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 X. O homem mais feliz do mundo 

Dalmo Cônsoli 

 

    Tem dias que parece que o tempo já não passa, patina. Sei lá! Analisa-

se sua vida, a sua história, e o que encontramos? Muitas vezes nada, ou 

talvez só o passado; pois do presente temos apenas vagas lembranças. 

Alzheimer? Não sei! Lembranças poucas, mas suficiente para saber que 

tudo valeu a pena, e aguarda-se as cenas dos próximos capítulos. Mas 

até mesmo, essa frase no final das novelas, já ficaram lá pelos anos 

oitenta; ah!  Anos sessenta! Quanta saudade, mas saudade do que? 

Talvez do primeiro ou do segundo beijo, das brincadeiras de roda e 

passar anel, mas é isso foi lá pelos anos sessenta, me lembro muito bem. 

Eu acho, né! Fazer cem anos, não é para qualquer um! 

   -  Oi filha, falta muito ainda? Quantos mesmo eu tenho?  Nossa só isso! 

Dizem que reviver o passado é sofrer duas vezes. O bendito Alzheimer, 

só me faz esquecer o presente, mas o passado me pertence. E que 

maravilha foi essa vida. 

Vamos lá ao que interessa. A final de contas são as nossas histórias que 

interessa. A minha e a de X. 

A tarde já se ia, as dores começavam.  

    -  É! Acho que está na hora de chamar dona Nena, a parteira.  

Por aqui, por essas bandas não tem hospital, até tem, mas para chegar 

de charrete, é o tempo de uma nova gravidez e gestação. Então tem que 

ser parteira mesmo. Dona Nena chega, e ainda precisa de ajuda para 
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descer do cavalo, pois seu peso avantajado, já passou o cento e vinte há 

um bom tempo. Eu me pergunto como ela conseguiu subir? Não 

consegue nem descer! Mas não sou eu quem vai perguntar. 

Entra no quarto ...ufa! Quase que não dá tempo. O cordão estava todo 

enrolado no pescoço e o menino já estava todo roxinho, quase não 

respirava mais. Ela corta o cordão e ele chora, um chorinho gemido...foi 

por pouco, muito pouco. 

Aquela colônia onde X nasceu, lá quase divisa com outro país, tinha 

como proprietário um italiano por nome. Na verdade, ninguém que 

trabalhava na fazenda sabia; mas todos o chamavam de ̈ nosso senhor¨. 

Nosso senhor, era um homem de poucas palavras, mas as poucas, eram 

sempre com arrogância e dureza. Dono da verdade absoluta, não 

aceitava opiniões, era o deus do lugar. 

Suas terras pareciam não ter fim. Ele morava na capital do estado, mas 

ficava a maior parte do tempo na fazenda. Ele deveria ser muito 

influente. Uma vez ele apareceu lá com o Médici, que logo se ouviu falar, 

que tinha virado presidente da nação. 

Os colonos que ali viviam, na sua maioria eram italianos; uns poucos 

alemães e seus descendentes. 

Alguns descendiam de escravos, mas esses eram poucos. O nosso 

senhor, nunca se dirigia a eles. 

O avô de X, era o administrador da fazenda e um dos poucos com quem 

nosso senhor conversava bastante. Ele era um senhor muito correto, 

apesar de duro as vezes, atendia tudo que o patrão determinava. Ele 

tinha doze filhos, e todos trabalhavam na fazenda com ele. Com os 

filhos, ele era um pouco mais brando, mas com o resto era muito rígido. 

Dos filhos, sete eram homens e cinco mulheres, todos casados. 

Geralmente a união, era entre parentes e vizinhos, raramente se 

envolviam com pessoas de fora. A colônia tinha uma espécie de código 

de leis própria, todos seguiam fielmente tudo que era imposto pelo 

nosso senhor. 



X. O Homem mais feliz do mundo 
 3 

Era proibido estudar fora, e não se estudava o convencional das escolas 

públicas. A escola era da própria fazenda. 

No local se aprendia religião, mas escrita mesmo, quase ninguém 

conhecia, pelo menos o português. Já que na fazenda a língua que 

dominava era um dialeto italiano. Os alemães se adaptaram também a 

essa língua. 

Havia um professor de música. Um senhor já bem idoso, o qual todos 

conheciam como o maestro...e realmente ele era maestro. Além de 

maestro, também era ele que medicava a todos lá. Ele veio da Itália já 

com seus quarenta anos, dizem que fugido. Ninguém sabia o motivo, 

menos o nosso senhor, que foi quem o trouxe em umas das suas viagens 

a Itália. Mais tarde ficamos sabendo quem ele era de verdade. Mas essa 

é uma outra história. E ele também não era italiano e sim alemão. 

A cidade mais próxima da colônia era a mais ou menos uns cinquenta 

quilômetros. Só se saia da fazenda com autorização do avô de X, e os 

autorizados eram; dois dos doze filhos do administrador. Um deles era 

o pai de X. Ele era um homem diferente dos outros. Não aceitava muito 

as regras da fazenda que era imposta pelo nosso senhor; mas em 

respeito ao seu pai, ele as engolia. Ele tinha apenas um filho...e quem 

era ele? 

Claro, X. X crescia ali acompanhando o movimento do lugar. Não era 

muito de estudar não! Mas também estudar o quê? Ele gostava mesmo 

era do maestro, e logo começou a estudar música que era sua 

verdadeira paixão. Ele aprendeu vários instrumentos, mas o português, 

muito pouco, 

Apenas algumas coisas que seu pai aprendeu com o pouco contato que 

tinha, já que era um dos que podia sair da colônia. O pai de x, era a 

pessoa mais mente aberta que tinha na fazenda. 

Ele era o único  que as vezes contestava as regras e normas que 

vigorava no local. Por várias vezes tentou convencer seu pai a autorizar 

o neto estudar na cidade, mas a resposta positiva nunca veio. 
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A vontade que ele tinha, era de conhecer São Paulo, cidade que ouvia 

falar muito, através das cartas que seu pai recebia de uma irmã, a tia 

Dorfa, que marava na capital. Ela veio casada da Itália e logo que chegou 

ao Brasil ficou viúva. Eles não a conheciam pessoalmente, mas através 

das cartas que seu pai recebia e sempre lia em voz alta, claro só o que 

convinha. Ele percebia isso, pois as vezes, ficava claro que seu pai pulava 

pedaços do que estava escrito. O pai de X, guardou alguns dos envelopes 

das tais cartas, pois nelas havia o endereço da tal tia. O sonho dele era 

morar em SP. Uma vez ele pediu para seu pai, se podia ir passear na casa 

da tia Dorfa, e a resposta foi um não! 

Quando X tinha quatorze anos, seu pai numa dessas idas a cidade, 

comprou um radinho de pilha e levou escondido, pois na colônia era 

proibido ter rádio. O radinho foi dado a X, mas com a recomendação de 

que ele não contasse a ninguém, principalmente a seu avô. Todos os 

dias, lá pelas sete da noite, X e seu pai, ouviam um certo jornal que 

sempre falava de coisas que eles não entendiam quase nada; economia, 

crise, guerras entre outros assuntos. 

Com isso, tanto x quanto seu pai foram se familiarizando com a língua 

meio que estranha, a qual eles não tinham muito contato, mas meio que 

empiricamente, x, foi aprendendo o português. 

Foi então que seu pai tomou a decisão de que, como ele não tinha como 

sair de lá para conhecer são Paulo, teria que arrumar um jeito de 

mandar X. Mas como? 

Ele observou, que na colheita do algodão, sempre vinha uns caminhões 

que tinham placas de são Paulo. Ele disfarçadamente conversou com 

um dos motoristas. Quis saber sobre a tal capital tão famosa. 

 O motorista, um senhor de uns cinquenta e cinco anos, muito 

atencioso, foi lhe narrando como era a vida na cidade grande, não que 

ele fosse de são Paulo, mas havia ido várias vezes para lá a trabalho. 

Enquanto ele falava da cidade maravilhosa, o pai de X, ia se 

entusiasmando. 
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Foi então que ele, meio que sem jeito, perguntou ao motorista, quando 

ele iria voltar a carregar na fazenda. Ele disse que provavelmente na 

próxima colheita. O pai de X, mais que depressa, mais ainda sem jeito, 

pergunta: 

      -  Da próxima vez que o senhor voltar a carregar aqui; será que 

poderia levar um filho meu até São Paulo, para ficar um tempo com uma 

tia minha?  

