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CHUVA DE PRAZERES 

 

Quando se separou, no ano anterior, estava 
convicta de que o marido bebia porque era 
um fraco, escravo da cachaça e inútil para os 
préstimos domésticos; imerecedor de uma 
mulher ‘prendada’ como ela, cheia de vida e 
de saúde. Nem imaginava (e continua 
inconsciente de ...) que era ela a causa das 
bebedeiras e que o álcool era a necessária 
anestesia diária para que ele suportasse os 
desgostos conjugais. Afogar as mágoas, para 
ele, era uma solução. 

Por isso, ela deixou a localidade onde 
moravam e se depositou na casa dos pais, 
juntamente com uma cama velha e um 
armário novo. Trouxe também a filha, que ao 
contrário dela, era dinâmica, cheia de planos, 
de energias e de curiosidades. (Talvez tenha 
‘puxado ao pai’ ...) 

Passou a usufruir a vida no seio da família, 
em todos os sentidos: casa, cama, comida e 
ausência de obrigações. De atividade, só 
para os olhos, que procuravam ansiosamente 
um homem que pudesse acalmar aquela 
comichão que mordiscava as carnes, as 
dobras e os pensamentos. 
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À medida que o tempo passava, foram 
proliferando aqueles bichinhos inquietos que 
excitavam suas entranhas, espalhando 
desejos frementes por todas as partes, sem 
hora marcada. Se ao menos ficassem 
alojados, cada um no seu canto, mas não: 
passaram a perambular pelo corpo (por 
dentro e, às vezes, por fora), em plena luz, 
nas vigílias, nas insônias, nos sonhos e nas 
crises de sonambulismo. 

Ficava com saudades do tempo em que 
deitava seus desejos no leito conjugal e, 
então, aquele contido apetite sexual se 
punha pelos olhos a derreter vidraças, à cata 
de algo que saciasse aquela fome-sede. 
Fitava com intensidade as figuras masculinas 
que porventura passassem pela frente, 
arquivando-as como modelos para seus 
sonhos eróticos. Neles, ao menos, o monstro 
era iludido. Aquietava por um instante, mas 
era só para tomar um fôlego. Tão logo 
retornava à vigília, aquela febre diuturna 
voltava e não dava um momento de sossego, 
de dia, de noite ou nos intervalos entre eles. 

A situação se agravava quando, pela estrada, 
passava algum homem sensual.  Se bem que 
mesmo os repugnantes já transtornavam a 
conturbada psique da ‘separada’. A 
necessidade era tanta que, finalmente, nem 
imagens masculinas eram necessárias para 
alimentar delírios e para produzir orgasmos 
infindáveis. 
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Chegou, então, um domingo de verão, 
carregado de luxúria: rolinhas namoravam 
descaradamente sobre os fios de alta tensão, 
frutas maduras impregnavam o ar de aromas 
adocicados, as folhas das árvores se 
esfregavam umas nas outras e emitiam uma 
melodia sensual. Tudo era pura provocação. 

Lá pelo meio da tarde, os pais dela saíram de 
carro, levando a neta para uma longa festa, 
em uma comunidade distante. Ela estava só; 
isto é, só tesão. Os desejos travavam uma 
revolução, ameaçando destruir seu corpo; 
eram enormes e insaciáveis. Começou a 
andar desordenadamente, a chutar os 
cachorros, os gatos e as paredes. Falava 
sozinha e vibrava os braços como um 
pássaro tentando alçar voo. 

Para completar, nuvens carregadas de água 
estacionaram a baixa altitude e começaram 
uma dança dengosa, trocando relâmpagos 
entre si e soltando trovões medonhos. Todos 
os bichos, lisos, penados, pelados ou 
peludos, buscaram abrigo, sumindo de todo. 
A moça plantou-se à janela, como uma tela 
erótica, desafiando a tempestade. 

Pela estrada, vinham, também audazes e 
desafiadores, cinco rapazes, carregando seus 
primeiros fios de barba. Foi com naturalidade 
que ela os convidou a entrar em casa, para 
se abrigarem da tormenta ... e fechou a 
janela. 
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A ‘tempestade’ durou horas. 

Quando os rapazes saíram para a estrada 
lavada, iam iluminando a noite com seus 
sorrisos brilhantes. Pela fresta reaberta na 
janela, a mulher acompanhava, com olhos 
pacificados, os passos moles dos visitantes 
em direção à primeira curva da estrada. 
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AMOR INGÊNUO 

 

 
O barco deslizava na superfície crespa da 
água como se flutuasse, tão leve ia. O 
barqueiro, tostado pelo sol inclemente, 
manobrava o leme com a naturalidade de 
quem navega desde menino e conhece cada 
canal e cada pedra, tanto na cheia como na 
vazante. Mesmo quando os redemoinhos 
abriam suas bocas vorazes, bem à frente, 
ele, com um sorriso de prazer, desviava do 
perigo e falava de algum fato ocorrido ali 
naquela curva ou naquele canal. Repetia que 
muitos barqueiros, como ele, navegavam à 
noite, tomando com referência apenas os 
vultos das pedras ou das margens do rio. 
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As últimas casas de Piranhas já 
se escondiam atrás da primeira 
curva, quando ele apontou uma 
capelinha caiada, trepada na 
margem direita do rio, uns 10 
metros acima da linha d’água. 

Perguntei por que foi construída 
tão distante do rio e ele explicou 
que, antes das muitas barragens 
das hidrelétricas, o rio era maior, mais largo 
e com uma correnteza bem maior, chegando, 
nas enchentes, até o pé da construção. Que, 
antigamente, a barranca do rio era lá em 
cima. Ele mesmo lembrava que, quando 
menino, o rio tinha muito mais água. 

Depois de um silêncio, ele começou a contar 
a história daquela capelinha. 

Rio abaixo, morava um coronel dos mais 
poderosos; dono de muitas terras e cercado 
por jagunços assustadores. Num raio de 
muitos quilômetros, ele era senhor absoluto, 
das coisas e das gentes.  Mandava e 
desmandava. 

De homem teve só um filho, além das muitas 
filhas. Então, esse menino cresceu muito 
cheio de si, tendo tudo que desejasse. A mãe 
e as irmãs, como todos os demais parentes, 
a peonada e até mesmo os vizinhos, 
atendiam todas as vontades do moço. Era só 
ele pedir e tudo estava à disposição dele. 
Vivia como um príncipe: nada lhe faltava e 
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ainda inventava outros desejos, que eram 
imediatamente satisfeitos. 

O pai – é claro – sentia grande orgulho dele e 
dizia a todos que o filho era perfeito em tudo, 
inclusive, de fino trato. 

Porém, não era assim que ele procedia. 
Sempre exigente, queria ser atendido em 
tudo, com presteza e abundância. Isso de 
fato acontecia, pois tinha aos pés uma 
corriola de puxa-sacos sempre a lhe fazer as 
vontades. Fácil imaginar a índole de uma 
pessoa assim tão mimada; virou um tirano. 
Ademais, nada aprendeu fazer e nada fazia, 
além de comer, dormir e desfrutar dos 
prazeres disponíveis. 

Tão logo manifestou capacidade sexual, teve 
à disposição mulheres, moças, meninas, de 
todos os tipos e para todos os gostos. 
Acostumou a ver a mulher como um animal 
doméstico, disponível e servil. Nem sequer se 
dava ao trabalho de perguntar da opinião e 
dos desejos de suas parceiras sexuais. Se 
bem que muitas sentiam verdadeiro prazer 
em deitar com pessoa tão importante, além 
das vantagens diretas e indiretas da 
serventia. 

Dessa forma, as mulheres casadoiras, pelas 
redondezas, ou eram parentes ou tinham se 
reduzido a prostitutas. Assim, carecia 
encontrar longe uma pessoa com tal beleza e 
com tamanha humildade que, ao mesmo 
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tempo, fosse aceita como esposa e aceitasse 
como marido aquele mandrião.  Pouco 
importava fosse pobre, pois o moço herdaria 
uma fortuna e teriam dinheiro suficiente para 
viver bem até três vidas, se Deus as desse. 

Através de outros coronéis de rio acima, o 
pai acertou noivado com uma moça simples, 
muito meiga e prendada. A princípio, ela 
ficou muito vaidosa, pois quantas a 
invejavam e queriam estar em seu lugar. 

Marcado o noivado, ela foi trazida rio abaixo, 
já vestida com as mais caras roupas e com o 
maior dos cuidados. Para essa tarefa, foi 
encarregado o mais hábil barqueiro daquelas 
bandas, na certeza de que nenhum acidente 
pudesse pôr em risco a vida da moça. No 
barco, além do barqueiro, iam mais outras 
pessoas encarregadas da segurança e dos 
cuidados pessoais da noiva. 

Porém, nem toda pompa nem toda fartura 
com que foi recebida conseguiram compensar 
a decepção causada pelos maus modos do 
candidato a marido. Estava evidente que ela 
seria apenas a esposa oficial e, assim 
mesmo, receberia apenas ordens e maus 
tratos. No entanto, não podia falar isso e 
sorria timidamente. 

A festa de noivado foi farta e longa. Uma 
semana depois, ela retornou à casa dos pais, 
onde deveria aguardar a data do casamento. 
Lá, principalmente, era preciso vigiá-la de 
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perto. Para esse fim, foi nomeado o próprio 
barqueiro, que assim a acompanharia tanto 
em terra como no rio. 

O barqueiro, moço de boa aparência, tinha 
uma prosa agradável. Pela proximidade e 
pela simpatia recíproca, logo se estabeleceu 
entre eles uma profunda amizade. O muito 
conversar revelou valores comuns, sonhos 
semelhantes e uma perfeita sintonia humana. 
Tinham muito tempo para trocar ideias, falar 
do futuro. Caíram enamorados, sem nunca 
ter dado por isso. Inocentemente, iam 
tecendo a teia do amor; um amor cândido e 
inconsciente. 

Num pé de vento, correu boato de que 
estava havendo uma traição brutal, pois 
aquele de quem se esperava a fiel guarda do 
tesouro estava a roubá-lo. Todos os 
ardorosos defensores do moço rico se 
ofereceram para fazer “justiça”. 
Apresentavam, inclusive, planos mirabolantes 
para executar a sentença de morte. A 
consumação não poderia ocorrer na casa dos 
pais da noiva e muitos julgavam ser ela 
também infiel, culpada e merecedora do 
castigo fatal. 

Planejou-se então uma cilada que atendesse 
aos “bons costumes”; que fossem mortos 
longe dos olhos dos pais da moça, em um 
lugar ermo. Um mensageiro levou a ordem 
com orientações e prazos. Assim, como se 
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perigo nenhum houvesse, o barqueiro 
conduziu a noiva, rio abaixo, ao encontro o 
moço rico. E ali, diante do local onde hoje 
está a capela, esperavam os justiceiros. Tão 
logo se deu o encontro dos dois barcos, sem 
ao menos uma explicação, os dois foram 
executados e seus corpos enterrados do lado 
do rio: aquela capela é o túmulo de dois 
jovens que se amaram profundamente, sem 
nem mesmo terem percebido. 
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A CORREDEIRA 

 

Helena tinha vergonha do pai, que, apesar de 
muito habilidoso, não passava de um mero 
operário de madeireiras, das quais era 
despedido de quando em quando, ficando 
livre para frequentar os bares, onde bebia 
seu fracasso. Por isso, ela não tinha em boa 
consideração os julgamentos paternos e ele, 
percebendo o descaso, já nem opinava. Por 
isso tudo, a filha odiava o pai. 

 
A mãe era dona de casa e da casa: era quem 
mandava. Tinha opinião. Não só tinha como 
também distribuía conselhos e julgamentos, 
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gratuitamente: dava palpites a torto e a 
direito, não só à filha, mas para a 
humanidade; se julgava muito entendida. 

Helena era tímida e 
teimosa. Era, também, 
jovem e sensual. Apesar 
dos olhos baixos e do 
silêncio contumaz, atraía a 
atenção de muitos rapazes 
e comemorava isso em seu 
íntimo. Gostava de passear 
sob os olhares enamorados 
de uma procissão de 
pretendentes. 

A princípio, desprezou os candidatos comuns; 
uns eram feios, outros pobres, desleixados 
ou sem ambição. Não estavam à altura de 
sua pretensão. 

Porém, o corpo exigia. 

Soube de um rapaz muito bonito, promovido 
no emprego e com mostras de outros 
progressos imediatos. Era assediado por 
outras jovens que previam um futuro 
promissor ao lado dele. Porém, faltava um 
sinal interno, uma emoção que a movesse. 
Para testar o instinto, encostou-se nele e 
sentiu-se atraída. Parecia que a sorte estava 
a seu lado. 

Iniciou o namoro com tanta pressa, que ele 
nem reagiu: aceitou que ela namorasse o 
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tanto e do jeito que ela quisesse. Enquanto o 
pai resmungava, a mãe divulgava a 
conquista da sua veneranda filha, que tinha 
caçado um bom partido. 

Bem divulgado pela mãe, o romance atingiu 
destaque. Todos sabiam das excepcionais 
qualidades da noiva e do futuro promissor 
que tinham. Que moça prendada! Outros 
rapazes sentiam inveja, julgando que o noivo 
era um felizardo. Que boa moça! Que moça 
boa! Enfim, a população admirava tão grande 
amor. 

A vida deles despencou numa corredeira 
íngreme, indo desaguar num poço profundo 
chamado casamento. Se, ao escorregar pelo 
turbilhão de paixões, tudo era aventura, uma 
fúria incontida que dobra os sarandis e 
arranca o limo das pedras, o casamento é 
remanso de águas profundas, longas 
esperas, renovadas tentativas de sair do 
lugar, de ir adiante. 

Como, para casar, só tinham o amor, ficaram 
morando com os pais dela e mais um filho 
que já estava a caminho. O tempo de amar 
cedeu grandes fatias às obrigações 
domésticas, bem menos emocionantes. 

Se antes namoravam em qualquer lugar sem 
ligar para o mundo, agora se sentiam 
tolhidos, vigiados. Havia constrangimentos e, 
quando o pai chegava embriagado, muitas 
discussões. A mãe precisava de assuntos 
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para sua peregrinação diária de comadre em 
comadre; não tendo assunto mais produtivo, 
divulgava detalhes da vida conjugal da filha. 
Aumentava o que via e incrementava o que 
estivesse subentendido. 

O que seria um paraíso, rapidamente se 
tornou em inferno. O doce amor azedou. 
Descascada a tinta, viu-se que a madeira era 
outra. 

Nessas condições desagradáveis, nasceu o 
filho, a um só tempo, estorvo e posse. A mãe 
de Helena se desdobrava em orgulho e 
ciúme, mas o pai, impedido de tocar no neto, 
afogava mais uma desilusão em cachaça. Do 
ataque verbal ao físico pouco demorou. Os 
anjos tornaram-se demônios. 

O rapaz bonito perdeu o viço; 
murcha a alma, o ânimo fugiu 
do corpo. Naturalmente, ele foi 
acusado da culpa total. Pois, 
antes dele, viviam em paz. 

Num fim de tarde, ao chegar do 
trabalho, o infeliz encontrou 
suas roupas jogadas na rua e a 
porta da casa trancada a chave. Não teve 
forças para reclamar: juntou seus pertences 
e sua vergonha e sumiu no mundo. 



Mario Tessari  AMORES EFÊMEROS 

19 

 

 

 
CATIVAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

A vida bucólica do pequeno vilarejo ia 
enfileirando sucessivas gerações de 
camponeses satisfeitos com a monotonia 
eternamente repetida. Com resignado 
determinismo, a maioria dos habitantes 
esperava as fases lunares, as estações do 
ano, os nascimentos, os namorados, os 
casamentos, os filhos, os netos, a velhice e a 
morte. As crianças cresciam, casavam, se 
instalavam num dos muitos quartos do 
casarão familiar e procriavam biblicamente, 
contribuindo assim para a importância do 
sobrenome, determinada pelo número de 
pessoas e, consequentemente, pelo número 
de votos eleitorais. 

A maioria, porque, vez por outra, surgia 
algum avesso que se esforçava para ser do 
contra. Para esses anormais, as paisagens ao 
alcance do olhar eram insuficientes. 
Consideravam que o calor do ninho, 
aconchegante e protetor, prende o ser ao 
apenas visível, impedindo de ganhar altura e 
de superar os restritos limites da moldura da 
tela. Esses rebeldes rompiam a tradição 
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colonial italiana, abriam caminhos e 
ganhavam o mundo. 

Um deles foi o Mateus: preferiu sair do 
rebanho e fazer a própria sorte. 

Chegando do interior com a mala cheia de 
sonhos e de esperanças, acomodou-se numa 
pensão humilde, conseguiu emprego numa 
loja e, à noite, frequentava a tão sonhada 
faculdade. Era uma vida simples, desprovida 
de confortos, mas, mesmo assim, encontrava 
refúgio no quarto alugado, lia bons livros e 
trabalhava, com muita vontade de vencer. 

Sem dinheiro e sem tempo, pouco podia 
fazer. Não tinha namorada ou compromissos 
sociais. Os meses escorriam pela rotina 
diária, sem que ele enfrentasse maiores 
problemas. Abria espaços com pequenos 
avanços, certo de que cada passo tem seu 
tempo. Fez amigos, ia a festas e bailes, 
conservando, porém, seu jeito pacato e o 
prazer de se trancar no quarto. 

No entanto, não estava tão anônimo quanto 
pensava: alguém estava de olho nele. Sem 
que se apercebesse, foi sitiado por uma 
jovem da sociedade local, pessoa sensível e 
sonhadora, meiga e introvertida, com voz 
mansa e sincera. Dela, a ternura escorria 
espontaneamente pelos olhos castanhos, 
prometendo aconchegos. A moça contava 
com todo o afeto dos pais: era festejada e 
protegida. 
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Depois de rompida a malha da timidez e de 
vários encontros, entre eles, brotou uma 
amizade singela que os unia. Juntos, 
compartilhavam das manifestações da 
Natureza: apreciavam as flores, colhiam 
frutos selvagens e caminhavam ao sol. 

Porém, a família da moça ficou sabendo e 
identificou nisso um perigo para as 
pretensões burguesas. Então, tudo fez para 
evitar o namoro, criando situações 
desagradáveis, em que ficassem evidentes as 
distâncias sociais entre eles. No entanto, o 
rapaz enfrentava tudo com naturalidade, sem 
medo nem pressa. Prosseguia os estudos, 
evoluía no trabalho e ia aprendendo a viver 
na cidade. 

Para o aniversário dele, ela conseguiu 
montar, na casa de uma amiga, um jantar 
íntimo e deu a ele uma blusa azul. Rodeava-o 
de todas as gentilezas possíveis; criava 
oportunidades para presenteá-lo, organizava 
encontros na casa de amigos, contornando as 
dificuldades, principalmente as impostas pelo 
pai. 

Apenas uma pequena nuvem toldava os 
céus: a moça era afoita e queria ir direto 
para os finalmentes. Havia determinação e 
urgência nas atitudes dela, como se a vida 
estivesse limitada a alguns meses. 

Como que confirmando esse temor, ela caiu 
doente, acometida por problemas 



Mario Tessari AMORES EFÊMEROS - Cativação Temporária 

22 

respiratórios. O que parecia simples se 
complicou e ela esteve presa ao leito por um 
longo período, sem permissão para receber o 
amado, nos momentos em que mais sentia a 
falta de um afago. 

Até o dia em que o médico alertou: se ela 
não quisesse sarar, nada haveria que a 
pudesse salvar. Então, numa fria madrugada 
de junho, buscaram o rapaz, na certeza de 
que, diante dele, ela reagiria, pois já estava 
reduzida à dependência. O corpo consumido 
pela febre ansiava por afeto, por apoio. O 
rosto jovem como um sol de primavera havia 
se escondido numa máscara de dor. 

O rapaz achegou-se a ela e 
a acarinhou com desvelo, 
sem sentir sono ou 
cansaço. Satisfeita, ela se 
entregou aos carinhos 
dele; tratada como um 
cristal, uma joia rara 
prestes a cair no chão. 
Foram dias inesquecíveis. 
A alma apaixonada se 
esquece do corpo e até 
mesmo a febre se torna fugaz. 

Na convalescença, andaram longamente por 
entre as fileiras de pinheiros, exaltando a 
Natureza, tão exuberante naquele lugar. O 
amor os isolava do mundo. Havia no ar uma 
sinfonia longínqua, vibrando em cada flor e 
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em cada folha. No revoar dos pássaros e no 
canto deles; na dança do vento e no silêncio 
da floresta. Passeavam alegremente sob o sol 
invernal, aguardando ansiosos pelas noites 
quietas de luar. 

Porém, era preciso quebrar a magia; era 
preciso afastar os apaixonados. Uma princesa 
não pode ter vontade própria; ela estará 
sempre sujeita às regras do reinado. Um pai 
burguês não cria uma filha com todo o 
carinho para que passe fome e privações ao 
lado de um sonhador humilde. O pai 
precisava separar o casal, o quanto antes. E 
tinha meios; conhecia a vida. Arranjou e 
apresentou um bom partido; um moço de 
futuro, irrecusável. 

Mateus, o conquistado, seguia a rotina de 
trabalhos e de estudos, sem saber da 
concorrência. Assim, desavisado, foi 
surpreendido, numa manhã de domingo, 
quando saía rumo à igreja, pelo casal de 
mãos dadas, esbanjando sorrisos. Por certo, 
o golpe alcançou o efeito desejado pelo pai 
da moça, pois o rapaz sentiu profundamente 
a crueldade da humilhação.  

Em estado de choque, Mateus passou dias 
sem comer e sem dormir. Um punhal 
percorria o peito dele em todas as direções; 
subindo, descendo, cortando. Ele, que nunca 
havia procurado o amor, dele, acabava 
vítima fatal. Perambulava sem interesse das 
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coisas cotidianas, desleixando do trabalho, 
faltando às aulas, abandonando os amigos. 

 
Felizmente, ela casou logo e foi morar em 
terra distante. O sofrimento rondou seu peito 
por algum tempo ainda. Depois, veio a 
primavera: as flores pisoteadas em julho 
rebrotaram, chegaram bandos de pintassilgos 
nas árvores floridas, o sol passou a levantar 
mais cedo, o aroma das flores impregnou o 
ar, a natureza entrou em cio e a vida 
renasceu. 
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A SEMENTE 
 

Quando a Helen viu o Junior, tratou logo de 
ficar apaixonada. Estava ali um rapaz 
educado; boa conversa e boniteza. Põe 
boniteza nisso: olhos azuis brilhantes, 
cabelos bem cuidados, alto, forte, ... E que 
ombros!!! 

Cutucou a mãe: 

-Viu?! Ali... ó... aquele... 

E a mãe, que tinha visto antes e já tremia 
toda, imaginando possibilidades e 
alimentando fantasias: 

-Onde? Qual? Ah! Aquele? 
Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!! 

E saíram à caça. A mãe farejava e a filha 
mirava.  Depois de uns dias de perseguição, 
a carne estava à mão. E que carnes!!! 

Helen procurou levar o namoro em banho-
maria para poder desfilar o galã e fazer 
inveja às amigas. Sabia que, uma vez 
casados, ele ia querer ficar em casa, 
queimando paixão. Claro que era bom tê-lo 
só para si, mas perderia um pouco da graça, 
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já que, não sendo vistos, não seriam 
cobiçados. 

Porém, pelas veias da morena corria lava 
incandescente, capaz de queimar até um 
bloco de gelo. A jovem tinha sonhos eróticos 
arrebatadores; consumia os dias nessa 
comichão. Mesmo assim, fazia boquinha: 

-Só depois de casada... não gosto dessas 
coisas... 

Era necessidade demais; não havendo outra 
solução, casaram. 

Casamento bonito, como eles. Que festa! E 
foram apagar incêndios. Não havia água que 
bastasse. 
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Porém, Helen logo descobriu que, para 
amadurecer mulher, ela precisava mais que 
garotão bonito. Ele tinha forma; ela, 
escultura e essência. Carregava, no seu 
íntimo, milhares de vidas latentes, que 
gemiam à noite, povoavam seu sono e a 
torturavam impiedosamente. O casamento 
por si só não a satisfazia; vivia agoniada, 
sentindo falta de alguma coisa que não sabia 
ao certo. 

À medida que contabilizava aniversários de 
casamento, ia se tornando triste, 
acabrunhada. Perdia o viço; uma flor 
murchando à sombra. A mãe-natureza 
cobrava dividendos: já era tempo de colheita 
e ela continuava plantando sementes 
estéreis. 

Por isso, Helen procurou a mãe e falou de 
todas essas angústias: o convívio amoroso 
com o marido, o sonho de ser mãe, as 
suspeitas dela de que o marido era infértil e 
a impotência que ela sentia diante da 
frustração de não conseguir um filho que 
completasse a felicidade do casal. Queria ter 
filhos, mas sem perder o grande 
companheiro de vida. 

A mãe, então, experiente e boa articuladora, 
foi tecendo uma solução para aquele caso tão 
complicado e, ao mesmo tempo, tão simples. 
Prometeu conversar com o genro e com 
quem mais fosse preciso para colocar 



Mario Tessari AMORES EFÊMEROS - A Semente 

28 

naquele lar uma criança, que supriria, 
simultaneamente, os desejos da filha, do 
genro e dela própria, que sonhava com uma 
fila de netos correndo pela casa. 

Assim, em poucos meses, a adoção foi 
encaminhada, com a única exigência de que 
fosse uma criança recém-nascida. Todos os 
outros critérios foram dispensados. Então, 
após alguns meses de espera, foram 
avisados que nascera um menino, disponível 
para adoção imediata. 

Helen preferiu ficar em casa, reorganizando 
tudo, mesmo que o quarto da criança 
estivesse bem organizado há muitos dias. 

O Junior, com um entusiasmo incontido, é 
que foi até à maternidade buscar o bebê.  

Em pouco tempo, estava de volta, num 
sorriso aberto, com aquela carinha de garoto 
que ganhou o presente mais sonhado. 

-Bem, ó o que eu trouxe... 

O filho adotivo era solução para o marido 
resignado com suas deficiências, mas não 
preenchia a vida da mulher, capaz de voar 
com as próprias asas. Helen fechou a cortina 
do silêncio e remoía o fracasso. Sentada, 
quieta, ficava horas observando os cuidados 
que ele tinha para com o menino. Raras 
vezes, acompanhava os longos passeios que 
os dois faziam em algazarra. Nem quando o 
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garoto tentou os primeiros passos, deu 
mostras de interesse. 

Lentamente, foi firmando um pensamento: 
seria mãe. Era uma certeza. Conduzida pela 
mão do instinto, ia ter seus próprios filhos. 
Entregava-se ao desejo com paixão cada vez 
maior; era arrastada por torrentes 
incontroláveis. Só tomava consciência de si 
ao amanhecer, exausta e sempre mais 
ansiosa. 

Todavia, por mais que arasse o fértil terreno, 
com amor e confiança, as sementes 
teimavam em permanecer secas, insensíveis 
aos lamentos femininos. Não obstante as 
infindas tentativas, esgotavam-se as 
possibilidades conjugais. As plantas 
ornamentais não frutificam... 

Recordou do primeiro namorado, um rapaz 
ingênuo, bastante tímido; por pura pressa, 
não soube esperar que ele amadurecesse 
homem. Quem sabe a teria enchido de filhos, 
suficientes para aplacar a ansiedade. E 
aquele colega de aula que a olhava em 
silêncio... O estudante não teria resolvido o 
problema? Desprezou-o porque era sem 
graça e agora percebia que uma joia não é 
encontrada pronta; para o cristal brilhar, é 
preciso lapidar a rocha bruta. Enumerou os 
vários pretendentes que foram descartados 
por razões minúsculas, encontrando em cada 
um deles qualidades, que só agora percebia. 
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Quem muito escolhe, nada colhe. 

Movida por um sentimento natural, passou a 
observar os homens que encontrava no seu 
dia-a-dia. Uns altos, outros loiros; simpáticos 
ou inteligentes, jovens ou atraentes, 
conhecidos ou casados, ... Percebeu que 
havia muitas opções para uma única 
necessidade e comemorou essa fartura 
disponível. 

Com vagar, selecionou um pai para 
o filho planejado. Cuidou que 
guardasse alguma semelhança 
física com o marido, que fosse 
saudável, inteligente e de boa 
índole. 

Investigou o modo como ele vivia e, 
também, o passado, o projeto de vida, as 
fantasias e os sonhos. Avaliou o todo e cada 
detalhe. 

Decidiu-se finalmente. Procurou o escolhido 
e, de maneira franca, contou seus planos. 
Deixou bem claro que dele só queria o 
sêmen, não se interessando pelo homem ou 
pelo prazer que ele pudesse proporcionar no 
ato sexual. Isso ela tinha em casa à 
disposição, em quantidade e qualidade. 
Impôs uma condição: que ele apresentasse 
exames de saúde, comprovando a ausência 
de moléstias, inclusive sexuais. 
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Omitiu o nome e o endereço; também, 
proibiu que a seguisse. Seria ela a 
determinar como e quando colher as 
sementes. Esclareceu ainda que, uma vez 
grávida, deixaria de procurá-lo e ele não teria 
direito algum de procurá-la ou de cobrar 
direitos e regalias. 

Deixou o tempo correr até que estivesse 
completamente segura. Mesmo aí, continuou 
esperando, aguardando uma mão do destino, 
a decisão final. Um cio mais acentuado fez 
com que procurasse o espermatozoide. 

Foi o suficiente.  

A calma ia, aos poucos, inundando o lar. 
Helen dormia as noites placidamente. Ao ver 
o filho adotivo ensaiar palavras, ria 
abertamente. Passou a se interessar por ele, 
ensinando novas brincadeiras, contando 
histórias, admirando suas peraltices ou 
acompanhando seus passeios pela casa. 

Andava carinhosa, mas de um carinho 
manso, extenuado. Voltou a ver beleza no 
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marido, tão dedicado e servil. Dentro dela, a 
semente crescia, consumindo todo o excesso 
energético que outrora incendiava o lar; a 
tempestade deu lugar à serenidade. 

O casal passava horas apalpando o ventre, 
imaginando como seria o filho, qual o sexo 
do bebê,... ou seriam gêmeos? Não sabiam 
precisar quando nasceria... pois sempre 
mantiveram relações sexuais mais que 
diárias. Diziam um ao outro: ‘Foi numa noite 
dessas...’ 

Compravam roupinhas e relacionavam os 
nomes preferidos em uma longa lista, 
diariamente ampliada. Difícil era escolher 
um: cada qual tinha seu significado. A 
respeito, faziam votações sempre anuladas 
por pequenas dúvidas ou divergências. 
Mesmo assim, bem antes do tempo, já 
estavam assinalados na agenda dois nomes: 
um de menina, outro de menino. 

Foi uma gestação feliz: meses de profunda 
alegria. Cada qual mais se apaixonava pelo 
outro e levavam uma vida invejável. Jamais 
pairou sombra entre eles. Valeu tanto esforço 
físico, afinal teriam um filho natural. 

A menina cresce muito esperta. Dizem que é 
a cara do pai; na verdade, é mais parecida 
com a mãe. Os olhos são azuis, mas não 
brilham. 
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DESPEITO 

 

Desenhos geométricos, em diferentes 
tonalidades, se espalhavam pelas planícies; 
trigais, plantações de milho e outras culturas. 
A fertilidade dos vales exigia aproveitamento 
total e recompensava com farta colheita. As 
encostas íngremes se vestiam de mata 
exuberante, de um verde vivo em seus 
matizes. Aves e frutos silvestres enchiam o 
ar com cantos e com doces aromas. 

