduras – é claro, algumas delas -. É um mundo 

novo que se abre e eu esperava ter contato com pessoas que, assim como eu, 

também não se imaginavam como homens. Eu sabia que meu corpo era 

masculino, mas sempre quis ser uma mulher e pensava comigo mesmo: eu sou 

homossexual, isso deve ser normal. O grande problema da sociedade é não 

buscar informações certas e ficar apenas na idiossincrasia.  

Na faculdade, tive meu primeiro relacionamento com um homem, 

Maurício. Eu havia namorado três garotas anteriormente, muito por pressão da 

família, pois eu não queria aceitar que era homossexual e não queria dar esse 

“desgosto” à minha família. Então, namorei as garotas, mas tudo muito breve, 
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sem emoção, sem paixão, aliás, atrevo-me a dizer sem expressão. Mas como o 

Maurício era diferente, eu já era adulto, já havia me assumido para minha 

família, portanto, era como se fosse o meu primeiro namoro válido. Apesar de 

amar o Maurício, brigávamos constantemente. Ele era mais velho, trabalhava 

como barman em uma casa noturna e não tinha muita perspectiva de 

mudança em sua vida e eu estava indo para o segundo ano a faculdade. 

Ficamos um ano e meio juntos até que eu descobri uma traição dele com um 

colega de onde ele trabalhava. Chorei por dias e queria apenas sumir, mas 

superei. Afinal, águas passadas não movem moinhos. 

Depois que superei a traição e o término, passei a frequentar mais a vida 

noturna. Para quem não o faz, uma dica: comece! A vida noturna foi minha 

segunda mãe, pois me ensinou tudo o que a primeira não pôde. Durante um 

espetáculo, eu estava sentada sozinha, próxima ao balcão, assistindo ao show, 

até que uma bartender aproximou-se e perguntou se eu gostaria de outra 

bebida e eu percebi que ela era uma travesti. Aceitei. Ao passo que o show 

acontecia ao fundo, engatei uma conversa com Bianca, como ela se 

apresentava. Perguntei a ela quando ela tomou a iniciativa de se vestir de 

mulher, quando ela tomou coragem para sair de casa e se ela se arrependia. 

Ela respondeu as perguntas e me disse que a vida era curta demais para não 

fazer algo por medo e que todos os caminhos, sagrados ou profanos, levar-nos-

iam para o mesmo destino, então, por que não experimentar os dois? Aquilo 

ecoou em minha mente por dias. Acredito que ela tenha se aproximado de mim 
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para puxar conversa despretensiosamente, porém o destino pode ter a colocado 

em meu caminho para me instruir.  

Na volta para a casa, comecei a pesquisar sobre pessoas que não se 

reconheciam no sexo biológico com o qual nasceram e os resultados foram 

inúmeros. Li durante dias e noites os depoimentos e relatos e, apesar da minha 

criação católica, aquilo fez bastante sentido para mim. Em uma determinada 

rede social, havia um grupo chamado “ajuda para transexuais” e eu pensei que 

era algo relacionado à igreja ou aos fieis para tentar exorcizar aqueles que se 

identificavam como “nascidos no corpo errado”. Às vezes, o preconceito está 

tão incutido dentro de nós que o cometemos sem percebê-lo. Pedi para 

participar do grupo e fui aceito, havia dezenas de outros relatos de transição e 

de descobrimento. Último ano de Engenharia na faculdade e eu dividia meu 

tempo entre as leituras, o trabalho de conclusão de curso, os encontros com 

pessoas trans com quem fiz amizade, minha família e meu emprego, na época, 

eu trabalhava como auxiliar em um escritório de Engenharia, em Santo Amaro.  

Minha mãe não ficou muito feliz com o rumo que minha vida estava 

tomando, ela respeitava minha homossexualidade e brigava com unhas e dentes 

contra todos aqueles que não o fizessem, mas demorou tanto tempo para ela 

aceitar um filho gay. Será que ela aceitaria uma filha trans?  

Ser transexual é algo tão simples e tão complicado de se explicar ao 

mesmo tempo, pois é algo pessoal, é algo que você sente internamente e urge a 

necessidade de externar. Desde criança, eu já me pintava com a maquiagem da 
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minha mãe, usava as roupas dela quando ninguém estava em casa, inclusive os 

sapatos, mas, para mim, era algo mais profundo que não dizia respeito apenas 

à vestimenta ou à maquiagem, pois toda a feminilidade que isso trazia era, 

facilmente, extirpável. Eu era uma mulher, mas a feminidade saia quando 

tirava a roupa e lavava o rosto e, mesmo em minhas fantasias, eu permanecia 

mulher em diversas situações como trabalho, casa ou “palcos”. No último ano 

da faculdade, com 22 anos, eu me entendi e me aceitei como transexual: 

alguém que opta por mudanças nos âmbitos legais e corporais.  