O motorista disse que tudo bem. 

Dias se seguiram, meses também. O pai de X, foi introduzindo o assunto 

ao filho, preparando-o para a tal viagem. A princípio X disse que não 

queria ir sem os pais; mas seu pai foi explicando por que teria que ser 

assim.  

    -   Sabe filho, seu avô não anda muito bem do coração, se me for assim 

de repente...sabe eu tenho medo. 

O menino entendeu, e com o passar dos dias foi fixando aquela ideia na 

cabeça. 

Procurou ouvir mais o radinho, para se familiarizar com o português. E 

assim sucedeu-se a os dias até que a nova colheita fosse se 

aproximando. Por fim chegou a tão esperada safra. Começo, meio, e 

nada do motorista retornar para carregar. Foi então que ele decidiu falar 

com um outro camioneiro. Um homem de poucas palavras. 

    - “Buono diorno”, 

    - O quê? 

    -  Buono dias. 

    - Á bom, bom dia. 

   - O senhor vai carregar para onde? 
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   - Para o rio de janeiro. 

   - Passa em são Paulo? 

   - Só pela marginal. 

   - E o que é isso? 

   - É principal avenida de São Paulo.  

Sem saber também o que era avenida, arriscou, misturando seu dialeto 

com o péssimo português.  

    -“ O senhore non levaria um bambino mio co te, até lá”? 

O homem de poucas palavras. 

      - Claro que não! Daqui lá é muito longe, demora vários dias. Sem 

contar o gasto na estrada com boia (comida). 

O pai de X, que já havia se preparado, fazendo algumas economias; logo 

diz ao homem que dava um dinheiro para as despesas. E o homem sem 

hesitar e sem pensar nas¨ responsa¨ responde, que se puder deixar ele 

na marginal, o levaria. O homem iria sair bem cedo, já que a carga ficara 

pronta na tarde anterior.  

      Naquela noite a mãe de X aprontou as malas, o pai deu todas as 

orientações de como ele deveria proceder lá em são Paulo para procurar 

a tal tia.    

        -    Filho aqui está a o envelope com o endereço da tia Dorfa. 

A ideia do pai, era que o menino fosse para são Paulo, conhecesse a tia 

Dorfa, pedisse a ela que arrumasse um lugar para que ele pudesse levar 

a família. E assim, se cumprir o sonho de morar em São Paulo, a tão 

sonhada cidade falada, por todos. 
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Assim na manhã seguinte, antes de todos, já estava o pai de X, 

acordando o motorista, para que a viagem seguisse. O motorista, muito 

bravo por ter sido acordado tão cedo; nem vou narrar porque não vale 

a pena! 

      -  O senhor tem que sair agora, pois ninguém pode saber que o 

menino vai com o senhor.  

O homem mais bravo ainda responde,  

     - Então não levo! Primeiro que eu tenho que falar com administrador 

antes de sair.  

Nossa! O tal administrador era seu pai. 

      - Está bom senhor, eu vou dar um pouco mais de dinheiro do que o 

combinado, vou esperar com o menino lá no fim do carriadô (estradinha 

que dava acesso à via principal).  

O homem que pelo jeito não podia ouvir falar de dinheiro; concordou. 

Pouco depois, para aquele caminhão e lá sem cerimonias, apenas um 

beijo na testa, seu pai o coloca na cabine daquele veículo. 

 

        Por um momento X, fica em silêncio, não lhe vem palavras, mas 

também dizer o que; já que estava indo rumo ao desconhecido. Todos 

nós vivemos caminhando rumo ao desconhecido o tempo todo, né! 

Bateu aquele medo, quando o homem disse com aquela voz rouca e 

forte.  

     - Fique tranquilo menino. Seu pai pagou bem, e eu vou cuidar bem 

de você.  

Aquilo lhe deu um certo alivio, apesar de não ter entendido muito bem 

aquele sotaque nordestino. 

E assim seguiram dia a dentro.  
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   - Moço queria manjare; 

   - E onde eu vou arranjar marjar para você moleque essas horas? 

Não sabia ele que o jovem estava apenas com fome. X, calou-se. 

Até que param em um lugar à beira   da estrada. Era um posto de 

gasolina e um restaurante. O homem abasteceu, depois parou o 

caminhão debaixo de uma figueira que havia ali do lado.   

   - “Vamos decê menino, vamo cumê”.  

X, sem entender muito bem, o acompanhou, entraram no 

estabelecimento. Logo uma senhora muito simpática, veio atendê-los. 

   -  O que os senhores desejam?  

O homem logo foi fazendo seu pedido, e na sequência, perguntou ao 

menino, o que ele queria. X, respondeu que ¨non capisco (não entendi).       

A mulher que possuía um sotaque estranho, mas muito parecido com o 

do pessoal da fazenda, pensa; esse menino deve falar a minha língua, e 

já foi logo conversando em italiano com X. 

 Ela o levou até onde estava a comida e lhe disse,  

    - Coma o que você quiser, em italiano é claro.  

Motorista de longe observando, porém, sem entender nada. Comeram 

e repetiram. Na saída x, disse a mulher que queria ir a privada. A mulher 

mostrou o caminho, ele dirigiu-se a porta indicada. Quando x, entrou, 

ele não entendeu nada, tudo era muito diferente da privada lá da 

colônia. Para quem não conhece, o mictório da roça, é uma casinha, 

construída encima de um buraco parecido com um poço ou foça, e ali a 

pessoa se posiciona de cócoras e faz suas necessidades. X, olhou viu 

apenas um trem estranho com um pouquinho de agua ao fundo; do lado 

uma tampinha redonda com uns furinhos, era o ralinho do chuveiro. 

Perto da porta uma torneira, mas ele nunca tinha visto uma. Atrás da 

porta uma toalha pendurada. 
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X, já estava cruzando as pernas...apertado mesmo. Com um cabo de 

vassoura mexeu no ralinho do chuveiro e percebeu que o mesmo estava 

solto, viu que havia um buraco embaixo, está certo que era muito raso, 

nem se comparava com o da privada lá da fazenda. 

Mais que depressa, ele fez suas necessidades ali mesmo. Terminando, 

ele procurou a caixinha de sabugo para se limpar, mas não tinha ali! Isso 

mesmo, sabugo de milho. Quem é mais velho e que morou em na roça, 

sabe do que eu estou falando; usava-se sabugo para se 

limpar...engraçado né! Mas era assim mesmo. Como não havia sabugo 

ali, ele viu a toalha pendurada atrás da porta e pensou, vai ser com a 

toalha mesmo, e assim o fez, tampou o ralo novamente, cobrindo a 

sujeira, mas sujou as mãos. Agua, só aquele pouquinho ali no vaso 

sanitário, mas como eu disse, ele nunca tinha visto um. Viu a aguinha 

meio amarelada, e ali mesmo lavou suas mãos. 

Saiu com uma carinha de sem graça, quando ouviu a voz esbravejada do 

caminhoneiro,  

   - Pensei que tinha ido com a descarga.  

Ele não entendeu nada, nem sabia o que era descarga. 

Rapidamente foram para o caminhão e continuaram viagem. Já pela 

tardinha, chegaram a um galpão onde havia muitas pessoas 

trabalhando. O motorista desceu, pediu que esperasse na boleia. E ali 

ele ficou por mais de uma hora. Já escurecido, quando o homem 

retorna, e lhe fala. 

    -   Desce, vamos para casa. 

    - "Mas senhore noi non vamo pra Sãn Paulo”.  

Responde o motorista: 

    - Vamos, mas não hoje! Só daqui uns dias.  
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X, entendeu, mas meio que sem entender, achando que iriam direto. Na 

verdade, o que houve foi, que quando chegaram no depósito, o homem 

foi informado que não seguiria com aquela carga até São Paulo; pelo 

menos é o que eu acho. Pode ter sido de caso pensado.  

Ele chamou x, e disse que iriam para sua casa e que só iriam para São 

Paulo daqui a alguns dias. E assim fizeram. X, tentou questionar.  

   -“ Senhore mia tia esta mia espera”. 