Serpenteando no fundo do vale, esgueirava-
se o rio, inchando nos poços e alongando nas 
cachoeiras. Desliza em seu leito de pedra, 
atravessando estreitos, repousando nos 
remansos e se atirando nos saltos. Ilhotas, 
lagoas, paranás, peixes, matas ciliares, ... 
um rio completo. 

Num lugar assim, o amor viceja 
naturalmente. 

Na primavera da vida, Vilma e Carlos se 
conheceram e, juntos, conheceram o amor. 
Amor fluente, generoso como a terra, alegre 
como os pássaros. Amar era tão natural 
quanto viver. Pequenas coisas faziam a 
alegria diária; bastavam-se a si mesmos. 
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A longa primavera transformou-se em verão; 
veio o outono e o namoro avançava pela 
vida: permaneciam mergulhados em doce 
encanto. Namoraram, noivaram e esperaram 
longos doze anos. Era um-casa-não-casa, 
espera aniversário dele, deixa para o 
aniversário dela; mamãe acha que é cedo; 
agora, papai não tem dinheiro; casaremos no 
inverno, ainda não dá; esse ano... quem 
sabe? 

Um belo dia, o pai da noiva abordou o 
candidato: 

-Rapaz, já é tempo. Se vocês não se 
conhecem ainda, façam isso depois do 
casamento... 

-Não é isso... eu amo a Vilma e já provei 
meu amor. 

-Então, casa. 

-Não. Agora não dá, tenho que colher o trigo. 
Quem sabe em março... 

-Percebo que você não entendeu: nós 
cansamos dessa embromação. Se estiver só 
enrolando, é bom acabar com tudo. 

-Deus me livre... Isso nunca. 

-Pois, fale com a Vilma. Ela diz que quer 
casar e que você não se decide. 

Ferido em sua ‘honra masculina’, procurou a 
noiva e exigiu uma explicação. Queria saber 
por que ela foi se queixar para os pais. Ela 
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concordou que de fato foi inútil, pois perdia 
agora a esperança de que ele um dia, 
finalmente, assumisse o casamento. 

Carlos pediu mais um tempo, para 
que pudesse pensar melhor, mas 
Vilma já havia decidido por fim 
àquela lengalenga. Já não podia 
viver de promessas...  

Era demais... Ele, o pretendido por 
tantas, ser posto à prova... Era 
demais. 

Lembrou-se de uma gauchinha que conheceu 
numa romaria. Ela escrevia lindas cartas e 
nunca o pressionou a nada. Tomado de 
despeito, agrediu o mundo e 
mandou-se para o Rio Grande 
do Sul. 

Casou-se com a gaúcha e 
com prometidas heranças de 
extensas coxilhas, muitos bois 
e carradas de dinheiro. 

Não era amor à primeira vista... Quem sabe, 
nem fosse amor... Essa não tinha a meiguice 
da outra, nem a paciência. Soube depois que 
as fazendas eram sítios e que o dinheiro era 
pouco e acabou. 

Os filhos do ódio são amargos. 

Passado um rosário de anos, os vales estão 
secos e as montanhas desfolhadas. O vigor 
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deu lugar ao desânimo; agora, o lugar é uma 
serra deserta.  
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O DOTE 

 

 
Filho de imigrantes, o Egon sabia das 
privações e das dificuldades para se vencer 
na América. E seria um vencedor; 
determinação não lhe faltava. 

Jovem ainda, comprou terras, aprendeu a 
lidar com ela e trabalhou muito. Trabalhou 
dia e noite, não respeitando feriado, dia 
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santo ou final de semana. Não apareceu sol, 
chuva ou geada que o afastasse da lida. 

A casa, que estava pronta e mobiliada, vivia 
no abandono, no descuido. Tinha cavado o 
poço e construído forno, cerca e portão. Tudo 
do bom e do melhor. Faltava só uma mulher 
que tomasse conta de tudo. Alguém que 
transformasse a casa num lar. 

A criação ia bem: mais de vinte cabeças no 
pasto. Ferramentas, paióis, estrebarias, 
potreiros, curral com brete e balança: tudo 
de primeira. Plantações, capineiras, 
pastagens, invernadas, ... Enfim: estava bem 
estabelecido. 

Não faltavam propostas de casamento. Dos 
pais de moças em idade de casar, recebia 
ofertas em dinheiro, gado e terras. Teve 
tempo e opções à vontade; logo a escolha foi 
bem pensada. Levou em conta o dote, sem 
prestar muita atenção na moça. As terras 
oferecidas, cobertas de mata virgem com 
muita madeira-de-lei, faziam divisa com suas 
propriedades. Melhor que isso... só dinheiro 
achado. 

Para o casamento, o Egon tomou banho e 
lavou a parelha de cavalos; engraxou os 
eixos da carroça e até comprou um pelego 
novo para o assento. 

Foi uma festa memorável: fartura de comida, 
chope à vontade e até uma bandinha de 
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música. Contratou um fotógrafo da cidade e 
prometeu gorjeta se os retratos saíssem 
bonitos. Foi um baita casamento. 

No fim do baile, a carroça, enfeitada com 
ramos e com flores, e os cavalos bem 
escovados esperavam pelos noivos. Saíram 
debaixo de uma chuva de arroz, que era para 
garantir a fertilidade. Nem sentiram o sereno 
da madrugada. 

Para ela, conhecer o marido e sua casa, num 
mesmo dia, era estonteante. Sentiu-se 
carregada por uma torrente que a arrastava; 
meio atordoada, incapaz de reagir ou de 
pensar. Se deixava levar, sem resistências. 
Mais parecia um sonho... Nem percebia que 
saía do domínio do pai para cair no jugo do 
marido. Foram semanas de trabalheira e 
cansaço. Enfrentava o desconhecido com 
resignação e coragem, enquanto o marido 
gozava os privilégios de um senhor 
usufruindo suas posses. 

A casa ganhou vida; andava limpa e arejada. 
Os varais pendiam de roupas lavadas e o 
fogão a lenha mantinha calor da manhã à 
noite. Além do que, a mulher pegava no 
batente com o marido, desde tirar leite das 
vacas, serrar lenha para o fogão e tratar os 
animais domésticos. 

Porém, passada a euforia, o Egon lembrou-se 
de que as terras prometidas estavam apenas 
na promessa, sem o papel-passado. Procurou 
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o sogro e exigiu o cumprimento do trato. 
Esperou mais uma semana, voltou a falar... 
Nada. O homem garantia o dote, mas não 
encontrava tempo para ir ao cartório fazer a 
escritura. 

Egon não teve dúvidas. Atrelou os cavalos à 
carroça, jogou em cima a mulher com todo o 
enxoval e a devolveu ao pai, com o seguinte 
recado: 

-Só aceito a mulher de volta se ela trouxer 
nas mãos a escritura das terras prometidas 
como dote. 
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CASAIS TROCADOS 

 

Fazia um ano que Alberto e Ana namoravam, 
dentro do que se espera seja um bom 
namoro. Juras de amor, promessas de 
casamento. 

Rosalva, irmã de Ana, saiu para dançar e 
encontrou um galã, com o qual iniciou um 
idílio. Nos conformes; de acordo com normas 
socialmente aceitas. 

Logo se tornaram amigos, os quatro. Saíam 
juntos, brincando com as palavras e rindo 
alegremente. Amiúde, trocavam ideias sobre 
oportunidades para ganhar dinheiro e a 
respeito de situações familiares, como 
vantagens e desvantagens da vida de 
casados. Assim, passaram felizes por mais 
dois anos. 

No final de uma tarde de domingo, hora em 
que o sol se debruça sobre os pinhais, 
tingindo sua luz amarela de vermelho fogo, 
os dois casais, sentados na relva, 
conversavam sobre o tema fatalidade. 

Debatiam se nascer e morrer eram 
fatalidades; ou seja, a vida e a morte 
estariam pré-determinadas e nada se podia 
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fazer para mudar a sina? Ou fatalidade é 
conversa de comadre? Por que alguns 
enriquecem e outros não? Por que algumas 
pessoas têm uma vida longa e outras 
morrem jovens? O que é vocação? As 
profissões são escolhas individuais ou as 
crianças já nascem com habilidades especiais 
para uma determinada profissão? 

Tanto caminharam pelos assuntos relativos à 
convivência humana, que chegaram ao mais 
comum, desejado e importante deles: o 
amor. Afinal, o que é amor? O que é amar? 
Por que o amor leva uma mulher a casar com 
este e não com aquele homem? E, por que 
um homem é capaz de matar outro homem 
por causa de uma mulher? Os encontros 
conjugais são conduzidos pelo destino? Por 
que o destino ‘prefere’ casar vizinhos a 
pessoas que vivem distantes um do outro?  

Para Ana, o destino propicia o encontro dos 
casais: 

-Eu encontrei o Alberto porque estava 
escrito, era pra ser. 

-Não, retrucou Alberto, se eu não te 
encontrasse, você nunca sentiria a minha 
falta. Estaríamos sozinhos ou namorando 
outras pessoas. 

Rosalva interveio: 
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-Se uma pessoa não encontra seu par, sente 
pro resto da vida uma grande falta, uma 
sensação de vazio que nunca irá preencher. 

-Mesmo que case com outra? 

-Mesmo assim. 

-Bobagem... A gente é que faz o amor. Ele 
não é uma pedra que a gente procura, 
encontra e fica satisfeita. 

-Claro! Pedra não anda e o amor é capaz de 
ir e vir. 

-Quer dizer que o amor que tenho por Ana 
pode passar pra você ou pra qualquer outra 
mulher? 

-Não. Aí será um outro amor. Quis dizer que 
o amor pode é ir embora. 

Ana se interessou: 

-Como vou saber a hora que o amor vai 
embora? 

-Se você ficar atenta, saberá como vai o 
amor, falou Alberto. 

Ana estava convicta: 

-Quem é amado sente e sabe disso. Só ama 
porque é correspondido. 

-Não concordo com isso, retrucou Rosalva. O 
amor pode acabar e a gente nem nota. 
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-Você está dizendo que, se a Ana deixar de 
me amar, eu vou saber disso e, ao mesmo 
tempo, também em mim o amor acaba? 

-Naturalmente. 

-Deve ser muito esquisito namorar sem 
amor, disse a Ana. 

-Boba! Pode ser que você nem ame o 
Alberto; apenas se acostumou com a 
companhia dele. 

-Então, como posso saber se a companhia 
dele é igual ou melhor que a companhia de 
outro rapaz? Somos noivos e é isso que 
importa. 

O Sílvio, que acompanhava tudo em silêncio, 
propôs: 

-Eu e Rosalva namoramos há dois anos e 
vocês há muito mais tempo; até noivos 
estão... Que tal trocarmos? Passo a namorar 
a Ana e o Alberto a namorar a Rosalva. Aí 
saberemos se as companhias são iguais e se 
os amores são diferentes. 

-Não dá certo... 

-Só por uns tempos... 

-Isso é loucura! 

-Se for loucura, nós logo vamos perceber e 
voltaremos ao que era antes. 

Na base da brincadeira, ao crepúsculo 
daquele domingo estival, superando os 
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constrangimentos iniciais, os novos casais 
deram-se as mãos e desceram a encosta em 
direção à casa das duas irmãs. 

Seis meses depois, casavam os casais 
trocados: Alberto e Rosalva, Sílvio e Ana. 
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INTERVALO 

 

A tarde apresentava mostras de finamento. 
Uma nuvem solitária viajava para o sul, 
lentamente. Pelo asfalto, o carro deslizava 
sem destino, num vagar sem presa. Muitos 
pássaros brincavam de voar. 

O Luciano Domi parou o carro diante de uma 
sinaleira, resignado, com disciplina, 
aguardando a sua vez. 

Era ela! Há quanto tempo a perdera? Agora, 
estava ali, logo à frente, parada ao lado da 
pista, olhando o oeste dourado com uma 
última luz a escorrer pelas montanhas. 
Parecia ausente do mundo, viajando no barco 
dos seus pensamentos. 

Ele dirigiu suavemente até o local e a 
convidou para um passeio. Não sabia o 
porquê. Ela abriu a porta do carro e entrou. 
Prosseguiram 0em silêncio. 

O vagaroso trânsito do tempo que os 
separava desbotou a lembrança; não sabia 
dela, nem sabia de si. Não havia planejado o 
encontro... o acaso é que conduzia suas 
mentes e seus corpos. 
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Quando a noite escondeu a paisagem, já 
rodavam à beira-mar, ao som das ondas que 
lavavam as areias da praia. Só então se 
olharam de frente... e todo o encanto 
adolescente renasceu: era um amor que 
dormira um longo inverno. 

Nada contaram... nem foi preciso. Nada 
pediram... eram almas despojadas que 
chegavam de uma longa caminhada por 
desvios que reduziram suas vidas. 

Ele nada disse e ela nem falou da praia 
perdida nos confins da ilha, mas ambos 
foram atraídos para a tapera, como animais 
migrantes, obedientes aos seus instintos. 
Voltavam com naturalidade, como se, 
durante todos 
aqueles anos, 
tivessem 
frequentado 
amiúde o local. 

A porta estava 
entreaberta. 
Havia muita 
lenha seca ao 
lado da lareira. 
Os vidros 
empoeirados 
filtravam o 
branco luar, 
única luz disponível naquela noite.  
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Tudo permanecia como deixaram, num dia 
longínquo, que parecia ontem. 

Acenderam o fogo, ordenaram o ninho e 
descansaram suas ânsias... 

Depois, descalços, andaram pela praia, a 
passos tranquilos, na certeza que 
aportavam... finalmente. Os rastos escreviam 
na areia longas ausências, desejos 
reprimidos, momentos de aconchego ainda 
por viver. 

Quando o frio os reconduziu de volta à 
cabana, seus corações já estavam 
reconciliados; já falavam a mesma 
linguagem. A lareira os recebeu alegremente. 

Aquecido pelas chamas, o antigo lar devolvia 
fragmentos da história de um amor posto de 
lado numa época em que não souberam dar 
o devido valor aos sentimentos recíprocos. 
Nem o tempo havia conseguido alterar o 
doce sabor da felicidade. 

Porém, se a noite é feliz, rapidamente ela se 
esvai, passa num instante... E o sol, 
chamando para o trabalho, devolveu-os à 
realidade. 
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O PAPAI NOEL DE VERDADE 

 

Alexandre e Irene brincavam com a fazenda 
de papelão na pequena calçada em frente à 
porta de casa. As construções de caixas de 
sapatos, encimadas por telhados vermelhos, 
as cercas de gravetos e os animais de pedra. 
As pedras maiores representavam vacas e 
cavalos; as outras encarnavam ovelhas, 
cachorros, galinhas, patos, ... Nasciam 
bezerros, surgiam novos estábulos, casas e 
depósitos; compravam caminhões, tratores, 
... (Nos sonhos, a vida é boa, a economia 
prospera... basta querer e tudo acontece.) 

Um fim de sol se debruçava no alto das 
montanhas, regando as ruas festivas, por 
onde homens barbeados e crianças recém-
lavadas perambulavam na véspera do Natal. 
O ar estava limpo e a brisa suave espalhava 
uma alegria infantil, esperança de que, nessa 
noite, todos renasceriam para dias melhores, 
livres de crises, com saúde e em paz. 

Maria das Dores, mãe dos meninos, só agora 
cumpria suas tarefas caseiras, quando os 
outros já festejavam. Lavadeira, diarista e 
faxineira por profissão, ela consumia seus 
dias nessa lida estafante para ganhar um 
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mínimo sustento para os filhos. Era mulher, 
era homem, era pai e era mãe; era tudo. Um 
sonho a impelia nessa trilha de espinhos: 
queria ver seus filhos crescidos, com saúde, 
com estudo, trabalhando honestamente e 
vivendo com mais conforto e com mais 
segurança que ela. 

 
Quando tarde da noite estirava os ossos 
doloridos no velho colchão, durante o breve 
instante que antecedia o sono, imaginava um 
futuro feliz, a mesa cheia de comida, uma 
cama boa com lençóis macios, vidros nos 
buracos das janelas, roupas novas, ... Mas, 
logo o cansaço vencia o sonho e não 
demorava o despertador chamar para mais 
um dia de rotina. 

Naquele ano, trabalhara mais, as patroas 
pagaram melhor, as crianças cresciam sadias 
e o tempo estava firme. Instintivamente, 
sentia que seria um bom final de ano; Papai 
Noel estaria generoso. 
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Porém, não foi sempre triste a sua vida. 
Quando criança, era feliz, apesar da casa 
simples e da família humilde. Depois, 
apaixonou-se e foi envolvida por um amor 
que quase a sufocou. Viveram anos felizes, 
enquanto ele tinha emprego e ganhava 
razoavelmente. Um dia, a crise econômica 
chegou como uma tempestade, levando tudo 
pela frente, principalmente quem era pobre. 

Caiu sobre eles o raio do desemprego e uma 
chuva de tristezas, com gosto de fome e de 
vergonha. Então, o marido pegou um vento e 
saiu pelo mundo à procura de trabalho e de 
um lugar melhor para viverem. Ele foi e nem 
notícia voltou. 

Maria das Dores não sabia se ele morreu, se 
arrumou outra família ou se, ainda na 
miséria, não conseguia ou não queria voltar. 
Saiu quando as crianças ainda eram 
pequenas e elas mal se lembravam do pai. 
Quando o tempo de espera amadureceu, ela 
abandonou as esperanças, desistiu das 
próprias necessidades e passou a viver para 
os filhos. E estava conseguindo. 

Maria das Dores0 apressava-se na lida 
doméstica. Queria, naquela noite, lavar com 
capricho os filhos e fazer da janta uma 
pequena festa. O dinheiro tinha sido 
suficiente para comprar ingredientes 
cobiçados e a ceia estaria farta. Com a ajuda 
dos filhos, até pinheirinho ela tinha montado. 
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Apesar de bem simples, até presentes as 
crianças ganhariam. E a noite já chegava. 

A brincadeira na fazenda de papelão 
prosseguia. Os animais, por não serem reais, 
não percebiam o crepúsculo e permaneciam 
no pasto. As crianças também ignoravam o 
escurecer e continuavam a trabalhar 
fantasias. Nesse entretenimento, foram 
surpreendidas por um homem barbudo, com 
olhos cansados, que trazia na mão uma 
sacola de viagem. 

-Aqui ainda mora uma mulher chamada 
Maria das Dores? 

 
As crianças, por puro susto, nada 
responderam; só olhavam para ele com olhos 
de estranhamento. Por isso, ele repetiu a 
pergunta. Ainda assim, não conseguiu 
resposta. 

-Como você se chama? 
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-Alexandre. 

-Sou seu pai... Nicolau. Alguém vive com 
vocês e com a mãe de vocês? 

Nisso, a mãe deles, lá dos fundos da casa, 
chamou para o banho. O homem se 
emocionou e duas lágrimas abandonaram os 
olhos dele. Reconhecia aquela voz... As 
crianças continuavam olhando para ele, sem 
mover o corpo. Como elas não respondiam 
aos dois interlocutores, a mãe veio em 
pessoa para buscá-los. Chegou de chofre e 
parou na porta, muda e incrédula... Era ele, o 
seu amado. Estava mais magro, envelhecido, 
com a barba em desalinho... mas era ele. 
Não importava por onde andara, o quanto 
ganhara e o que conseguiu trazer para casa. 
Voltou e isso era o suficiente. Mesmo pobres, 
estariam juntos e a vida valeria a pena. 

O Natal era um dia especial para o Nicolau 
voltar; pra que melhor presente do que 
estarem todos presentes? 
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INSUFICIÊNCIA CONJUGAL 
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Na véspera de Natal, ainda não sabia como 
presentear os filhos, sem dinheiro, numa 
crise medonha. Nélio e Neto queriam do 
Papai Noel um trenzinho elétrico, visto e 
escolhido na vitrine da loja. 

A empregada consumia tudo e não fazia o 
serviço como deveria e ainda tinha de dar 
graças, pois empregada de confiança é difícil 
encontrar. O empregozinho, num mísero 
escritório, não rendia a roupa, a cabeleireira 
e o cigarro, tendo ainda de ajudar na 
prestação da casa que, ainda bem, era nova 
e confortável. 

Natal é Natal e cada criança quer o seu 
presente. O jeito é conseguir o dinheiro, 
mesmo vendendo alguma coisa... Mas. 
Como? Sabia de amigas que conseguiam um 
dinheirinho extra, de maneira relativamente 
fácil. Havia uma pensão que alugava quartos 
e, clandestinamente, mulheres, anônimas e 
variáveis. Eram de classe média e muitas 
vezes sofriam de insuficiência conjugal. Era 
posto um sinal de modo que os fregueses 
ficassem sabendo da disponibilidade e 
compareciam em sigilo absoluto. 

Fora mulher fiel e sincera toda uma vida... 
Quem desconfiaria dela? Bastava encontrar 
um motivo para sair. Seus trinta e cinco anos 
vertiam sensualidade por todos os poros... 
Por que não tentar? O que ficaria desta 
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aventura? Esperava que fosse só o trenzinho 
para os filhos. 

Mas, como enfrentaria o marido e os amigos? 
Nem conhecia a dona da pensão... Pior se 
alguém ficasse sabendo e conversa vai, 
conversa vem... o marido descobrisse tudo... 
Estaria perdida. 

Poderia alegar trabalho extra ou alguma 
amiga... Seriam apenas algumas horas e 
daria enorme alegria aos filhos. Quanto ao 
marido, bastava um bom banho e tudo ficava 
como era dantes; jamais contaria essa 
bobagem. 

II 

Na pequena loja, ele pensava na Noite de 
Natal. As crianças queriam ganhar um 
trenzinho azul e ele havia dito à mulher que 
não gastaria o dinheiro da prestação da casa 
com coisas de criança. E foi sincero: 
tencionava gastá-lo de outra maneira. 

Sua vida tinha sido de uma rotina maçante, 
tantos anos de santidade infrutífera, a careca 
crescendo e a velhice acenando cada vez 
mais próxima. Precisava sentir-se homem, 
encontrar um sentido para a vida, que só 
casa e comida não bastam. 

Nunca tivera coragem, amedrontado com 
doenças e pela própria consciência. Que 
diabo de pecado: não se podia ser homem? 
Há meses rondava ocasiões, sem êxito. O 
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pouco que o animou foi uma casa de pensão, 
que no fundo abrigava mulheres, que diziam 
serem limpas e silenciosas; quase de família. 
De resto, olhar as meninas do balcão, 
caminhar pela praia, sonhar e sonhar... que, 
por sinal, só aumenta a frustração. 

Como presente de Natal, queria sentir-se 
homem, amar com paixão de adolescente. 
Tinha vergonha até de lembrar do modo 
como olhava para as mulheres, um tarado 
ávido, um desequilibrado que via em tudo 
malícia. Tentara algumas garotas, mas fora 
um fracasso. E o dinheiro da prestação da 
casa estava ali; era só pegar e não ouviria 
um não. Vivia enterrado naquela loja havia 
anos... que fossem ao diabo, queria se sentir 
vivo, ao menos uma vez. 

III 

Como o marido não veio almoçar, a desculpa 
para a saída noturna ficou inútil: agora era 
sair e justificar depois. Passou a tarde aflita, 
buscando alivio para a consciência pesada. 
Todos perguntavam pela razão de tanta 
agonia e ela desconversava, disfarçando. 
Como seria? Sentiria algum prazer ou seria 
somente um ato mecânico, indiferente e 
neutro; apenas um trabalho que rendesse o 
preço do trenzinho para os filhos? Temia ser 
rejeitada; nunca tinha refletido sobre essa 
possibilidade na lei da oferta e da procura. E 
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se o ‘freguês’ a considerasse repugnante e 
negasse o pagamento combinado. 

A vida é absurda e inclemente: uma mãe 
vendendo o corpo para alegrar os filhos. Será 
que eles ficariam sabendo...? Tomara que 
não. 

Saiu às seis. Cobriu o rosto de maquiagem, 
para esconder a identidade. Vestiu roupas 
estranhas e entrou na noite. A dona da 
pensão nem reparou nela, uma freguesa a 
mais somente, um dinheirinho extra. E não 
havia muita procura, mesmo sendo mulheres 
de família, discretas e de uma noite só, pois 
não voltam nem chantageiam. 

IV 

Como o comércio funcionava em horário 
especial de fim-de-ano, fechavam às 22 
horas e não custava sair um pouco antes, 
passar pela pensão e chegar em casa no 
horário de costume. Quarentão frustrado, via 
no ilícito a única emoção do Natal e precisava 
senti-la. Que trenzinho, que pecado... queria 
mais era viver. 

E, também a mulher, com aquela cara de 
santa, dando conselhos e escovando calças, 
não tinha ardor, parecia cansada, sem 
vontade. Chamou o funcionário de confiança 
e disse não estar bem, o que era visível no 
tremor e na palidez. Iria para casa, que 
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atendesse pelo restante do expediente, 
fechasse a loja e tudo o mais. 

E foi caminhando, sem saber se para casa ou 
para onde. Quando viu, estava na Rua das 
Flores e reconheceu o aviso que lhe falaram: 
alguém estava disponível... 

-Incrível! Deve ser uma mulher sem filhos... 
‘trabalhando’ numa noite dessas... 

E foi entrando, nervoso e desastrado. 

-Calma, moço. É a sua primeira noite? Não 
se assuste: mulher não morde. 

Pagou sem escutar o preço e aturdido seguiu 
a matrona, cérebro vazio, corpo suando, 
alma penando. 

Foi tudo muito rápido. Como num sonho. 
Ofegante, intenso e forte. Num quarto 
escuro, sem palavras e oprimido pela 
vergonha, com a estranha sensação de que 
fora ludibriado pelo desejo, pela ilusão de 
que seria muito diferente e só foi maior e 
mais violento, deixando a certeza de que 
todas as mulheres são iguais. Essa custou 
caro e usava uma maquiagem horrorosa.  

Para aliviar o sentimento de culpa, deixou 
com a ‘amante’ o que restava de dinheiro nos 
bolsos e saiu em disparada, pensando nos 
filhos e na mulher, os quais não tinham culpa 
da sua aventura. E como pagaria a prestação 
do BNH? Andou depressa, chamando a 
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atenção das pessoas com seu andar de fuga, 
com sua cara pálida. 

Chegando em casa, sentiu alívio com a 
ausência da mulher, que estava atrasada. 
Seria mais fácil rezar as desculpas, pois ela 
também estava em falta. Tomou um banho 
quente, com bastante sabonete e 
acompanhou os filhos no início do filme A 
NATIVIDADE, que passava na TV, com 
sobressaltos a cada pergunta ou movimento 
dos garotos, que esperavam a chegada do 
Papai Noel a qualquer instante. 

Só então percebeu que era tarde e a mulher 
não chegava. Perguntou por ela. 

-Saiu. Disse que ia fazer compras de Natal. 

-Mas, já é tarde. Onde será que se meteu? 

Por mais que considerasse exagerado o 
atraso da esposa, sabia que deveria silenciar, 
pois ele vinha de culpa maior e sabia que 
‘quem tem telhado de vidro não deve lançar 
pedras...’ 

V 

Quando a mãe abriu a porta e entrou, os 
meninos procuraram, nos pacotes, pelo 
sonhado trenzinho, mas só havia roupas para 
cada um deles, para o papai e para a 
mamãe. Apesar da decepção, procuraram 
demonstrar contentamento pelo que 
ganharam. Nisso, veio da rua a música 
anunciando a passagem do Papai Noel. Eles 
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correram para fora e ainda viram quando ele 
dobrou à direita na primeira esquina... 
Parecia que, mais uma vez, o trenzinho 
ficaria só no sonho. Já retornavam para 
dentro da casa, quando viram, sob a floreira, 
o trenzinho azul, carregado de bombons. 
Correram abraçar os pais, pedindo a eles que 
agradecessem ao Papai Noel. 

A mãe estava com uma expressão ambígua, 
entre contente por poder atender o pedido 
dos filhos e triste por ter chegado tão tarde. 
O pai estava muito tenso, mas se esforçava 
para parecer natural, conversando com os 
filhos, o que era raro. Outra atitude 
incomum: abraçou a mulher e recusou que 
ela ajudasse na prestação da casa; que 
ficasse com o dinheiro, comprasse roupas ou 
alguma delícia para saborearem juntos. 

-Pai, o que o senhor tem hoje? 

-Nada, não, filho! Penso que tudo poderia ser 
diferente aqui em casa. 

-É mesmo, pai. Nós queremos que o senhor e 
a mamãe sejam sempre alegres e amigos, 
como nesta noite. 

-Mas... 

-Mais. 
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ÚLTIMA CHAMA 

 

O Kalike nasceu com os dotes 
comerciais. Cedo instalou balcão e 
negociava com naturalidade. 

O vento quente da fortuna 
soprava continuamente nas velas 
abertas do veloz barco da riqueza; 
assim, a vida deslizava por sobre 
as águas brilhantes do sucesso.  

Para ganhar a confiança da 
freguesia, precisava casar, 
inscrever-se na lista dos homens sérios, 
estabelecidos e compromissados. 

Escolheu uma mulher simples, 
acostumada à carestia, a comer 
pouco e a vestir-se mal. Porém, 
trabalhadeira como uma formiga. 
Meteu-a no fundo da cozinha, donde 
a tirava somente em casos de 
emergência, para o substituir 
temporariamente nos cuidados 
mercantis.  

Disciplinou a pobreza da mulher para que 
fosse ainda mais econômica, contudo, sem 
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perder a eficiência. Seu lema familiar era: 
gastar nada, ganhar muito. 

É lógico que não tivessem filhos, por absoluta 
falta de tempo. As poucas vezes em que 
cumpriu as obrigações conjugais, foi por 
distração. O suficiente para acender a chama 
do desejo no corpo franzino, que recebia 
pouco alimento e menos amor. 

Ela aquietava sua tempestade debaixo do 
intenso trabalho doméstico, executado de 
madrugada a madrugada, numa rotina 
mecânica e sem atrativos. 

Nem por isso deixava de lançar, pelas janelas 
dos olhos, uma luz profunda, de fêmea 
insaciada, mulher pronta a explodir de 
paixão. Sorrindo com timidez, deslizava pela 
vida, resignada em servir ao marido com 
obediência e respeito, como se serve a um 
senhor. 

Os comuns desejos, os sonhos normais a 
todos os viventes, estavam tão distantes que 
seu olhar mal os avistava. Mantinha-se na 
servidão disciplinada de burrinho de olaria, 
andando eternamente sobre os próprios 
passos, pisando as próprias marcas, no 
mesmo ritmo, descansando escassas horas 
em colchão desconfortável. 

Desconhecendo o prazer, o conforto e a 
liberdade, deles não sentia falta. Desdobrava 
as páginas da existência sem emoção. 
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Já o próspero comerciante, esse sentia a 
responsabilidade social da riqueza. Todo 
homem bem sucedido deve ter seus casos 
amorosos, para denotar opulência. 

Porém, não podia gastar 
fortunas nisso, nem 
desperdiçar seu precioso 
tempo. 

Por isso, se servia de qualquer uma que 
perambulasse sem rumo pelas noites 
urbanas. Logo, criou fama de homem 
mulherengo, atingindo assim o seu objetivo. 

O tempo contabilizou dias e meses no livro 
em branco da vida de quem não exercita o 
amor. Aos poucos foi se achegando a idade 
madura e o Kalike não tinha frutos para 
colher. 

A riqueza material é mercadoria vã que se 
esvai. A felicidade se concreta na doação 
contínua de quem vive com alegria. E ele 
nada doou; tudo vendeu para tirar lucro. 