Contei para minha mãe, expliquei a ela todo o caso: o fato de me vestir e 

maquiar quando criança, minhas fantasias, meu sentimento de tristeza ao me 

olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que eu estava vendo refletida, pois 

não era eu. Ela parou e ficou me encarando por alguns minutos, que pareceram 

horas. Levantou-se e não falou mais nada, mesmo após minhas indagações. 

Assim que terminei a faculdade, ingressei no mestrado e fui promovido 

no escritório para engenheiro júnior. Todos me conheciam e sabiam da minha 

índole, do meu esforço e do meu trabalho. Nesse meio tempo, procurei ajuda 

médica para começar o processo de transição e, após diversos testes tanto 

físicos quanto psicológicos, comecei a tomar hormônios. Minha família, 

sobretudo minha mãe, ainda não estava falando comigo, então, eu decidi me 

mudar. Morei com alguns amigos durante o período da transição e isso foi a 

melhor decisão que eu poderia ter tomado, pois é um processo árduo e você 

precisa ter alguém para te apoiar.  
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Comecei a faltar no escritório por consultas médias e meu chefe chamou-

me para conversar e verificar o motivo das ausências. Eu sabia de todo o 

preconceito que poderia sofrer ao me assumir transexual e decidir fazer a 

transição e disse que estava fazendo acompanhamento médico, sem muitas 

explicações. Meu chefe apenas olhou-me fundo nos olhos e disse:  

- Estamos aqui para te apoiar e ajudar naquilo que você precisar.  

Finalizando meu mestrado, trabalhando já como engenheiro sênior, eu 

entreguei ao Ricardo, meu chefe, um atestado médico de longo período e ele 

preocupado perguntou o porquê. Puxei a cadeira, sentei-me à frente dele e 

apenas chorei – não sei se era efeito dos hormônios ou do medo que estava 

prestes a acontecer - , mas desabei e contei a ele que estava em processo de 

transição. Ele, em um primeiro momento, chocou-se, porque não estava 

esperando tal explicação, mas, ofereceu-me água e pediu que eu me acalmasse 

e me disse que meu cargo estaria esperando por mim quando eu regressasse e 

que eu teria todo o apoio necessário neste momento, tal como ele havia falado 

comigo da última vez.  

Afastei-me. Quando retornei ao trabalho, já estava com meus 

documentos alterados e com meu corpo modificado. Era tão gratificante poder 

olhar no espelho e se enxergar dentro dele. A pessoa refletida era, de fato, eu e, 

mesmo que eu tirasse a maquiagem ou a roupa, eu ainda era uma mulher. 

Para mim, aquilo significava o mundo. Eu não sabia quais surpresas o mundo 
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reservaria para mim, mas, agora, eu enfrentaria sendo eu mesma, 

integralmente eu.  

No primeiro dia de volta ao trabalho, ouvi burburinhos e vi olhos 

julgadores semicerrados, a desaprovação de alguns era quase palpável, mas eu 

estava, plenamente, feliz com a mulher que eu era. Passei no RH, atualizei 

meus documentos, tirei uma nova foto para o crachá e, para todos os efeitos, 

no ambiente de trabalho eu era Meire. Subi ao décimo andar, sala do Ricardo, 

e descobri que ele havia sido remanejado para a filial do Rio Grande do Norte e 

havia outro chefe, Rodrigo.  

Rodrigo era um homem bonito, alto e atlético com voz firme e olhar 

penetrante. Eu me apresentei e ele sorriu com desdém e pediu que eu sentasse. 

Ele me orientou sobre as novas políticas da empresa que ele instituíra na minha 

ausência, entregou-me os projetos que eu deveria trabalhar e pediu que eu me 

retirasse. Ríspido e seco. 

Os dias que se seguiram foram péssimos, pois o Rodrigo fazia questão de 

esbravejar suas opiniões a respeito de pessoas homossexuais e transexuais. Eu 

estava saturada, porque o ambiente estava tóxico demais, então, comecei 

distribuir currículos, mas não fiz nenhuma entrevista se quer. Na casa dos meus 

amigos, as coisas também não iam nada bem, as brigas por motivos banais 

passaram a se tornar constantes.  

Iniciei meu doutorado e decidi que era hora de deixar a casa dos meus 

amigos. Aluguei um apartamento próximo ao centro e fiz algumas dívidas para 
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mobiliá-lo, mas era um lugar meu, onde eu teria paz. No final de maio, 

Rodrigo, que continuava a fazer piadas desnecessárias, disse-me que achara 

uma foto minha, de antes da transição, e perguntou como eu havia me 

tornado aquela coisa? Foi o clímax e eu, simplesmente, pedi demissão. Desci ao 

terceiro andar, entreguei meu crachá e disse que só voltaria para retirar 

minhas coisas e assinar a rescisão. Quando regressei a minha casa, dei-me 

conta do que tinha acabado de fazer: estava desempregada, cheia de dívidas 

em um apartamento alugado. Às quatro e quinze da tarde, meu celular recebeu 

uma mensagem: era minha mãe me convidando para passar em casa. Ela 

estava com saudades.  