A resposta foi a seguinte: 

  - Menino...tem outro jeito não!  O jeito é esperar. E seguiram para a 

casa do homem. 

Andaram por umas ruazinhas que pareciam serem todas iguais, 

pegaram uma estradinha de terra, depois um “carriadozinho”, até que 

chegaram a casa. Era uma casinha até que bonitinha, mas bem isolada. 

Ali o homem vivia sozinho. Poucos móveis, apenas um fogão a lenha, 

uma espiriteira ali pendurada junto com umas panelas de ferro. O cheiro 

não era dos melhores! Logo x, percebeu que aquele não era o melhor 

ambiente para se viver. Isso comparado com sua casa simples, mas tudo 

limpinho. Por um momento parou, e então lhe veio a primeira 

lembrança da mãe, acompanhada da primeira saudade. 

O jovem se via ali perdido com seus pensamentos, pois não tinha ideia do 

que estava acontecendo. Seu pensamento principal era, chegar a são 

Paulo e procurar tia Dorfa. 

O homem estendeu um colchãozinho de palha de milho que estava 

enfiado por baixo de outro coxão maior, ambos sobre a única cama que 

ali existia. Era mês de julho, fazia um frio danado, e pela primeira vez na 

sua vida, X sentiu frio de verdade. Lembrou das vezes que sem ele pedir, 

sua mãe lhe levava outra coberta, e sempre retornava com um beijo e um 

“eu te amo bambino mio”. Ali estava ele, sem pelo menos saber 

exatamente o que estava acontecendo. 
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Na manhã seguinte, acorda já com o sol entrando pela fresta da comueira. 

O homem quando percebe que x, acordara, diz: 

   -  Achei que ia dormir o dia todo. Já são quase sete da matina. Estou indo 

trabaiá. E vou te passar umas tarefinhas: Dá milho para os porcos e para 

as galinhas, agua também. Tem uma enxadinha aqui atrás da casa. Vê se 

dá uma capidinha no quintal, que de tarde eu volto. 

X, pensou, pensou, mas nem mesmo sabia ele onde estava. Andou pela 

casa em busca de algo para comer, mas não achou nada. Lhe veio a 

lembrança da mama chegando a mesa todas as manhãs com o pão caseiro 

quentinho. 

Foi para o terreiro cumprir as tarefas delegadas pelo homem, e por último 

pegou a enxadinha e começou a capinar os matos ali existente. Realmente 

era um lugarzinho muito malcuidado. Ele observou que logo ali dos lados, 

havia uma pequena plantação de milho, com alguns pés de melancia no 

meio. Opa! Pelo menos algo para comer havia. Lá pelas onze, tirou 

algumas espigas, levou até o fogão, acendeu uns gravetos e colocou o 

milho para cozinhar; de certo que a panela estava feinha, mas a fome 

estava pior. Ficou por ali fazendo uns biscatinhos para preencher a tarde. 

Até que a mesma foi se indo. Já pelo escurecer, ao ouvir um latido e o 

barulho dos gansos, percebeu que o homem estava chegando. Lhe bateu 

um medo, mas alívio; pois não estará mais a sós. O homem chegou, não 

perguntou e nem falou nada!  

Dirigiu-se ao chuveiro que era um biombo grudado a casa e tomou um 

banho de gato. Banho de gato é um banho mau tomado, na verdade lavou 

os braços o rosto e os pés. X, lembrou do seu avô, era mais ou menos o 

banho que ele tomava, quando chegava da roça. Imaginem vocês, semana 

inteira lavando só as extremidades, mas era assim naquele tempo. As 

pessoas diziam que tomar banho todos os dias, fazia mal para saúde. 

Quando o homem saiu da casinha de banho, chamou x, pelo nome, o 

menino dirige-se até, e ele disse: 

    - Vai apanhar umas espigas de milho para ¨noi cuzinhá¨  
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O menino então apontou para o fogão e falou:  

    - ¨Io já fiz isso senhore, e só manjare (comer) ¨ 

 O homem sem dizer nada, dirige-se ao fogão e comeu todas as quatro 

espigas que havia na caçarola, nem ao menos perguntou para o jovem se 

havia comido ou não. Bocejou uma agua na boca, sentou-se e começou a 

fazer perguntas a x, sobre como era a vida na colônia. X, respondeu todas 

as suas perguntas, pois havia entendido maior parte delas, já que estava 

se habituado ao português.  

Por um momento lembrou do radinho que havia deixado para traz, por 

esquecimento. 

   - Senhore, quando vamos para San Paolo?  

  -  Assim que tiver carga. Num se avexe não! 

No dia seguinte o homem levanta cedo, e ao ir buscar uns gravetos para 

acender o fogão a lenha para fazer um café, percebe a transformação no 

quintal em volta da casa. Nossa parece que passou um furacão aqui. 

Entra e enquanto acende o fogo, diz:  

    - Gostei da arrumação lá fora.  

X, responde. 

    -  Hoje eu continuo senhore. 

Tomam café juntos, e o homem dá um ¨inté¨e se vai. X, passa o dia ali 

tratando dos animais, inventando algo para fazer, aliais, o que mais tem é 

algo para fazer. 

 Acha uma caixa de ferramentas, conserta uns galinheiros, emenda uns 

arames do cercado dos bodes, limpa uns pés de frutas, e assim o dia passa. 

A tarde o homem chega sem muita proza, dirige-se ao fogão onde já há 
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uns milhos cozidos e abobora também. O homem se esbalda de comer e 

depois de um tempo olha para o menino e diz:  

    - Tu estás dando para uma boa dona de casa, estou gostando de ver! 

Dias se sucederam, trocavam algumas palavras. O homem não era de 

muito papo não, mas já se mostrava mais carinhoso com x. 

Ele era um solteirão convicto e que não falava de mulheres, e o pouco que 

falava, era mal. 

    Em umas das noites, x acorda e quando se vira, pela claridade da lua 

cheia que entra pelas frestas, vê o homem bem do lado de sua cama, ele 

estava de pé e nu. O menino senta-se na cama rapidamente, mas o 

homem lhe acalma pedindo que deitasse,  

    - Eu vim te cobrir, você estava tremendo de frio, te trouxe outra 

coberta. 

Na noite seguinte X, novamente acorda, e dessa vez sendo tocado. Por um 

momento ele finge dormir e percebe que o homem lhe acaricia as pernas. 

Ele não entende o que acontece, finge ir acordando aos poucos e o 

homem se afasta. No dia seguinte o homem acorda o jovem, sacudindo 

lhe.  

    -  Acorda menino, vem tomar café, eu comprei uns pães para nós.  

Ao levantar, X percebe que a pequena mesa de tábuas, estava coberta 

com uma toalha. Suja na verdade; mas ele nem sabia que tinha ali uma 

toalha de mesa. O pão já estava cortadinho e tinha até uma latinha de 

aviação (manteiga da boa). O homem tomou um cafezinho e se foi. Antes 

de ir, ele diz a x.  

    - Eu estou indo para longe hoje buscar uma carga, mas logo volto, você 

vai dormir uns dois dias sozinho, mas não tenha medo não, não tem 

perigo, o pirulito e o barão estão aí, ninguém encosta.  
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Pirulito e barão eram os dois cachorros que viviam ali. Haviam outros, mas 

esses eram os mais imponentes. X, não tinha outra escolha. Primeiro, 

estava perdido geograficamente no mapa, não tinha nem ideia de onde 

estava. Pensou!  Já que o homem iria se ausentar, poderia fugir, e arrumar 

outro meio de seguir para seu destino. Mas por um momento analisou e 

decidiu esperar, pois com o homem, lhe pareceu o melhor jeito de chegar 

a São Paulo. Nos quatro dias seguintes, ele se sentiu dono do lugar. Ele 

achou uns restos de tintas que havia num pequeno paiol, pintou a casa 

por fora, as balaústras da entrada, adubou a horta e os canteiros que 

haviam ali, e fez mais alguns biscatinhos. 