Quando atracou no cais da velhice, seu barco 
furado não trazia peixes; carregava apenas 
um navegar sem rumo pelas águas 
enganosas da ganância. 

Um dia, acidentalmente, olhou para a mulher 
e viu que uma pequena luz ainda brilhava 
nos olhos cansados de quem esperou a vida 
inteira. Conseguiu acudir a tempo a chama 
que se consumia. 
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Após décadas de um casamento-pensionato, 
em que a esposa desempenhava unicamente 
o papel de empregada doméstica, de repente 
viu nela uma mulher, que poderia ter sido 
uma companheira e, agora, poderia ser uma 
amante gratuita, pois para ela não seria 
preciso pagar os ‘programas’. 

Cortejou-a com um carinho jamais 
acarinhado, como se adolescente fosse e 
estivesse testando a própria capacidade de 
amar. E ela, surpresa com um devotamento 
há muito esperado, correspondeu 
inteiramente, também ela se enganando com 
a ideia de que ele era um amante 
clandestino. Assim, pela primeira vez, se 
mereciam mutuamente, em desonestidade 
recíproca. 
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Quando a paixão chega tarde, expõe as 
pessoas ao ridículo. Amaram: ele numa 
experiência nova, alheio ao mundo; ela, 
numa entrega tardia, num último alento. 

Esquecidos da casa e dos negócios, 
mergulharam no frenesi de adolescentes que 
fugiram da casa dos pais. O lar e o 
estabelecimento comercial caíram no 
abandono e a riqueza acumulada em longos 
anos de penúria e de avareza desfez-se como 
o acordar de um sonho. 

Eles também foram, com a rapidez de uma 
lua de mel, consumindo seus corpos tão 
desacostumados ao exercício contínuo e 
intenso. O corpo da mulher, desgastado pelo 
frio da longa espera, não resistiu ao incêndio 
e foi definhando a olhos vistos. A morte 
apagou silenciosamente seus olhos, pondo 
fim àquela felicidade temporã. Morreu sem 
queixas nem lamentos. 

A única pessoa que ele amou em toda sua 
vida só mereceu sua atenção por uma fração 
insignificante de tempo, quando a 
tempestade já derramava as primeiras 
lágrimas. Esmagado pelos próprios erros, no 
momento em que perdia tudo, entregou-se à 
miséria com a mansidão dos derrotados. 
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O CONSUMO DA CARNE 

 

Vê-la assim, de repente, foi uma surpresa.  
Sabia conhecê-la, sem lembrar de onde nem 
de quando. Estranho: era conhecida, mas 
não conseguia chamá-la pelo nome. 

A conversa continuava sem que eu 
conseguisse pensar no que falavam. Uma 
pergunta me dominava: Quem era? E 
encontrei a resposta: era Rosália. Não 

conseguia acreditar... 

A mulher que teve um 
rosto redondo, coberto 
por um vasto palmo de 
cabelos loiros, estava 
muito mudada. O 
corpo, outrora obeso, 
estava muito reduzido; 
o rosto, descarnado; o 
cabelo, longo e 
encrespado. Restava 
uma figura esbelta, 

escondida. 0 

- Te reconheço - disse -, você é o Mario. 

- Sou, e... 
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- É, estou mais magra...  Tenho até tomado 
umas vitaminas... Agora faço dieta pra 
engordar. Não sei o que é. Será que é coisa 
grave? 

Não prestei mais atenção no que dizia. Meu 
pensamento retornou ao tempo em que ela 
era famosa pelo controle que exercia sobre o 
marido e pelas atitudes tempestuosas e 
inusitadas. 

Eram oleiros e pequenos agricultores. O sítio 
deles era um lugar lindíssimo; chegava-se 
por uma estrada de grama que serpenteava 
por dentro de faxinais exuberantes. Lembro, 
com os olhos e com a pele, a sensação que 
sentia ao caminhar por entre as árvores, 
dizendo que compraria aquele paraíso, tão 
logo ganhasse na loteria. 

A casa também era pitoresca. Em estilo 
germânico, com floreiras e pomar. Por toda 
parte, pássaros cantavam sem autorização. 
Era um lugar delicioso que deixava saudades. 

Nela, marido e mulher viviam em guerra. Ela 
implicava com tudo: com tudo que via ou 
ouvia ele fazer. Para conseguir produzir 
alimentos, ele teve de levar as roças para 
detrás de uns matos e lá plantava sozinho e 
silenciosamente. 

A olaria?  Teve de fechar. Ela não suportava 
o barulho dos motores, das prensas e, até, 
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das pessoas. Fogo n0os fornos?  Nem 
pensar... ela não suportava fumaça. 

E assim, ele deixou de fabricar tijolos, telhas, 
manilhas e tudo o mais. Ela abriu uma 
exceção, quando construíram casa nova. Aí a 
olaria, não só foi liberada, como parecia que 
o barulho e a fumaça a alegravam. 

Enquanto o marido trabalhava feito um 
escravo, ela passeava num Corcel I, amarelo. 
Muitas vezes, esse carro era visto 
estacionado nas margens das estradas, 
balançando ritmadamente. A mulher era um 
vulcão em chamas... e não admitia críticas ao 
seu comportamento libidinoso. 

Contava-se que as agressões ao marido não 
eram apenas verbais; em muitas ocasiões 
batia nele com vontade. Porém, não vivia 
sem ele. Quando o Alfredo se rebelou e fugiu 
para a casa do irmão, jurando não mais 
voltar, a Rosália se encheu de sensualidade e 
bateu à porta do cunhado. Afinal, marido é 
um só e para sempre. 

Ele, só ossos e humildade; ela, forte na voz e 
nas carnes. Ele, a andar silenciosamente 
para, com a ajuda das filhas, conseguir o-
que-comer; ela, só zoeira e festa. Ninguém 
ousava critic000000á-la. 

O corpo do Alfredo foi diminuindo tanto, se 
reduzindo tanto, que acabou morrendo. Mas, 
nem a fatalidade cessou a contenda: ela, por 
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mais um dia, continuou sendo cruel ao 
acusar que o falecido tinha morrido – 
intencionalmente – para dar prejuízo a ela. 

Desde que ela havia decretado estado de 
viuvez, nossos passos não haviam se 
encontrado e, agora, diante dos meus olhos 
perplexos, Rosália estava ali tão enxuta e 
comedida. Conversa mansa de pessoa 
humilde; corpo e rosto tão diferentes do 
registro que eu guardava na memória. Da 
rosa, só restavam as sépalas. 

Não pude deixar de pensar que, durante 
muitos anos, ela se nutriu do corpo do 
marido; por isso nenhum regime para 
emagrecer fazia efeito. Sugou o marido, 
durante a vida; finalmente, sugou-lhe a vida. 
Morta a fonte, acabou-se o alimento. 

Agora, feito planta parasita sobre uma árvore 
que ela mesma matou, estava a consumir a 
si mesma, a começar pelas gorduras, 
passando pelas carnes, pela arrogância, pelo 
orgulho, ... 

Lentamente, 
consumia a 
própria vida. 
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O SEGREDO DA CAIXA 

 

Eu estava pescando encostado ao parapeito 
da ponte, quando uma mulher jogou pela 

janela do carro, uma caixinha que 
caiu rodando ao vento, com as 
pontas de fita colorida batendo como 
se fossem asas... 

Mesmo assim, não conseguiu voar: 
foi descendo, descendo... Levou um 
tempão para bater na água. 

E lá ficou como uma mão azul a pedir 
socorro. Mudava de tonalidade conforme a 
inclinação da onda. De tristeza, o sol se 
escondeu. 

Meus olhos não conseguiam 
abandonar a pequena 
náufraga, que rumava 
lentamente para o norte.  

Dominado pela curiosidade, acompanhei o 
seu curso até a Ponte Hercílio Luz. Esqueci 
linhas e anzóis: no pensamento só cabia 
aquela imagem. Por isso, abandonei a 
pescaria. Mas, no caminho e mesmo em 
casa, continuava a seguir mentalmente uma 
caixinha azul boiando no infinito do mar. 
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Naquela noite, dormi pouco e mal. À primeira 
luz, rumei para as praias da Baía Norte, 
convicto de que lá estaria a caixa a me 
esperar. Andei toda a manhã, sem encontrar 
vestígio dela. 

Pensei: bobagem, apenas uma caixa... 
Porém, o pensamento estava desobediente e 
insistia em escarafunchar o embrulho.  O que 
haveria nele?  Maconha?  Drogas?  Aí seria 
perigoso encontrá-la. Poderia dar até cadeia. 
Ou seria apenas lixo, papéis de embrulhar 
balas e chocolates... Vai ver a mulher era 
gulosa e queria esconder de si mesma 
quanto doce comia. 

Bobagem mesmo. Melhor esquecer. 

Mas, a cabeça estava muito teimosa e, 
passada uma semana, a visão da caixa 
caindo ao mar continuava a perambular em 
mim. Voltei para a Baía Norte. Nada, nem 
sinal... Fui ao continente, onde a busca é 
mais complicada, pois as casas tomam toda a 
orla marítima. E também não encontrei algo 
semelhante. 

Quando o Sérgio Sant’iago me convidou para 
velejar até Ratones, ganhei certeza de que 
finalmente alcançaria a navegante. Pedi ao 
velejador que cortasse o mar ao meio e que 
andasse passo a passo, por haver um 
salvamento à espera. 
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Chegamos à ilha; foi lá que aconteceu. 
Pulando de pedra em pedra, pelo costão, dei 
com ela; já não tão azul, com os laços 
chorando, adormecida. 

Agora que ela estava em minhas mãos, 
sentia remorsos, porque não me julgava com 
direitos de violar um segredo que foi confiado 
ao mar. Se não suportava a curiosidade 
antes, como suportaria depois de conhecer o 
segredo?  Quem seria a mulher?  Por que 
razão jogara ao mar o seu segredo?  Melhor 
devolver ao mar o que lhe foi confiado. 

Entretanto, já havia pago um preço enorme e 
não deixaria por nada de desvelar o mistério. 
Fui desatando os nós como se tivesse a 
eternidade à disposição. Pareceu que a 
mulher tivera muito cuidado para que o 
conteúdo não fugisse da cadeia. 

Agora, sem cinta e despida de seu papel de 
presente, a caixa estava nua. Tomei uma 
postura formal e digna para abrir o tesouro. 
Abri bem devagar... Sobre tudo, estava uma 
gargantilha preta com adornos dourados; 
parecia nunca ter sido usada. Havia outros 
pequenos objetos e, no fundo, um livro 
branco com detalhes em preto. Segurei o 
livro por alguns instantes... Foi um momento 
mágico... Respirei fundo, abri o livro, antes 
de abrir os olhos. 
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MÁRCIA PEQUENA 
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A maioria das pessoas nasce do tamanho que 
nasce, trazendo alegrias, independentemente 
de formas, de cores ou de dimensões do 
corpo. Nasce livre de responsabilidades, de 
obrigações ou de projeções. E o nascimento é 
comemorado como uma graça, apenas. 

Porém, nas ‘sociedades competitivas’ e nas 
‘sociedades de consumo’, o neonato recebe 
uma carga de incumbências sociais a 
cumprir, como ter olhos verdes, cabelos lisos, 
feições simétricas, inteligência notável, altura 
superior, poder de mando, capacidade 
empresarial, fé religiosa, dotes artísticos e 
simpatia infinita; deverá ser bonito, alto, 
empreendedor, rico, líder, longevo e feliz. 

É como criar animais para vencer 
competições e/ou exposições, para serem 
vendidos por ‘bom’ preço e/ou consumidos 
com excelente proveito. Animais – inclusive 
humanos – que nascem para satisfazer 
anseios familiares e frustrações alheias. 

*** 

Márcia era quase completa: faltava apenas 
um desenvolvimento físico compatível com os 
desejos da família e com os padrões da 
sociedade. 

Já no primeiro minuto, teve de engolir a 
exclamação: “Como é miúda!” E a tia correu 
pegar a trena para medir o comprimento e 
calculou a altura que ela teria aos dezoito 



Mario Tessari AMORES EFÊMEROS - Márcia Pequena 

81 

anos. Pouco importava a largura do corpo ou 
o número de dedos; era preciso vencer a 
frustração que os pais, os irmãos e os tios 
carregavam de serem ‘baixinhos’. 

Para isso, consideravam importante que a 
Márcia tivesse fome interminável, sugasse o 
leite materno e exigisse doses suplementares 
de mamadeiras, de sucos, de papinhas e de 
‘alimentos sólidos’. Precisavam alimentar 
bem a neonata para que ela conseguisse 
superar as estaturas medíocres que tanta 
‘vergonha’ traziam à família. 

Mesmo assim, Márcia continuou crescendo 
menos que as exigências da família. A 
professora do Maternal também estranhou a 
idade da criança que chegava toda feliz para 
o primeiro dia de aula. E, logo, os colegas 
começaram a abusar da ‘baixinha’. Foi então 
que ela começou a desenvolver métodos de 
defesa que dependiam mais de astúcia do 
que de força. 

Até na rua, as pessoas espichavam olhares 
para a menina pequena: tão engraçadinha, 
pois parecia uma boneca. E assim também 
acontecia no consultório médico, na igreja, 
no supermercado ou no ônibus. Parecia que 
as pessoas se sentiam desconfortáveis pelo 
fato de ela crescer menos do que o esperado. 

A essas alturas, os familiares já tinham 
consultado um especialista em 
‘desenvolvimento humano’ e maldiziam 
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continuamente o hormônio do crescimento e 
a glândula pituitária, por todos os suplícios 
por que passavam. 

Ouviram dizer que a prática de esportes 
estimulava a produção do tão desejado 
hormônio e incentivavam a pequena para 
que treinasse com afinco. Porém, os 
resultados teimavam em negar a receita. 

Para piorar a situação, a pequena criatura 
passou a correr e a pular o tempo todo e os 
médicos alertavam que exercícios físicos em 
excesso podem liberar a testosterona que 
acelera a calcificação dos ossos, fazendo com 
que o esqueleto enrijecesse precocemente e 
limitassem ainda mais o crescimento. 

A batalha ultrapassou as infâncias, a 
puberdade e a adolescência, sem dar 
tréguas. Parecia que, para ela, todas essas 
etapas tinham sido mais curtas e, ainda 
menina, já era mulher. Mulher pequena, mas 
mulher. 

Mulher em carne e osso. Principalmente, 
mulher com hormônios femininos. Por isso, 
se sentia atraída por rapazes, derramava 
olhares lânguidos e sonhava casar, ter um 
lar, cheio de filhos. Como qualquer outra 
moça, vivia a fase de se fazer bonita para 
namorar. Caprichava nos penteados, 
disfarçava as espinhas e procurava andar na 
moda. 
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Porém, apesar de ser uma moça prendada, 
inteligente, simpática e agradável, só 
conseguia amigos. Os rapazes aceitavam o 
flerte, conversavam, riam, demonstravam 
ternura, mas se afastavam em busca de uma 
mulher maior. 

Ela era uma grande 
mulher, mas não havia 
como ser uma mulher 
grande, por mais que 
comprasse calçados de 
saltos absurdamente 
altos e por mais que 
levantasse o penteado. 

Os homens aceitavam e 
retribuíam a amizade, no 
entanto, sonhavam com filhos graúdos, como 
todo o resto da sociedade ocidental. 

Depois de alguns anos, desistiu de casar e 
descarregou todas as energias, a interior e a 
exterior, nos negócios da família. Atendia 
clientes e fornecedores, com habilidade e 
tino. Era admirada e louvada por todos. 

Dentre os clientes, havia um jovem 
empresário, muito competente e muito 
simpático. A família logo percebeu que ele 
chegava ao escritório com muito mais 
frequência do que seria necessário para 
concretizar negócios. Estava evidente que o 
motivo da assiduidade era a funcionária e 
não os produtos industriais. 
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A Márcia demorou um pouco mais, mas 
acabou notando também a maciez daqueles 
olhares tão frequentes. Passou a retribuir a 
ternura, a conversar mais amistosamente e, 
logo logo, o namoro se estabeleceu. Pois 
então, quando já tinha desistido do amor, o 
amor aconteceu. 

Nassif, como ela, também se sentia excluído, 
relegado. Era de origem árabe, seguia 
costumes incomuns, tinha conceitos 
estranhos de família e de trabalho, praticava 
uma religião esquisita para os nativos. 
Encontrou em Márcia, uma pessoa que o 
aceitava como ele era, com as diferenças 
culturais que ele cultivava. 

Mesmo que fossem tão diferentes no 
tamanho do corpo e nas características 
‘raciais’, eram almas gêmeas, nas ideias e 
nos interesses. Dava gosto ver a alegria do 
casal saindo juntos, alinhavando planos e 
construindo o futuro ninho. Foram tempos 
felizes. Também as famílias deles estavam 
radiantes com o casamento que se 
anunciava. 

Foi nessa época que uma preocupação foi 
ganhando espaço e apagando a alegria deles: 
uma doença rara dava mostras de 
desenvolvimento incontrolável e o rapaz 
parecia condenado à morte. A partir da 
comprovação da fatalidade, todos os esforços 
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deles e das famílias foi na busca da cura 
daquela enfermidade. 

De nada adiantaram o dinheiro, a tecnologia, 
os remédios ou o esforço dos médicos. A 
morte traiçoeira levou aquele ser humano 
especial; o único que aceitava e valorizava a 
Márcia como ela era: miúda, baixinha, 
nanica. 

A partir daí, ela passou a considerar-se 
viúva, a dedicar-se mais ainda à empresa 
familiar e aos amigos. Deixou de lado todo e 
qualquer sonho amoroso e – principalmente 
– deixou de lado a frustração de ser uma 
mulher pequena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Mario Tessari AMORES EFÊMEROS 

87 

 

 

 

LOUCA DE AMOR 

 

Há casos especiais em que o chefe e o vice 
convivem também fora do local de trabalho, 
são ótimos amigos e, quando se aposentam, 
compram chácaras vizinhas, para poderem se 
encontrar todos os dias. 

 
O Jeferson e o Pacífico compunham uma 
dessas duplas raras. Após o tempo de 
empresa, veio o tempo de gozar a vida, do 
trabalho filantrópico e das missões 
ecológicas. Das palestras sociais ou das 
visitas a doentes, a moribundos e a funerais. 
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Além de alimentar, diariamente uma garça 
preguiçosa a base de peixes nobres 
comprados no Mercado Municipal. (A respeito 
dessa ave, permanece a dúvida: jamais se 
provou se era garça ou garço.) 

O Jeferson vivia com a Mônica, mulher muito 
dinâmica e que se mudou lá para a 
Alemanha. E, com isso e a partir daí, o 
homem voltou, mais uma de tantas vezes, a 
ser solteiro. Entre os passeios pela praia de 
naturismo e outros pelas Termas de Águas 
Mornas, sempre acontecia uma caminhada 
ecológica pela praia, para melhorar a forma 
física e para recolher o lixo abandonado. No 
mais... muito namoro: platônico, às vezes; 
carnal, em outras... 

O Pacífico, mais introvertido e formal, 
debandou para o lado do espiritismo e 
desenvolvia trabalhos de assistência social. 
Casado com a Sueli, que vivia mais na casa 
da cidade, quase não saindo para a vastidão 
dos pastos e dos pomares, alegando não 
gostar de mato e de bicho. Mas, sempre 
mandava um pudim de leite caprichado, um 
doce de fruta nordestina ou um outro mimo 
qualquer para o amigo do marido, como se 
seu amigo não fosse. 

Essa cisma de não andar pelo sítio e pela 
casa do vizinho ficava cada vez mais forte e 
crescia surdamente uma razão que o povo já 
percebia. Ela estava fugindo era de gente e 
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não de bicho do mato. Fugia era do Jeferson, 
a essa altura um lobo solitário, cheio de 
características pitorescas. Porém, o pudim de 
leite vinha regularmente pelas mãos do 
Pacífico. 

Então, chegou o dia em que o Pacífico 
resolveu morrer afogado em praia rasa. Era 
domingo e foi um corre-corre. A Sueli 
desconhecia os negócios da família, a senha 
do cartão no banco, o lugar das chaves, as 
dívidas e os haveres. 

Amigo é pra-essas-coisas. E Jeferson se 
mostrou muito atencioso; fez e resolveu 
tudo. 

Enterrado o corpo, ficou a viúva e seus 
problemas por inventariar. Nessas horas é 
que se descobre o que se tem, o que se 
pensava ter e o que se tem sem pensar. 

E a viúva tinha um corpo... que antes fugia 
do Jeferson. Não porque o detestava, mas 
porque lutava inconscientemente. Agora a 
consciência estava morta. Danou-se. 

Enquanto os trâmites fúnebres e legais 
absorviam a dupla, o fogo apenas aquecia... 
Porém, nada é eterno. E um dia, a Sueli 
bateu à porta da Chácara Aurora, possuída 
de loucura (conforme palavras dele ao 
confidente). Ela chegou sem saber a que veio 
e ficou sem saber para aonde ir. O homem 
impacientou-se. Ele, garanhão de jovens 
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miúdas e alheias, agora amarrado por uma 
mulher que buscava uma situação estável; 
mais estaleiro do que porto. 

 
Assustou-se. E a sonhada liberdade?  E os 
longos e insuportáveis fios de cabelo 
feminino pelo chão?  Principalmente, pelo 
piso do banheiro... 

Não. Gritou e repetiu. Não aceitou; empurrou 
para longe aquele perigo. Apelou para os 
amigos e para as irmãs dela, pediu ajuda ao 
vizinho, telefonou, esperneou, ... Só não se 
sabe se resolveu, nem que por uma vez 
apenas, o problema da mulher do amigo. 
Porque eram como irmãos e a relação entre 
eles, quase um incesto. Ou o tabu seria a 
causa do aumento da atração, já tão 
doentia? 

“E agora José ?” 
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Cada vez que ele conseguia, com tanta 
súplica, alguém para levar a Sueli para casa 
dela, ela retornava, de forma cada vez mais 
surpreendente. Vinha de carro e não ia 
embora alegando não estar em condições de 
dirigir. Chegava de táxi, de carona, de 
ônibus, a pé... ao meio-dia, pelo fim da 
tarde, tarde da noite, de madrugada, pela 
manhã, o dia inteiro... Como um pedaço de 
isopor que empurramos para o mar e que 
retorna sempre para a praia. 

É irônico... Enquanto tantos procuram o 
amor, outros dele fogem e dele não 
conseguem se livrar. Ao menos, o Jeferson 
não andava mais à toa; agora corria era da 
Sueli. 

O leitor está esperando um desfecho para o 
caso. Sim, a solução apareceu: internaram a 
Sueli numa clínica para doentes mentais. Ela 
estava louca; louca de amor. 
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A FILHA DO CORONEL 

 

A filha do coronel foi criada com todas as 
livres vontades. Mesmo os três irmãos, 
mesmo eles, sempre tomavam distância de 
conflitos com a irmã, porque sabiam muito 
bem que o pai daria razão a ela em qualquer 
circunstância. 

Assim, Coronela cresceu montada na família, 
mandando nas crianças da fazenda e nos 
primos que apareciam de visita vez em 
quando. Maltratava os gatos e os cachorros, 
perseguia os passarinhos e ignorava a 
existência de peixes. Agredia as plantas 
também; arrancava os botões de rosa e 
queimava as orquídeas com água quente. 

Fazia todas essas maldades com ares de 
anjo, criando fofocas e maledicências, 
disfarçando as agressões, dissimulando as 
armadilhas, armando traições e, com 
habilidade diabólica, encontrando sempre 
alguém a quem culpar. 

A mãe, sob o relho do marido, satisfazia 
todas as vontades e atendia a todos os 
chiliques da menina, sem – jamais – impor 
castigo por mais leve que fosse. 
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Caso não fosse atendida nos seus desejos, 
ela se atirava ao chão, esperneava, gritava e 
se contorcia de tal maneira que acabava 
machucando os cotovelos e os joelhos. 

Aí, a guerra estava declarada: o coronel 
chegava de relho em punho, exigindo que 
alguém assumisse imediatamente a autoria 
das ‘agressões’ e se aproximasse, em atitude 
de penitência, para receber os castigos 
corretivos. 

Caso ninguém assumisse as supostas culpas, 
o coronel sacava do revólver e disparava 
alguns tiros para o alto, como representação 
da autoridade dele e do perigo que poderia 
cair sobre qualquer ‘atrevido’ que ousasse 
‘pôr a mão’ na ‘criança indefesa’. 

Durante essas demonstrações de estupidez, 
Coronela ficava com cara de vítima do 
mundo. Mas, só até o pai virar as costas; aí, 
soltava risos irônicos de puro júbilo. 

Como que para confirmar as teorias 
freudianas, aos três anos, iniciou uma 
intensa exploração do próprio corpo, 
introduzindo os dedos em todas as cavidades 
que encontrasse. Tão logo mapeado o próprio 
corpo, passou a explorar o corpo dos 
amiguinhos e dos filhos dos empregados, que 
não podiam reagir, sob pena dela prestar 
queixas ao pai, desencadeando mais um 
daqueles martírios purgatórios. 
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Usava palavras chulas com naturalidade e 
passou a repetir com ênfase todos os 
palavrões que ouvia dos adultos, 
especialmente os proferidos pelo pai dela. 
Além das manifestações verbais, fazia uso 
frequente de tentativas de ‘namorar’, 
obrigando as vítimas a colaborarem de boa 
vontade e a silenciarem os fatos. 

Freud ficaria maravilhado ao ver a libido 
descarregando toda a energia dos instintos 
sexuais da mulher em potencial. O erotismo 
desenfreado encontrava excitações até nos 
cotovelos e, edipando todas as relações, se 
colocava no lugar, ao mesmo tempo, do pai e 
da mãe, usufruindo prazeres proibidos de 
amigos de ambos os sexos. 

Ao chegar à escola, ficou entusiasmada com 
o autoritarismo da velha mestra, que 
chispava os olhos ao menor movimento 
‘desorganizado’ dos estudantes. Ainda na 
primeira aula, assistiu a uma sessão de 
palmatória e gozou abertamente ao ver um 
colega, novato como ela, ser submetido à ira 
da professora, por ter apenas feito uma 
pergunta que considerava normal. 

Ali mesmo, naquele momento, Coronela 
sentiu brotar dentro dela a vocação pelo 
magistério, porque poderia mandar sem 
contestações e, principalmente, aplicar a 
palmatória sem dó nem piedade. A mestra 
escolar estava bem velha mesmo e ela, tão 
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logo crescesse, poderia substituí-la com 
muitas vantagens. 

E, de ano em ano, foi acumulando todos os 
tipos e todas as espécies de autoritarismos 
possíveis de aplicar em subalternos 
indefesos; no caso, nos alunos. Desenvolveu 
uma linguagem própria, semeada de motejos 
picantes, de frases irônicas e de ciladas 
verbais. 

Na adolescência, para embasar um trabalho 
escolar, precisou pesquisar sobre as origens 
da sátira. A palavra ‘satiro’, designação de 
um semideus rústico e lúbrico, com corpo de 
gente e mente de bode, despertou nela todo 
um sentimento de empatia, pois era assim 
que se sentia: um corpo de mulher com 
mente de cabra em eterno cio. 

Ávida em tudo e por tudo, comia tudo o que 
coubesse no estômago e bebia tudo o que 
fosse picante e/ou ardente. Vivia 
intensamente, empurrada por uma ansiedade 
ilimitada, buscando o máximo de tudo com 
uma sofreguidão permanente. 

Ao mesmo tempo em que engolia tudo como 
se fosse um sorvedouro insaciável, exercia a 
tirania sobre os colegas e sobre as demais 
pessoas, com sadismo refinado. 

Paralelamente a esse intenso interesse por 
depravações sexuais, Coronela ia 
consolidando a aprendizagem do 
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comportamento do pai, que acumulava 
dinheiro e poder a custa de enganações das 
mais diversas. Desenvolveu habilidade para 
usurpar frutas e ideias. Cada uma no seu 
campo: frutas para o corpo; ideias para a 
mente. 

Mordaz, disfarçada e intrigante, traindo e 
enganando até as pessoas mais chegadas, 
usava artimanhas para alcançar o que quer 
que desejasse. Assim armada, dobrou os 
irmãos, dominou os tios e conquistou um 
marido, que, como todas as vítimas dela, 
fugiu tão logo o sofrimento passou a ser 
maior que o prazer. 

O homem foi descartado como tudo o mais 
que Coronela descartou na vida, mas – nesse 
caso – sobrou um feto, que agora era só 
dela. Podia, por isso, projetar para a futura 
criança a vida que ela – mãe – bem 
entendesse. 

O menino nasceu sadio e silencioso. Bem 
diferente dela. O que contribuía para uma 
boa relação entre eles: ela superativa e ele 
completamente passivo, à mercê dela. Por 
isso, viveram os vinte anos seguintes na 
maior harmonia. 

Harmonia, então, abalada pelo 
amadurecimento do filho, que se tornava 
adulto e ia aos poucos construindo os 
próprios espaços. Resolveu morar sozinho e 
viver a vida dele. 
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Com a emancipação do filho, Coronela, livre 
e solta, voltou aos tempos de colegial: 
flertava com todos os homens e exibia aquele 
vasto repertório de obscenidades. Encontrava 
na internet espaços para dar asas à 
imaginação e muitos interessados em 
parcerias libidinosas. Espalhava toda a 
lascívia e a envolvente sensualidade sobre os 
seus contatos, construindo uma sólida 
imagem de cabrita insaciável. 

 

Pelos sítios pornográficos, circulava a ideia de 
que os parceiros mais potentes eram os 
motoristas de caminhão; quanto maior o 
caminhão, melhor seria o desempenho sexual 
do motorista.  
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Procurou, então, por um desses invejáveis 
garanhões e foi imediatamente carregada por 
viagens terrestres e sexuais. 

Foi nessa fase que descobriu, pela boca do 
caminhoneiro, que o pai dela – coronel de 
respeito – tinha sido um mulherengo famoso 
por suas esbórnias em todos os bordéis da 
região e também nos da Capital. Gastava 
fortunas em comilanças e em orgias 
ruidosas; chegava, mandava fechar a ‘casa’ e 
passava dias na maior festa. 

O coronel teve amantes e filhos avulsos, em 
quantidade e variedade. Foi um hedonista 
convicto. 

Coronela encontrava, finalmente, desculpas 
para a devassidão em que vivia; tinha a 
quem puxar. 

E foram meses de muita luxuria, de muitas 
aventuras. Até chegar o dia em que o 
caminhoneiro enjoou dela, a paixão amornou 
e ela se sentiu desprezada. 

Voltou para a Terra Natal, abriu as janelas da 
casa e deixou o mofo ir embora. 
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BEBÊ TROCADO 
 

Foi o próprio Pereira quem me contou a vida 
amorosa dele, naqueles tempos. 

Era jovem e foi montando naturalmente a 
construção da vida. Estudo, emprego, um 
pedaço de chão, uma pequena casa, ... ia se 
fazendo um ‘bom partido’. 

As moças reconheciam. Incorporou uma 
delas à construção da vida dele. Estavam 
apaixonados. Não seria tanto, se não fosse 
impedido. Logo que o pai dela se deu conta 
de que o namoro era sério, despejou, sem dó 
nem remorso: 

-Seu Pereira, me desculpe o agravo, mas 
gente da sua cor não fica bem na minha 
família. 

-Pois, veja que sou um pouco moreno, mas 
nem tanto.  

A filha, que era bem branca, gostava do que 
o pai considerava um defeito. Por isso, ficou 
do lado do namorado, que parecia amar cada 
vez mais. 