Limpei o rosto, vesti-me e saí. Chegando à casa de minha mãe, 

encaramo-nos por um tempo e ela me abraçou, sussurrando em meu ouvido:  

- É minha filha e eu te amo do jeito que você é. 

Aquela noite, não voltei para casa, passei a noite na minha mãe, 

contando a ela todo o processo e pelo que havia passado. No dia seguinte, havia 

um e-mail novo em minha caixa de entrada, era um convite para uma 

entrevista em uma construtora, pois meu currículo encaixava-se, 

perfeitamente, à vaga. Fui ao local indicado e realizei a entrevista. Na segunda-

feira, recebi a resposta da entrevista: a vaga era minha e eu deveria entregar 

os documentos necessários no endereço e horário indicados no corpo do e-mail. 

Hoje em dia, sou muito realizada tanto profissionalmente quanto 

pessoalmente. Conclui meu doutorado, trabalho em uma empresa que respeita 
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os seres humanos igualmente e acredita no meu potencial. Na vida pessoal, 

tenho excelente convívio com meus familiares que me entendem, respeitam-me 

e compreendem-me. Tudo tem seu tempo e, se perguntar ao tempo “quanto 

tempo será necessário?” ele vai responder “apenas, deixe-me passar”.  
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Capítulo 17 

UM CASO DE AMOR IMPREVISÍVEL 

Lara Emanueli Neiva de Sousa 

(Escritora de Alma) 

Piauí – BR. 

 

 

O som provocado por notas musicais é capaz de embriagar o corpo, a 

mente e a alma de um homem. Embalado por um envolvente hino de amor, 

em alguns segundos tudo pode acontecer. Em pouco tempo, vidas são 

entrelaçadas, olhares são convergentes, corações se abrem, ele então floresce. 

Assim, acontece a gênese de um caso de amor, que traduzido por meio das 

palavras se eterniza no destino.  

Essa tradução feita nas linhas do tempo permite registrar momentos que 

no inicio são considerados inusitados, depois se tornam inesquecíveis. Assim, 

começa a narrativa de um homem que busca a felicidade durante sua passagem 

pela Terra. 

Esse caso tem como protagonista um homem formoso, com sorriso 

angelical, forte, garboso, com caráter retilíneo e que com coragem enfrentou os 

obstáculos da vida. Ou seja, com uma origem humilde, porém sólida de valores 

e ensinamentos teve  ascensão, obtendo inúmeras conquistas, sendo no âmbito 

profissional, material e familiar, contudo, um hiato permeava seu coração e sua 

alma.  
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Assim, no auge dos quarenta anos era um homem bem sucedido, 

aparência física irresistível, havia descoberto a magia do amor paterno, um 

sentimento sublime, capaz de ultrapassar até a morte, entretanto, a lacuna 

permanecia. 

Habitava dentro dele um paradoxo de ideias, pois mesmo sentindo esse 

vazio, residia internamente a crença de que algum dia seria preenchido pelo 

encontro com a felicidade,  materializada pela presença do amor e de uma 

mulher. Com isso, ele foi a busca dessa mulher, teve alguns envolvimentos 

amorosos, alguns sendo curtos, outros mais longos e dentre eles acabou 

descobrindo a magia do laço paternal.  

Então, em cada busca o paradoxo se consolidava, pois por mais que 

buscasse e não encontrasse, a crença permanecia, motivando-o a continuar sua 

busca. Conheceu mulheres lindas, inteligentes, elegantes, com poder aquisitivo 

elevado como o dele, no entanto, o fracasso era notório. 

Por alguns anos ele continuou em sua busca, paralelo ao 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do seu filho, estando o 

mais presente possível na vida dele, presenciando os primeiros passos, as 

primeiras palavras, o primeiro dia na escola, a primeira apresentação artística 

e outros eventos inesquecíveis que marcam a relação entre pai e filho. 

Era uma manhã comum, quando o improvável acontece. O homem estava 

dirigindo seu carro, rumo ao seu trabalho, ouvindo música para amenizar o 

estresse do trânsito, quando uma cena inusitada chama sua atenção. 
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O semáforo estava vermelho e o carro estava na faixa da direita parado, 

aguardando a sinalização para seguir. A sua frente estava uma ambulância que 

também estava parada, quando de repente ele percebe que a porta se abre, e o 

inesperado acontece. 

Uma idosa começa a abrir a porta da ambulância, acreditando que havia 

chegado ao seu destino. Segundos depois o semáforo apresenta a cor verde e o 

motorista da ambulância segue com o percurso, permitindo que a idosa caísse 

no chão. 