No terceiro dia a sós na casa, ele resolveu dar uma volta nas redondezas, 

se afastou por cerca de uns mil metros, e encontrou um rapaz que armava 

umas arapucas por lá. O rapaz puxou conversa com x, lhe falou algumas 

coisas sobre não se aproximar da casa logo a frente, pois lá morava um 

homem muito esquisito e que muitos na redondeza, falavam coisas 

horríveis sobre ele, mas não entrou em detalhes. O menino entendeu, fez 

algumas perguntas sobre o tal homem, mas o rapaz não entendeu muito 

o que X perguntara. O mesmo pegou as arapucas e saiu apressadamente.    

O jovem andou um pouco mais, ali na redondeza, porém não viu mais 

ninguém. Ele resolveu voltar para casa. Ficou meio confuso sobre a 

direção, mas foi reconhecendo o caminho, até que chega a residência.  

Quando entrou, alguém fecha a porta. A suas costas e entre gritos 

esbravejados do homem que havia chegado e não o encontrado na casa e 

nem no quintal. 

    -  Nunca de afaste daqui menino, é muito perigoso.  

X, ficou com muito medo pelo jeito que o homem falava. Ele estava muito 

enfurecido. Depois de mais de uma hora de silêncio.  

    - Senhore eu preciso ir para San Paolo, meu pai deve estar preocupado.  

O homem já bem mais calmo responde.  

   -  Menino, eu vou te levar, mas vai demorar um pouco. Eu trouxe umas 

coisas para você, estão aí na sacola.  
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Entregou a X. Haviam umas balas grandes. O menino foi comer e 

comentou.  

  - Senhore eu nunca vi balas desse tamanho.  

  - Isso se chama bombom de chocolate. 

 X, nunca ouvira falar em chocolate, mas gostou. Ambos conversaram um 

pouco e logo foram dormir. E como das outras vezes, ele acorda com o 

homem lhe tocando, novamente ele finge dormir. 

E assim os dias passam; muitos dias por sinal, e nada da tal viagem. Com 

o   passar do tempo X, percebe que o homem vai ficando mais dócil, já 

conversa com mais mansidão. X, está sendo muito bem tratado por ele, 

não tem do que reclamar. O homem o elogia muito, cada vez que chega e 

vê a transformação da casa e dos arredores. Mas na medida que passa o 

tempo, a relação do homem com o garoto, começa a ficar anormal. X, não 

entende o porquê, mas o homem já fica quase todas as noites, por horas 

na sua cama e depois de acaricia-lo muito, volta para a sua. 

X, percebe coisas muito estranhas, mas na sua inocência continua sem 

entender nada. 

Em umas das noites, o que o homem tentou lhe fazer lhe incomodou 

muito, algo que não convém comentar.  Ele que já não se sentia bem com 

aquilo que vinha acontecendo, resolveu falar com o homem. Na manhã 

seguinte, e enquanto tomavam café.  

      -  “Senhore io non quero qui o senhore vem mais para mia cama”. 

 O homem sem nada responder, termina seu café e sai sem se despedir. 

X, fica por ali e resolve dar uma volta um pouco mais longe, e durante a 

manhã toda, ele anda pelos arredores. Em um lugar um pouco mais 

descampado ele vê algumas chaminés bem ao longe, mas muito longe 

mesmo, e até lembra da história de João e maria, que seu pai contava. 

Havia uma chaminé e que saia fumaça e era uma velhinha fritando 

bolinhos. Bom eu não vou contar! Qualquer um conhece essa história.  
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Ele na sua pouca vivência de mundo, pensa melhor: eu voltar, vai que é 

casa da bruxa da história. 

E assim a cada dia que se passa ele caminha por lugares mais distantes, e 

em pouco tempo ele conhece toda a redondeza. O lugar é realmente 

afastado da cidade, e com poucas casas muito distantes umas das outras. 

Em um dos dias ele até tenta fazer contato em uma delas. Chega bate 

palmas, sai uma senhora bem de idade, que lhe pergunta o que ele deseja. 

   -    Senhora sabe me dizer como faz para chegar a San Paolo e se é perto?    

   -   Sei não filho! Só ouvi falar, mas dizem que é muito longe. Onde você 

mora menino? Lhe pergunta a senhora.  

   - Moro lá na colônia da fazenda.  

   - Que fazenda?    

   - A do nosso senhor.  

A mulher sem entender do que o menino falava, disse: 

  -  Melhor você voltar para lá, é perigoso andar sozinho por essas bandas, 

dizem que sumiram dois meninos um tempo desses.  

A senhora entrou, deu um tchau e um “vá para casa menino”; e fechou a 

porta.  

X, volta, e nesta noite o homem não retorna para casa. Na manhã do dia 

seguinte ele acorda, toma seu café, trata da criação como nos dias 

anteriores. Lá pelas nove, quando ele se preparava para dar uma volta, o 

homem chega e lhe chama pelo nome. Ele responde.  

   - Estou aqui atrás do chiqueiro senhore.  

Pega uma vassoura para disfarçar, que estava nos afazeres. 

O homem lhe diz: 



X. O Homem mais feliz do mundo 
 17 

   -  Eu vou ter que sair e não venho para dormir, mas fica tranquilo que 

logo eu volto. Deixei comida aí, e quando voltar trago mais, e logo vamos 

para são Paulo. 

    -  Está bom senhore; responde o menino. 

A dúvida paira sobre X. Essa seria a chance de escapar, mas pensa ele, “io 

non tô preso”! E além do mais o homem disse que logo iriamos para San 

Paolo. E ele resolve que aguardar seria a melhor solução. 

X, sente muita saudade de casa, e seu pensamento as vezes parece desejar 

seguir o melhor caminho, e o melhor caminho seria rumo a sua mama e 

seu papa, mas, São Paulo era o destino acertado com seu pai. Ele não 

poderia desaponta-lo. Mas a realidade era inserta, ele se via ali sem 

mesmo saber exatamente onde estava. 

Como de costume fez os afazeres no quintal e pensou. Vou dar uma 

arrumada geral na casa por dentro. Tenho certeza que o homem vai ficar 

contente e quem sabe me leva para São Paulo mais rápido. 

Organizou toda a cozinha, consertou as prateleiras, tirou os lenções das 

camas, estes pareciam que nunca tinha visto agua. Lavou-os, estendeu os 

colchões de palha ao sol, para perder aquele cheiro insuportável de mofo 

com azedo. Haviam ali uns dois baús onde o homem guardava suas 

roupas, organizou e dobrou tudo. Quando ele puxou um dos baús para 

limpar embaixo, viu umas roupas de criança e elas estavam com algumas 

manchas e rasgadas, havia também um estilingue e uma bolça de escola.    

Sem entender do que se tratava aquelas roupas, ele deixou-as no mesmo 

lugar que estavam, embaixo da referida caixa, mala talvez, ou baú mesmo. 

Esta noite ele dormiu bem, a casa estava com cheirinho de limpeza, 

cheirinho este do desinfetante que ele mesmo fez com umas folhas secas 

de eucalipto, que ele sempre via sua mãe fazendo. Dia seguinte tudo 

normal seguindo sua rotina. A tarde ele foi até o paiol pegar umas espigas 

de milho para tratar as galinhas, e como estava muito desorganizado, ele 

resolveu dar uma geral no local. 

Ao limpar o piso do paiol que era de tábuas. Em uma delas que estava 

meio solta, ele percebe que há algo embaixo, e resolve verificar o que é. 
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Há um saco com a boca amarrada. Quando ele abre, sai algumas baratas 

e cheira forte. Ele tira o saco e põe encostado ao paiol, 

Faz o concerto do assoalho, e esquece o mesmo ali encostado. Já no 

finalzinho da tarde quando ele já se banhava, percebe  que há alguém 

do lado de fora, observando pela fresta da casinha de banho.  

A pessoa ao ser notada por X, se afasta, e o menino então vê que o homem 

voltara. Ele termina seu banho e antes de entrar na casa, já que a casinha 

de banhos ficava do lado de fora. Ele lembra-se do saco e vai até o paiol, 

mas vê que não mais se encontra lá onde ele havia deixado. Parou, achou 

estranho, mas se distraiu com algumas galinhas que o rodearam querendo 

milho. Livrou-se delas, foi para dentro. Ao entrar já avisa ao homem que 

há espigas de milho cozido no fogão. O homem não responde, faz silêncio 

por uns minutos e em seguida pergunta com voz mansa.  

    - Por que você tirou aquele saco para fora?  