O pai da moça tinha dinheiro e mando 
político, não ia permitir tal derrota. Arranjou 
um janota para substituir o Pereira. Colocou 
até o rapaz à frente dos negócios da família. 
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Foi prensando aqui, chantageando ali... por 
fim a filha cedeu, pois o pai ameaçava passar 
toda a fortuna para o ‘noivo oficial’. Até 
ajeitou e organizou um festão de casamento. 

Na véspera, a noiva procurou o Pereira e 
garantiu: 

-Caso com quem meu pai manda, mas antes 
de tudo serei tua; é você quem eu amo. 

Assim, fizeram a lua-de-mel adúltera na 
noite anterior à cerimônia religiosa, que teve 
noiva feliz, de véu e grinalda, padrinhos, 
benção e tudo o mais. 

A vida foi andando: obrigação com o marido; 
pensamento com o Pereira, esse mesmo que 
me contava o causo. 

-A essa altura fiquei indignado... 

-Indignado por quê? 

-Porque eu também só pensava nela. E o 
marido dela nem ligava pra nós dois. 

-Ô Pereira, deixa de enrolar. Só falta dizer 
que ele nem percebia... 

-Ou fingia não perceber. 

Aí, nasceu o primogênito. Um filhote taludo, 
moreno no mais. Que emoção! Nem 
repararam na cor. Pereira ficou na dele. Só 
olhando... 

No início, todo bebê é meio vermelho e 
lustro. No entanto, os banhos diários e o sol 
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foram bronzeando o garoto. E as pessoas 
falando, comentando. 

 
Passado um mês, estava a família, com 
advogado e tudo, acusando o hospital de 
‘troca de bebês’. Puro desleixo! 

Até hoje, a Justiça não decidiu quem tem 
razão. Nem encontraram outra criança 
nascida por aqueles dias, para verificar se 
houve permuta de recém-nascidos. 

 

 

 

 

 

 

 





Mario Tessari AMORES EFÊMEROS 

105 

 

 

 

ESTEPE FURADO 

 

Anne casou com Hans, porque se apaixonou 
por ele. 

Sei que não há novidade nisso e que iniciar 
uma narrativa com uma frase lógica em nada 
contribui para despertar a curiosidade de 
quem lê, mas você vai lembrar desse 
croniconto, com simpatia e com uma 
pontinha da malícia. 

Quando a gente casa, está casando com 
muito mais que um cônjuge e com uma casa. 
Pensamos em companhia, conforto, 
aconchego, filhos, ... enfim, queremos um 
lar. Anne era gente e tinha todos esses 
sonhos. 

Paquerar, pensar em casamento, analisar os 
candidatos, namorar, decidir onde morar, 
juntar dinheiro para isso, mobiliar o espaço, 
ajustar as vidas profissionais com a vida 
conjugal, casar, assumir as despesas 
domésticas e a manutenção do ‘ninho’, amar 
muito, sonhar com filhos, acompanhar os 
ciclos menstruais, tentar outros métodos, 
conversar com amigos mais chegados, 
estudar embriogênese, procurar um 
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especialista em reprodução humana, fazer 
tratamentos a base de hormônios, rezar, ... 
foram etapas para a realização desse projeto 
de vida. 

Quase todos os sonhos econômicos foram 
realizados, até com facilidade ou com sobras. 
No entanto, o ‘milagre’ da fecundação estava 
condenado a permanecer no desejo, pois 
descobriram que Hans, apesar de saudável e 
muito bonito, era estéril. 

Enquanto o tempo caminhava devagar pelas 
linhas do calendário, eles viviam 
silenciosamente aquela frustração, que aos 
poucos cedeu lugar a uma tênue esperança. 
A partir de possibilidades reais, é claro. Hans 
tinha lá seus problemas, porém Anne 
produzia óvulos mensais, férteis, saudáveis e 
desejosos de vida. Cada qual começou a 
pensar numa mesma possibilidade, bem 
próxima, mas indizível. 

Saindo ou chegando em casa, passavam 
diante de outro lar, semelhante ao deles na 
aparência visual, mas bem diferente nos sons 
ouvidos internamente. Enquanto na casa 
deles eram ouvidas apenas as vozes adultas 
de si mesmos, na casa ao lado, crianças 
choravam, riam, gritavam, ... aumentando 
ainda mais o desejo de terem, também eles, 
um fila de filhos. 

Pensavam individualmente, em segredo; mas 
era um pensamento comum. Ela se sentindo 
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um pouco adúltera; ele, abrindo mão de todo 
moralismo ocidental, principalmente do 
machismo que lhe dava o direito de ser o 
único parceiro sexual da esposa. Assim, 
passavam os dias pensando, mas não 
encontravam coragem para confessar um ao 
outro a aceitação de uma ideia ignóbil para 
ambos, mesmo que por razões diversas.  

Até que o segredo, acidentalmente, foi 
desvelado. Comemoraram a coincidência e, 
de consciências aliviadas, conversaram. 

Estavam liberados para planejar a execução 
do plano. Combinaram que ela procuraria 
demonstrar maior simpatia pelo vizinho, 
preparando condições para uma aproximação 
insuspeita. Uma vez mais íntimos, ela diria a 
ele da tristeza de não poder ter filhos, das 
tentativas frustradas, do veredicto médico 
sobre a impotência do marido e da intenção 
de engravidar, contando com a ajuda de um 
homem sensível. Como eram vizinhos e 
muito amigos, as oportunidades surgiriam 
espontaneamente. 

E assim fizeram: ele simulando distração, 
boa vontade; ela sendo simpática, puxando 
conversa, preparando o terreno. 
Simultaneamente, continuaram a registrar 
dados do ciclo menstrual, os dias de ovulação 
e as épocas férteis, para saber ao certo o 
momento de colher o sêmen. 
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Conforme planejado, o dia chegou e tudo 
transcorreu dentro do previsto. Agora, ela já 
estando grávida, o episódio ficaria esquecido. 
Mas... o ciclo menstrual se completou mais 
uma vez, renovando a frustração. 

De repente, o segredo pareceu enorme e 
impossível de esconder. Temiam que a 
vizinha soubesse da traição e que acabasse 
com a amizade de tantos anos. Chegaram a 
abandonar a coleta de dados e o sonho de ter 
um filho. Mas, foi só por uns dias: passado 
um mês, voltaram ao assunto, considerando 
que poderia ter havido alguma dificuldade, 
porque tudo teria acontecido em clima tenso, 
às pressas e sem a necessária coincidência 
com o momento da ovulação. Afinal, a 
situação já estava arranjada e seria preciso 
apenas repetir a operação. 

E a operação foi repetida... várias vezes, 
sempre sem sucesso. Já estava virando 
rotina e Hans decidiu interromper a série de 
tentativas. No entanto, o vizinho tinha se 
apaixonado e pressionava Anne para outros 
encontros amorosos. Isso levou o casal a 
contra-atacar, exigindo uma explicação para 
a não-consumação da gravidez. Colocaram, 
como condição da continuidade, que o 
vizinho aceitasse se submeter a um 
espermograma. 

E ele aceitou, com a segurança de um 
garanhão. 
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Infelizmente, o resultado comprovou que o 
vizinho também era infértil. 

 
Ele protelou ao máximo admitir, mas 
fraquejou diante dos olhos suplicantes da 
‘vítima’ e confessou estar muito mais 
decepcionado por ser ‘um pai sem filhos’, 
diante da evidência da infidelidade da 
esposa. 

Assim, eram dois conflitos: Anne tinha sido 
vítima de relações sexuais infrutíferas e os 
filhos da casa ao lado não eram do vizinho. 
Para piorar, o estado geral de abatimento 
despertou as suspeitas da vizinha, que 
rapidamente chegou à verdade e teve, por 
sua vez, de buscar explicações convincentes. 
De nada adiantou repetir que os seus filhos 
foram uma benção de deus. 
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BAHIANO BATE-PAU 

 

Bahiano Bate-pau gostava de fazer 
massagem forte no rosto das mulheres. 

Soldado rijo, cuidador de garimpo, se 
constituiu no terror do sexo oposto, com 
fama de ser um valente covarde. No Garimpo 
de Piranhas, onde fez história, nem mesmo 
as trecheiras estavam livres de receber 
bofetadas em ambas as faces. 

Garimpo é sítio violento, em que a morte é 
companheira constante e não mais 
impressiona. Pode ser seguida de 
escalpamento da face, para dificultar o 
reconhecimento das vítimas. Os motivos 
podem ser os mais diversos, variando de 
uma simples bebedeira entre ‘amigos’ até o 
roubo de ouro. Por esse último motivo, além 
de matar o ladrão, também é costume 
decepar as orelhas, os dedos ou as mãos 
dele. 

O principal meio de transporte para aquele 
garimpo era o avião monomotor, decolando 
da pista de Itaituba, na época, um dos 
aeroportos mais movimentados do Brasil e, 
por incrível que pareça, sem serviço algum 
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de orientação ao voo. Diariamente, 
decolavam e aterravam dezenas de aviões, 
via de regra com excesso de carga, 
transportando pessoas lotadas de ilusões e 
de cobiça; porém, vazias de qualquer 
piedade. A comunicação e o controle eram 
visuais, de piloto para piloto, popularmente 
chamados de ‘aviadores’. 

Existiam outras possibilidades de locomoção, 
pelo rio ou pela floresta, porém, não era 
empreitada para leigos. Para essas 
alternativas de transporte, era fundamental 
contar sempre com um navegador ou um 
trecheiro, que conhecesse bem o caminho. 
As viagens duravam três horas de voo, 
alguns dias de barco ou semanas a pé. 

Foi nessa guerra que vicejou Bahiano Bate-
pau. Nos bares e pensões improvisados na 
selva, todos conheciam e respeitavam a fera. 
Principalmente as mulheres, pois era famosa 
a forma com que ele demonstrava carinho. 
Presenteava suas amantes com tabefes 
repentinos e violentos. Por isso, homens e 
mulheres – todos – queriam ver a pele dele 
secando ao sol. 

O ano de 1997 terminou mal para o facínora. 
Ele inclinou o coração para os requebros de 
Raimunda Goiana, mulher cara, dona do 
próprio nariz; dessas que escolhem os lençóis 
onde deitar. Arrastou asa, cantou, sorriu e 
ameaçou. A conquista e a posse estavam 
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encaminhadas. Raimunda fingia não ver, mas 
se sentia atraída pelo homem. Só dispensava 
as bofetadas; o resto até que a excitava... 

Assim, estava faltando só um toquezinho 
final e ele, naquele dia, resolveu avançar 
mais esse pequeno passo.  

Encontrou Raimunda no Bar da Fátima, um 
covil fincado na beira da corruptela. Convidou 
a ‘dama’ para sentar e beber ‘alguma coisa’. 
E... ela estava com sede. 

Uma vez com os braços apoiados sobre a 
mesa, encomendaram bebidas fortes; aliás, 
as preferidas pelos dois. 

 

 

Beberam com avidez, entre uma tentativa e 
outra de domínio. Cada qual mais orgulhoso; 
talvez, mais apaixonado. 

Parecia uma dança diferente, sem sopapos. 
Porém, Bahiano Bate-pau só seguia a mesma 
cartilha: bater no rosto da pessoa escolhida 
para o amor. Raimunda esquivou-se a tempo 
e foi logo avisando que, com ela, era 
diferente; que nela jamais um homem 
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bateria. E, se batesse, estava condenado à 
morte. Mostrou a ele a peixeira lustra de 
tanto cortar atrevido. 

Pois o efeito foi contrário: aí que ele se 
interessou de vez. Era tempero excessivo 
para caldo fervente. Tanto foi que o Bahiano 
Bate-pau sentiu imensa vontade de tirar 
água do joelho. Dizendo que preferia copular 
com a bexiga vazia, escondeu a razão 
principal: queria preparar uma cilada. 

Na volta, apresentou armas... isto é, um 
revólver calibre 38 mm, com o cano 
levemente descascado pelo uso frequente, e 
a calça aberta. 

Foi logo perguntando: 

-Prefere apanhar antes ou depois? 

O homem não tinha juízo, não sabia com 
quem estava lidando... 

Raimunda foi levantando bem devagar, 
estudando a cara dele. Já de pé, falou 
baixinho, mas com energia: 

-Em mim, homem nenhum bate. Muito 
menos um cagão como você. 

Ele arredou um pouco, espremeu os olhos e 
abriu as ventas para aspirar todo o ar do 
lugar. Fátima e todos os outros que ali 
estavam engoliam a seco, com as pernas 
bambas, em movimentos ondulatórios e 
inconstantes. 
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Ainda pregado no assoalho, o Bahiano 
resolveu galantear a cor da pele de 
Raimunda. Ela reagiu. Pouco mais que um 
intercâmbio de palavrões. Ele 
segurava o revólver com a 
mão esquerda, firme. No 
exato momento em que a 
mão direita se ergueu para 
atingir o rosto dela, um 22 
que espiava pelas pregas da 
saia vomitou um grumo de 

chumbo, 
que 
atingiu a 
têmpora esquerda, 
atravessou a massa 
encefálica e foi se alojar 
no parietal direito. 

Silêncio mortal. Literalmente. Ninguém se 
mexia. Todos olhavam fixamente para a 
cabeça transpassada. 

Viram brotar um fio de sangue por entre os 
dentes revestidos com ouro. Outros fios 
vermelhos saíram do nariz e dos ouvidos do 
valentão, que permaneceu alguns segundos 
de pé, olhando para ela como um vivo-
morto. Nisso, o silêncio foi preenchido pela 
voz segura da justiceira: 

-Esse cachorro nunca mais vai bater em rosto 
de mulher. 
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Ela esperou ele cair de cara no chão e saiu 
solenemente. 
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BANHO PROIBIDO 

 

O Nelmar sentiu-se mal numa festa de 
aniversário. Porre não era; velhice, também 
não... Mas, vai que o homem morre... Então, 
os amigos resolveram levá-lo ao hospital. 

O médico renovou a dúvida. Não havia 
indícios de doença. Poderia ser o coração... 
Por nada os amigos estariam preocupados. 
Logo, por precaução, deixou-o internado, sob 
observação. 

Como não era doente nem disso nem 
daquilo, colocaram-no na ala dos 
convalescentes, muito pouco usada. Deram-
lhe um banho e uma sopinha quente. Depois, 
puseram-no dormir. 

Tanto dormiu que para a madrugada não 
sobrou sono; se deixou ficar na cama. Já 
fazia algum tempo que a enfermeira veio 
tomar o pulso, medir a temperatura e a 
pressão sanguínea. Nada de remédios ou 
recomendações. A madrugada era só silêncio. 

De repente, a porta abriu-se devagar, sem 
ruídos. Só uma fresta. Por ela, uma figura 
feminina esgueirou-se, após dar uma última 
espiada para o corredor. Trazia uma pequena 
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sacola. Sem acender a luz, encostou-se na 
cama junto à porta, bem a sua frente. 

O Nelmar permanecia quieto 
nas cobertas, seguindo os 
movimentos da moça. 
Achou esquisito ela entrar 
sem bater... 

As enfermeiras sempre 
chegam num repente, 
pedem licença batendo com 

os joelhos dos dedos na madeira e, sem 
esperar a concessão da licença, invadem o 
quarto, literalmente. Essa, não. Entrou 
furtivamente e nem se dirigiu a ele... Ficou 
observando... 

A moça cantarolou uma música 
romântica, num tom muito suave. 
Quase um murmúrio. A penumbra 
do quarto impedia distinguir, com 
precisão, as feições dela. Somente 
se mostravam a roupa branca, a 
estatura média, o corpo esbelto e 
o cabelo louro. 

Passados alguns instantes, ela 
tirou os sapatos e o guarda-pó. 
Em seguida, lentamente, desfez-
se de cada peça do vestuário, examinando o 
próprio corpo com mãos deslizantes, 
apalpando curvas e côncavos, penteando os 
cabelos com os dedos, acariciando a pele. 
Sem pressa alguma, dobrou a blusa e 
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guardou parte das roupas no fundo da 
sacola. 

E o Nelmar continuava firme. Respirava 
metade do fôlego, num supremo esforço para 
manter o silêncio. Seu coração, sob suspeita 
de enguiço, pulava de um lado para o outro, 
como um passarinho selvagem que tivesse 
descoberto, há instantes, que estava preso 
na gaiola do peito. 

A mulher parou de cantar e começou a fazer 
ginástica, sem muita disciplina; sem esforço. 
Repetia três, quatro vezes um movimento, 
respirava fundo, saltitava, descansava e 
iniciava nova série de exercícios. Finalmente, 
satisfeita, foi para o chuveiro; ainda sem 
acender as luzes. 

O Nelmar aproveitou para se ajeitar na cama 
e respirar o atrasado. Acomodou-se melhor, 
aquietou o coração e ficou à espera. Do 
chuveiro, além do barulho d´água, vinham 
pedaços de música, uns lamentos dengosos. 
Um cheiro maravilhoso de mulher nova 
tomou conta do ar. E o bem-aventurado 
doente, abrindo todos os sentidos, sorvia, 
sofregamente, as dádivas da natureza, 
naquela manifestação primaveril, 
extemporânea e imprevista. 

A mulher vestiu-se sem pressa. Cada peça 
colocada era analisada com ternura, 
observada com intimidade. Aos poucos, 
escondia-se o tesouro. Recomposta a 



Mario Tessari AMORES EFÊMEROS - Banho Proibido 

120 

indumentária, penteou-se demoradamente, 
até os cabelos secarem. Depois, recolheu 
seus pertences, suspirou longamente e saiu 
com o mesmo cuidado com que chegou. Sob 
a luz do corredor, conseguiu fixar a 
fisionomia dela; a beleza do corpo se refletia 
no rosto. 
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CHEIROS ATRAENTES 

 

Tão logo instalado o Porto de Imbituba, 
chegaram navios, marinheiros e funcionários 
públicos federais. Todos, de alguma forma, 
traziam dinheiro. Esses últimos, em especial, 
traziam quantias mensais, elevadas e 
regulares. 

 
A população recebia a todos com a alegria de 
quem vai lucrar. Recepção muito mais 
calorosa para os solteiros bem-assalariados, 
candidatos a marido que poderiam fazer a 
felicidade das jovens casadoiras. Pouco 
importavam os projetos de vida deles, beleza 
ou a feiura, as taras genéticas ou os defeitos 
de caráter. 
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Independente de quaisquer deformidades, 
eles passaram a ser os preferidos por 
meninas, adolescentes, debutantes, eleitoras, 
solteiras, noivas, casadas, separadas, 
desquitadas ou divorciadas. Todas queriam 
igualar o feito de Anita Garibaldi, 
conquistando um herói. 

José era funcionário público federal, solteiro, 
com um bom salário e ingênuo na quantia 
certa. Tão logo acomodou a bagagem na 
‘república’, saiu para conhecer a cidade e, de 
imediato, percebeu que havia pouco o que 
fazer, além de trabalhar no escritório. Fora 
do expediente, entre as opções disponíveis, 
estavam bares, bailes, flertes, namoros, ... 

Maria era moça solteira, filha de família 
tradicional e sem interesses profissionais; 
passava os dias e as noites sonhando com 
príncipes encantados, uma boa casa para 
morar, garantia de abastecimento alimentar 
e de um futuro tranquilo. Imaginava 
continuar habitando a classe média. 

Daí a casarem essas expectativas 
complementares foi um tisco. Olhares, mãos, 
beijos, ... e a imagem de um casal perfeito. 

Apenas imagem. O íntimo das pessoas se 
esconde por trás das imagens. Ele desfilava 
com a princesa local; ela fervia em 
hormônios, insatisfeita com a sobriedade do 
rapaz, por demais recatado e moderado nas 
relações. 
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Mas, mesmo assim, o namoro foi ganhando 
corpo e colocando fotos nas colunas sociais 
dos jornais e revistas da região. As famílias 
de ambos viam como promissor esse 
casamento. Mais um ramo da imensa árvore 
da burguesia ganhava forma. 

Como de hábito, namoravam nas quartas e 
nos sábados, sendo que, nesses últimos, 
tinham a permissão paterna para avançar um 
pouco mais no horário. Afinal, no dia 
seguinte, todos dormiriam até tarde. 

Porém, no meio da semana, tão logo o cuco 
anunciasse a marca de 21 horas, o pai da 
moça tossia e resmungava, informando o fim 
da sessão. O moço, então, dava o beijinho de 
boa-noite, entrava no carro e ia para a 
república, onde os colegas de estalagem 
ainda conversavam diante da TV ligada. 

O pai e a mãe e o resto da família, todos iam 
colocar os pés sob os lençóis. Nem todos. 
Maria, com a desculpa de alguma leitura 
romântica, no aconchego do quarto, 
esperava iniciarem os roncos familiares. 

Então, vestia roupas pardas, da cor da 
penumbra, e calçava sapatos de solas 
macias, que era para caminhar em silêncio. 
Abria a porta, fechava a porta, girava a 
chave e caminhava até o porto, que ficava a 
três quadras dali. Ali, ela era conhecida e ... 
esperada. 
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Os estivadores estavam acostumados a 
resolver os problemas da moça. Inclusive o 
chefe. Havia até uma certa organização 
montada especialmente para esse fim. Cada 
homem deixava por instantes o trabalho, 
com a desculpa de ir ao banheiro, e entrava 
num pequeno depósito onde eram guardados 
os apetrechos pessoais. 

 
O povo sabia e relevava, afinal, Maria era da 
elite urbana e convinha dissimular. As amigas 
riam com ela, com um pouco de inveja. Só 
riam, porque faltava coragem para tentar tais 
aventuras. Os pais... se sabiam, disfarçavam 
muito bem, porque nem piscavam um olho. 

José, então, navegava na ingenuidade. Para 
ele, a namorada era um rosário de virtudes, 
cândida e honesta; depositava nela uma 



Mario Tessari AMORES EFÊMEROS - Cheiros Atraentes 

125 

confiança infinita. Jamais, imaginaria que ela, 
depois de trocar tantos beijos e amassos com 
o namorado, escapulia para o porto. 

Os colegas de trabalho, os companheiros de 
república e alguns amigos que granjeou 
desde a chegada, todos tentavam desvelar a 
traição, mas José levantava muros de 
indignação, considerando que os ‘delatores’ 
estavam com inveja e só queriam prejudicar 
aquele namoro, tão bonito, tão promissor. 

Um deles, num rompante de lealdade para 
com o traído, procurou Maria e questionou a 
promiscuidade. Ela se defendeu, alegando 
que agia por necessidade orgânica, que 
precisava saciar o corpo. Que os doces 
afagos do namorado eram insuficientes para 
acalmar a fúria sexual que a dominava; que 
ela era uma moça exuberante, vivendo 
plenamente a juventude. 

No entanto, ficava pendente de entendimento 
uma estranheza: por que com os estivadores 
do porto? Por que não procurava pessoas 
mais asseadas? Para pessoas civilizadas, 
parecia um absurdo se deitar com homens 
imundos e num muquifo, quando havia 
outras soluções mais higiênicas. 

Pois era exatamente isso que a atraía: o 
cheiro dos estivadores, o suar de 
trabalhadores braçais, a catinga, o bodum, a 
inhaca. 
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TIA HESTELINHA 

 

Clara Íris conheceu Josué na escola. A 
aproximação e o início do namoro também 
seguiam o ritmo da vida social. Assim, a 
amizade só poderia fluir para um matrimônio 
feliz...  não fosse a tia Hestelinha, que 
passou pela ‘primavera’ sem iniciar um 
namoro ou paquerar um colega de aula. 

Era uma época em que casar – de 
preferência, bem – era uma vocação e ser 
mulher casada uma profissão valorizada. As 
famílias, a Igreja e as escolas procuravam 
formar as moças para o casamento, para as 
prendas domésticas. 

Tia Hestelinha ou foi formada com excessivo 
rigor ou passou tempo demais no processo 
de formação ou terminou a formação depois 
da época de floração. Daí resultou uma 
exigência acima dos padrões do mercado de 
casamentos. 

Por causa disso, vivia implicando com a 
sobrinha e soprando maledicências nos 
ouvidos familiares; apontando transgressões 
imaginárias, pecados mortais cometidos à luz 
do dia, defeitos morais sob aparências de 
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normalidade, evidências de fraco 
desempenho sexual do namorado e 
presumíveis problemas genéticos para os 
possíveis descendentes. 

Por essas e por outras, a Clara Íris evitava se 
encontrar com o Josué em locais públicos ou 
em horários em que a Tia transitasse pelas 
imediações. Ah! Também, precisava evitar as 
‘amigas’ da Tia, porque elas contariam tudo, 
imediatamente, e aumentariam em muito os 
pecados cometidos nos ‘encontros 
libidinosos’. Enfim, namorava às escondidas. 

A perseguição era muita, mas ia relevando, 
pois sentia que o rapaz era mesmo especial: 
companheiro leal, honesto, trabalhador, 
gostava de ler e de estudar. Sabia que 
poderia construir com ele uma real ‘vida a 
dois’. As amigas pensavam da mesma forma; 
que eles formavam um par perfeito. Bastava 
que ela também se esforçasse por ser cada 
vez melhor. 

Tia Hestelinha, depois de gastar toda 
munição contra o pretendente, voltou-se 
contra a sobrinha, inventando calúnias, 
fofocando inverdades. Quando a resistência 
estava no limite, a Tia descobriu um segredo 
que a moça guardava com extremo esforço; 
uma bobagem de infância, que a 
envergonhava e tudo faria para manter 
incógnita. 
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A Tia, então, mostrou as cartas. Revelou 
conhecer detalhes do ‘erro’ e prometeu 
contar tudo ao namorado e ao resto da 
cidade também, caso 
ela não rompesse para 
sempre com o rapaz. 

Era mais do que suas 
forças poderiam 
suportar. Para não 
passar vergonha, 
procurou o Josué e acabou com o romance. 
Que ele fosse cuidar da vida dele, que ela 
queria era viver em paz. 

Tão logo soube da decisão, a Tia procurou a 
sobrinha, com elogios de toda ordem, 
prometendo apoio moral para ‘aquele 
momento tão difícil’. Prometeu também 
pagar metade dos custos de um curso 
superior, desde que ela não arranjasse outro 
namorado. 

Por seu lado, Josué, remoendo o amor 
proibido, prosseguiu nos estudos, arranjou 
trabalho, foi evoluindo, até se estabelecer 
profissionalmente. Diplomado e prestigiado 
na empresa em que trabalhava, logo virou 
‘um bom partido’ e não faltaram 
pretendentes qualificadas. 

Ainda pensou uma vez mais na primeira 
namorada, mas logo afastou a ideia, pois, 
casando com ela, estaria eternamente sob as 
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perseguições de Tia Hestelinha. Melhor 
esquecer o seu primeiro amor. 

Então, aos poucos, foi se liberando, 
aceitando e retribuindo sorrisos, frequentava 
algumas ‘festinhas’, conversava com as 
garotas e voltou a sonhar com a possibilidade 
de um bom casamento. Em especial, com 
uma moça tímida que insistia em fincar os 
olhos nele.  

Com a nova namorada, começaram a 
concretar os degraus do novo lar. 
Compraram um terreno, desenharam o 
croqui de uma casa, contrataram o 
construtor, viram as paredes subirem e o 
telhado cobrindo todo aquele sonho. A vida 
parecia dizer que, para ele, perder Clara Íris 
foi uma sorte. 

Depois da casa, vieram o casamento e a vida 
de casados. Tudo fizeram para que fosse um 
‘amor eterno’.  

Porém, a harmonia conjugal durou menos 
que um ano. Logo, os problemas começaram 
a entrar em casa e a vida virou uma colcha 
de silêncios desencontrados. Por força das 
pressões sociais e do capital investido, foram 
contornando as crises e gerando filhos. Três 
ao todo. Também eles, infelizes. 

Depois de 7 anos, eram dois estranhos 
vivendo sob o mesmo teto. Teto esse que já 
apresentava goteiras, com as quais ninguém 
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se preocupava, pois o casal já não tinha 
muito o que proteger das intempéries; as 
gotas gotejavam sobre a indiferença dos 
cinco. A casa, como as fisionomias deles, 
desbotava dia a dia, mostrando um 
semblante entristecido. Já não partilhavam 
sonhos; juntos carregavam apenas 
frustrações. 

Transcorridos 18 anos de um casamento sem 
perspectivas de melhoras, com a ajuda dos 
amigos, libertaram-se um do outro. Os filhos 
já estavam criados e poderiam entender que, 
na vida, nada é eterno. Eles próprios 
incentivavam a separação dos pais, pois 
sabiam que todos, com o desenlace, seriam 
menos infelizes. 

Para Clara Íris, essas foram duas décadas de 
semivida; deixado de lado o sonho de 
casamento feliz, dedicou-se ao trabalho, sem 
grandes pretensões. 

Numa tarde de sábado, a cidade meio vazia, 
com estabelecimentos comerciais à espera de 
clientes, ruas desertas, muita tranquilidade e 
silêncio; boa oportunidade para visitar o 
supermercado e perambular por entre as 
prateleiras, pesquisar preços e ler rótulos. 

Pois não há de ver que a Clara Íris e o Josué, 
simultaneamente, resolveram fazer isso? De 
repente, estavam de carrinhos alinhados, 
olhando para prateleiras opostas. Mas... as 
rodas dos veículos enroscaram e ambos 
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pediram desculpas ao mesmo tempo. Depois, 
riram a bom rir, dos carrinhos ‘atrapalhados’, 
deles próprios e da oportunidade para 
conversar um pouco. 

Estavam ainda bastante constrangidos. Ele, 
envergonhado pelo fracasso no casamento; 
ela, pela incompetência em arrumar outro 
namorado. Por isso, os primeiros assuntos 
foram triviais. Os preços que subiam bem 
mais que a inflação, o calor na rua e o ar 
condicionado nas lojas, ... 

E as palavras foram desvelando sentimentos, 
traindo segredos, contando sonhos. 
Acabaram falando do passado e dos azares 
costurados por Tia Hestelinha. Não fosse ela, 
talvez, até teria dado certo. Sim. Sem 
ilusões. Todo mundo tem seus problemas, 
mas... 

Ela perguntou pelos filhos dele. E ele disse 
que eram ‘pássaros criados’ voando por 
outros céus; que estavam casados e viviam 
em outras cidades, com suas famílias, com o 
trabalho deles, com a vida deles. Que ia, vez 
por outra, visitá-los, para rever os netos, 
para manter os vínculos. No entanto, 
estavam sempre muito ocupados, sem tempo 
para um ‘velho’. Mesmo as crianças; elas 
faziam muitos cursos, participavam de 
muitos eventos, viviam em ‘outro mundo’. 

Clara Íris, por sua vez, pouco tinha a contar; 
os dias da vida dela tinham sido mornos e 
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repetitivos. Continuava morando na casa 
deixada pelos pais; casa que só dava 
trabalho, por ser grande, velha e vazia. 
Agradecia pela saúde que tinha, pela paz 
desfrutada e pela aposentadoria que garantia 
o dinheiro das compras. 

Assim conversando, descobriram que cada 
um deles, durante todos aqueles anos, 
acompanhou o outro, à distância, em 
silêncio. Sabiam detalhes da vida oposta, 
como se juntos tivessem vivido aqueles 
fatos. Que, apesar da falta de iniciativa, o 
reencontro estava latente no íntimo deles. 
Que estava só faltando enroscarem as rodas 
dos carrinhos. 
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CONQUISTAS CEMITERIAIS 

 

-A rebeldia da Malu se contorcia dentro do 
limite da herança. 