Ele ficou paralisado, suas pupilas ficaram dilatadas, quando aparece uma 

mulher que havia saído do carro que estava ao seu lado, correndo riscos, para 

ajudá-la. Era uma mulher aparentemente simples, como o carro em que 

estava, trajando uma calça jeans, blusa pólo, sapatilha e cabelo amarrado, mas 

capaz de atrair a atenção dele.  

Agora havia duas pessoas correndo risco de vida, imersas naquele trânsito 

caótico, a idosa e aquela mulher. Na oportunidade uma pessoa em situação de 

rua, estava na calçada e viu a mulher tentando levantar a idosa, que por conta 

do peso, tinha dificuldade em levantá-la. 

Então, a pessoa em situação de rua se mobilizou para ajudá-las, e juntos 

conseguiram levantar a idosa e conduzi-la até a calçada, onde a colocaram 

para sentar em um batente de uma loja. 

Ele continuou a observar aquela moça avaliar a situação da idosa e em 

seguida pegar o telefone que estava no bolso e fazer uma ligação. 
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Provavelmente estaria ligando para o serviço pré-hospitalar para que então 

pudessem avaliar a condição de saúde da mesma. 

Alguns minutos foram suficientes para hipnotizá-lo. Envolvido nas notas 

musicais daquela música sua alma sentiu-se completa, pois havia encontrado a 

felicidade que habitava na simplicidade da cena. 

Bastaram alguns minutos para ele compreender que o amor é um 

sentimento profundo e capaz de tornar o mundo em um lugar melhor. O amor 

vem acompanhado da solidariedade, do afeto, da gentileza, do cuidado e da 

esperança, elementos transformadores e desencadeadores. 

Naqueles minutos ele testemunhou um gesto de amor na vida real. Um 

gesto capaz de conectar caminhos e impulsiona estender a mão quando o outro 

cair. 

Diante dos seus olhos, de forma inexplicável reacendeu a crença de que 

sua busca não era em vão. Diante dos seus olhos estava ela, uma desconhecida, 

portadora de uma nobreza gigante que a motivava a ajudar o próximo. Era 

uma incógnita que carregava uma austeridade admirável, pois ela não fazia 

distinção entre ser humano por sua classe social. 

O barulho das buzinas dos carros que ainda se encontravam atrás do 

carro dele não foi escutado, pois observar a beleza física e interior dela era mais 

importante, era algo fascinador. 

Na noite anterior havia caído uma forte chuva, o que possibilita a 

formação de poças de água nas ruas e calçadas das cidades. Próximo de onde 
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estava a mulher, a idosa e a pessoa em situação de rua havia uma poça de 

água, quando de maneira repentina, a linda mulher acaba escorregando, pois 

havia pisado em falso, o que a levou ao chão. 

A queda da formosa mulher  despertou-o da hipnose e foi o catalisador 

para atitude dele de sair de dentro do carro, superar o risco de ser atropelado 

e se aproximar dela. Em alguns instantes ele estava ali diante dela, seus olhares 

cruzaram e a energia do amor os envolveu, provocando nele a atitude de 

estender a mão. 

Ao sentir o calor da mão daquela desconhecida ratificou nele a certeza de 

que finalmente sua busca havia terminado. Um ato de amor gera outro ato de 

amor e a vida se torna um palco para aprendizados, ensinamentos e casos de 

amor imprevisíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OS MELHORES CONTOS DE 2019 
 

131 
Capítulo 18 

UM OLHO NO PADRE E OUTRO NA MISSA 

Grace Agra 

Pernambuco – BR. 

 

Cheguei às pressas ao trabalho (estava atrasada, para variar) sacudi a 

bolsa em cima da minha mesa quando o telefone tocou. Era meu chefe me 

cobrando a programação musical do dia, acho que ele não percebeu o meu 

atraso. Respondi que até às onze horas da manhã estaria tudo entregue. 

Sentei-me na cadeira e liguei o computador quando me deparei com um e-

mail do meu amigo querido. Ângelo e eu ainda não nos conhecíamos 

pessoalmente. Ele mora no Espírito Santo e eu em Pernambuco. Conhecemos-

nos em uma comunidade na internet há quatro anos e desde então sempre 

estamos nos falando. 

Trabalho em uma emissora de rádio há mais de dez anos. Tenho paixão 

pelo que faço e elaborar a programação musical do dia é uma das atividades 

que me dão mais prazer. Sou bastante realizada no campo profissional. Já a 

minha vida pessoal não está lá essas coisas. Tinha acabado de sair de um 

relacionamento longo e complicado. Foram oito anos vivendo um conto de 

fadas quando de repente eu comecei a me sentir sufocada. Queria mais espaço e 

individualidade. Fui conversar com o Fernando (meu até então namorado), mas 

ele não entendeu. Veio com todo aquele papo meloso de que nascemos um para 

o outro e não aceitou muito bem o término. Ele passou um tempo me 
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perseguindo e eu quase enlouqueci. Foi quando finalmente o pai dele interveio 

que eu tive sossego. 