O menino explica que percebeu o assoalho solto e resolveu arrumar, foi 

então que vi o saco e tirei para jogar fora. O homem continua o 

questionamento.  

     - Você viu o que tinha dentro?  

O menino diz que não; mas responde que tirou porque fedia muito. Ele 

pergunta ao homem, onde tinha colocado, para que no dia seguinte ele 

enterrasse. O caminhoneiro responde que ele mesmo já tinha feito isso. 

Ambos conversaram um pouco antes de irem dormir, geralmente o 

homem perguntava mais e X sempre respondia tudo, mas o homem 

raramente respondia com clareza as perguntas do menino. 

Novamente nesta noite X, acorda com o homem deitado ao seu lado e se 

roçando e acariciando-o, e assim nas noites seguintes, aquela era a rotina. 

A cada noite X se sentia mais incomodado com aquela situação. Na manhã 

seguinte, ao tomar café, X diz: 

     -Senhore, io acho que vou embora. 
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      - Para onde menino? 

      - “Io me viro, preciso ir pra San Paolo logo, mio papa deve estar 

preocupado”. 

      - Preocupa não menino! Outro dia quando eu fiquei sem voltar, eu fui 

até a fazenda, vi seu pai, e falei para ele que você estava aqui comigo, até 

me mandarem levar carga para são Paulo; então fica tranquilo que ele 

sabe que você está aqui comigo.  

O menino abriu um sorriso, fez algumas perguntas, sobre seu pai e sua 

mãe. Se fizeram alguma recomendação. O homem o tranquiliza e diz que 

sim, e que a recomendação era obedece-lo, e seguir suas orientações. O 

menino fica mais aliviado. 

Nos dias seguintes o menino vai se incomodando mais, até que em uma 

noite, ele sai da passividade e levanta-se.  

    - “Senhore io nom quero mais isso non. Si o senhore vier para mia cama, 

io me voi”.  

O homem sem responder volta para seu canto. Logo depois amanhece o 

dia, e X, percebe que o homem já não estava mais lá. Segue ele seu dia, a 

mesma rotina. A tardezinha o homem volta, nem mesmo olha para ele, 

não diz uma só palavra. Mas a noite quando x, já dormia, novamente é 

acordado com o de sempre. Quando o menino se prepara para reagir, é 

violentamente segurado pelo homem e o que acontece e exatamente 

aquilo que ele já vinha ensaiando a tempos. O menino se defende, mas as 

forças são desiguais. X consegue escapar e corre até a porta, sai para o 

quintal, esconde-se ali numas moitas de cana que haviam próximo da 

casa. O homem procura chamando- o pelo nome. 

     - Volta para dentro menino, você não tem como escapar.  

Um medo aterrorizante toma conta de X. Nunca ele havia passado por 

situação semelhante, e na sua inocência, mal sabia o porquê de aquilo 

estar acontecendo.  
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O homem vasculhou por horas. Algumas vezes passou muito perto do 

menino, mas como era noite de lua minguante, a escuridão se fazia plena. 

Aquele breu provavelmente o protegia. O menino percebia que de vez em 

quando, o homem silenciava, mas de repente berrava alto para todos 

ouvirem. Todos que eu digo é: Eu e os animais da casa. 

Enquanto berrava chamando por X, ele bebia cachaça sem parar. Percebia 

o menino que ele já estava embriagado como nunca se vira antes. E 

bêbado ele dizia coisas de arrepiar e apavorar qualquer um, imagina para 

um menino nada vivido. 

Os cachorros da casa estavam ali do lado do homem, como se nada 

entendessem, ambos muito próximo de X. Ele estava sentado em uma 

tora grande que havia ali no pequeno canavial. O homem conversava com 

os cachorros lhes ordenando. Vão atrás daquele pirralho, tragam-no para 

mim. Os cachorros continuavam ali parados. Não que X, visse claramente, 

devido a escuridão, mas como estava muito próximo, era clara a cena. Por 

um instante os cachorros se viram e parecem sentir o cheiro do menino. 

Abanam o rabinho começam a latir desesperados de alegria e começam a 

lamberem X. Foi então que o homem percebeu que provavelmente seria 

o garoto. Se aproxima da moita de cana e identifica que é o menino. X, 

tenta correr mas tropeça em uma pilha de lenha que ele mesmo havia 

amontoado ali. O homem se aproxima com um pedaço de madeira e lhe 

disfere alguns golpes, esbravejando e dizendo coisas, como: Te peguei seu 

pestinha, agora já era italianinho de bosta.  

Foram tantas as pancadas que x, perdeu os sentidos. Quando o homem 

percebe que o menino não mais estava reagindo, ele para por um 

instante, mas na sequência mais dois golpes de misericórdia. Se houve. 

Pronto mais um...bom, só eu ouvi né! 

O homem meio que cambaleando, vai até a casa, pega uma lamparina, 

dirige-se até o paiol, pega um carro de mão ou de pedreiro, como 

preferirem. Pega o menino põe no carro e sai mato afora. Em umas 

bibocas, lá para o lado de uns “tembé”, ele vai para perto de uma antiga 

casa em ruinas. Na verdade, da casa só resta o assoalho de vermelhão, o 

local já está todo tomado por vegetação, pois fora abandonado a muito 
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tempo. Logo do lado, o homem puxa umas tábuas do chão, e vira o 

carrinho, despejando o menino. 

   O dia já estava quase amanhecendo, já se via os primeiros raios do sol 

por cima das nuvens. Me aproximei para ver. Verifiquei que se tratava de 

um antigo poço. Olhei para dentro e vi que não era muito fundo, mas não 

dava para ver muita coisa. Ao sair, o homem pega alguns galhos e cobre a 

boca do tal buraco, mas não coloca as tábuas de volta. 

Com tanta coisa para fazer, mas fiquei ali por perto o tempo todo. 

Lá no fundo, estava o menino todo tortinho, meio que com o corpo 

submerso pelo restinho de agua que havia no fundo. Sua cabeça ficou 

encostada na parede do poço, praticamente só ela não estava submersa.  

Lá pelo comecinho da noite, uns gemidos, provavelmente de dor. 

Provavelmente não! Muita dor. A situação era desesperadora, mas me 

alegrei. Ele ainda estava vivo. Os gemidos agora aumentaram, pois ele 

estava acordado. De vez em quando, desmaiava e voltava, mal conseguia 

se mexer no buraco, e se mexer não era a melhor solução, pois estava 

todo quebrado. Aquilo seguiu noite afora.  

 Já no outro dia, lá pelo o meio dia, um barulho se 

aproxima. Parece ser gente. Sim era gente...obá grito eu. Seria uma 

chance de acharem X. 

Vinha um garoto de uns doze anos correndo, com um estilingue na mão 

olhando para cima, entretido com uma rolinha que ali estava pousada 

numa arvorezinha com galhos que sombreava o poço. Ele lentamente 

anda, e quando vai preparando a atiradeira, resolve se aproximar um 

pouco mais, e adivinha...caiu no tal poço. 

O menino cai e eu acho que antes de chegar ao fundo ele já berrava que 

nem...pois é, o desespero era total. Quando ele atinge o fundo, percebe 

que há algo fez um barulho ainda pior, como se fosse um gemido horrível, 

E ainda mais, o tal negócio se moveu. Ele grita desesperadamente. 
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Junto com ele, um pouco mais atrás, vinha outro garoto que também 

caçava passarinhos. O menino percebe gritos desesperados bem ao longe, 

pois do fundo do poço era assim que parecia, então ele começa a se 

afastar do local, mas os gritos parecem ficarem mais distante, então ele 

começa a dar voltas no local, mas sem identificar o ponto exato de onde 

vem os gritos. Reconhece que era gritos de seu amiguinho. Como o buraco 

estava coberto por galhos, o menino não conseguiu ver o poço. 

Após algum tempo rodando sem entender de onde vinha os gritos, ele 

resolve ir buscar ajuda, e sai correndo mato adentro rumo ao carreador 

que dá acesso a alguns sítios. 

Ao atingir a estrada, vê algumas pessoas passando, provavelmente vindo 

das roças dos arredores. Grita por socorro e se aproxima do pessoal. Pede 

ajuda para procurar o amiguinho. Alguns homens que estavam ali no 

grupo, saem rumo o local indicado pelo menino. 