-Como assim? A frase é bonita, tem tom 
poético, mas que quer dizer o quê? 

-Que a Malu sempre foi uma rebelde contida; 
dava seus gritos de independência, no 
entanto, eram gritos calculados, pois queria 
ser livre sem ser deserdada. 

-Ou seja: queria fazer o que queria; e o que 
ela queria – de fato – era continuar herdeira 
de um quarto da fortuna dos pais. 

-Isso mesmo. Queria transgredir as normas 
burguesas sem colocar em risco a meta 
maior. Foram muitas as loucuras que fez 
para desafiar a família. Como moça mimada, 
estava sempre cheia de vontades e a 
vontade, daquela vez, foi adotar um garoto. 

-Garoto? Adotar um filho? 

-Não. Adotar um namorado. 

-Entendo. Desfrutar de um atleta sexual... 

-Sim. Usufruir dos prazeres de namorar e se 
dizer namorada de um rapaz bem mais 
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jovem que ela, bonito, 
sensual e fogoso. Um 
semideus estonteante, 
porém, secreto. 

-Então, namoravam às 
escondidas? 

-No cemitério. 

-No cemitério? Por quê? 

-Para os pais não 
saberem. 

-Num motel, seria bem 
mais romântico... 

-E menos emocionante. 
Lembre: para Malu, o que contava era o 
tamanho da emoção. 

-E o rapaz não tinha medo dos mortos? 
Conseguia se concentrar na tarefa? 

-Tinha. Mas, o medo dos fantasmas era 
menor que a esperança de conseguir um 
emprego vitalício de genro. Imaginava ele 
que, com a gravidez da maluca, a família 
católica forçaria o casamento como última 
instância para a salvação da honra. 

-Mas, corria um risco: ter de viver, pelo resto 
da vida, com uma desmiolada... 

-É... teria. Mas, não teve. Ele, além de ser 
comandado pela regra número um do 
machismo – atender a todas as fêmeas 
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necessitadas –, pensava, um pouquinho. O 
suficiente para imaginar que, se a mulher 
não suportasse a pressão familiar por muito 
tempo, poderia ficar com um oitavo da 
herança. 

-Um oitavo? 

-Sim. Ela tinha três irmãos; logo, o 
patrimônio dos pais seria dividido por quatro. 
E a metade de um quarto é um oitavo. Se o 
divórcio fosse inevitável, ele ficaria com a 
oitava parte da fortuna, que, mesmo assim, 
ainda seria uma fortuna.  

-Só se o casamento fosse celebrado pelo 
regime de comunhão 
universal de bens... 

-Nem deu tempo de 
casar. Nem mesmo 
tempo de os pais 
ficarem sabendo que 
ela se deitava nua 
sobre as tumbas do 
Cemitério Municipal, 
nas noites de lua, nas 
noites sem luar e, 
mais raramente, nas 
noites de chuva. Muito 
antes disso, o rapaz 
tinha perdido o tesão e o sonho de garantir 
um lugar no restrito círculo ‘dos que vivem 
de rendas’. 
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-Seria o máximo se tornar um capitalista por 
desempenho sexual... 

-E aparecer nas colunas sociais como “marido 
de Fulana de Tal”. 

-O casamento foi badalado pelos soçalaites? 

-Nem badalado, nem noivado. Nem 
descoberto. A história ficou só na cabeça da 
Malu, como se fosse uma fantasia dela, pois 
o rapaz nem inscreveu essa aventura na lista 
das ‘conquistas amorosas’ dele. 
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PROGRAMA INTERROMPIDO 

 

Os dois casais frequentavam a mesma igreja, 
compravam no mesmo supermercado e, até, 
votavam no mesmo partido político. Eram 
amigos, se encontravam amiúde, 
conversavam, colaboravam reciprocamente, 
compartilhavam dos mesmos valores. E, 
como convém a bons cristãos, mantinham 
seus segredos em silêncio, principalmente os 
que atentavam contra os Dez Mandamentos 
da Santa Madre Igreja. 

Viviam na mesma faixa etária e, como todos 
nós, imaginavam jamais morrer. 

Porém, o 
marido de Eva 
quebrou a 
ilusão, 
acometido que 
foi de um 
infarto 
fulminante.  

A viúva foi 
muito consolada 
e acabou 
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conformada: a vida continua... 

E continuou assistindo missas, encontrando o 
casal amigo e costurando razões para viver. 
Com o apoio dos filhos, reformou a casa, 
adequando os espaços, que agora, para a 
viuvez, estavam muito vagos. Pintou as 
paredes com cores vivas, para apagar de vez 
o branco-gelo, preferência do falecido. 

Eva estava viúva, havia 3 anos, de um 
casamento pleno, no qual foram vividas 
todas as etapas do bem viver. Mas, não 
ficava ruminando recordações; recomeçou a 
vida, participava de grupos culturais e de 
grupos sociais, de excursões e de 
intercâmbios internacionais. Enfim, continuou 
aproveitando as oportunidades, mesmo que, 
agora, sozinha. 

A família estava sempre ao lado, mas filhos, 
noras, genros e netos vivem ocupados por 
trabalhos, estudos e lazeres mais próprios 
deles. Visitava amiúde a todos, passava um 
dia ali, outro acolá, porém não se atolava em 
alheamentos. Sentia-se viva, cheia de 
vontade de viver. Até o corpo se oferecia 
continuamente pronto para caminhar, nadar 
ou dançar. 

Continuou a sair com os casais que 
participavam de jantares-dançantes e de 
comemorações de aniversários.  Dentre esses 
casais, havia homens bem atraentes, 
charmosos, que mexiam com a imaginação 
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dela. Por isso, suas noites eram embaladas 
por sonhos eróticos.  

 

 

 

 

 

 

Desde os tempos 
de casada, sempre 
alimentara uma 
fantasia sexual por 
Marcos, daquele 
casal amigo. 

Mês passado, chegou a vez de ele enviuvar. 
Eva viu nisso, oportunidade para realizar sua 
fantasia. Afinal, a vida pode ser venturosa ou 
aventurosa. 

Como quem quer confortar, visitou o amigo e 
se ofereceu para ajudar na rotina doméstica, 
nalguma coisa que ele tivesse mais 
dificuldade. Marcos até que se virava, mas 
não conseguia dar o toque feminino que a 
falecida colocava em tudo. Assim, assentiu 
para pequenas contribuições, desde que isso 
não atrapalhasse a vida dela. 

E, é claro, não atrapalhava. Ao contrário, 
dava entretenimento e prazer. Começou 
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então a fazer pequenos serviços, como 
passar a roupa que a máquina lavava. Mudar 
as flores do vaso, que, sozinhas, não 
conseguiam sair dali. 

O amigo tempo foi desfazendo os tabus 
impostos pela lealdade para com os falecidos 
e já se tratavam com alguma intimidade. Não 
era amor, vontade de viver juntos para 
sempre; era mais uma paquera senil. Um 
dia, enfim, a virtude foi vencida e praticaram 
sexo e se deliciaram com a aventura. A partir 
dessa intimidade, passaram a se divertir, vez 
em quando. 

No entanto, quando já estavam acostumados 
com os ‘programas’, os filhos de Marcos 
resolveram levá-lo para morar com eles, em 
cidade distante. 
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A DOR DA VIRGINDADE 

 

No sertão, a honra da família estava na 
virgindade das solteiras. O pai tinha isso 
como lei e usaria o revólver para prevenir e, 
depois, para reparar a desgraça. 

Assim cresceu Orestina: sob a vigilância da 
honra. E a mãe era a encarregada de vigiar 
as filhas, que nasceram, cresceram e 
viveram... virgens. Por castigo divino, 
formaram uma pequena procissão; oito, ao 
todo. 

Ainda criança, ouvia insistentemente que a 
toda mulher sente uma dor atroz, durante a 
lua-de-mel, na sua primeira relação conjugal. 
Que esse era o castigo pelo pecado contra a 
castidade. Deus estava sempre atento e tudo 
via, mesmo a intimidade mais escondida. 

Dominada por esse temor, Orestina evitava 
toda a curiosidade freudiana, desde a 
primeira das primeiras infâncias. Não 
bastassem as frequentes e fervorosas rezas, 
benções e missas, havia o chicote pendurado 
atrás da porta para lembrar nas carnes 
externas as ameaças de dores internas. 
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Assim, antes de doer nas entranhas, a 
virgindade doía na mente a cada imagem, 
cena, lembrança, palavra ou pensamento que 
contivesse um mínimo de conteúdo erótico. 

E a profecia se concretizou na puberdade, 
fazendo sangrar a urina por uma semana a 
fio. Foi, para ela, uma experiência infernal; 
uma pequena amostra do que seria o castigo 
por atentar contra a castidade. 

Contou apenas para a mãe, que veio saber o 
porquê dela estar trancada e escondida no 
quartinho dos fundos, no escuro e em 
silêncio. Não queria comer e rezava 
ininterruptamente, jurando morrer em defesa 
da virgindade. 

Infelizmente, o sofrimento estava apenas 
começando. Todo mês, uns fogos dos 
infernos remexiam com seu ventre, atiçando 
o corpo para o pecado. Porém, dominada 
pela maldição, ela resistia até chegar a 
penitência vermelha, a qual vinha para 
redimir os pecados não cometidos. Temia 
morrer sangrando. 

Naquelas 
semanas, 
afastava o sono 
com medo de 
ser castigada por 
sonhos, pois o 
padre dizia que 
‘podemos pecar 
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por ações, por omissões e/ou por 
pensamentos’. 

E ocultava os trapos ensanguentados, para 
serem enterrados ao fim da penitência 
mensal, sempre às escondidas. 

Durante a 
adolescência, o 
demônio se 
mostrou 
incansável, 
sempre 
oferecendo 
tentações mais 
intensas e 
atraentes, cada vez mais provocantes. 
Amanhecia e anoitecia em martírio. As 
fantasias mentais instigando o corpo; os 
pecados da carne atormentando a mente. 

Por outro lado, o medo da dor das núpcias 
contribuiu para a decisão de jamais casar. 
Sofria até com casamento alheio. 
Acompanhava os casamentos religiosos com 
uma imensa pena das noivas, pois elas 
estavam prestes a passar pela grande dor. 

Quando o amor chegou, através de um moço 
loiro, vindo do estrangeiro, travou uma luta 
titânica contra as paixões que a impeliam 
para os braços dele. Desviava o olhar dos 
olhos dele, pois se sentia fraca para resistir à 
atração. Já não precisava do chicote ou dos 
gritos paternos para se manter afastada do 



Mario Tessari AMORES EFÊMEROS - A Dor da Virgindade 

146 

pecado. Mais rezava e mais se penitenciava 
para cumprir o dever de manter intacta a 
honra da família. 

Durou um verão essa agonia, até que uma 
moça de fora apareceu e desposou o 
tentador. Viu-se livre, mais uma vez, das 
garras do demônio. 

Ao completar os 30 anos, sentiu-se aliviada, 
pois era voz do povo de que mulher que não 
casasse até essa idade estaria condenada a 
benzer tormentas, a ser apenas uma tia 
solteirona. 

Porém, muito ao contrário, a quarta década 
da vida foi a mais complicada. Parecia que 
todas as tentações represadas estourassem 
de uma vez; o corpo ansiava pelo pecado, só 
possível de evitar com orações em voz alta e 
autoflagelação. Procurava descarregar todas 
as energias nos trabalhos: profissional, 
doméstico e social. 

E, no início da década seguinte, o pai, a mãe 
e os anjos mandaram ondas intermináveis de 
calor, a qualquer momento e nos lugares 
mais imprevisíveis. O máximo de martírio; os 
calores atacavam também durantes as 
missas, nas horas mais solenes. 

Viu a mãe morrer e reconheceu no semblante 
dela todos os sinais das provações e dos 
castigos por ter pecado tantas vezes contra a 
castidade. Nem mesmo escondendo a mãe 
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na sepultura, as imagens das punições 
divinas a abandonaram. Vivia cada vez mais 
atormentada. 

Finalmente, o algoz também morreu. Olhava 
para o pai morto, comemorando, enfim, a 
liberdade. Uma espécie de vingança 
impossível de ser realizada diretamente por 
ela. Agradecia ao câncer por tê-la ajudado a 
matar o pai. Mas, já era tarde demais para 
voltar a viver. 

Aos 72 anos de idade, arrependeu-se de ter 
cumprido a sina da família; queria encontrar 
e esmagar aquela dor da virgindade que a 
perseguiu por toda uma vida. Antes tivesse 
se entregado à dor física com que o pai a 
ameaçava, do que estar sedenta de sexo e 
não encontrar quem quisesse romper o selo. 

Agora, velha e pouco atraente, não 
conseguiria exorcizar a dor moral de proteger 
uma virgindade inútil e de não ter fugido de 
casa ou, até pior, de não ter enfrentado o pai 
e a mãe, atraindo um estuprador para dentro 
da própria casa, que a violentasse diante 
deles, descaradamente.  Um homem que a 
fizesse pecadora, mas que, em compensação, 
lhe desse dessa paz que via nas mulheres 
casadas. Um libertador que a tivesse livrado 
da dor da virgindade. 
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A INICIAÇÃO DE UM ANJO 

 

Quando Irmã Angélica descobriu as falcatruas 
na Congregação, abandonou a Fé e deixou de 
usar o hábito de freira, de cor cinza e de véu 
branco.  

Ela tinha nascido com aquela vivacidade que 
a fazia saltitar a todo instante. Estava 
constantemente encantada com a vida; vivia 
com simplicidade, candura e graça. Para ela, 
tudo era simples, sem maldade e 
extremamente emocionante. 

Quando menina, aprendeu a pedalar na 
bicicleta do avô, a qual pegava às escondidas 
e, na qual, precisava passar a perna pelo 
triângulo do quadro. Também, quando o avô 
vinha trazer o leite, subia na charrete e ia 
dar umas voltas não 
permitidas. Viver 
para ela era uma 
festa.  

Nos tempos em que 
andava vestida de 
monja, atraía a 
cobiça e o interesse 
sexual de 
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seminaristas, de padres, de leigos e de 
ateus.  

Colocava a ferver os hormônios e inundava 
as mentes deles com as mais diversas 
fantasias, de românticas a loucas. Muitos 
haviam tentado a ‘graça’, sem sucesso. 
Padres e compadres seguiam a ‘estrela guia’, 
iluminando o caminho com olhos de desejo e 
babando as ladeiras com salivas perdidas. 

Agora, sem a proteção das vestes monacais e 
sem madres a zelar por virgindades, uma 
multidão de machos se arrastavam atrás dela 
e ela continuava livre, leve e solta. E, 
principalmente, sem entender os interesses 
de todos eles. 

No dia em que a primeira gota de malícia 
pingou no espírito da ex-irmã-angélica, essa 
gota crítica produziu uma curiosidade prática; 
não bastava saber por quê; era preciso 
resolver a situação, IMEDIATAMENTE.  

E o escolhido foi Moisés. Como o primeiro, o 
bíblico, que foi ‘comissionado pelo Deus de 
Abraão’ para libertar os israelitas, com direito 
de passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho, 
abrindo caminho para a Terra Prometida. 
Nesse caso, a passear pelo paraíso durante o 
período das três semanas em que o mar não 
anda vermelho. 

Com aquela cara de coroinha confessado, 
perdoado, absolvido e comungado, ele 
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despejava sobre ela olhares carregados de 
meiguice. Para completar a aproximação, 
uma ‘amiga’ bem experiente ia indicando o 
caminho... Daí ao encontro íntimo, foi um 
pequeno passo. 

A atração física, carnal e afetiva contribuiu 
para o excelente desempenho sexual, de 
ambos. Em poucas horas, ex-irmã-angélica já 
havia constatado que os trinta anos que 
passou rezando para conquistar um lugar no 
céu foram 10.957 dias de tempo perdido. 
Agora, sem machucar os joelhos, ajoelhada 
ou em quaisquer outras posições, vivia no 
céu todas as vezes que desejasse: a vida 
virou um paraíso... por poucas semanas. 

Após conseguir realizar o sonho de meio 
milhar de concorrentes, o designado por deus 
caiu fora. Ele queria viver a magia da 
situação e não compartilhar a vida com ela. 
Tão logo a magia deixou de ofuscar a luz da 
realidade, ele foi trocando a ex-irmã-angélica 
por corpos mais jovens. Embora ela 
continuasse a viver com aquela alegria 
contagiante, o corpo dela já declinava das 
melhores formas e das melhores peles. 

Era uma competição sexual que dava prêmio 
só para o primeiro a chegar. E um prêmio 
fugaz, que queimava a si próprio, deixando 
em seu lugar apenas a lembrança da vitória. 

E ela ficou sem entender o porquê que a 
bolha de sabão sumiu. 
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SENSUALIDADE DIVINA 

 

Carla tinha dentro de si uma vontade infinita 
de ajudar a humanidade e via na vida 
religiosa uma possibilidade de realizar essa 
vocação e, ao mesmo tempo, de viajar, de 
conhecer o mundo. Sentia como se estivesse 
predestinada para essa missão de servir em 
comunidades que precisassem dela. 

Ingressou então em uma ordem religiosa que 
mantinha uma casa de formação em terras 
distantes. Passou pelo noviciado, pelos votos, 
recebeu o hábito e exerceu a missão 
humanitária em muitas regiões brasileiras. 
Esgotou a vontade de 
ajudar. 

Não por conta própria. É 
que, a cada missão, ia 
descobrindo os interesses 
que as autoridades 
envolvidas tinham em 
cada caso. Foi percebendo 
que era usada por todos, 
inclusive pelos ‘pobres’ 
que pensava estar 
ajudando. 
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Também, conseguia entender melhor as 
‘escrituras sagradas’ e se sentia enganada 
também como religiosa. Poucos padres e 
poucas freiras eram exemplos de santidade; 
a maioria só buscava conforto, comodidade e 
vida fácil. 

Por outro lado, o Brasil se redemocratizava e 
muitos idealistas estavam formando um 
partido político da classe operária, com os 
mesmos ideais que a levaram a ingressar no 
convento. Associou-se a eles, participando da 
formação das bases políticas dessa nova 
agremiação. Formou fileiras com eles e 
esqueceu da vida religiosa que havia roubado 
os melhores anos da vida dela. Estava com 
45 anos e poderia recomeçar a missão. 

Todos os revolucionários são afeitos ao amor, 
por isso, logo encontrou alguém que quisesse 
namorar. Mas, mal deu de beijar o homem, 
uma missão o chamou alhures. Teve um 
outro pretendente, que ficaria mais ao lado 
dela, mas, na aproximação, não deu liga. 

É claro que, nas hostes revolucionárias, havia 
outras mulheres, que passaram suas vidas 
não-exatamente rezando. Eram alcoviteiras 
experientes que iam enfiando minhocas na 
cabeça de Carla; iam ensinando as teorias e 
as práticas das artes do amor. Indicavam, 
inclusive, quais os rapazes que tinham 
melhor desempenho. 
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O João, por exemplo. Com aquela cara de 
tímido, sempre calado... Era bom de cama e 
vivia olhando de canto para ela. E quem não 
olharia? Apesar dos seus 45 anos mal 
vividos, tinha uma energia e uma vitalidade 
de encantar estátuas. 

Procurou se inscrever em um grupo 
encarregado de elaborar uns projetos de 
lutas populares. Assim, estaria ao lado dele e 
ambos teriam muito tempo para desenvolver 
as artes de amar. 

Começaram a praticar por ali mesmo, 
trocando carícias e beijos. Logo, estava 
confirmada a informação: o rapaz era muito 
sensual. Da semente ao broto, foi um sopro. 
Ele era muito carinhoso, tinha uma ternura 
inesgotável, vertendo pelos olhos. 

Passados os momentos de alfabetização 
sexual, Carla passou a desfrutar de encontros 
arrebatadores, cada vez mais frequentes. E 
ela acabou se apaixonando pelo rapaz. 

No entanto, ele tinha pouco mais que metade 
da idade dela, um corpo jovem e a pele lisa. 
Só queria transar com uma freira, para saber 
como que é a sensualidade divina. Ficava 
com ela na intimidade, mas evitava sair em 
público em companhia dela, ficar ao lado dela 
em eventos. Tinha vergonha de ‘andar com 
uma velha’. 
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Disfarçadamente, foi aos poucos se 
afastando, até sumir de vez. 

Meses mais tarde, encontrou com ele no 
mercado, acompanhado de uma moça 
grávida, possivelmente do filho deles. Correu 
e o abraçou, como a dizer: “Você foi meu um 
dia.” 

  



Mario Tessari AMORES EFÊMEROS 

157 

 

 

 

PRIMEIRA E ÚLTIMA NOITE DE UMA 
MULHER 

 

Quando Maria das Dores nasceu, a situação 
já era obscura e tensa. Os pais viviam 
fechados, cada qual no seu mundo. Ele saía 
cedo para o trabalho, sem horário para 
voltar; vivia no mundo e para o mundo. 
Enquanto isso, a mãe, abnegada e submissa, 
assumia o trabalho doméstico e o dever de 
gerar filhos. 

Maria das Dores cresceu ao som desse 
silêncio de frustrações. Uma palavra boa? Só 
nos diálogos imaginários com a pequena 
boneca de pano. Via a mãe trabalhando 
silenciosamente e evitava atrapalhar, pois 
sabia que não deveria interromper e não 
devia perguntar pelo pai, pelo 
comportamento estranho dele, que queria ser 
carinhoso, mas de um carinho ensaiado, 
como se fosse uma obrigação. 

E foram nascendo os irmãos. Primeiro, 
Belinha, que aprendeu cedo a viver pelos 
cantos, quieta, sem exigir atenção sobre si. 
Como Maria das Dores, aprendeu a viver a 
vida de faz-de-conta com bonecas e com 
amigos invisíveis. 
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Quando Belinha cresceu um pouco mais, as 
duas irmãs passaram a explorar o quintal, 
conversar com as crianças da vizinha que 
lavava roupa do outro lado da cerca de 
sarrafos. 

O terceiro filho nasceu homem. O pai 
comemorou, provavelmente imaginando que 
a criança seria igual a ele, dono do próprio 
nariz, companheiro nos negócios, desejado 
pelas mulheres, galante e conquistador. 

Por essa época, a mãe começou a ficar cada 
vez mais doente, muitas vezes não levantava 
da cama e, uma vez ou outra, o pai a levava 
ao médico para consultar ou para aplicar 
injeções. 

Agora, Maria das Dores tinha que ajudar 
bastante na cozinha, tinha de varrer a casa e 
o pátio, atender os irmãos, dar banho neles, 
cuidar que comessem corretamente, colocá-
los na cama, e, quando o sono não fosse 
avassalador, atender se eles se descobriam à 
noite. 

Mesmo estando doente, a mãe engravidou 
mais uma vez e lutou para que a criança 
nascesse sadia. Isso ela conseguiu, porém a 
caçula foi só mais uma ‘silenciosa’ na família 
de calados. 

Quando veio a primeira menstruação, Maria 
das Dores levou um susto, pensou que tinha 
se cortado, que estava doente como a mãe, 
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que sangraria até morrer. Se nem as coisas 
do dia-a-dia eram tratadas entre eles, muito 
menos uma ‘coisa vergonhosa’, que dizia 
respeito só a ela, que assim se tornava 
mulher. 

Nesse meio tempo, o pai já havia desistido 
do filho, pois esse, ao invés de seguir o 
exemplo paterno, tinha medo do pai, evitava 
falar com ele e se escondia antes que o pai 
chegasse em casa. E, como o pai não tinha 
hora para chegar, o menino começava a se 
esconder já no início da tarde. 

No entanto, não era sempre assim; aos 
domingos, todos vestiam suas melhores 
roupas e iam assistir a Santa Missa na Capela 
do lugar. Mais ainda se fosse dia de Festa da 
Padroeira, com procissão e quermesse. 

Nesse dias, sempre aparecia o fotógrafo da 
cidade e as famílias ‘tiravam retratos’ para 
colocar nas molduras que seriam 
dependuradas nas paredes. Nesses retratos, 
a família parecia ser uma família feliz. 

Foi numa dessas festas na comunidade, que 
Maria das Dores flertou pela primeira vez. 
Olhava timidamente para o rapaz e, quando 
ele se aproximou, conseguiram até trocar 
algumas palavras. Ficou um pouco animada, 
mas, dias depois, soube que ele já namorava 
outra moça. 
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Teve algumas outras oportunidades de 
namorar, mas pensava que namorar seria só 
conversar de mão dada, passear juntos nos 
domingos à tarde. Tão logo, os pretendentes 
ousassem um afago mais íntimo, tratava de 
se afastar e de evitar intimidades com o 
‘desaforado’. 

Quando terminou o Curso Normal, foi 
convidada pela diretora para trabalhar ali 
mesmo, pois tinha sido uma aluna brilhante, 
com comportamento bem reservado, o que 
convinha para um colégio religioso. E, em 
pouco tempo, Maria das Dores e a diretora 
estavam muito contentes com o trabalho; os 
alunos também gostavam muito da 
Professora Maria das Dores, que cada dia se 
aperfeiçoava mais na arte de educar. 

Ficava assim sem tempo para diversões, 
como as brincadeiras de criança e de 
adolescente: andar de bicicleta, nadar no rio 
ou jogar bola. Passava as manhãs e as tardes 
na escola, envolvida com o trabalho 
pedagógico, e preenchia os intervalos com os 
afazeres domésticos, cada vez mais 
exaustivos, pois os irmãos cresciam, inclusive 
na quantidade de comida necessária e na 
quantidade de roupa por lavar, passar e 
remendar. 

Já trabalhava há dois anos, quando o irmão 
sumiu de casa. Cansado da situação e 
receoso do pai, preferiu migrar para a terra 
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de um tio que morava distante. Apesar de 
todo apoio que lá recebeu, não conseguiu 
romper o silêncio em que foi criado. 

Maria das Dores, envolvida com o trabalho, 
esqueceu completamente que tinha um corpo 
de mulher. Vivia para o trabalho e para a 
família. O pai vigiava com atenção todos os 
que dela se aproximassem e ela própria, 
vendo a vida de sua mãe, nem queria saber 
de namorar ou de casar. Decidiu que jamais 
iria ter filhos. 

Quando Maria das Dores completou 40 anos, 
o pai morreu de enfarto fulminante. Porém, a 
autoridade dele permaneceu naquela casa, 
como se ali toda noite ele retornasse e 
colocasse aqueles olhos de tigre sobre cada 
um deles. Só agora, Maria das Dores 
percebia que o pai nem precisava estar 
presente para exercer todo o autoritarismo 
que anulava cada um deles. 

Por isso, a morte do pai não afetou a rotina 
da casa; todos viviam tristes, cabisbaixos, 
silenciosos. Passavam pelo tempo como 
sombras. Sem perceber, Maria das Dores já 
completava vinte e cinco anos de trabalho 
escolar. Logo a seguir, também a mãe 
faleceu. 

Essas duas condições davam a ela o direto de 
sair do circo, de iniciar nova vida. Tinha uns 
dinheiros guardados e conhecia muitas 
professoras da região, pois sempre se 
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encontravam em reuniões pedagógicas, em 
cursos ou em encontros de professores. 
Aposentada, poderia começar vida nova 
longe dali, comprar um apartamento, talvez 
conseguir ser diferente do que tinha sido até 
então.  

Participou de um concurso público, foi 
aprovada e assumiu um novo trabalho, que, 
no começo, inspirou medo, mas um medo 
diferente daquele que vivera na casa 
paterna. Era medo de não dar conta do 
recado. 

Mas, deu. Era estimada tanto quanto foi no 
primeiro emprego. O apartamento já estava 
montado, com uma cama de casal, com 
todos os eletrodomésticos necessários e com 
um pouco de conforto e de mimo. 

Uma colega de trabalho começou a falar de 
um irmão solteiro que morava nos Estados 
Unidos, trabalhando para ganhar dinheiro e 
depois retornar para o Brasil. Insistiu para 
que Maria das Dores escrevesse para os 
Estados Unidos e convencesse o irmão de 
que já era tempo de voltar; que a terra dele 
era o Brasil. 

Trocaram algumas cartas e foram se 
conhecendo, um pouco, sem que Maria das 
Dores precisasse se submeter a carícias ou a 
molestações. Ficou receosa quando descobriu 
que era mais velha do que ele, mas a amiga 
tranquilizou dizendo que isso era coisa de 
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antigamente; que agora as atrizes casavam 
com garotões com um terço da idade delas. 

Por outro lado, o rapaz ficou muito 
interessado pelo fato dela nunca ter 
namorado, ser virgem e bem ingênua. 

Ao final daquele ano, ele decidiu retornar à 
terra natal, para participar das 
comemorações do aniversário da irmã e para 
conhecer pessoalmente a ‘nova namorada’. 

Ele chegou todo determinado, cheio de 
vitórias a contar, experiências que poucos 
brasileiros tinham vivido. Conversava, 
conversava, ia se achegando, mas sem 
deixar claro se tinha vindo para ficar, se ia 
voltar, se queria casar, ... 
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Maria das Dores aceitava os assédios com 
muitas reservas, com timidez e receio. Logo 
percebeu que namorar era mais do que 
passear de mão dada, trocar beijinhos de 
despedida. O rapaz avançava no pedaço. 
Mas, aos poucos, ela foi assumindo a decisão 
de que queria saber como é que era esse 
outro jeito de namorar. Queria deixar de ser 
virgem; se transformar numa mulher 
completa. 

A colega de trabalho preparou uma grande 
festa de aniversário, pois havia anos que o 
único irmão morava nos Estados Unidos e 
todos queriam muito bem a ele. Inclusive ela. 
Os pais então, nem se fale. A festa tinha 
muito de-comer, pista de dança, bebidas 
quentes, ... 

Maria das Dores foi se animando, ficando 
alegre, dançando sem pudor. E o namorado 
cada vez mais aceso, mais excitado. Para os 
outros convidados, ficava cada vez mais 
evidente que aquela seria a noite de núpcias 
deles; menos para ela. Ela só queria se 
divertir, dançar e rir com os amigos. 

Mas, tanto dançou que cansou e resolver ir 
para casa. Ele prontamente acudiu: estava 
de carro e a levaria, com muito gosto. E 
levou. A viagem foi rápida. Pela pequena 
distância e pela emergência da situação. 

Chegaram ao pátio do condomínio. Convinha 
dar um beijo de despedidas. Só de 
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despedidas. Porém, o álcool, o aquecimento 
na pista de dança e as carícias sensuais 
transformaram o beijo ingênuo em beijo 
apaixonado. 

Ele propôs irem a um motel; ela se mostrou 
indignada. Tinha a casa dela; não queria 
saber de motéis. Era para o apartamento que 
iriam. 

E foram. Subiram rapidamente as escadas, 
ela abriu a porta, que era sem maçaneta e 
por isso bastou ser empurrada para se fechar 
atrás deles. 

Ela pensou em tirar a roupa com calma, para 
não amassar. Calma era o que ele não tinha. 
Em segundos, ela se viu nua diante de um 
homem nu, forte e corpulento, que avançou 
sobre ela e a jogou sobre a cama, dominando 
por completo aquele corpo miúdo. Sentia o 
sangue arder nas feridas e tentava sair 
debaixo daquela montanha. 

De repente, ele, ofegante, caiu sobre ela. 
Aproveitou para derrubar o peso e correr 
para o banheiro; precisava se lavar. Mas, foi 
agarrada e novamente jogada na cama. 
Repetidas vezes, viu a fera investindo outra 
vez e ela só querendo se livrar daquilo. 