Durante esse período, meu amigo Ângelo, mesmo distante, sempre estava 

lá na hora do aperto. Aquele ombro amigo é meu porto seguro. Foi me 

espreguiçando na cadeira que resolvi abrir logo o e-mail dele antes de começar 

os afazeres: 

 

Amada, 

Bom dia. Como foi o despertar nesta manhã? Percebeste como a vida é 

plena e que somos agraciados por toda essa natureza? Espero que sim. Procure 

enxergar a vida com toda a sua magnitude e verás como teus problemas 

parecerão pequenos diante de toda essa completude.  

 

As palavras de Ângelo sempre me dão conforto, é incrível. Mas sempre 

achei estranho esse jeito dele de falar, ao telefone é do mesmo modo como 

escreve. Ele não tem nem trinta anos ainda e já possui um arcabouço enorme 

de palavras. Mais esquisito ainda é quando nos falamos via chamada de vídeo. 

Visualize você conversando com um gato surfista, de cenário, uma praia 

maravilhosa e ele (moreno, corpo sarado, cabelo liso ao vento) gesticulando 

pouco e falando como se fosse um avô! Enfim, ninguém é perfeito. 

Estava desabafando com meu amigo sobre a minha decepção amorosa. 

Mas, como nas entrelinhas do e-mail, a vida segue e bola pra frente (Obrigada, 
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Ângelo). Estava dessa vez confiante que meu próximo relacionamento seria 

maravilhoso e que eu, enquanto não encontrasse meu par, ia experimentar um 

bocado de boca diferente. O mundo não vai parar por minha causa. 

(Merdaaaaa já são dez e meia!) 

Corri para abrir o sistema da programação musical, só tinha trinta 

minutos para fazer! (E agora?!) Rapidamente tive uma ideia: abri a página da 

programação do mês anterior, escolhi uma data aleatória, nove de fevereiro, 

copiei e colei na data de hoje. (Ufa!) Afinal, quem iria notar? Duvido que algum 

ouvinte ou o meu chefe tenham uma memória tão eficiente assim.  

Tomei um susto quando telefone da minha mesa tocou: 

- Alô? 

- Bom dia, Eva. Já são onze horas. 

- Acabei de colocar a programação no sistema. 

- Ok. 

Meu chefe era um homem bem introspectivo com um tom de voz baixo, 

porém muito firme. No geral, era uma pessoa exigente, mas tranquila. Nunca 

tive maiores problemas com ele. Bastava mostrar eficiência e 

comprometimento. Eu tenho isso e muito mais, realmente eu gosto muito do 

que faço e sou muito boa nisso.  

O dia passou e às cinco da tarde eu larguei. Estava indo para casa 

lembrando que já estava perto da Semana Santa. Todo ano, Ângelo ficava meio 

isolado do mundo na Quaresma. A família dele era bastante católica, daquela 
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de todo domingo ir à missa e participar de trabalhos na igreja. Achava isso 

bem bacana, vai ver que era por causa disso que ele era bem maduro e falava 

daquele jeito, apesar dele ser formado em filosofia.  

Já a minha família não era muito religiosa, então Semana Santa lá em 

casa era sinônimo de feriadão. A gente sempre viajava para alguma praia. 

Neste ano fomos à Jacumã, um distrito do município de Conde, no estado da 

Paraíba. As praias de lá são belíssimas. Voltei completamente bronzeada e 

renovada. Essa viagem me fez muito bem, esqueci totalmente dos problemas. E, 

como disse antes, experimentei algumas bocas. Tanto homem sarado naquelas 

praias! Minha Semana Santa de santa não teve nada. Não troquei nem 

telefone, minha intenção era só curtir o momento e “tchau”.  

De volta ao trabalho, abri o e-mail para enviar uma mensagem 

detalhada do meu feriadão para Ângelo. Mas ele enviou primeiro: 

 

Bom dia, Amada. 

Conseguiu espiritualizar-se nesse período ecumênico? Desejo que sim. A 

oração é o contato direto com Deus e alimenta a nossa alma.  

 

Respondi o e-mail contando detalhadamente como tinha sido meu 

“período ecumênico” e ele me disse que um dia eu encontraria o verdadeiro 

sentido da vida. Fala sério! Mas eu respeito esse jeito dele, acho até bonitinho 

na verdade.  
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No dia seguinte eu tinha uma colação de grau para ir. Minha prima 

estava se formando em Engenharia Civil e nós (eu e minha família) fomos 

prestigiá-la. Quando chegamos ao local, a cerimônia já havia começado. A 

turma resolveu fazer a colação junto com o culto ecumênico, achei bacana, 

ficou algo rápido e dinâmico, visto que só tinham oito formandos (Engenharia é 

difícil!).  