 

Chegando, logo ouvem os gritos de desespero. Um deles percebe que os 

gritos vinham do meio dos galhos ali amontoados. Ao se aproximar, o 

roceiro vê o tal poço e que os gritos estavam vindo de lá. Ele chama outros 

homens, que se aproximam da boca, e fazem contato com o menino. Ao 

perceber que pessoas estavam na borda do buraco o menino grita por 

socorro, ainda mais desesperado. 

Como não havia como tira-lo de lá. Um dos homens vai em busca de ajuda, 

enquanto os outros ficam no local acalmando o menino.  Quase duas 

horas depois, pois o local era bem afastado, ele vem com o tão esperado 

socorro. O tal socorro era algumas cordas que emprestaram no sitio mais 

próximo. Não tão próximo assim! 

Improvisam um laço, que é descido para o fundo do poço. Um dos homens 

que ficou acalmando o menino, lhe pergunta.  

    -  Você consegue se amarrar para a gente te puxar.  
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O menino responde que sim. E assim é feito. Ele se amarra com um pouco 

de dificuldade, pois na queda torceu o braço, que dói em pouco. Do resto, 

algumas escoriações. Assim ele é içado para fora do buraco. 

Ao chegar na borda, chorando muito, ele se abraça ao seu coleguinha. 

Vira-se para os homens que lhe tiraram, e diz: 

     - Senhores eu acho que tem uma pessoa machucada lá em baixo, pois 

havia alguma coisa gemendo muito lá e eu acho que é voz de gente.  

Os homens se aproximam do poço, fazem silêncio para ouvir, mas nada 

de som vindo do buraco. 

Menino você deve ter se enganado diz um dos homens. Deve ser o medo 

que faz a gente ouvir coisas, diz um outro. 

Mas o menino insiste.  

     - Senhores precisam descer lá. Eu tenho certeza que tem gente lá. 

Nenhum dos homens se dispuseram a descer no buraco, já que estava por 

cair a noite. O menino foi levado para uma casa de um dos trabalhadores 

e em seguida arrumaram um carro para leva-lo para a cidade, para passar 

pelo médico, pois ele sentia dores fortes no braço, além dos ferimentos. 

Chegando ao hospital, ele foi atendido e uma radiografia constatou que 

não havia fratura, apenas os ferimentos. Nesta altura o menino já estava 

acompanhado por seus pais, que também eram moradores de um sitio 

nas redondezas. Ao sair do hospital, o menino insistiu com o pai, que havia 

uma pessoa dentro do buraco. O pai, sem muita vontade, mas persuadido 

pela mãe do menino, decidiu procurar a delegacia para relatar o que o 

menino dizia. 

Desceram a rua, do hospital, onde na esquina, há um posto policial, e 

assim relataram o fato. O policial que estava de plantão, anota a 

ocorrência sem dar muito crédito, e como está sozinho no posto, liga para 

o corpo de bombeiros da cidade vizinha, pois na cidadezinha não havia.  
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No dia seguinte ao chegar ao posto de bombeiro, o comandante verifica 

que há uma anotação no livro de ocorrências relatando a solicitação do 

policial da cidade vizinha, e assim que seus subordinados chegam, ele da 

ordem para verificarem o fato, e assim o fazem.  

Chegando na cidadezinha vizinha, ainda tiveram que identificar alguém 

que havia ajudado o menino a sair do poço, para que pudesse leva-los ao 

referido buraco. 

Já quase onze da manhã, chegaram ao tal orifício, montaram os 

equipamentos para descerem ao poço, e na sequência, um deles desce, 

com uma lanterna, para verificar se procede a história do menino. 

Chegando ao fundo, o bombeiro direciona a lanterna para um volume que 

percebe meio submerso. Vê que se tratar de um saco com algo dentro. 

Logo ele percebe que há algo mais ali do lado, vira a lanterna e surpreso, 

vê a cabeça de alguém ali. Grita para os que estão na borda, que há 

alguém morto lá dentro, e após um silêncio ele verifica que a pessoa 

lentamente se mexe. Novamente ele grita ainda mais alto, rápido, chama 

uma ambulância, ele está respirando. De imediato uma ambulância é 

solicitada, via rádio. 

Então os bombeiros começam a montar o esquema para tirar a pessoa do 

poço. Descem uma prancha até o fundo, mas o bombeiro que está lá 

embaixo não consegue, e pede para outro descer. A boca do poço era bem 

pequena, mas lá embaixo era relativamente larga, devido 

desbarrancamento. Na verdade, o local estava muito perigoso poderia 

haver mais desmoronamentos. O outro desce com muito cuidado, e 

consegue amarrar a pessoa a prancha. E assim X, foi içado para fora.  

Ali ele começou a ter os primeiros socorros. Os bombeiros retiram suas 

vestes encharcadas, deixaram por um tempo exposto ao sol para 

equilibrar a hipotermia. O menino gemia muito, delirava também. Os 

bombeiros não conseguiam entender nada. Não sabia eles que o menino 

mal falava o português. 

Minutos depois chega a ambulância, junto veio um médico. Ali 

começaram o processo de remoção para o hospital.  
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No caminho o menino teve várias convulsões, tremia muito e continuava 

delirando. Já no hospital ele foi levado para unidade de tratamento 

intensivo. 

Por dias, ele fica ali na UTI, tendo os cuidados e a atenção de todos; a final 

de contas, quem seria aquele menino? 

A notícia se espalhou pela cidade, rádio, jornais, vieram noticiar o 

ocorrido. Todos se perguntavam quem teria coragem de fazer aquilo com 

o garoto. A possibilidade de ele ter caído foi descartada, perante o estado 

que se encontrava todo o corpo de X. 

A própria polícia local, começou a ligar os fatos. Haja visto, os sumiços de 

três meninos nos últimos dois anos. Mas não levou nada adiante; até que 

o menino pudesse relatar o que houve. 

E assim passam os dias. X, aos poucos vai se recuperando, deixando 

surpresos até aos médicos, tamanha velocidade da recuperação. Ele já 

não estava mais inchado. 

Aos poucos brotava em seu semblante a beleza rara daquele garoto. Olhos 

verdes esmeraldas, cabelos levemente alourados, traços europeus. Sua 

pele clara começava a se recuperar. Quando lhe perguntavam sobre o que 

havia acontecido, ele só chorava e nada dizia. Sobre sua família, e onde 

ele morava, dizia não se lembrar. No fundo o que ele temia, era em o 

homem ter ficado sabendo que ele estava no hospital e ir até lá. Também 

não queria que sua família ficasse sabendo o que lhe havia passado. Ele só 

pensava em uma coisa; ficar bom para seguir seu destino. 

Um belo dia, já bem recuperado, já fora da uti, mas ainda com algumas 

faixas, alguém do hospital lhe informa. 

    - Oi garoto, você tem visitas. 

Lhe sobe um calafrio pelo corpo. Quem seria aquela visita? Será a polícia 

para lhe fazer perguntas? Seria a hora de falar o que houve? 

   - Está bom senhora pode pedir para entrar. 
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A enfermeira autoriza a pessoa entrar e se afasta. X, percebe a visita 

entrar e fechar a porta, quando ele se vira. Ali bem na sua frente o 

homem. Isso mesmo, o que lhe causará todo o mal. X, olha, e num instante 

a vontade era de gritar bem alto, 

Mas ele se controla, e antes de qualquer coisa o homem diz: 

    - Lembra de mim? 

Essa pergunta foi já de caso pensado, pois o homem já havia tirado 

informações com algumas pessoas ali do hospital. Ele já sabia que o 

menino se mostrava não lembrar do que havia lhe passado. 

    - Não sei quem é o senhore não. 

O homem novamente. 

   - Certeza que você nunca me viu? 

   -  Não senhore eu nunca vi o senhore! 

   -  Então você não se lembra de nada! 

   - Lembrar de que senhore? Não tenho nada para lembrar! 

Então o homem lhe responde: 

   -  Eu sou seu pai e logo, assim que os médicos te derem alta, eu venho 

te buscar, para te levar para casa, sua mãe está ansiosa lhe esperando. 

Lembra dela? 

   - Também não lembro não senhore, responde o menino. Só ele sabia os 

calafrios que circulavam pelo seu corpo de tanto medo.  