Quando a máquina-humana parava sobre 
ela, se sentia sufocar sob um peso duas 
vezes maior do que o dela. Num esforço 
supremo, afastava o monstro, mas parecia 
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que isso ligava novamente a máquina e tudo 
recomeçava. Ele a arrebatava e ela ficava 
outra vez presa entre o colchão e o peso da 
fera. 

Parecia que o suplício jamais teria fim. 

Quando, finalmente, conseguiu gritar, ele se 
afastou assustado, vestiu apressadamente a 
roupa e saiu correndo do apartamento. 

Ela sentia o corpo em pedaços. Foi se lavar e 
sentiu um ardor queimando as entranhas. 
Voltou para o quarto para recuperar as 
forças, mas a cama estava ensanguentada e 
manchada por secreções. 

Dois dias mais tarde, ele a procurou todo 
feliz, pensando que ela estaria à espera, para 
outra batalha. Maria das Dores bateu a porta 
na cara do pretendente. 
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Quando criança, sempre ouvira a mãe 
falando que a vida de casada era um suplício. 
A ladainha era acompanhada de rituais como 
a queima de roupas do marido ou fugas 
desnorteadas. Essas lembranças agora 
estavam novamente acesas na memória 
dela. 

Tinha ouvido falar muito na ‘primeira noite de 
uma mulher’. Depois desse estupro 
permitido, fechou seu ciclo de buscas por 
amor. Tomou a decisão de que a sua 
primeira seria também a última noite. 
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FILHA DA MÃE 

 

Karla Regina nasceu sem raiz; despregada. 
Indomável de nascença. Sem chorar o 
primeiro choro, soltou uma cusparada e 
fechou a cara para os curiosos. Assumiu a 
própria vida, indiferente aos agrados da 
família ou às roupas doadas pela madrinha. 
Nem mamar mamou, guardando a fome só 
pra si. 

Se assim nasceu, como seria a menina? 
Daquele jeito: opiniática, teimosa e 
incontrolável. As cócegas não a faziam rir, 
dormia se quisesse, rejeitava alguns tipos de 
roupas, dispensou ajuda para dar os 
primeiros passos e caminhou em linha reta, 
com firmeza.  

Durante a infância, só brincava do jeito dela, 
sem sujeitar-se a regras de brincadeiras ou 
de jogos. E ninguém podia tocar nas bonecas 
dela. Adolesceu assim: independente, altiva, 
cheia de vontades. Meio desgarrada das 
normalidades, mas serena nas escolhas, 
segura nas decisões. Uma mulher fatal. 

Mesmo assim, deu pouco trabalho à família, 
pois aprendia tudo com muita facilidade; era 
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interessada pelas coisas dos livros e 
persistente nas tarefas escolares. 
Determinada nas preferências, cedo firmou 
objetivo: queria ser doutora. E passou pela 
pinguela do vestibular sem temores ou 
vacilos. 

Já ia pela metade do curso, quando tomou 
uma outra decisão: queria uma filha. Filha. 
Nada de machos. Uma filha: inteligente como 
ela, bonita como ela, livre como ela. 

Para concretizar o projeto, precisava de um  
espermatozoide. Podia ser um 
espermatozoide genérico; qualquer 
espermatozoide mesmo, pois a filha seria um 
clone dela e nada mais. Mas, os 
espermatozoides vivem bem escondidos em 
entranhas masculinas. Não há como apanhar 
algum espermatozoide distraído, esquecido 
dentro de algum livro, por exemplo. 

Sim. Difícil, mas possível de ser encontrado e 
de ser recolhido em condições de fertilizar 
um óvulo dela; qualquer um também, porque 
todos os óvulos dela eram excelentes. Como 
tudo o mais na vida dela, esse 
espermatozoide sairia de graça; bastava 
solicitar. 

Diariamente, voltando das aulas, deixava os 
olhos passearem pelas vitrines e ... viu, de 
repente, um portador de espermatozoides 
que poderia servir aos propósitos dela. 
Homem de meia-idade, bem constituído, 
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sereno e simpático, ... Haveria de prestar 
esse pequeno auxílio. Em segredo, é claro. E 
sem pedido de informações. Afinal, 
espermatozoides não falam, nem escutam. 

De fato, conseguiu de graça – e com graça – 
um espermatozoide quase anônimo. E a filha 
foi crescendo com a barriga. Ou a barriga da 
mãe crescendo com a filha, se julgarem mais 
lógico. 

Por isso, nas férias daquele verão, Karla 
Regina estava menos emburrada, menos 
agressiva, apesar de continuar sempre e 
mais no domínio de si mesma. Andava como 
o vento, sem paredes e sem controladores de 
velocidade. Ainda mais vaidosa, obstinada e 
isolada das pessoas ‘comuns’. 

No verão seguinte, trouxe a filha já vestida e 
engatinhando. 

De fato, parecia uma cópia da mãe: 
caprichosa e embirrada. Bonita; mais bonita 
até que a mãe. E a mãe compartilhava de 
todas as admirações, pois julgava serem 
também admirações por ela, pela 
inquestionável independência dela e por ter 
feito as melhores escolhas. 

A mãe de Karla Regina, que havia criado uma 
filha desembestada, agora tinha uma neta 
ainda mais incontrolável. E o pior. Com a 
notícia de que teria de guardar aquela alma 
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livre, por um ano, até que a doutora se 
formasse.  

Ficou cismando que seria um ano comprido; 
um ano de arrependimentos. Devia de ter 
colocado rédeas em Karla Regina, décadas 
atrás, e, agora, negado a guarda da neta. 

Porém, com o início do ano letivo, a futura 
doutora voltou para a academia e as duas 
passaram em maratona esse ano indesejado. 
Até que foi divertido, pois a menina era 
imprevisível, criativa e alegre. Andou com 9 
meses de idade e começou a falar antes do 
tempo considerado normal. E toda a família 
ajudava. Quer dizer: toda a família bajulava 
muito a ‘geniozinho’, a ponto dela ficar muito 
dengosa. 
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Aí, chegaram, a mãe e o diploma. A rotina 
tomou outro rumo. Karla Regina assumiu 
com energia a educação da filha, exigindo 
que ela controlasse os chiliques e as 
vaidades. E a menina ficou ainda mais 
querida por todos e se desenvolvia cada vez 
mais rápido. Falava com correção acadêmica, 
manifestava curiosidade exuberante e foi 
matriculada num curso de piano. 

A essas alturas da conversa, já andava como 
uma princesa e tinha perguntas e desejos 
diferentes do que se espera de uma criança. 
Como, por exemplo, “Cadê meu pai?” 

Todas as crianças iam pra igreja, pra praça 
ou pra casa da avó, ... na companhia dos 
pais; pai e mãe. Festa de aniversário, Natal e 
Páscoa: junto dos pais; pai e mãe. No 
entanto, Rafaela não tinha um pai para exibir 
nos eventos sociais. Quem fazia esse papel 
era o padrinho. 

O padrinho era muito bom, muito dedicado, 
mas Rafaela queria um pai, como o pai de 
todas as crianças da idade dela. E não um pai 
emprestado. Aceitava que o pai pudesse 
estar no cemitério, na Europa ou servindo o 
exército. Mas, sem pai não poderia ficar. 

No dia em que completava 3 anos de idade, 
exigiu solução: o padrinho não era pai dela e 
ela queria um pai como todo mundo tem 
direito. 
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Depois de um concílio familiar, Karla Regina 
teve de ceder e, ao menos, informar de 
quem era o espermatozoide que contribuiu 
para a concepção de Rafaela. 

A primeira tarefa foi passar novamente 
diante da loja e indicar para a comitiva qual 
era o ‘culpado’. Infelizmente, o ‘pai’ deveria 
estar escondido, pois não foi visto. Dia 
seguinte, outra invisão. Por isso, na terceira 
tentativa, o padrinho, que fazia parte da 
comitiva, entrou na loja e perguntou por um 
funcionário com uma aparência mais ou 
menos assim... 

... ele tinha saído da firma e nunca mais 
esteve por ali. 

Mas, e o endereço dele... ninguém sabia o 
endereço dele? Sabiam. Por isso, a comitiva 
foi para o local indicado. ... também dali, o 
‘homem’ tinha saído. Porém, sabiam onde 
trabalhava atualmente. Precisavam cumprir o 
prometido; por isso, a busca prosseguiu até 
encontrar o procurado, atendendo numa 
outra loja. 

Loja de tecidos. Com vastos balcões para 
expor e abrir roupas procuradas e/ou 
oferecidas. Pois, foi sobre um desses balcões 
que, dois dias depois, Rafaela foi colocada 
para apreciação do pai. Sim: apreciação do 
pai, nos dois sentidos: dela e do pai. Ambos 
se olharam, neutramente. Como mercadorias 
que não despertaram interesse. De ambos. 
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Rafaela ficou de olhos graúdos, fixos ‘naquele 
homem’, que o padrinho dizia ser pai dela. E 
ele contemplou a menina com frieza, como 
se fosse filha de alguma turista estrangeira. 

Passados alguns segundos, Rafaela espichou 
os braços para os ombros do padrinho, 
ganhou colo, voltou pra casa e nunca mais 
falou no assunto. 
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CASAMENTO-COMETA 

 

Para Rafael, estudar e trabalhar eram 
atividades prazerosas que proporcionavam 
crescimento pessoal e contribuíam para a 
realização de um projeto de vida à altura das 
tradições familiares, baseadas na ideia de 
que todo jovem deveria se tornar um adulto 
autônomo. 

Aluno aplicado, começou a trabalhar tão logo 
a lei permitiu e, ao alcançar a maioridade, já 
dirigia seu automóvel, de maneira sóbria e 
responsável. Morava com a mãe e com ela 
dividia as tarefas domésticas. Ou seja, era 
um ‘bom partido’ para as jovens casadoiras. 

No entanto, dentre as candidatas a uma vida 
estável e feliz, sempre há algumas 
espertalhonas, que buscam privilégios 
vitalícios no parasitismo social. Essas 
meninas recebem desde o berço mensagens 
subliminares (ou mesmo diretas) de que a 
meta delas deve ser sobreviver às custas dos 
outros, preferencialmente de um marido 
carinhoso. 

Além da moça, que é usada como isca, todos 
os demais membros da família contam com o 
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trabalho produtivo e rentável do ‘pato’ que 
eventualmente caia na armadilha. E, apesar 
de viverem na Era da Informação, são muitos 
os ingênuos que ficam presos nessa arapuca 
sexual. 

Natália foi diplomada com sobra de méritos 
nessa ‘escola técnica de caça ao marido’. 
Contava também com o exemplo de sucesso 
da irmã mais velha, com as experiências 
bem-sucedidas das primas e com um sem-
número de aulas práticas. Começou a 
praticar ainda na madrugada da vida. E 
praticava muito bem; comprava 
preservativos em embalagem hospitalar. 

Ao concluir a adolescência, já dominando 
muito bem as artes de amar, armou o bote 
em cima de um rapaz de família ‘bem de 
vida’. Foi mais fácil do que supunha, mas, 
logo percebeu que tinha falhado na avaliação 
da ‘peça’, por ter levado em conta apenas o 
comportamento em público do pretendido. 

Depois de ‘ficar’ com ele algumas vezes, com 
ele, ‘fugiu’ e foi tolerada pelos pais dele 
porque eles conheciam o comportamento 
doméstico do filho, que, nos eventos sociais, 
se mostrava um cavalheiro muito diferente 
do agressivo de todo-dia. Natália foi recebida 
como mais um passarinho no viveiro dele. 

Depois de passar uma semana ‘na casa dele’, 
sabia de cor e salteado que seria só mais um 
bichinho de estimação a sofrer os maus 
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tratos de um menino mimado. O pior era que 
tinha feito de tudo para engravidar e segurar 
bem firme a oportunidade. Agora, desiludida, 
tinha era que tomar muita xaropada para 
ficar livre de empecilho para novas 
investidas. 

Livre da gravidez e refeita do susto, partiu 
para uma segunda caçada. O alvo era um 
rapaz menos abastado e menos cobiçado e, 
talvez por isso, ele caiu na armadilha sem 
fazer barulho e se deixou dominar sem 
maiores alardes. No entanto, a sensualidade 
e o desempenho sexual estacionaram muito 
aquém do mínimo exigido por Natália. 

De nada adiantaram as ameaças dos pais 
dela de que não seria mais uma vez recebida 
de volta em casa, como caixa de bombons 
aberta e remexida. Os pais alegavam que o 
treinamento fora completo e que a irmã 
primogênita tinha sido bem mais eficiente, 
conseguindo agarrar um homem rico, na 
primeira tentativa. E, só depois de muita 
choradeira, concederam uma semana de 
‘hotel’, até ela agarrar um pato promissor. 

Natália tinha pouco tempo e muito menos 
ideia de onde iria arranjar, tão rapidamente, 
o tal marido. 

Durante as aulas, passou a prestar ainda 
menos atenção nas atividades escolares, pois 
a mente viajava de lá pra cá à cata de um 
pato de ocasião. Vistoriou e analisou cada 
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colega de classe, sem vislumbrar mais do 
que meninos como ela, que nem imaginavam 
qual profissão seguiriam. Situação sólida 
então... nem pensar. 

Porém, no pátio escolar, o número de colegas 
aumentava bem, inclusive em idade. Havia 
alguns até jubilados, mas esses eram 
repetentes tantas vezes justamente devido à 
incompetência e à idiotice. Precisava 
delimitar a amostra aos alunos com bom 
desempenho e, dentro desse critério, as 
possíveis vítimas teriam, no máximo, 18 
anos, na última série do Ensino Médio. 

Terceira série do Ensino Médio? Por que não 
havia pensado nisso antes? E no intervalo de 
aulas seguinte, concentrou os ataques nos 
formandos daquele ano, em especial, sobre 
aqueles que exerciam uma profissão e, mais 
pontualmente ainda, sobre os bem-sucedidos 
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profissionalmente. Outro pré-requisito: ser 
um rapaz inexperiente. 

Depois de peneirar por dois intervalos 
consecutivos, encontrou a presa ideal: o 
Rafael. Agora era hora de agir. Passo 
seguinte foi caminhar distraidamente pelo 
pátio e tropeçar nos pés do rapaz e se 
agarrar na roupa dele para não cair. A 
estratégia funcionou na primeira tropeçada, 
mesmo porque ela foi a primeira fêmea 
ativada que enroscou nele com aquele 
comportamento vem-cá-meu-bem. E, 
aproveitando a comoção do coitado, foi logo 
propondo outros tropeções, acrescentando 
que, fora da escola, ela poderia ter olhos e 
mãos bem mais sensuais. 

Natália aproveitou esses outros ‘tropeções’ 
para comprovar se as opiniões das colegas 
estavam corretas quanto ao futuro promissor 
da vítima. Depois de alguns encontros e de 
outras pesquisas, se sentiu segura de que o 
rapaz era um ‘bom partido’. Faltava testar o 
desempenho sexual, mas tinha uma forte 
intuição de que ele poderia até superar as 
expectativas. 

Informou a boa nova aos familiares e marcou 
data para apresentar o ‘bilhete premiado’. 
Precisava também se depositar na casa dele 
e parecia que tudo contribuía para o sucesso 
da caçada, pois a mãe do rapaz viajou 
naquele dia até à Terra Natal deles, para 
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resolver um pequeno problema financeiro. 
Logo, o pato estaria sozinho em casa; 
desprotegido e indefeso. 

Como era quarta-feira, dia de namorar, 
convidou o assustado colega de aula para 
levá-la para casa, depois que ele saísse do 
trabalho. E ele foi...  afogado 
em deslumbramento. Ia 
imaginando a surpresa da mãe 
ao saber da ‘sua conquista’. 

Para ele, o amor repentino 
comprovava que existe mesmo 
o tal de ‘amor à primeira 
vista’. Entrou nessa nuvem e 
vagou pelos céus da paixão, 
sem um mínimo senso de 
realidade; encantado com a 
facilidade e com a leveza com 
que entrava no clube dos 
namorados. 

Depois de uma dezena de quilômetros, 
chegaram à casa do pescador e de sua 
esposa, também ardilosa; casa outrossim 
daquela ninfa que apareceu – de graça – na 
vida de Rafael. Casa simples, acolhimento 
caloroso, sorrisos benevolentes, tudo muito 
favorável. Rafael sentiu-se ‘em casa’ e se 
entregou à nova família. 

Com a mesma fluidez com que foi recebido, 
foi também despachado, juntamente com a 
Natália e ... uma sacola de roupas ‘para 
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passar a noite’. Ao questionar o significado 
do ‘passar a noite’, recebeu a explicação 
sumária de que esse era o costume dela se 
demorar além da meia-noite e que poderia 
demorar um pouco mais. 

Ele tomou isso como indício da liberalidade 
de uma família ultramoderna. Ficou tão 
surpreso que nem lembrou das 
recomendações da mãe de ‘jamais levar 
mulher pra dentro de casa’. Nessa hora, 
esqueceu de tudo o mais, também. 

 
Hipótese de liberalidade comprovada tão logo 
transpuseram a porta da casa da mãe dele: 
ela começou a tirar a roupa e avançou 
fungando, liberada, sem traumas ou 
bloqueios morais. E ele não podia passar por 
frouxo; mais uma vez, esqueceu das 
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recomendações da mãe e esgotou as forças 
que deveriam mover o trabalho pelo resto da 
semana. 

Depois, dormiram até às seis horas da 
manhã, quando o pai dela, pelo celular, 
indagou onde é que ela estava. O pai 
mesmo, o homem que empurrou a filha para 
a casa do rapaz, com o intuito de criar uma 
obrigação moral. 

Rafael correu de um lado para o outro, 
tentando arrumar a bagunça e apagar 
qualquer mancha que pudesse denunciar 
para a mãe que uma mulher tivesse estado 
ali trazida por ele. Natália, ao contrário, 
procurava deixar provas ‘do crime’ e não 
demonstrava pressa alguma, pois ‘tudo 
estava consumado’. 

Assim, rumaram para a outra praia, para a 
casa dos pais dela: ele nervoso e desastrado; 
ela, satisfeita, esperançosa e feliz. De fato, 
os dois estavam certos: loteria para ela; 
tragédia para ele. 

De longe, Rafael viu que o pai dela estava 
esperando com o revólver na mão e uma 
cara de malvado. Nem bem ele estacionou o 
carro, foi ouvindo que podia ficar ali mesmo, 
para irem para a cidade tão logo abrisse o 
cartório, para consumar o casamento. Filha 
dele não ficava malfalada e nenhum dos dois 
precisava descer; muito menos deixaria a 
filha entrar em casa. E aproveitou o tempo 
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para instruir o ‘genro’ sobre procedimentos 
imediatos: vender o carro e desalojar o 
inquilino da outra casa da mãe dele, pois eles 
precisavam de um lugar para morar. 

Como já era hora de começar as aulas, 
Rafael aproveitou uma distração do ‘sogro’ e 
saiu em disparada, rumo à escola. A ‘noiva’ 
foi junto. 

Ele foi para a sala de aula, tremendo da 
cabeça aos pés, mais pálido que defunto 
albino; ela, radiante, ficou pelo pátio 
contando para todo mundo que tinha 
agarrado um pato, que ele era bom de cama 
e – o mais importante – que ela tinha tirado 
a virgindade dele. Depois, dentro da sala, 
perguntava insistentemente para a 
professora: “Agora eu vô sê feliz?” 

Mas, não era suficiente; precisava divulgar 
mais: até para a orientadora educacional, 
Natália foi contar toda a novela, 
comemorando a chegada da felicidade. Dizia 
com entusiasmo: “Casei. Vou ser muito 
feliz!” A orientadora, que conhecia todas as 
peripécias da rapariga, tomada de 
curiosidade, indagou: 

-Qual deles: o que te batia? Ou aquele 
entojado que quase te engravidou? 

-Não. 

-Aquele outro? 

-Não. 
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-Qual então? 

-O Rafael. 

-Que Rafael? 

-O Rafael do terceirão. 

-Mas como? Desde quando? 

-Tem quinze dias que a gente se conhece. 

-Agora, vá para a sala e preste atenção à 
aula. 

Mal a adolescente feliz saiu dali, chegou uma 
professora, solicitando que a orientadora 
fosse até a sala de aula buscar um aluno 
para conversar com ele, pois ele estava 
muito nervoso, dizendo para todo mundo que 
queria só namorar e que não queria casar. 
Quando parava de falar, acabava caindo em 
crise de choro e atrapalhava a concentração 
dos colegas e dela mesma. 

E foi o que ele confirmou imediatamente: 

-Queria só namorar, mas o pai dela me 
obrigou ficar pra sempre com a moça. 
Telefonei insistentemente para a minha mãe, 
mas o celular dela está fora de área. Estou 
desesperado. 

Susto maior foi quando a mãe entrou em 
área de cobertura e perguntou: 

-O que foi? 

-Mãe, deu merda. 
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-Como assim? 

Aí ele contou tudo entre soluços. Ele foi 
engambelado; a moça tinha dito para ele: 
“Ah! Tua mãe não tá em casa. Intão, vamô 
pra lá?” 

Ao meio-dia, os dois ‘recém-casados’ foram 
para a casa da mãe dele, que – a essas 
alturas – já estava em casa. Juntos e sem 
almoço, foram os três para a casa dos pais 
da moça (bem, não era mais moça, pois 
havia sido ‘desrespeitada...’). 

A recepção foi idêntica: 

-A minha filha aqui não entra: tem que casá. 

-Eles querem só namorar; são jovens demais 
para casar... 

-Que nada. Ele desonrou nossa filha... O que 
é que a vizinhança vai ficá falando? 

-Meu senhor, o mundo mudou, os jovens... 

-Sem conversa: vamô tudo pro cartório. 

Sem solução civilizada, voltaram para casa. A 
mãe telefonou para uma irmã dela, contou 
toda a tragédia e foi orientada a procurar o 
conselho tutelar, pois a moça era ‘de menor’ 
e estava sendo usada como ‘plano de 
investimento’. Seguindo esses conselhos, 
procurou as autoridades e recebeu o apoio 
que buscava. A Justiça responsabilizou os 
pais pela moça e pôs fim a esse casamento-
cometa. 
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A POMBA DA CATEDRAL 

 

A professora Daniela, tímida desde a infância, 
dedicou a juventude aos estudos e à 
qualificação profissional. Por isso e pelos 
dotes pessoais, era uma das melhores 
professoras da escola. Admirada por colegas, 
pais e alunos. Um símbolo na Educação. 

No entanto, deixou de dedicar tempo para o 
amor e chegava à meia-idade vivendo 
sozinha, sem um namorado ou um 
companheiro. Ela sentia – em si e em toda 
comunidade escolar – um desejo premente, a 
vontade de realizar esse sonho. 

Foi também nessa época que surgiram a 
internet e as redes sociais. Daniela teve 
dificuldades iniciais para lidar com teclados e 
mauses, mas superou os bloqueios mentais e 
passou a navegar com uma certa 
desenvoltura. 

Foi assim que teve um encontro virtual com 
Rodrigo, que residia em um município 
serrano. De mensagem em mensagem, 
foram se conhecendo, trocando fotos, 
construindo um namoro. Faltava o encontro 
corporal, o abraço físico. 
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Rodrigo precisou viajar para a capital, a 
serviço da empresa, e queria aproveitar a 
ocasião para conhecer a pretendente. 
Informou isso pela internet e aguardou 
orientações. 

A comunidade escolar acompanhava com 
entusiasmo os pequenos avanços 
sentimentais da professora e contribuía com 
palpites. Dentre eles, a escolha do local do 
desenlace. Sugestão acatada: átrio da 
Catedral Metropolitana. Então, os nubentes 
marcaram encontro para as 17 horas. 

Uma colega, imediatamente, se colocou à 
disposição para substituí-la nas aulas naquela 
tarde e a direção da escola liberou para que 
ela fosse ao encontro do amado. 

Daniela correu para casa, escolheu a melhor 
roupa que tinha, passou pelo cabeleireiro da 
esquina e, muito antes da hora marcada, foi 
para o local combinado. 

Atravessou a Praça XV sem gastar olhares 
com os aposentados que estavam jogando 
dominó e subiu as escadarias com pressa, 
como se estivesse atrasada. Ainda faltavam 
duas horas para o encontro. 

Aproveitou para entrar na catedral e rezar 
um pouco, agradecendo a oportunidade de – 
finalmente – ter um namorado, de sonhar 
com um casamento. De repente, levantou-se 
em um salto, com medo de que o rapaz 
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tivesse chegado antes do horário e, não a 
encontrando ali, tivesse ido embora. Por isso, 
decidiu rezar do lado de fora da porta, 
enquanto caminhava nervosamente, de um 
lado para o outro. 

A pomba que chocava seus ovos no alto do 
campanário não estava nervosa, mas 
cansada de permanecer na mesma posição e 
sentia os intestinos sobrecarregados com 
excrementos 
que 
deveriam 
ser 
despejados. 
Para isso, 
deixou os 
ovos por 
conta de um 
resto de 
calor do sol 
e alçou voo. 

Como ela desconhecia critérios técnicos ou 
éticos para fazer as suas 
necessidades, tão logo saiu do 
aconchego do ninho, abriu a 
cloaca e esvaziou os intestinos. 
Nem se deu ao trabalho de 
olhar para trás e acompanhar 
a queda daquela meleca 
quente sobre uma pessoa que 
andava nervosamente de um 



Mario Tessari AMORES EFÊMEROS - A Pomba da Catedral 

192 

lado paro o outro. 

A professora Daniela levou um banho de 
excrementos, que lambuzou o caprichado 
penteado do cabeleireiro Tilico, molhou o 
ombro e manchou muito a roupa 
domingueira.  

O susto foi tão grande 
que esqueceu até da 
razão pela qual estava 
no átrio da Catedral.  

Passado o 
susto, 
começou a 
vergonha, pois 
os transeuntes 
riam dela, uns 
risinhos 
amarelos e 
irônicos. 

Ao tomar consciência da realidade, deparou-
se com um dilema: correr para casa, tomar 
um banho e voltar mais depressa ainda ou 
ficar ali, toda suja, para não perder o 
encontro? Teria uns noventa minutos para ir 
e voltar e calculava que chegaria depois das 
dezessete horas e que perderia o amor da 
vida dela. 

Perdeu mais uma hora nessa indecisão. 
Período em que o cheiro de pomba choca foi 
aumentando até tornar impossível mesmo 
entrar em um ônibus. Chamou um táxi, 
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explicou a situação e prometeu não encostar 
em nada, desde que ele a levasse para casa 
e esperasse pelo banho, que seria muito 
rápido. 

Durante a viagem, contou todo o seu drama, 
com tal aflição que o taxista já estava 
compadecido dela e esperaria o tempo que 
fosse necessário, mesmo que passasse do 
horário. 

E passou. Na volta, encontraram trechos de 
trânsito lento e sinaleiras fechadas. 
Chegaram à Catedral bem depois das 17 
horas. 

O taxista já estava tão envolvido no drama 
que ficou ali parado, sujeito a multas e a 
xingações. Daniela subiu aos saltos os 
grandes degraus do templo, percorreu todos 
os cantos do átrio e as escadas laterais, sem 
encontrar o namorado. 

Voltou para o taxista, agora tão íntimo 
quanto uma pessoa da família e ficaram 
analisando todas as possibilidades; passadas, 
presentes e futuras.  Ele já teria vindo e ido 
embora? Estaria escondido, observando a 
movimentação deles? Ou estava atrasado e 
deveriam esperar mais meia hora? 

Porém, o esperado não apareceu durante 
uma hora. Já declinava a tarde e ela, 
desolada, resolveu gastar com o táxi o resto 
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do salário daquele mês, indo, diretamente 
para seu quarto, chorar a tragédia. 
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FIM DA VIAGEM 

 

Há algum tempo, Gustavo sentia uma 
inquietação, uma vontade latente de 
conhecer Vila Silêncio, um povoado perdido 
nas lonjuras. 

Tudo começou com um sonho. Aliás, 
começou e continuava. Era quase que 
sempre o mesmo sonho: uma cidadezinha 
bucólica, onde vivia uma mulher especial, 
que estava à espera dele. 

Ao se separar, anos antes, jurou não mais 
casar e viver a vida dele sem atropelos, sem 
cobranças. Agora esse sonho; quase que 
uma aparição. 

Procurou nos mapas e descobriu que Vila 
Silêncio existia e que era servida por uma 
estrada. Soube também que um ônibus 
passava por ali, no meio da tarde, 
retornando nas manhãs seguintes. 

Decidiu empreender uma viagem ao sonho. 
Planejou tudo em detalhes e organizou a 
situação doméstica como quem pretende 
ficar longe de casa por tempo indeterminado. 
Levou apenas o essencial. 
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A viagem foi levada por uma sensação de 
leveza, de voo planado. As urbanidades 
foram ficando para trás e as vastidões rurais 
foram enchendo os olhos...  até o ônibus 
parar em meio a uma nuvem de pó. Estava 
distraído e nem percebeu que já estava em 
Vila Silêncio. 

O motorista, então, gentilmente, disse que o 
destino dele era aquele; que ele havia 
alcançado o fim da viagem. Gustavo foi 
recolhendo seus pertences e se encaminhou 
para a saída do veículo, ainda meio surpreso. 
Em agradecimento, sorriu ao motorista e 
desceu as escadas com calma. 

Parou à margem da estrada, tentando 
decifrar a frase do motorista ainda em eco na 
mente dele: “Esse é teu destino; chegou o 
fim da viagem.” Teria ele apenas informado a 
chegada do ônibus a Vila Silêncio ou estaria 
fazendo alusão ao objetivo do passageiro; à 
finalidade da viagem? Qual o significado da 
palavra ‘destino’? Sorte, azar, fatalidade, ...? 
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Muitas vezes, as palavras oferecem leituras 
múltiplas e podem, até, revelar o futuro. 
Foram essas sensações que mantiveram em 
meditação o recém-chegado. 

O transe durou o suficiente para a poeira 
baixar e ele perceber que, do outro lado da 

estrada, havia uma 
mulher olhando para ele 
pela porta 
de uma 
pequena 
loja de 
roupas.  

Caminhou 
até o balcão, se 
apresentou e indagou 
por hospedagem, 

alguma pousada ou hotel. Ela se mostrou 
solícita, mas informou que, em Vila Silêncio, 
não havia hotéis, pelo simples fato de que 
raramente haveria hóspedes. As pessoas que 
ali chegavam vinham para visitar parentes e, 
por eles, eram acolhidas. Comentaram, 
também, da impossibilidade de retornar até a 
cidade mais próxima, onde havia hotéis, pois 
o ônibus voltaria apenas na manhã seguinte. 

Beatriz quis saber, então, dos motivos da 
viagem, mas nem mesmo Gustavo sabia ao 
certo porque estava ali. Ficou calado por um 
tempo, enquanto organizava uma explicação 
para ambos. Finalmente, disse que queria 



Mario Tessari AMORES EFÊMEROS - O Fim da Viagem 

198 

passar uns dias longe do tumulto da cidade 
grande, andar pelo interior, respirar ar puro. 
Talvez, conhecer alguma propriedade rural... 

O homem pareceu inofensivo. Tinha um olhar 
terno e demonstrava vontade de viver em 
paz. Portanto, poderia ser uma companhia 
agradável. Beatriz sentia que poderia confiar 
nele. Prometeu, então, conversar com as 
irmãs dela e, se elas consentissem, permitir 
que ele se acomodasse por uma noite na 
casa delas, até que encontrasse outra 
hospedagem ou resolvesse retornar com o 
ônibus da manhã. 