Quando me acomodei, havia um padre discursando para a plateia: 

 

Amados, boa noite. Como foi os vos despertar nesta manhã? Devemos 

despertar já em oração. Ela é o nosso desjejum. É o contato direto com Deus 

que alimenta a nossa alma... 

 

Espera aí! -Falei alto- Minha tia se assustou: 

- O que foi, Eva?! 

- Eu conheço esse jeito de falar! (esbafori)  

- Jeito de quem?! 

- Não acredito! Ele é padre! 

- Sim, aquele é o padre. 

- Não estou falando dele! Por que ele não me contou?! Tenho de ir. 

Saí em disparada, minha tia não entendeu nada. E eu só estava 

entendendo agora. Todos esses anos! Os sinais estavam ali e eu não percebi. 

Retiro na Semana Santa, missa todo domingo, se resguardar na 
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Quaresma...Ângelo fala igual ao padre da colação de grau da minha prima! Por 

que Ângelo não me contou que era padre???  

Cheguei em casa atordoada, não decidi mandar e-mail, resolvi ligar! 

- Oi, amada. 

- Por que você não me contou que era padre? (Falei logo na lata!) 

- Como? 

- Você é padre? 

- Ainda não. Estou estudando para ser, ainda sou seminarista. Você está 

irritada? 

- Claro! Todos esses anos e você não me disse! 

- Amada, que diferença faria? Cada um escolhe as áreas a seguir na vida. 

Por que o espanto? 

(É, por que o espanto? Por que eu estava incomodada? Não sei.) 

- Você tem razão, Ângelo. Boa noite. 

Desliguei o telefone e liguei o computador. Comprei uma passagem para o 

Espírito Santo. Tinha de resolver esse assunto. Juntei tico e teco e percebi que 

aquele homem que sempre esteve ali quando eu precisava era o meu par. E só 

notei quando percebi que a batina causaria esse empecilho. Eu estava gostando 

dele. De um padre! Preciso ir lá, preciso olhar no olho dele, não por uma 

câmera. Liguei novamente para ele e disse que chegaria lá às oito horas da 

manhã do dia seguinte. Ângelo ainda teve a cara de pau de me convidar para 

assisti-lo na missa matinal. E eu fui. 
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Cheguei ao Espírito Santo com um frio na barriga. Entrei na igreja e o vi 

de batina, dando o sermão. Estava lindo e angelical. Mas de um jeito estranho 

também estava incrivelmente sexy. Enviei uma mensagem de texto explicando 

o lugar em que estava sentada. Ao término, ele foi ao meu encontro. Eu estava 

acostumada de vê-lo sem camisa, em uma praia, antes de pegar uma onda. 

Vendo-o cheio de roupa foi engraçado. Pediu-me para aguardar alguns 

minutos que ele iria tirar a batina e colocar uma vestimenta esportiva, um 

jeans e uma camiseta. (Por mim ele tiraria a batina e não colocaria mais nada.) 

- Eva (achei lindo quando ele me chamou pelo nome, não foi “amada” 

dessa vez), você está bem, amada? (A alegria nunca dura muito.) 

- Estou confusa. 

- Não entendo essa confusão. (Tá brincando?!) 

Eu quero dar para um padre! Era isso que eu queria dizer, mas da minha 

boca saiu: 

- É que eu estava desabafando todos os meus pecados com um padre sem 

saber. 

Ele riu alto. Foi um riso lindo. Aliás, que boca maravilhosa é essa! Eu 

queria mesmo pegá-lo, tive a certeza quando o olhei no olho. Não sou muito de 

desistir de algo quando quero. Então resolvi arriscar: 

- Você pode me levar para conhecer a cidade? Só tenho hoje para 

passear, amanhã cedo volto para Pernambuco, disse a meu chefe que havia 
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acordado indisposta e faltei ao trabalho. Ôpa! Tá vendo só, mais um pecado 

confessado! 

- É só rezar o terço hoje antes de dormir. (Ele falou com meio sorriso no 

canto da boca. Que sexy!) 

Rimos alto. Ele então me levou para alguns lugares, mas foi no Parque 

Estadual da Pedra azul que resolvi entrar em ação. Afinal, o que eu tinha a 

perder? 

- Ângelo, quando disse que estava confusa foi com relação aos meus 

sentimentos. Quando descobri que você era padre, me deu uma angústia, como 

se eu não pudesse ter você. 

- Mas eu continuo o mesmo. Seu amigo. 

- Mas eu quero mais que amizade. 

Ele ficou mudo. Ofegante. Pálido. Pensei que ele ia ter um ataque. 