Em seguida a enfermeira volta e anuncia o fim da visita. 

Aquela noite, x, teve vários pesadelos, acordando no meio da noite 

gritando. Várias vezes as enfermeiras vinham lhe acalmar. Uma delas, a 
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mesma que havia levado o homem até o quarto, ao trocar o turno, relata 

a outra enfermeira a agitação e os pesadelos do menino durante a noite. 

Ela acha estranho, que desde a entrada do menino no hospital, ele não 

havia demostrado nada de diferente, todas as noites dormia 

tranquilamente. 

Ela dirigiu-se a recepção e coletou informações sobre o homem. 

Ele havia chegado e se identificado, como pai do menino, inventou uma 

história, a recepcionista não muito preparada para a função e novata no 

hospital, na verdade era sua primeira semana, não fez nenhum 

questionamento e logo libera o homem para a visita. 

Ela então encucada, resolve que ao sair do plantão, irá até a delegacia ali 

próximo, para relatar o fato ao delegado que estava acompanhando o 

caso. Ao sair, ela desce para delegacia, solicita falar com o policial, que lhe 

atende de pronto. 

Conta a o que houve, fala da sua desconfiança. O delegado muito 

atencioso, também fica encucado, e resolve que deve ir falar com o tal 

menino que até então não se sabia nada sobre, e de repente aparece 

alguém dizendo ser seu pai. 

O delegado, logo após o almoço, antes de retornar a delegacia, dirigiu-se 

ao hospital para falar com o tal menino.  Quando ele chega ao quarto, 

levado por uma senhora que ali estava de plantão, fica impressionado com 

o garoto que tem um violão nas mãos e sola uma música clássica, muito 

conhecida. Ao ver o homem, para de imediato, mas o policial pede para 

que ele continue. Meio envergonhado, segue a tocar por mais uns 

minutos e finaliza a tal música. 

- Tudo bem menino? 

- Tudo senhore. 

- Com quem você aprendeu a tocar tão bem? 

- Foi com o maestro lá da colônia. 
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- Que colônia? 

- Da fazenda onde eu moro. 

- E onde fica essa fazenda? 

- Não sei não senhore! 

- Como você veio parar aqui nessa região? 

- Eu não me lembro não! 

Nesta altura o menino percebe que não deve falar mais, e continuar 

dizendo que não se lembra de nada. Mas ele sabia exatamente como veio 

parar ali. O que ele não sabia, era como fazer para chegar até a casa de 

seus pais, e também o objetivo dele não era voltar e nem que seus pais 

soubessem o que lhe havia passado. 

O delegado continua as perguntas. 

      - E sobre o homem que veio lhe visitar, você o conhece? 

O menino meio titubeante e sem saber o que responder, faz silencio por 

um instante. O delegado muito esperto, percebe a dificuldade que ele tem 

para responder. 

      -  Me diga o que ele é seu? 

      - Ele diz que é meu pai. 

      -  E ele é? 

      -  Não sei senhore! Não me lembro! 

O delegado percebendo que havia algo de errado com as respostas, 

resolve ter uma conversa um pouco mais franca com o menino. 
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      - Se aquele homem é mesmo seu pai, então você terá que ir embora 

do hospital com ele. Você quer ir? 

O menino sem hesitar responde que não! 

     -  por que não se ele é seu pai? 

Novamente o menino silencia. 

E segue o delegado. 

     - Para que possamos lhe ajudar, descobrir que lhe causou mal, você não 

pode esconder nada, nós estamos aqui para te proteger e para que nada 

de mal lhe aconteça. Agora se você não nos disser o que se passa; não 

podemos lhe ajudar! 

O menino fica em silêncio sem saber o que deve falar. O delegado vendo 

que ele estava titubeante, fala. 

      - Amanhã eu volto para gente conversar, então pensa direitinho, e até 

amanhã...a mais uma coisa. Se você tiver algo para me contar e não me 

disser o que lhe aconteceu, poderá voltar a acontecer. Analisando melhor, 

o que você teve foi sorte a seu lado, porque raramente alguém sobrevive 

ao que você passou, e eu acredito que não quer passar por tudo aquilo de 

novo. 

Durante aquela noite o ¨menino entra em parafuso¨, sobre o que dizer. 

Será que devo falar a verdade. X pensou até mesmo em fugir do hospital; 

mas ir para onde, se ele mesmo não tinha nenhuma ideia de onde estava. 

Ele estava literalmente perdido geograficamente. 

A saudade de casa lhe bateu forte. Há meses sem o aconchego do abraço 

da mama, das brincadeiras com os bambinos da colônia. Talvez o melhor 

seria voltar, e talvez o delegado poderia lhe ajudar. Logo vem a imagem 

do pai a sua mente. Ele lembra da sua última conversa, quando ele, ainda 

madrugadinha, o levava para esperar o caminhão que o conduziria a São 

Paulo. Seu pai dizia do sonho que tinha em conhecer e morar em são 

Paulo; de ser livre de verdade, para fazer que quiser. 
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             -  Você filho querido, é a minha esperança de nos tirar daqui. 

E as últimas palavras. 

         -   Vá com deus, e que a sorte esteja sempre contigo. 

Na manhã seguinte, mesmo antes de tomar seu café, ele dá uma volta 

pelos corredores do hospital, afinal de contas, ele já está mais conhecido 

que Bombril por ali. Todos os funcionários lhe chamam de X, o menino 

que encanta com o violão. 

X, porque ninguém sabia qual era a identidade daquele menino. Nem ele 

mesmo...bom isso não é bem verdade! Ele sabia muito bem quem era, e 

qual era seu objetivo. Porém neste momento sua cabeça estava a mil. O 

que fazer? Contar para o policial, fugir, qual a melhor solução? 

O delegado também muito vivido e já com quase certeza de que havia 

algum mistério naquela história. Resolve, mesmo antes de ir para a 

delegacia, passar no hospital, e por volta das nove da manhã, procura pela 

recepção, diz precisar falar com o garoto desconhecido. 

Uma das enfermeiras, se dirige até o quarto do garoto, juntamente com o 

policial. X, não estava no quarto. A mulher pede para o delegado esperar 

um pouco até que ela procure o menino pelos corredores.  

Depois de um tempo ela volta sem acha-lo. Dr. acho estranho, ele foi visto 

pela manhã indo de quarto em quarto, porém procurei por todo o hospital 

e não o encontrei. De imediato todos estavam procurando o menino pelo; 

mas ali ele não estava. Então o delegado comunica a delegacia e em 

minutos todos os poucos policiais da cidadezinha estavam procurando 

pelo menino. Saída da cidade, redondeza e nada. 

O homem de muita experiência. Já havia sido investigador e agora 

delegado.  Sabia que teria que partir do obvio. Na sua primeira linha de 

raciocínio, lhe vem justamente isto. Pela porta da frente ou fundos ele não 

saiu, alguém teria visto; já que são lugares de grande movimento. Seu 

primeiro diagnóstico. Ou ele continua aqui dentro escondido ou saiu com 

a ajuda de alguém e bem camuflado. 
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Foi então que o policial começa a fazer perguntas aos funcionários e 

internos pelo hospital. Quantos carros e quais carros seriam das 

dependências do hospital, naquelas últimas horas.  

Verificando os registros, apenas duas ambulâncias e o carro que todos os 

dias, recolhe as roupas sujas do hospital para levar a lavanderia, que fica 

na cidade vizinha. 

Pensa o delegado. Já que as duas ambulâncias, já retornaram e pelo relato 

dos motoristas, nada de anormal houve. Só restava verificar o carro das 

roupas. 

De imediato policial convoca alguém que sabe onde fica a tal lavanderia, 

e dirige-se a cidade vizinha. Ao chegar logo ele visualiza o tal carro, que já 

está de saída, para trazer roupas limpas de volta ao hospital. O homem da 

lei, então aborda o motorista, e lhe explica do que se trata. O condutor, 

diz não ter trazido e nem visto o tal menino. O policial ia já virando as 

costas, e novamente volta-se para o motorista. Pensa direito. Você não 

percebeu nada de anormal, nem um detalhe. Pensa bem! O homem 

então, pensa um pouco e diz: na verdade há algo que me intrigou. Eu achei 

que ao sair do hospital, eu havia fechado a porta trazeira do carro, mas ao 

chegar aqui na lavanderia a porta não estava trancada. Pensei ter me 

enganado. E outro detalhe. As roupas estavam um pouco mais reviradas 

que normalmente fica; mas não vi nada não senhor! 