Gustavo agradeceu e pediu para deixar a 
bagagem ali na loja; iria andar um pouco 
para conhecer os arredores. No final da 
tarde, passaria por ali para saber se as irmãs 
aceitavam abrigá-lo por uma noite. Sorriu 
docemente e saiu para a estrada. 

Beatriz não se conteve e, deixando a loja por 
instantes, correu até a Casa Paroquial, para 
contar a novidade para sua irmã Carlina. Elas 
sempre compartilhavam tudo, inclusive os 
segredos. Logo, deveria contar do homem 
que desceu do ônibus, que não conhecia os 
moradores e que não tinha onde passar a 
noite. A irmã também ficou muito estimulada 
e prometeu fechar a porta da Secretaria e ir 
tentar convencer a irmã mais velha, que era 
quem mandava em casa. 
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Carlina encontrou Amália com os óculos a 
meio-nariz, com a boca cheia de alfinetes 
coloridos e pouco tempo para conversar. As 
costuras tomavam toda a atenção da 
costureira, pois tinha encomendas para 
entregar ainda naquele dia. Interrogativa, 
apenas olhou para a irmã e devolveu a 
atenção para o trabalho. 

Mesmo com os olhos nos alinhavos, escutou 
o pedido, pensou longamente e venceu a 
resistência à sua própria autoridade. Como 
irmã mais velha, deveria condenar 
vigorosamente a ideia de hospedar um 
estranho, porém uma curiosidade 
incontrolável tomou conta do corpo dela. 
Além do que, proibindo estaria fazendo como 
os pais delas, que, para atender à 
austeridade moral, afastaram todos os 
pretendentes e, em consequência, elas 
acabaram sozinhas. Estava mais do que na 
hora de abrir as portas e os corações para 
outras pessoas que não fossem ‘da família’. 

Ademais, Beatriz havia considerado que o 
homem era honesto, pacífico e estava ali 
perdido, sem um abrigo que o protegesse 
dos perigos noturnos. Que mal poderia fazer-
lhes? A única ameaça seria para a virgindade 
delas, mas isso tinha deixado de ser um valor 
moral, num tempo em que as meninas é que 
atacavam os meninos e, no qual, todo mundo 
ficava com todo mundo. 
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Superada a obrigação de ser sempre do 
contra, olhou por sobre os óculos e consentiu 
com o pedido... com uma condição: não tinha 
tempo para arrumar a casa, preparar o 
quarto de hóspedes e a ceia. Essa era a 
condição: podiam trazer o homem, mas 
teriam de fazer tudo sem a ajuda dela. 

Carlina sabia que as outras irmãs iam querer, 
elas também, fazer tudo para agradar ao 
desconhecido. Assim, trabalho não era 
problema; problema era não conseguir 
agradar o suficiente. 

Voltou para a Secretaria com a mente em 
grande agitação: queria ver a cara das irmãs 
mais novas ao verem entrar em casa, noite 
já fechada, um homem que nem conheciam. 
O que Denise, Elena e Fernanda fariam? Elas 
também iriam tentar conquistar o estranho? 

Aí, caiu na real: por que pensava tudo isso se 
nem a idade dele ela sabia? Ninguém sabia. 
Nem tinha visto o homem, como ele era, 
como se vestia, o tom de voz, ... E se ele 
nem quisesse conversa com elas? Que 
loucura estava fazendo? Querendo antecipar 
os fatos? 

Estava tão agitada que não conseguiu 
esperar pelo fechamento do comércio e saiu 
mais uma vez, agora para contar as 
novidades para a Fernanda. Ao chegar à 
farmácia, a caçula da família estava 
atendendo alguém, mas logo que entregou o 
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troco, abriu os olhos, a boca e os ouvidos 
para saber o que estava transtornando a 
mana, o que de tão emocionante estava 
estampado no rosto dela. 

Carlina contou rapidamente o que estava 
acontecendo e o que poderia estar por 
acontecer. Pediu à mana que ajudasse nos 
preparativos e nos atendimentos ao 
estranho. E ficaram, as duas, comentando o 
alvoroço que essa história traria para os 
moradores da vila, sempre tão pacata, 
sempre tão monótona. Ali nada acontecia; 
viviam sem novidades. 

Só aí se deu conta do próprio alvoroço e da 
enorme falha para com Beatriz. Ficara de 
confirmar se Amália tinha ou não concordado 
com o pedido de hospedagem. Precisava agir 
rapidamente. Retornou para a Secretaria da 
Casa Paroquial, organizou tudo com muita 
pressa, trancou a porta e correu para o Bazar 
Popular, onde – provavelmente – conheceria 
o homem que motivava tanta euforia. 

Pelo caminho, encontrou Elena e foi mais um 
relato entusiasmado da notícia. Juntas 
rumaram para o Bazar Popular. 
Já entardecia e chegava a hora 
de fechar as portas do comércio. 

Encontraram Gustavo sentado 
junto da porta, admirando o 
entardecer. 
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Beatriz já guardava as roupas 
que estiveram expostas pelo 
lado de fora da parede, trancava 
as janelas e se preparava para 
fechar a loja.  

Tão logo 
avistaram o 
homem, as duas 
deixaram de tagarelar e, 
discretamente, entraram na 
loja. Gustavo logo adivinhou 
que as três eram irmãs, pois a 
semelhança física entre elas 

era evidente. Percebeu também que elas 
estavam constrangidas e ansiosas por falar 
com ele. Dirigiu-se, então, a elas: 

-Vejo que estou tumultuando a vida de 
vocês; não era essa a minha intenção. Só 
recorro à hospitalidade, porque não tenho 
mesmo onde pernoitar. 

Porém, Beatriz, que já se sentia mais íntima 
dele, retrucou:  

-O senhor está enganado. Nós estamos muito 
contentes com a possibilidade de poder 
conversar com uma pessoa de fora; aqui 
todo mundo conhece todo mundo e cada um 
sabe o que os outros pensam, restando 
pouco assunto por conversar. 

E Carlina acrescentou: 
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-Como somos seis mulheres, sentimos falta 
de uma opinião masculina, que seja mais 
racional do que nossas frágeis intuições. 

-Não se enganem; talvez seja eu também 
uma alma levada por intuições; talvez eu 
seja mais frágil do que cada uma de vocês... 

E aí, passaram a conversar com naturalidade, 
pois sentiam que Gustavo poderia ser 
considerado uma pessoa de confiança, um 
amigo, quase um confidente.  

Assim, formaram um pequeno grupo que se 
deslocava da loja para a casa em que elas 
moravam desde o dia em que nasceram. Pelo 
caminho, receberam a companhia de 
Fernanda, a qual apenas saudou o ‘visitante’, 
pois, sendo a caçula da família, sabia que 
deveria ser a última a falar. 

O povo do lugar acompanhava aquela 
‘pequena procissão’ com os olhos afogados 
em curiosidade. Um homem de meia-idade, 
bem apessoado, de olhar sereno, ... seria um 
parente delas? 

Durante o breve passeio vespertino de 
Gustavo, algumas pessoas haviam sentido 
preocupação, pois estranhos sempre 
despertavam cuidados nos pacatos 
habitantes do lugar. Porém, o jeito calmo e 
seguro do ‘estranho’ logo afastou os medos e 
a natural precaução diante de possíveis 
intrusos. Ao contrário: o homem transmitia 
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até uma certa serenidade a todos que o 
viam. Então, recebeu olhares de simpatia e 
de acolhimento. 

Quem nem olhou foi Amália. As costuras 
estavam atrasadas e ela trabalhava 
concentrada, envolta no halo de luz que 
circundava a máquina de costura. As irmãs 
sabiam que não era o momento de ‘impor’ a 
presença da ‘visita’. Assim, abriram a sala e 
convidaram Gustavo para entrar e sentar na 
poltrona que, durante décadas, foi usada 
pelo pai delas. 

Carlina e Fernanda também se acomodaram 
nos sofás, enquanto Beatriz e Elena 
passavam para a cozinha, para providenciar 
um café e para começar os preparativos para 
a ceia. Havia também a necessidade de 
arrumar o quarto de hóspedes, que de há 
muito não recebia ocupantes. 

Gustavo era uma pessoa afável, 
compreensível, ‘culto’, atencioso e simples. 
Assim, logo passou a ser considerado uma 
‘pessoa da família’. E a conversa passava de 
um assunto para o outro, com fluidez e 
leveza. 

Quando a sopa de legumes ficou pronta, 
Denise chegou da escola bem na hora de 
participar da refeição e Amália foi arrancada 
da máquina de costura, apesar dos protestos 
dramáticos. 
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Finalmente, as seis 
irmãs 
compartilhavam a 
simpática companhia 
de Gustavo. E ele se 
sentia ‘em casa’, 
tamanha era a 
bajulação que recebia 
das mulheres. 

Apesar de toda a 
alegria que 
inundava a casa 
naquela noite, 
procuraram cumprir 
uma regra deixada 
pelos pais e que elas 
próprias adotaram e 
respeitavam: ir para a 
cama pouco antes das 
vinte e duas horas. 
Para isso, tão logo 
estavam todos 
satisfeitos, 

começaram os serviços domésticos e a fila do 
banho, com a prioridade para o visitante. 
Assim, pouco antes do horário limite, cada 
qual estava no seu quarto, rememorando os 
alvissareiros fatos do dia. 

Gustavo logo adormeceu, pois o dia tinha 
sido de muitas emoções, o quarto era muito 
aconchegante e as seis irmãs tinham feito de 
tudo para agradar. Parecia que a realidade 
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poderia ser até melhor que o sonho. Sentia-
se acolhido e em paz.     

No entanto, o sono teve enormes dificuldades 
para sossegar as seis irmãs. Depois de 
mortos os pais, era a primeira vez que 
passariam a noite com um homem dentro de 
casa. Muito raramente, recebiam visita de 
alguma tia ou de alguma prima, mas ... 
homem desacompanhado... era fato inédito. 

Amália, depois de lavar as preocupações e as 
canseiras dela, pensou 
adormecer imediatamente, 
como de hábito. Não era 
comum ela perder o sono por 
causa de pensamentos 
inquietos. Porém, o breve 
tempo em que estiveram 
sentados em volta da mesma 
mesa foi suficiente para 
despertar velhas dúvidas e 

para provocar um balanço da rotina praticada 
nos últimos 47 anos. 

No início, como primogênita, assumiu o cargo 
de auxiliar materna, ajudando nos trabalhos 
domésticos, no cuidado com as irmãs, na 
compra de algum ingrediente de última hora 
e nos recados urgentes. Assim, mal 
amanhecia o dia, alcançava uma colher, dava 
o bico para a neném, procurava um 
documento para o pai, abria a janela para o 
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sol ou os olhos para as outras crianças que 
tinham todo o tempo só para brincar. 

Teve uma infância com responsabilidades de 
adulta, pois nascia uma irmã por ano e a 
saúde da mãe impedia que ela desse conta 
de toda a trabalheira. Foi uma vida sem 
pausas, de casa para a escola, da escola para 
a casa; levantar, correr, trabalhar, deitar e, 
muitas vezes, levantar durante a noite para 
atender alguém. O domingo que poderia ser 
menos ocupado, pois não teria aulas, vinha 
com a obrigação de ir à missa e de atender 
visitas. 

Foi gastando a mocidade em tarefas 
cansativas e sempre mais complexas. Por 
necessidade de vestir a fila de irmãs, foi 
alinhavando, praticando, até ser considerada 
uma boa costureira. Daí em diante, além de 
vestir a família, passou a vestir a 
comunidade. Começou cobrando um ‘dê o 
que você quiser’ e acabou ganhando um bom 
dinheiro com a confecção de roupas. 

No entanto, perdeu todas as oportunidades 
de ‘sair de casa’, de conhecer pessoas, de 
conhecer outros mundos. Deixou a vida dela 
fechada naquela casa. Agora, estava ali, 
ainda acordada, tomando consciência de que 
o futuro poderia ser uma eterna repetição, 
com a previsível tendência de ainda ser pior. 
Se não rompesse com a sina, poderia passar 
toda uma vida trancada em casa. 
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No entanto, tinha consciência que também 
precisava dormir, descansar, porque um 
monte de costuras esperava por ela, com 
exigências, pressas e haveres por receber. 

Na cama ao lado, Beatriz não estava 
preocupada com os trabalhos atrasados; no 
comércio, a gente trabalha no tempo 
presente: o cliente compra ou vai embora 
sem deixar lucros. Iniciou e ia tocando o 
negócio apenas com as comparações que 
pôde fazer com as lojas ‘da cidade’. No 
entanto, eram comparações superficiais, 
observações externas, conselhos de 
fornecedores, nada que mexesse na 
organização da loja. 

Gustavo era um homem estudado; poderia 
fornecer informações, opinar sobre a forma 
de comerciar, indicar outras mercadorias, 
outros fornecedores e outras técnicas de 
venda. No escuro, mas de olhos bem 
abertos, começou a elaborar as perguntas 
que faria ao homem, tão logo ele aparecesse 
na loja, pois sabia que, ali em casa, as irmãs 
considerariam que ela estava querendo tirar 
proveito dele; querendo explorar informações 
para tirar vantagens. 

A lista de perguntas era tão comprida e tão 
exaustiva que acabou adormecendo. 
Acordou, horas mais tarde, com uma ideia 
fixa: se Gustavo ficasse para sempre, 
poderiam casar e, juntos, tocariam a loja. 
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Construiriam um pequeno prédio de dois 
pavimentos, com uma ampla loja no térreo e 
um apartamento em cima, isolado das 
umidades do chão e dos olhos curiosos de 
quem passava na estrada. 

Num átimo, tudo parecia convergir para o 
progresso, para um futuro de fartura, tendo 
ela uma posição social de destaque, como 
empresária bem-sucedida e bem-casada. Aí, 
readormeceu com a cabeça carregada de 
projetos. 

Carlina, ao contrário de Amália e de Beatriz, 
dava pouca importância para o dinheiro, para 
as coisas materiais. Ela era dotada de uma 
mente enlevada, que gostava de poesia, de 
sermões convincentes, de revistas, de livros 
e, principalmente, de romances. 

Na Casa Paroquial, sempre teve 
oportunidades de ler bons textos, participar 
de conversas transcendentais e de usufruir 
daquela magia que os padres emanavam. 
Para ela, os padres eram homens com alma 
feminina, com uma forma de pensar, de 
olhar e de falar bem diferente da forma 
usada pelos fazendeiros e pelos peões que 
nasceram, cresceram e viviam na aldeia. Os 
padres eram bem mais delicados, mais sutis. 

Quando Beatriz invadiu a Secretaria 
Paroquial, dizendo que havia um homem 
necessitando do abrigo delas, essa atmosfera 
de sensibilidade já foi entrando pela sala e 
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alimentando a imaginação dela. Mesmo que, 
como os padres, ele estivesse em missão por 
ali, por alguns meses ou por poucos anos, 
valeria a pena se aproximar dele, cativar a 
amizade dele, ouvir a voz dele, entender o 
espírito dele, compreender a forma como ele 
interagia com as pessoas. 

Carlina estava agitada demais 
para permitir que os olhos 
parassem por instantes, 
fossem acalmando até o 
descanso noturno se efetivar. 
Ao alcance de seus passos, 
estava um homem sensível, 
bem apessoado, com modos 
divinos, sem ser um asceta. 

Sonhava com um homem assim, que mesmo 
sendo másculo, fosse também romântico, 
culto e que tivesse bom gosto; que fosse um 
pouco insinuante, sem ser invasivo. Que 
fosse um bom amante, mas que não 
pensasse só em sexo. 

Mas, não era apenas a mente que ansiava 
por um romance: o corpo também cobrava 
utilização. Aqueles hormônios da juventude 
que haviam agitado as noites dela, agora 
estavam de volta, mais maduros, mais 
exigentes. A ‘idade da loba’ estava esperando 
dois anos adiante e o corpo ansiava por se 
reproduzir. A primavera já ia distante e as 
sementes sentiam o calor estival como um 
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aviso que os prazos de validades estavam se 
esgotando. 

Que importava se Gustavo fosse apenas um 
cometa na vida dela; o importante seria 
aproveitar a estada dele por ali, mesmo que 
fosse breve. Precisava dormir bem para estar 
com um semblante agradável na manhã 
seguinte, quando conversaria com ele sobre 
essas coisas que eles tinham em comum. 

Denise ainda corrigiu algumas provas dos 
alunos dela, enquanto esperava a vez de se 
banhar. Carregava, na cabeça, tudo o que 
deveria ensinar, os métodos didáticos e as 
estratégias imagináveis para atrair a atenção 
e o interesse dos alunos, tão descrentes da 
Educação, devido à insipidez dos conteúdos 
escolares. Por isso, no breve intervalo de um 
jantar, a presença da visita pouco espaço 
encontrou para se alojar no depósito dos 
pensamentos dela. 

Logo após o banho, deitou-se e cobriu o 
corpo, os pensamentos e o sono. Acordou de 
madrugada, dominada por um pesadelo: 
estava parada em um porto, amontoando 
pedrinhas roliças. Cada vez que ela julgava 
que elas tinham aceitado o lugar que lhes foi 
destinado, uma delas se movia, derrubando 
toda a estrutura. E Denise recomeçava o 
trabalho de acomodar cada pedra de forma 
que não provocasse novos desarranjos. 
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Assim, as pedras demandavam toda a 
atenção dela, sem produzir resultados 
apreciáveis; empilhar pedras era uma tarefa 
tanto trabalhosa quanto inútil. O conjunto de 
pedras não se constituía em uma obra 
estética, não seria de utilidade para as 
pessoas e não supria as demandas de 
autorrealização profissional. 

Enquanto isso, barcos chegavam e 
atracavam; muitas pessoas desciam e muitas 
pessoas embarcavam, sem que Denise 
tirasse tempo para conversar com elas. 
Acordou sobressaltada: os alunos eram como 
que pedras que ela tentava, inutilmente, 
colocar num lugar da sociedade, mas eles 
não conseguiam garantir as posições e caíam 
nas valas da vida, no desemprego, em 
eternos recomeços de carreira. A rotina 
escolar estava impedindo que ela erguesse os 
olhos das pedras para ver gente, pessoas que 
queriam conversar com ela, pessoas com 
quem ela poderia trocar ideias. 

Deixou a cama e foi para a cozinha, beber 
um copo de água. Do local em que estava 
sentada, contemplava a porta do quarto em 
que Gustavo estava hospedado. Ele poderia 
ser uma pessoa que ‘chegava de barco’ e 
poderia estar de partida logo mais. Tomou 
uma decisão: no dia seguinte, ficaria em 
casa, não iria para a escola, deixaria as 
pedras rolarem pelo cais. Precisava conversar 
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com alguém; falar algo mais do que palavras 
didáticas. 

Assim, pacificada, voltou para a cama e 
adormeceu novamente. 

Elena foi a última a se 
recolher. No caminho, passou 
pela porta do quarto de 
visitas e aguçou o ouvido. 
Pareceu escutar a respiração 
bem regular de Gustavo. 
Como responsável pelas lidas 
domésticas, se sentiu um 
pouco mais responsável por 
ele do que as outras irmãs 

teriam direito, pois era ela que limpava a 
casa, preparava as refeições, com exceção 
dos banquetes, que eram preparados 
coletivamente. 

Parou um minuto, em silêncio, como uma 
mulher que vela pelo sono de um homem. 
Depois, com um sorriso de satisfação, foi 
para o quarto dela, mas nem tirou a roupa de 
todo-o-dia. Estava bem disposta e resolveu 
organizar as gavetas dos armários. 
Encontrou as calcinhas que havia comprado 
há muito tempo, quando surgiu a 
oportunidade de namorar com um rapaz 
cheio de sonhos, que logo foi procurar 
oportunidades na cidade grande, prometendo 
voltar e levá-la para lá também. Porém, 
nunca voltou.  
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Assim tinham sido todos os projetos dela: 
simples e tão distantes da realização. Queria 
só ter uma vida dela e não essa ‘vida de 
família’, em que ela assumiu, meio sem 
querer, o papel de ‘doméstica’. Tinha o-que-
comer, um quarto individual, roupas o 
suficiente, ... No entanto, faltavam fantasias, 
aventuras, emoções, alegrias duradouras. 

Naquele instante, pareceu que o peso da 
responsabilidade pela casa estava se diluindo 
e que o remorso por deixar-as-irmãs-na-mão 
poderia ser bem menor do que temia; talvez, 
até nenhum. As irmãs que se arranjassem, 
fizessem todo o trabalho doméstico ou 
contratassem uma empregada. Ela não 
queria consumir o resto dos dias dela 
naquela rotina infinita. 

Apalpou os próprios braços como se fossem 
asas ainda presas no casulo, asas que jamais 
teve coragem de abrir, de testar. Passava as 
mãos pelos braços como se fosse para tirar o 
medo que prendia as asas; derrubava de si 
as teias que a impediam de alçar voo, de 
enfrentar a vida. Pela primeira vez, teve 
clareza da situação em que semivivia, em 
que vegetava. 

Repentinamente, mudou o critério com que 
organizava as roupas: deixou de empilhar as 
mesmas peças em outra ordem ou em outro 
lugar; passou a separar o que levaria consigo 
do que deixaria ali mesmo. Procedeu assim 
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também com os objetos pessoais. Da mesma 
forma, selecionou os pensamentos dignos de 
uma nova vida, apagando da memória todos 
os pequenos desejos que seriam apenas 
entraves para a nova vida que decidira levar. 

Assim, leve e organizada, finalmente deitou-
se sobre a velha cama, sobre os lençóis que 
ela mesma lavava, e adormeceu 
profundamente. 

Os passarinhos acordaram o dia com uma 
cantoria nova; parecia que tinham 
programado um encontro matinal festivo. No 
entanto, Elena permanecia dormindo e a 
cozinha em silêncio. Janelas fechadas, fogão 
sem fogo, alimentos no armário. 

Amália nem reparou nisso; foi direto para a 
sala de costura e para as encomendas 
atrasadas. Precisava concentrar esforços no 
trabalho, deixando de lado as inquietações 
suscitadas pelo estranho que apareceu na 
casa delas. Tudo bobagem; gente sem rumo. 
Vida boa era a delas, sem atropelos, sem 
modernidades. Além do que, os habitantes 
de Vila Silêncio dependiam dela para ter o 
que vestir na roça, em casa ou nas festas da 
igreja; festas que eram animadas, tranquilas 
e sem essas bobices que via na televisão. 

O visitante só fez Amália garrar certeza de 
que a vida dela era muito boa. Ela era uma 
pessoa importante: a costureira. 
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Beatriz ouviu os movimentos da irmã mais 
velha, mas optou por cochilar mais um 
pouco. Poderia levantar um pouco mais 
tarde, pois o café estaria esperando sobre a 
mesa e, em dois minutos, estaria abrindo as 
portas da loja, que ficava logo ali. 

Estava assim aconchegada ao calor das 
cobertas, quando, repentinamente, lembrou 
que estavam com visita e que ela tinha 
planos especiais para esse dia. Saltou da 
cama num átimo e correu ao armário para 
escolher uma roupa adequada para a 
ocasião. Não deveria ser roupa-de-missa, 
nem roupa de viajar; muito menos dessa 
roupa comum, com que trabalhava nos dias 
normais. Justo hoje que não levantou junto 
com Amália... 

E parecia que nada servia para a ocasião: 
uma estava desbotada; outra, chamativa; 
outra ainda sem botões. Assim, o tempo 
gasto normalmente se multiplicou várias 
vezes e ela já deveria estar na loja, para uma 
limpeza mais detalhada do que a de-sempre 
e para reorganizar as mercadorias nas 
prateleiras de uma forma diferente, que 
atraísse mais a atenção das pessoas. Queria, 
também, escrever a lista das perguntas que 
faria ao Gustavo, tão logo ele apontasse na 
porta. 

Finalmente, se decidiu por um vestido meia-
estação e uma sapatilha bem confortável. 
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Vestida com um traje ainda não-satisfatório, 
correu, mas encontrou a cozinha em 
profundo silêncio. Nem Elena, nem café. 
Tudo quieto e parado. Elena não havia 
preparado a mesa e ela, Beatriz, estava 
muito atrasada. O jeito foi ir para o trabalho 
em jejum. Levou apenas um pacote de 
biscoitos. Não podia demorar mais. 

Deu de cara com a Fernanda, que tinha 
perdido a hora e estava ainda mais atrasada. 
Justo naquele dia em que estava com muita 
fome. Os devaneios noturnos tinham aberto 
um buraco no estômago. Por isso, ia comer 
alguma coisa ou muitas coisas, mesmo que 
não estivessem postas na mesa, aquecidas e 
apetitosas. 

Precisava também se maquiar com esmero, 
pois queria atrair a atenção do visitante. 
Sem, porém, despertar fofocas nas 
comadres. E pedir desculpas ao patrão por 
‘estar um pouco atrasada’. 

Amália se segurava para não 
deixar a costura e verificar o 
porquê de tanto silêncio. 
Deduziu, equivocadamente, que 
as irmãs estavam andando na 
ponta dos pés para não 
perturbar o sono do hóspede.  

Nisso, viu Gustavo passar diante 
da janela, a passos lentos, mas 

firmes e ritmados. Carregava um sorriso nos 
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lábios e olhava para tudo com um olhar 
sereno. Parou um pouco o trabalho e 
acompanhou o passeio dele, até ele dar 
meia-volta e iniciar o retorno para a casa 
delas. 

De imediato, levantou-se da máquina, 
depositou agulhas e alfinetes nos corpetes e 
foi verificar o que estava acontecendo na 
cozinha. 

Nada. Na cozinha, nada acontecia. Estava 
abandonada. 

Então, cadê a Elena? Teria ido 
às compras? Mas, sem 
preparar o café da família e, 
muito mais, o café do hóspede? 
Será possível que ela tivesse 
de se preocupar com tudo? 
Isso era fato raro naquela casa. 
O que estava acontecendo? 

Saiu para a rua, ao encontro de Gustavo, 
pedindo desculpas pelo descaso. Explicou que 
ela estava tão ocupada com as costuras, que 
nem percebeu que a cozinheira havia 
‘esquecido’ das responsabilidades cotidianas. 
Pediu que entrasse e sentasse um pouco na 
varanda, enquanto iria ela mesma 
providenciar a refeição matinal. 

Fez isso com uma pulga atrás da orelha, pois 
não atinava pela ausência da irmã, que fora 
sempre tão cônscia de suas funções. Porém, 
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justamente nesse dia, em que recebiam um 
hóspede, Elena falhou. As mãos estavam na 
organização da refeição; o pensamento 
estava na busca dessas razões. 

Tão logo encaminhou a situação, correu para 
o quarto de Elena e a encontrou se 
espreguiçando, sem pressa. Indagada sobre 
a falha, respondeu que tinha cansado de ser 
a ‘empregada da família’, que não iria mais 
‘servir de escrava’. 

Ora, ora. Era só o que faltava: a moça se 
negar a fazer o trabalho dela. Ordenou que 
se levantasse imediatamente e fosse indicar 
onde havia guardado a geleia, que ela, 
Amália, nem imaginava onde poderia ter 
colocado. E voltou para a cozinha, apressada. 

Estava tentando encontrar o que pôr na 
mesa, quando escutou ruídos no banheiro. 

Pensou fosse Elena, mas, 
quando a porta abriu, notou, 
surpresa, que era Denise. 
Como pode que a ‘professora’ 
tenha deixado de ir para a 
escola? Admirou-se de não ter 
recebido um telefonema da 
diretora, questionando a 
ausência da funcionária. Mas, 

era melhor não dar mostras ao hóspede da 
repentina desorganização familiar. 

Assim, as três acompanharam o desjejum de 
Gustavo. As conversas flutuavam sobre 
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amenidades, sobre os raios do sol que 
atravessavam a janela, sobre as flores do 
jardim, sobre as diferenças entre o tumulto 
da cidade grande e o marasmo rural. Os 
assuntos sérios ficaram aguardando melhor 
oportunidade. 

Terminada a singela refeição, Gustavo 
perguntou por lugares a visitar e se podia 
contar com a hospedagem delas por mais um 
dia, pois não queria voltar assim tão 
imediatamente, já que o ônibus passaria em 
seguida. Um pouco apreensiva pela situação 
de descontrole que via, Amália garantiu que 
ele seria bem acolhido, por um ou mais dias; 
que fizesse de conta que estava em casa. 
Ele, ainda mais à vontade, pediu licença para 
ir ao banheiro, escovar os dentes e se 
preparar para esse dia especial que estava 
ganhando de presente. 

Só que o homem saiu da cozinha, Amália 
perguntou energicamente às irmãs o que 
estava acontecendo, qual era o motivo de 
tamanha vergonha, justo naquele dia em que 
estavam com visita. Denise justificou a ‘falha’ 
dizendo que imaginava que Gustavo fosse 
embora ao final daquela manhã e queria 
conversar com ele sobre seus alunos e sobre 
as muitas dúvidas que a afligiam; por isso 
não foi para a escola. Queria aproveitar a 
rara oportunidade. 
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Elena deu de ombros e começou a lavar a 
louça. Para a primogênita, só restava voltar 
para a sala de costura e tentar compensar o 
‘tempo perdido’. Enquanto isso, Denise 
postou-se na sala, aguardando a passagem 
do visitante, que estava no quarto, 
organizando a pequena bagagem. Ao sair, ele 
deparou com o olhar acolhedor dela; olhar de 
quem convida para uma conversa. 

Gustavo entendeu a súplica e 
sentou-se, confortavelmente, em 
silêncio... logo quebrado pela 
ansiedade da mulher. Iniciou 
perguntando como ele avaliava a 
vida que elas levavam; se não 
ficava com pena delas que 
estavam empacadas ali como seis barcos 
encalhados. 

Ele sorriu amavelmente, como a dizer: “Que 
tolinha! Vive no paraíso e sofre por falta de 
espelhos que reflitam imagens do éden.” 

A resposta silenciosa só fez aumentar a 
necessidade de falar logo tudo o que a 

angustiava: as limitações das 
famílias, da escola e das 
perspectivas profissionais dos 
alunos. As famílias dependiam 
de rendas exíguas para se 
manterem, nada sobrando para 
investir na formação 
profissional dos filhos, que 
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precisavam sair da roça para terem uma vida 
um pouco melhor. A escola tentava ajudar, 
mas os livros didáticos eram meras 
mercadorias financiadas pelo governo para 
manter a economia aquecida, para criar mais 
empregos na cidade; livros didáticos que 
foram produzidos dentro de uma utopia que 
imaginava que tudo funciona num passe de 
mágica. 

Por outro lado, a televisão bombardeia 
crianças, jovens, adultos e anciões com 
propagandas ilusórias, baseadas em meias 
verdades, muito mais perigosas que mentiras 
absolutas, pois essas últimas têm vida curta; 
são logo descobertas. Como prender a 
atenção de crianças com um celular na mão e 
fones nos ouvidos? Era uma batalha diária 
essa de motivar os alunos para o estudo. 

Para complicar, os jovens que haviam 
conseguido ir para a cidade grande estavam 
em pior situação do que os que não 
conseguiram ir. Muitos estavam fazendo 
biscates para sobreviver e, dos que 
ganhavam um salário um pouco melhor, 
alguns tinham caído na droga e 
frequentavam ambientes perigosos. Uns 
poucos que tiveram a coragem de voltar para 
a roça não conseguiam se adequar 
novamente à rotina agropecuária, pois já não 
sabiam mais como fazer os trabalhos que os 
pais deles faziam com tanta facilidade. 
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Finalmente, contou, numa golfada só, o 
pesadelo que tivera lá pela madrugada. O 
susto que levou. Ia reiniciar a lista de 
frustrações, quando Gustavo se moveu no 
assento, como quem quer interromper a 
ladainha. Ela se envergonhou da lamúria e 
pediu que ele falasse o que pensava de tudo 
aquilo. 