Lentamente ele pegou minha mão e sentou comigo no chão do parque. Jamais 

imaginaria que, no auge dos meus vinte e nove anos, estaria em outro estado, 

sentada no chão de um parque de mãos dadas com um padre. 

 

(Vale ressaltar que tenho vinte e nove anos e um metro e meio de 

altura...Tá rindo do quê? Sou baixinha e sou linda! Tenho um bundão, cintura 

fina, seios fartos, pele morena, cabelo loiro de tinta e liso de chapinha. Ainda 

rindo? Meu cabelo é lindo, tá! Não importa se é pintado ou alisado, parece até 

natural...) 
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Ângelo olhou para mim, segurando a minha mão e disse: 

-Eva, eu gosto muito de você. Aprecio bastante a sua amizade. Passou 

pela minha mente várias vezes pegar um avião para te ver pessoalmente. Mas 

não fiz. Não fiz porque sabia que assim que eu a visse me apaixonaria. Como eu 

seria padre dessa forma? 

- Você está me vendo agora. E aí? 

- Estou apaixonado por você e estou lutando com todas as forças para 

não te puxar pra perto e te beijar. 

- Você ainda quer ser padre? 

- Sim. 

Soltei a mão dele e ficamos em silêncio. Levantei-me e saí andando com 

lágrimas nos olhos. Ele foi atrás de mim e me levou ao hotel em que estava 

hospedada. Ele entrou comigo no quarto e pegou uma água para mim. Tomei 

num gole só. Sentei-me na cama jogando o corpo em cima dela. Ele sentou ao 

lado e enxugou uma lágrima. Nos olhamos em silêncio por segundos, quando 

percebi, o silêncio havia se rompido pelo som do movimento delicado da boca 

dele sobre a minha.  

Foi o beijo perfeito. A mão dele saiu do meu rosto para a minha cintura. 

Ele me empurrou até que eu caísse deitada da cama. Ainda me beijando ele foi 

para cima de mim. Boca com boca. “A boca” certa. Em um ritmo lento, como 

se meu corpo fosse algo sagrado, ele foi aos poucos da boca para o pescoço. As 

mãos surgiram lentamente em meus seios, acariciados de forma doce e 
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maliciosa ao mesmo tempo. A boca desceu para fazer companhia às mãos. Meu 

corpo se contorcia de tanto desejo.  Comecei a tirar a camisa dele de modo 

frenético e dei de cara com aquele peitoral de surfista. Fui com tudo. Ele me 

despiu por completo. Segurou meus braços contra a cama, me dominou. Subia, 

descia, fez de meu corpo sua montanha. Ele me olhou nos olhos com ternura e 

desejo e enquanto me penetrava falou baixinho no meu ouvido: “amada, minha 

amada”. Fomos ao êxtase. (Será que é isso que significa a expressão “ajoelhou, 

tem que rezar”?)  

Ficamos de conchinha e eu sentia o coração dele bater forte. Virei-me e 

olhei para ele. Um sorriso lindo.  

- No que você está pensando? – Perguntei. 

- Em ser padre. Iniciarei a batina já com um pecado. 

- Amor não é pecado. 

- Eu sei. Não entendo o motivo do celibato. É tão injusto. Quero que você 

fique comigo. Você ficaria? 

(Tipo mudar uma vida inteira pela “boca certa”?, Claro!) 

- Com você? 

- Sim. Eu, você, a batina e o nosso segredo. Ninguém precisa saber. 

- Tem certeza? 

- Plenamente. 

Fiz umas ligações, minha família toda quase enfarta. Resolvi tudo por 

telefone e por lá mesmo fiquei. Alugamos um cantinho nosso e de dia ele era 
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padre e à noite meu amante. Consegui um emprego em uma rádio local e 

estava muito feliz casada com um padre. Conseguimos manter esse segredo por 

muito tempo, até nascer nosso primeiro filho, quatro anos depois, no dia nove 

de fevereiro. E, claro, Ângelo colocou o nome dele de Adão. 

Na manhã seguinte, fui vê-lo celebrar na igreja com um olho no padre e 

outro na missa. 
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Capítulo 19 

UMA HISTÓRIA COMUM 

Lucas Teixeira 

              Wanessa Lima 

CEARÁ- BR. 

 

A maioria das histórias falam de pessoas incríveis, que fizeram coisas 

incríveis e transformaram o tempo e a sociedade em que viviam com os seus 

atos incríveis. Eles foram muitos, Martin Luther King, Nelson Mandela, Madre 

Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi... poderia passar dias citando elas e 

contando suas histórias, porém, essas pessoas já tem os seus narradores. Me 

interesso por contar histórias simples, de pessoas comuns e que fazem coisas 

comuns. No ordinário de suas vidas, cada ser humano que passa por nós nas 

ruas, que, muitas vezes, não nos é percebido, esconde uma história incrível onde 

ela mesma pode ser herói e vilão, depende do ponto vista. 

A história que vou contar é de um jovem, que, nos encontros e 

desencontros de sua vida, não poderia imaginar a aventura absurdamente 

comum que iria mudar tudo. 

Naquele dia Leandro acordou muito dolorido, parecia que tinha passado a 

noite lutando, o que de fato tinha acontecido, ele passará a noite lutando com 

ansiedade. Era o primeiro dia de aula da terceira faculdade que ele havia 

começado. Por uma obra divina ou do acaso ele havia conseguindo uma bolsa 

para estudar psicologia em uma faculdade no bairro do Cocó em Fortaleza.  
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Com muito esforço conseguiu se sentar na cama sentindo cada parte do 

seu corpo doer e lentamente foi estralando os dedos das mãos, o pescoço, 

esticou a coluna e dormiu novamente. Sua mãe, Dona Geise, estava se 

arrumando para o trabalho quando entra no quarto de seu filho e o ver 

dormindo, com uma força que só poderia ter vindo de uma dimensão 

sobrenatural ela solta um grito. Leandro, literalmente, caiu na cama com o 

susto do grito de sua mãe.  

- Mãe, pelo amordi, pra que esses gritos essa hora da manhã? – disse 

Leandro 

- Leandro, eu já lhe chamei três vezes, três vezes. – enfatizou Dona Geise 

enquanto terminava de se arrumar – e você não acorda, já quer desistir da 

faculdade antes de começar? Bora, levante e vai se arrumar. 

- Calma mãe, eu detesto quem me apresse, armaria. 

Dona Geise revirou os olhos, pegou o perfume que tinha na mão e 

começou a xiringar no filho até expulsá-lo da cama. Leandro se arrumou no 

máximo que seu humor permitia, então, colocou uma chinela, uma bermuda 

semilimpa e uma blusa qualquer do Pokémon. Saiu de casa, foi para o terminal 

da Parangaba e junto dele diversas pessoas que seguiam na batalha do 

cotidiano. Esperou três ônibus até conseguir ir sentado em um, por sorte, 

naquele dia a aula só começaria no segundo tempo.  

Entrou na faculdade e se viu completamente perdido, não sabia onde era 

nada. Perguntou para o recepcionista onde ficava o andar do curso de 
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psicologia e ele lhe indicou o quinto andar. Leandro foi para o andar indicado, 

mas agora surgiu outro problema. Onde era a sala? Pessoas mais organizadas 

teria recolhido essas informações muito antes do primeiro dia de aula, mas não 

com o nosso herói, com ele é tudo na emoção, tudo de última hora, tudo no 

aqui e agora, um típico capricorniano com ascendente em gêmeos e lua em 

sagitário. Quando estava prestes a desistir, surge uma menina bronzeada de 

cabelos castanhos que ao ver a cara de desespero do Leandro resolveu ajudá-lo. 

- Você é da psicologia também? – perguntou a menina. 

- Sim, sou sim. – respondeu Leandro ainda meio desorientado. 

- Vem, seu sei onde é a nossa sala. 

- A propósito qual é o seu nome? – Leandro perguntou ao chegarem na 

sala. 

- Me chamo Walessa e você? 

- Leandro, é um nome bem diferente. – falou ele sem pensar 

- É. – Walessa parecia desconfortável com o comentário. 

- Desculpa, eu costumo falar sem pensar. 

- Tudo bem, o meu nome é único que nem eu! 

- O meu é bem comum, mas eu sou todo estranho e gosto disso. 

- Que conversa maluca! – constatou Walessa 

- Mas o que na vida não é maluco? Tipo até uns dias desses eu não me 

imaginava está aqui e muito menos te conhecer, para mim isso é uma loucura. 

- Falando sem pensar de novo?  
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- Provavelmente! 

Walessa deu uma risada e os dois começaram uma aventura incrível 

naquele momento, eles se conheceram. O encontro é a aventura mais comum e 

ao mesmo tempo mais extraordinária que pode acontecer. Minha vó costumava 

dizer: “Quando duas pessoas se encontram e se permitem ser tocadas pelo 

outro, algo mágico acontece!”, eu pensava que ela era doida, mas na verdade 

ela era bem sábia. Algo mágico aconteceu entre a Walessa e o Leandro, parei de 

prestar atenção na história deles até esse momento, simplesmente me permiti 

apenas imaginar o que eles poderiam fazer juntos a partir dali. Existiam outras 

histórias comuns que gostaria de observar e contar. Talvez a maior lição que 

tirei desse encontro foi: Que a vida é uma eterna loucura! Nunca sei onde vou 

chegar, apenas sei que cheguei e lá é muito diferente daquilo que imaginei que 

seria, é melhor, justamente porque é diferente. 
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