Ele riu com complacência, esperando que ela 
aquietasse a alma, para então falar o que 
pensava da Educação, delas e de vidas 
possíveis. 

Iniciou falando que apenas começava a 
conhecê-la e que o que dissesse poderia ser 
apenas uma visão parcial do que realmente 
ocorria. Que o conhecimento das coisas, das 
pessoas e da vida é um processo lento, 
progressivo e infinito. 

Era evidente que ela estava preocupada com 
os conhecimentos que deveria transmitir aos 
alunos, como uma bagagem essencial para o 
sucesso na profissão e na sociedade. Porém, 
conhecimento não é mercadoria a ser 
entregue; é construção individual, mesmo 
que ela receba enorme influência do meio e 
das condições em que ocorre. ‘Carregar’ a 
mente do jovem com toneladas de 
informações poderia ser mais prejudicial do 
que benéfico para ele e para a sociedade 
como um todo. Que antes de colher dados, é 
recomendável delimitar o campo de 
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interesse, selecionar o que colher; avaliar as 
vantagens e as desvantagens de se ter um 
mar de informações, às vezes, 
absolutamente inúteis. 

Lembrou que muitos alunos passam um 
curso inteiro armazenando informações 
‘científicas’ e saem da escola sem conhecer 
de fato os colegas e os professores; sem 
conhecer os seres humanos que participaram 
do processo; sem conhecer a si mesmos. 
Que o conhecimento mais importante é o 
conhecimento das pessoas; de seus traumas, 
de seus sonhos e projetos de vida. 

Preparar os alunos para competir e alcançar 
sucesso pode ser a desgraça deles; o 
importante é ser feliz, viver em paz, 
principalmente, consigo mesmo. 

A agricultura deixou de ser uma atividade 
arcaica; as tecnologias mecânicas e 
engenharias genéticas potencializam a 
atividade como uma das mais promissoras, 
tanto do ponto de vista econômico quanto do 
ponto de vista social. 

A vida na roça está cada vez mais atraente, 
inclusive para os ‘profissionais de sucesso’ 
que agora retornavam para morar no campo, 
em contato com a natureza, contando, 
contudo, com o conforto e com comodidades 
que, no passado, eram atrativos urbanos. 
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Da mesma forma, a Educação Escolar precisa 
superar os velhos paradigmas que 
preconizavam a supremacia intelectual do 
pedagogo sobre o aluno. Os jovens – e 
mesmo algumas crianças – superam o 
conhecimento dos adultos em alguns 
campos. Como, por exemplo, na facilidade de 
lidar com equipamentos da informática. 

Denise escutava, agora mais tranquila, ele 
dizer que a criança é um ser naturalmente 
curioso e que o autoritarismo utilizado pelas 
escolas pode transformar essa curiosidade 
sadia em um desânimo permanente. Na 
maioria das vezes, a criança, ao cumprir o 
papel de aluno, executa mecanicamente as 
tarefas escolares, sem interesse e sem 
criatividade. 

Ao contrário, se fossem incentivados os 
estudos específicos de cada interesse 
pessoal, poderíamos ver nascer, em Vila 
Silêncio, escritores, arquitetos, médicos, 
pintores, inventores, atletas e agricultores 
capazes de reinventar os modos de vida. As 
pequenas cidades e os cafundós são berços 
de um grande número de gênios em suas 
especialidades; por que não aproveitar a 
oportunidade que ela tinha para desenvolver 
pessoas inéditas? 

As últimas ideias foram ouvidas com os olhos 
fechados, já mentalizando as mudanças que 
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ela ia introduzir na vida dela, nas relações 
com a família e nos trabalhos pedagógicos. 

Quando abriu os olhos, Gustavo já estava em 
pé, pronto para iniciar a caminhada 
exploratória daquela manhã. Ela também – 
agora – estava pronta para ir para a escola. 
Teria apenas de dizer para a diretora que 
participara de um excelente curso, terminado 
havia poucos momentos, e que recuperaria a 
aula não-dada. 

Gustavo ia passando diante da farmácia, 
quando reconheceu Fernanda, que estava 
atendendo uma senhora. Acenou para ela e 
prosseguiu a caminhada até a igreja, no alto 
da escadaria. Entrou, contemplou os afrescos 
e os vitrais, meditou por instantes e saiu pela 
porta lateral, dando de cara com Carlina, que 
espiava da porta da Secretaria da Paróquia. 

Sorriu para ela (ou para ele mesmo...) e 
ficaram os dois em contemplação encharcada 
de mútua simpatia. 

Um canário, talvez sentindo o 
clima romântico, rompeu o 
silêncio com um canto agudo e 
melodioso. A música levou os 
olhos deles a passearem pelas 
folhagens das árvores, tentando 
localizar o cantor. 

Depois de localizar o ‘amigo’, Gustavo desceu 
os degraus laterais do templo, atravessou o 
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pequeno pátio e pisou o0 primeiro degrau, 
bem de frente com Carlina, que continuava 
sorrindo suavemente. 

Estendeu a mão e desejou que aquele fosse 
um dia especial, para os dois. Ela nada disse. 
Estava embevecida. 

Finalmente, como quem desperta de um 
sonho, convidou o homem para que entrasse 
e se acomodasse na poltrona junto à porta. 
Ele entrou solícito e iniciou a conversa 
perguntando sobre as funções dela. De ato 
em fato, palmilharam suas almas e se 
contentaram, reciprocamente, com a 
convicção que pensavam da mesma forma, 
que compartilhavam das mesmas ideias. 

Animada com essa conivência mútua, Carlina 
falou do desconforto que sentia na 
comunidade, pois todos esperavam dela que, 
como toda moça sadia, se interessasse pelos 
afazeres domésticos, sonhasse com um lar 
tradicional, formado por ela, por um marido 
trabalhador e pelos muitos filhos resultantes 
de um casamento feliz. 

Gustavo ouvia atentamente e ia perguntando 
detalhes, para melhor entender o drama 
dela. Logo entendeu que Carlina tinha 
conquistado autonomia financeira, formado 
opinião sobre matrimônio e decidido sobre 
que tipo de pessoa queria ser. No entanto, as 
escolhas dela careciam de aceitação social. 
Os outros esperavam que ela fosse 
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dependente e submissa, à mercê de um 
marido, como sempre foram todas as 
mulheres dali e como deveriam continuar 
sendo. Enfim, o povo esperava que ela não 
perturbasse a ordem social com rebeldias 
‘perigosas’. 

Gustavo procurou acalmar o espírito de 
Carlina, dizendo que o amor abrange muitas 
formas de amar. Possivelmente, as pessoas 
que vivem em áreas rurais mais isoladas 
privilegiam o amor conjugal, o amor familiar, 
porque ele pode garantir mais segurança 
individual e mais segurança coletiva. De 
certa forma, a rigidez das regras 
comunitárias, que tolhem quase que 
completamente a liberdade, também protege 
a todos das situações de marginalidade 
social. 

Nesse sentido, ser diferente pode representar 
perigo, pois pode que os jovens percebam 
que é possível transigir, sem agredir. Que ela 
não estava cobrando reconhecimento de que 
o modo de vida com que ela sonhava fosse 
um novo padrão para a comunidade; os mais 
idosos temiam justamente essa forma 
pacífica e tranquila com que ela assumiu ser 
diferente dos outros. 

Ela, então, contrapôs que, de maneira 
alguma, queria se isolar, se fechar num 
casulo. Declarou que conhecia todos os 
moradores do lugar; interagia com eles, 
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atendia com dedicação, procurava conversar 
com todas as pessoas, indistintamente, sem, 
em circunstância alguma, tentar impor 
mudanças de comportamento. Pretendia 
assumir a vida de solteira autônoma, sem 
marido e sem filhos. 

Gustavo concordava com ela e até 
complementava: podemos criar laços de 
afetividade mais forte até do que os laços 
sanguíneos ou que a atração sexual. A 
ternura não é patrimônio dos amantes; 
podemos sentir ternura e dedicar carinho 
pelas pessoas, sem a intenção ou a obrigação 
de manter relações sexuais com elas; 
podemos construir sólidas amizades com 
pessoas por quem sentimos forte afinidade 
ou com quem compartilhamos interesses 
comuns. 

Um suspiro traduziu os sentimentos de 
Carlina naquele momento. Era tudo o que ela 

precisava ouvir: que não 
estava errada, que era uma 
pessoa normal, apenas com 
desejos diferentes, com sonhos 
incomuns. Que gostar de ler e 
que sentir vontade de escrever 
não eram ameaças tão 
perigosas assim; que ela 
poderia conviver com os 

conterrâneos, mesmo não pensando 
exatamente como eles. 
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Foi aí que Gustavo selou toda essa conversa 
com uma informação importante: muitos dos 
grandes escritores e dos artistas plásticos 
famosos nasceram e viveram em locais 
bucólicos, isolados da confusão urbana. 

Observando assim de perto, eram evidentes 
as qualidades que poderiam tornar Carlina 
uma escritora de sucesso: a abundância de 
fatos pitorescos acontecendo ao redor dela, a 
curiosidade por tudo e por todos, o olhar 
agudo com que analisava os fatos da vida e o 
ambiente calmo e estável em que vivia, 
propício para a concentração necessária a 
quem escreve. 

Isso mereceu mais um suspiro, vindo do 
fundo do peito. Correu para o novo amigo, 
segurou as mãos dele e agradeceu toda a 
paz que ele trouxera para ela. 

Nada mais precisava ser dito; ele sorriu mais 
uma vez para ela e, voltando-se, desceu os 
três degraus da Secretaria Paroquial. Olhou 
ainda uma vez para a árvore defronte, mas o 
canário não estava mais lá; deveria ter ido 
cantar em outro lugar. 

Após caminhar um pouco, meio sem destino, 
lembrou de quem o recebera no dia anterior 
e rumou para a Loja Popular. 

Atrás do balcão, Beatriz estava envolvendo 
uma blusa com papel de presente. O freguês, 
com cara de apaixonado, aguardava com 
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ansiedade. Aproveitou o tempo para apreciar 
as mercadorias expostas e para bisbilhotar 
preços. No entanto, nada ali estava 
precificado; nem informações sobre os 
produtos havia. Logo que o rapaz enamorado 
saiu para a estrada, foi perguntando o 
porquê disso. 

A comerciante riu com simplicidade. Depois, 
explicou para ele que os fregueses da loja 
tinham pouca experiência escolar e muitas 
dificuldades, até para entender uma nota 
fiscal. De pouco ou de nenhum proveito seria 
afixar informações sobre o preço ou as 
qualidades dos produtos expostos; tudo 
precisava ser dito, pois a linguagem usada 
em toda região era a linguagem oral. 

Gustavo via em Beatriz uma capacidade rara, 
que é a empatia: capacidade de se colocar no 
lugar do outro. Perguntou a ela sobre as 
coisas que a faziam feliz e sobre as 
insatisfações com o trabalho cotidiano. 
Queria saber mais da mulher que conseguia 
sobreviver com um comércio sem 
propaganda e sem promoções. Havia nela 
uma habilidade especial para comercializar 
sem explorar as pessoas mais humildes. 

Soube, então, que ela procurava estar atenta 
ao que as pessoas precisavam, agindo mais 
como fornecedora de soluções do que como 
vendedora insistente. Supria as necessidades 
do povo, em troca de um pequeno lucro, que 
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permitia que vivesse razoavelmente, mas 
sem perspectivas de enriquecimento. Por 
isso, às vezes, se sentia insegura quanto ao 
futuro; deveria formar uma poupança que 
pudesse financiar os gastos pessoais na 
velhice. 

Gustavo comentou que ela era igual aos 
outros, mas um pouco diferente. Que, 
mesmo sendo uma silenciense nata, diferia 
dos demais. Ela e as irmãs dela, pois todas 
elas estavam distantes da roça, mesmo não 
morando numa cidade, propriamente. Eram 
poucas as pessoas dali que viviam 
exclusivamente de trabalho em atividades 
essencialmente urbanas. A maioria quase 
absoluta dos clientes trabalhava nas lavouras 
agrícolas ou, ao menos, plantavam as 
verduras e os legumes de consumo próprio; 
além de cultivar cereais e de criar, ao menos, 
uma vaca-de-leite. 

Lembrou que, se ela fosse para a cidade, 
seria mais uma comerciante se extenuando 
para sobreviver na selva capitalista, 
perdendo o status de ser a dona da única loja 
das redondezas a vender roupas, tecidos e 
adereços. Ali ela era a ‘maior’; na cidade 
grande, seria apenas mais uma. Na cidade, 
penaria para pagar o aluguel, os impostos e 
as taxas. Além de vender para pessoas 
desconhecidas que evaporariam em 
segundos. Ao vender para pessoas 
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conhecidas, mais hoje, mais amanhã, 
receberia a dívida.  

Tinha também uma ‘falha’ na forma dela 
‘perceber’ as pessoas. Estando socialmente 
separada do ‘povo’, acabava não enxergando 
os olhares dos pretendentes; olhares sempre 
tímidos, excessivamente respeitosos. No 
entanto, olhares de flerte, olhares de quem 
tem interesse em namorar. 

Como eram, quase sempre, as mulheres que 
vinham comprar roupas – para elas, para os 
filhos, para os maridos ou para os irmãos –, 
as raras aparições masculinas eram de quem 
já está comprometido ou se comprometendo, 
como aquele jovem noivo que levou uma 
blusa para se presentear à amada. Sugeriu 
que ela olhasse com mais atenção para 
aqueles que raramente entravam na loja, 
mas que despejavam sobre ela olhares de 
ternura, quando passavam pela estrada ou 
quando acompanhavam as atividades 
religiosas, dentro da igreja. 

Ela poderia ser menos sozinha, se deixasse 
um pouco de lado as regras morais 
excessivamente rígidas com que vivia. Aos 
domingos, deveria também sair um pouco de 
casa, visitar as famílias que residiam mais 
para o interior ainda, conhecer melhor as 
pessoas, as condições em que viviam e os 
projetos de vida delas. 
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Se passasse a semana na loja e os feriados 
trancada em casa, perderia de viver e de 
admirar muitas coisas bonitas e muitas 
coisas boas. Além de, saindo um pouco da 
clausura, viver mais alegremente, sem tantos 
moralismos. 

Assim, quando Gustavo se despediu dela e 
voltou para casa, Beatriz ficou um tempo 
parada, tomada de uma sensação de 
descoberta de si mesma. Vivia tão presa à 
rotina que não conseguia tomar distância de 
si e se situar na realidade em que vivia. 
Realmente, estava meio cega, sem ‘mapear’ 
direito a conjuntura em que estava inserida. 

Mesmo com o freio de mão puxado, Elena 
tinha reassumido a função de cozinheira e o 
cheiro gostoso da comida veio ao encontro 
dele, bem antes do portão da casa. 

Entrou alegremente e elogiou o ambiente 
agradável que ela criava ao redor de si. Isso 
até afastou a zanga que cobria o semblante 
dela. Gustavo pediu licença 
para ajudar a preparar a 
mesa e até para secar a louça 

que estava sobre 
a pia. 

Essas atitudes 
surpreenderam 
Elena, pois julgava que todos os 
homens detestariam ajudar nos 
serviços de cozinha e jamais 
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iriam valorizar e até elogiar o trabalho dela. 
De repente, sentiu-se importante e desejosa 
de experimentar novos pratos, aprender 
novas receitas, e de organizar uma casa; 
principalmente, se esse trabalho pudesse ser 
compartilhado com quem comungasse de 
opiniões, tarefas e refeições. Alguém que 
aceitasse e desse valor ao trabalho dela; 
exercer a função, porém, em outro ambiente. 
Quem sabe numa casa dela? Por que não? 
Ser dona-de-casa na casa dela. Era a 
primeira vez que pensava assim, mas já era 
um começo. 

E foi o próprio Gustavo que, como se lesse os 
pensamentos dela, começou a falar dos 
prazeres de arrumar a casa, de plantar 
flores, de cultivar hortaliças ou preparar uma 
refeição. Disse que as tarefas domésticas 
poderiam ser muito divertidas, se fossem 
feitas cooperativamente, a dois, 
especialmente com a pessoa amada. Que ir 
para a cozinha e passar uma manhã 
inventando novas receitas poderia ser uma 
atividade prazerosa. 

Toda tristeza de Elena virou desejo de viver a 
utopia descrita por Gustavo. De compartilhar 
os afazeres domésticos com alguém que 
aceitasse dialogar, reconhecendo o trabalho 
dela e aceitando os pequenos erros, nos 
quais todos nós incorremos frequentemente. 
Poderia ser diferente do que sempre viveu, 
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onde todas exigiam o máximo e nunca 
estavam satisfeitas. 

Ambos estavam em silêncio, refletindo sobre 
o momento que compartilhavam, quando as 
irmãs chegaram para o almoço. Primeiro a 
Beatriz e por último, como sempre, a Amália, 
que estava atolada em costuras. Foram 
lavando as mãos, tomando assento ao redor 
da mesa e ironizando alegremente que o 
Gustavo tinha conseguido, finalmente, que 
Elena sorrisse, sem as eternas lamentações. 

O ambiente era dos melhores e todos 
conversavam como se fossem amigos há 
muito tempo. Até Amália esqueceu de 
manter o semblante fechado para poder 
manter o domínio e a autoridade. Todos se 
sentiam livres e seguros para falar 
francamente, de forma amistosa e otimista. 

Mas, como todas tinham compromissos 
imediatos, num instante o relógio avisou os 
horários e as irmãs foram cuidar de suas 
obrigações. Elena, também. No entanto, a 
obrigação dela era ali mesmo e contou, 
novamente, com a ajuda do Gustavo. Assim, 
aproveitou para confessar que estava muito 
agradecida por ele ter colocado esperança no 
futuro dela. Admitiu que precisava aprender 
a ser diferente; a pensar de forma autônoma, 
a sonhar pequenas utopias. 

Aí, eles também, saíram da cozinha e foram 
descansar um pouco. 
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Depois de relaxar por alguns minutos, 
Gustavo seguiu o barulho da máquina de 
costura e postou-se à porta, contemplando a 
lida e aguardando o momento de pedir 
licença para entrar e conversar um 
bocadinho. 

Feito isso, entrou, retirou o tecido que estava 
sobre a cadeira e se acomodou como se 
costume fosse passar ali, diariamente, uma 
hora a conversar. Permaneceu em silêncio, 
só admirando as habilidades de Amália, que, 
sem esforço, marcava, cortava, alinhavava e 
costurava. Fazia tudo com muita 
naturalidade. 

Isso começou a impacientar a costureira, 
acostumada à solidão rotineira ou a 
conversas animadas, quando alguma 
freguesa viesse encomendar, provar ou levar 
alguma roupa. E seria uma mulher, porque 
os homens não perderiam tempo, pois 
tinham as roças e o gado para cuidar. A 
presença de um homem silencioso era um 
perigo enorme. 

Por isso, parou o trabalho e voltando-se para 
ele, perguntou o que ele queria ali. Ele sorriu 
amistosamente e afirmou nada querer, além 
de conversar, se ela quisesse conversar e o 
que ela quisesse conversar. Essa atitude 
desarmou a defesa excessiva e ampliou o 
silêncio: ele estava à espera e ela jamais 
havia sido convidada a conversar sem 
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proveito, sem um resultado prático imediato, 
como decidir sobre prazos e preços com as 
clientes. 

Aguardou um instante e, depois, voltou ao 
trabalho, sob os olhares curiosos do hóspede. 
Porém, a situação era tão nova, tão inédita, 
que ela não conseguia se concentrar no 
trabalho; a mente fervilhava de 
pensamentos, pensamentos novos, 
excitantes e ameaçadores. Estava diante da 
obrigação de ser mais que uma máquina 
humana que carregava o peso do mundo e 
que era a responsável pela família. Poderia 
ela, nem que fosse por um momento, 
descarregar o peso da responsabilidade e ser 
apenas uma mulher, com suas limitações, 
com suas habilidades e com seus sonhos? 

Já não conseguia enfiar a linha na agulha ou 
acertar o ponto. Estava distraída e confusa. 
Em um salto, levantou-se e encarou o 
silencioso inquisidor. Afinal, o que queria 
dela? Que ela perdesse a calma? Gustavo 
permanecia sentado e sorridente. Então, a 
fortaleza desabou; a mulher que não tinha 
medo, que não vacilava, estava trêmula e 
insegura. Confessou isso. E saiu da sala. 

Voltou, minutos depois, mais calma e muito 
falante, o que não era comum ser. Disse que 
ele remexia com a alma das pessoas; 
semeava perguntas e provocava 
necessidades novas. 
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Ela, por exemplo, havia vivido a vidinha de 
sempre, sem pensar em por quês ou 
porquês. Sem precisar perguntar ou 
responder sobre a vida que levava. E agora, 
estava ele ali, num silêncio provocante, 
exigindo que ela publicasse seus segredos. 

Sim, sim. Ela tinha apagado muita luz 
interior; ela tinha abandonado muitos sonhos 
e, até, abdicado de sonhar. Mas, não era 
esse o destino de uma mulher? Por que só os 
olhos dele falavam? Por que não abria a 
boca? Por que não falava dele mesmo, antes 
de cobrar confidências alheias? 

Provavelmente, essas indignações estiveram 
estampadas no semblante de Amália, pois 
Gustavo se remexeu na cadeira e, ainda 
sorrindo, contou do sonho que o atormentou 
durante meses, até que viesse parar em Vila 
Silêncio. Falou de sua vida e de seus projetos 
pessoais. Nada excepcionais, apenas seguia a 
própria intuição. Sentia que alguém esperava 
por ele em um povoado distante, porém, 
jamais imaginou que seriam seis alguéns, 
pessoas tão especiais, à espera de 
oportunidade para conversar e para mudar a 
forma de ver a vida. 

Assim, mais tranquila, ela também sentiu 
necessidade de dialogar com alguém que não 
fosse da família ou da comunidade; alguém 
que conseguia ver cada uma delas com olhos 
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limpos, sem os filtros impostos pela tradição 
local. 

Contou um pouco da história de vida, da 
rigidez paterna, da impotência da mãe delas, 
calada diante do autoritarismo do pai. 
Admitiu que nunca havia encontrado forças 
para enfrentar o pai e a comunidade, 
assumindo os próprios desejos e as próprias 
aspirações. Não se sentia infeliz, porque 
tinha uma boa casa, onde se sentia segura, e 
sentia que toda a comunidade gostava dela, 
apesar do eterno semblante fechado, da 
forma com que assumia o papel de ‘chefe de 
família’. 

Desde criança, havia decidido não ter filhos, 
para que eles não passassem pelo mesmo 
calvário, pelas mesmas frustrações. No 
entanto, todas as crianças do lugar vestiam 
roupas que ela confeccionava e a chamavam 
carinhosamente de tia. Sentia-se bem assim 
como era, sem precisar de riqueza ou de 
honrarias. 

Só então Gustavo entrou na conversa. 
Confirmou a imagem que ela tinha de si 
mesma e que, desde a chegada, percebera o 
quanto ela era importante para todas as 
famílias e não só para a dela. 

Toda comunidade contava, não só com as 
roupas que ela costurava, mas, 
principalmente, com a solidariedade, com os 
conselhos e com a partilha espiritual. Que o 
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amor se manifesta de for0ma particular para 
cada pessoa e que o amor fraternal é, talvez, 
o melhor amor, por ser um amor altruísta, 
sem exigências e sem invasões. 

Entretanto, havia um aspecto negligenciado 
por ela, que era viver alheia aos eventos 
naturais, como a chuva, o vento, o sol, a 
primavera, o verão, as flores e as frutas. Que 
ela poderia deixar um pouco de lado a eterna 
rotina de vencer trabalhos atrasados, deixar 
a costura de lado, e ver o mundo, andar na 
chuva ou no sol, visitar as pessoas que 
vestiam as roupas que ela confeccionava, 
sair um pouco de casa. 

Dando início imediato à recomendação, ela 
foi levantando e convidando Gustavo para ir 
até à farmácia, pois, lá fora, o sol brilhava e 
ela nunca tinha visto a caçula da família 
atendendo os clientes da farmácia. Ficava 
trancada em casa com a desculpa do muito 
trabalho e de que Beatriz, Carlina, Denise e a 
própria Fernanda, que já estavam pela rua, é 
que compravam o que fosse preciso e 
resolviam todos os problemas externos. 

Saíram para o calor da tarde, sentindo no 
corpo toda energia solar, que os animava e 
os impelia a caminhar cada vez mais 
alegremente. 

Encontraram Max, o dono da farmácia, 
sentado em sua cadeira de vime, folhando 
um livro grosso, amarelado pelo tempo. Ao 
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lado dele, debaixo da mesma árvore, outras 
cadeiras convidavam para uma boa prosa. E 
foram recebidos com imensa surpresa, pois 
era raro ver Amália andando pela rua, a não 
ser para ir à igreja. Ainda mais acompanhada 
de uma pessoa tão simpática, que já fora 
vista andando pela vila, sempre com olhos 
sorridentes. 

Fernanda, que estava 
arrumando os medicamentos 
nas prateleiras, também 
estranhou e veio conferir a 
novidade. E, como não havia 
clientes por atender, 
compartilhou com eles da 
conversa. Chegou quando 
‘seo’ Max estava contando 
como veio parar em Vila 
Silêncio. Como ele era muito 
discreto, nem ela sabia 

desses detalhes. 

Porém, parecia que Gustavo estava pouco 
interessado nas origens e na história de vida 
do dono da farmácia; era evidente que 
estava mais interessado em falar do futuro. 
Por exemplo: no futuro de Fernanda. 
Começou demonstrando estranheza por uma 
jovem tão inteligente se contentar com o 
salário mensal, os fones com música aos 
ouvidos e algumas revistas que nada mais 
eram do que a propaganda da propaganda 
dos meios de comunicação. 
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Fez isso de maneira didática, com cuidado 
pedagógico. Foi perguntando o que ela fazia, 
do que gostava e quais os sonhos que 
cultivava. Ela, timidamente, ia respondendo, 
sem muita convicção. Então, ele aprofundou 
o nível das perguntas, até ser bem incisivo. 

Raras vezes, alguém havia colocado 
Fernanda tão diante de si mesma; tão 
exposta. Primeiro pensou em suspender o 
interrogatório, mas sentia que Amália e Max 
também estavam interessados nas 
indefinições dela; só não tinham tido a 
coragem de perguntar com tanta insistência. 

De fato, sua vida era banal e sem desafios. 
Se encolhia na segurança da família e se 
agarrava no que rendia o salário, para 
comprar o de vestir e mais alguma coisinha. 
Mas, projeto de vida? Ela elaborou um 
quando era adolescente; depois foi se 
acomodando e já vivia unicamente o dia de 
hoje, sem nem mesmo pensar no amanhã. 

‘Seo’ Max comentou que Fernanda, sendo a 
última das irmãs, parecia ter assumido o 
papel de ser a última a falar, condenando-se 
ao silêncio. Delegou ao rádio falar por ela e 
esse interlocutor tinha muitas mensagens do 
capitalismo, da sociedade do consumo, 
compelindo a comprar sempre mais e a jogar 
fora logo em seguida, para comprar outra 
vez. 
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Fernanda ouvia calada, como sempre. Amália 
estava satisfeita com a conversa, pois era o 
que ela sempre quis dizer, mas não 
encontrava jeito. Gustavo, então, mais uma 
vez, mudou o rumo da conversa, falando de 
futuro. 

De fato, disse ele, o balcão da farmácia é um 
lugar de ouvir pessoas e não de dar opiniões. 
Logo, é um bom lugar para Fernanda. 

No entanto, a gente se faz profissional onde 
é necessário, onde resolvemos algum 
problema da estrutura social. 

‘Seo’ Max e todos os habitantes de Vila 
Silêncio precisavam dela ali porque ela tinha 
habilidades para atender bem, para organizar 
a loja, para aprender coisas novas. Aprender 
coisas novas é o melhor caminho para o 
aperfeiçoamento constante de nossas 
habilidades. Essa também é uma 
necessidade, individual e coletiva. 

Outra necessidade, essa da empresa, era ter 
um responsável técnico perante o Conselho 
Regional de Farmácia, ou seja, de um 
farmacêutico formado. Ela poderia ser a 
responsável técnica e, futuramente, a dona 
da empresa, pois os filhos do ‘Seo’ Max 
moravam na Europa, eram seres urbanos e 
não iam querer tocar uma farmácia de 
interior. 
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Bastava que deixasse de lado as revistas e a 
TV, se arriscasse um pouco, saindo da 
comodidade passiva. Havia muitas maneiras 
de cursar uma faculdade e muitas pessoas 
poderiam ajudar nisso. 

Fernanda se mostrou perturbada, se mexia 
na cadeira e, tão logo estocou coragem, 
voltou para o trabalho com as prateleiras, 
sem deixar uma resposta verbal. No entanto, 
era a primeira vez que era arrancada de sua 
comodidade. 

A conversa estava boa, mas a tarde se 
escoava pelas sombras, Amália tinha muito 
que costurar e Gustavo queria conhecer o rio 
que passava dali a um quilômetro. Por isso, 
‘Seo’ Max foi deixado novamente a sós, para 
prosseguir a leitura do velho livro. 

À noite, depois de uma ceia embalada em 
conversas animadas, Gustavo pediu para 
contar o sonho que tivera e que o atraía para 
uma pequena cidade, na qual uma mulher 
esperava por ele. Não havia encontrado ‘o 
amor da vida dele’; nem seria o amor da vida 
de uma delas. No entanto, encontrou pessoas 
que o acolheram e que lhe deram alegrias; 
com elas partilhou vidas e sonhos, além de 
conhecer a boa comida e o vinho colonial 
produzidos na região. 

Ele admitiu que talvez não houvesse 
entendido direito a mensagem onírica que lhe 
deu a oportunidade de comemorar com as 
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seis irmãs a felicidade de poder viver em um 
lugar tão tranquilo. Porém, seguindo o sonho, 
ele tinha saído um pouco da rotina e 
aprendido muitas coisas. 

Com os habitantes de Vila Silêncio, aprendeu 
a viver as pequenas magias diárias, com 
simplicidade e leveza. Concluiu então que é 
possível conciliar o trabalho profissional com 
atividades comunitárias. E, em todos os 
lugares, entender a necessidade das pessoas 
e praticar a empatia; valorizar a vida mental 
e ver poesia por toda parte; entender a 
importância da Educação na construção da 
vida de cada aluno; valorizar o aconchego do 
lar e apreciar o silêncio. 

Agora que havia tomado distância, conseguia 
ver, com outro olhar, a si mesmo e a vida 
que vivia. Estava preparado para voltar para 
casa e para o trabalho. 

Os encontros propiciaram o desenvolvimento 
de amizades sinceras, sentimentos de 
simpatia, solidariedade e pertinência; 
incentivo mútuo e recíproco. 

Enfatizou, mais uma vez, que elas viviam 
bem, num lugar muito bonito, tranquilo e 
acolhedor. E que poderiam viver ainda 
melhor, se quiserem. As oportunidades 
estavam ao alcance dos sonhos; bastava 
sonhar. Bastava reorganizarem suas vidas, 
de forma mais livre e mais leve. 
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Assim, a viagem não tinha encontrado um 
fim em si mesma; no entanto, a viagem dele 
poderia desencadear várias viagens para 
todos; vários recomeços, independentemente 
das finalidades individuais. 
 
 
 
 
 
 
 