       Depois de verificar se a porta abre pelo lado de dentro, e ter a 

confirmação. Neste momento o policial tem certeza que aquele foi o 

ponto por onde o menino escafedeu-se. 

Então ele começa a busca pela cidade, rodoviária, saídas. Porém apenas 

uma das saídas da cidade levaria para mais distante. São Paulo por 

exemplo. 

      O policial resolve dar uma esticada naquela direção. Já quando estava 

pensando em desistir e voltar. Ele vê um posto de gasolina, diz para si 

mesmo. Paro, abasteço e volto. Então ele pede para o frentista, abastecer, 

por agua no radiador. Ele vê que está sem cigarros e resolve entrar na loja 

de conveniência, para comprar o tal pito. De dentro da loja ele visualiza 
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um caminhão saindo da borracharia. Há alguém do lado e parece ser um 

garoto. 

Apressadamente ele sai da loja, e num estalo, resolve seguir e fazer a 

abordagem no tal veículo. De imediato o carro para. Ele dirige-se ao 

motorista, pergunta sobre o menino. De dentro da cabine o condutor 

responde que está dando carona para um garoto, com aquelas 

características, sim. O policial da volta, abre a porta e lá está X. 

Pede para ele descer. Ele responde que não quer! O delegado então lhe 

diz: 

     - Você não tem escolha; precisa ir comigo, para que possamos enclarear 

algumas coisas pendentes. 

O menino desce meio que contrariado, e entra na viatura. 

       No caminho de volta, usando seus conhecimentos de psicologia 

investigatória, o homem puxa conversa, procurando tranquilizar o garoto, 

que vai ficando mais à vontade. Diz o policial. Se tem alguém que pode te 

proteger, sou eu, mas para isso eu preciso que você me conte o que se 

passou. Me diga quem fez aquilo com você.  O menino silencia e esse 

silêncio, só confirma as suspeitas do policial. 

      Então o delegado faz uma proposta. Se você me contar tudo que sabe, 

eu ajudo você chegar a São Paulo. O menino então diz ao policial.  

    -“ Senhore io vou parlar para o senhore”. Parlar, é falar em italiano, mais 

ou menos isso; mas disse que não queria voltar ao hospital. O delegado 

não intendeu o porquê de o menino não querer voltar, mas não quis lhe 

questionar, apenas concordou.  

     - Tudo bem, você vai para minha casa, está bom?  

X, abriu um sorriso de alegria misturado com medo. O tal homem, aquele, 

o motorista de caminhão, não lhe saia da cabeça, só de pensar, lhe dava 

calafrios. Chegaram a delegacia, o policial dirige-se a sua sala, leva junto 

X. Ligou a tv, e deixou o menino ali a vontade. Pediu para alguém trazer 
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uns salgadinho e suco. O menino ficou bem tranquilo. Já lá pelas três o 

delegado chama X para dar uma volta. Assim chegaram a uma praça com 

um pequeno lago. Sentaram em um banquinho debaixo de uma arvore. 

Antes de começar as perguntas, ele rodeou, fez umas brincadeiras para 

descontrair o garoto. X estava aparentemente tranquilo. 

    - Então meu filho, não precisa ter medo, eu estou aqui e não vou deixar 

nada e ninguém lhe fazer mal. Olha para mim me diga. Quem é você, onde 

você mora, quem são seus pais? Aquele homem realmente é seu pai? 

Então o menino começa a contar. 

      - Senhor, aquele homem não é meu pai! Ele foi que fez aquilo comigo.  

Ali ele começa a relatar, tudo que lhe havia passado enquanto esteve lá 

na casa do meliante. 

      - Entendi, mas como e porque ele te bateu tanto e te jogou no poço? 

E o menino continua a relatar o que lhe passou. A reação do delegado vai 

ficando clara em sua face, à medida que X, vai lhe contando; na sua mente, 

ele já começa a montar o quebra cabeça, relacionado aos outros três 

desaparecimentos na mesma área. 

    - Entendi. Você sabe como podemos chegar a casa deste homem? 

 O menino responde que não sabe chegar lá. Então o delegado resolve que 

deve partir do ponto inicial, ou seja levar o menino ao poço. Não deve ser 

longe a tal casa do homem, pensa ele. E assim ele o fez. X, chega ao local 

sem entender o motivo do homem ter o levado para aquele lugar. 

Chegando à beira do tal poço, o homem pergunta: 

  - Você conhece esse lugar? 

X, dá uma visualizada nas ruinas ali envolta, lhe parece ser familiar, ele 

acha que já esteve ali numa daquelas voltas que dava, nas tardes em que 

estava lá morando com o caminhoneiro. Pensou com sigo mesmo. A casa 

deve ser por aqui, mas lhe bateu um arrepio, só de pensar em voltar lá. 



X. O Homem mais feliz do mundo 
 34 

     O policial então lhe mostra o tal buraco, apontando com o dedo, e lhe 

diz: 

       - Foi aí que você foi jogado e que te encontramos.  

O menino foi até a beira, olhou para dentro; lhe veio as vagas lembranças 

dos poucos momentos em que teve lucidez de quando estava lá dentro. 

Começou a chorar e foi afagado pelo policial. 

      - Calma, agora você está protegido. Não corre mais risco algum, mas 

para isso precisamos localizar o tal homem. Vê se você lembra de algum 

detalhe. O que ele fazia para sobreviver? 

X, foi relatando. Falou que ele trabalhava com caminhão, mas que o 

veículo provavelmente não era dele. 

Então o policial começou a montar linha de localização. A cidade era 

pequena, não havia muitas pessoas que trabalhavam com caminhão ali. 

Transportadoras eram pouquíssimas, cantava- se nos dedos, mas não lhe 

veio ninguém a mente. O menino então lhe diz:  

    -  senhore io penso que já estive aqui, antes. 

O delegado lhe diz:  

    - Vamos andar pelas redondezas para ver se você reconhece ou ache a 

tal casa. 

Começaram eles a andar, seguiam em uma direção, e voltavam até o tal 

buraco. Iniciavam de novo em outra direção. Até que na terceira vez o 

menino que já havia estado por ali antes, começa a reconhecer a área. 

       - É perto senhore, acho que já sei como chegar na casa. 

 Assim ele toma a direção; o policial ao seu lado segue. Após meia hora de 

caminhada por um carriadorzinho, eles avistam a tal residência. O menino 

para, pega na mão do homem, e diz, vamos embora senhor, eu não quero 

entrar lá não. O policial pensa melhor e acha que devem voltar outra hora 
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para fazer a abordagem, já que estava a sós com o garoto. Não poderia 

pô-lo em risco novamente. 

Voltam até onde estava a viatura e vão embora. No caminho o delegado, 

já vai bolando a melhor estratégia para chegar até o homem. 

     X, chega à casa do policial, e nesta noite ele mal pode dormir, pensando 

no tal homem. No dia seguinte o delegado, ao chegar na delegacia, 

convoca os investigadores e agentes, que não são muitos; acho que três!   

Relata os fatos, e juntos começam a traçar a linha de investigação sobre o 

tal homem. Logo na sequência do almoço, o delegado recebe uma ligação 

da enfermeira do hospital, dizendo que o tal havia procurado o garoto. Ela 

já alertada e orientada pelo homem da lei, apenas diz que o menino tinha 

sumido e ninguém sabia para onde tinha ido. O homem que antes dizia 

ser pai do desconhecido, não mostra nenhuma preocupação e sai sem 

nada dizer. 

   A partir dali a polícia passa a monitorar os passos do tal homem. Dois 

investigadores ficam de campana perto da casa do mesmo, para ver qual 

era a rotina do indivíduo. Naquele primeiro dia o homem não aparece em 

casa. Já lá pelas onze da noite, um dos agentes volta para a cidade e o 

outro fica, para caso ele aparecer. O delegado foi informado de que 

homem não estava em casa. Eles precisam entrar para ver se acham 

alguma pista sobre os meninos desaparecidos; mas eles não podem correr 

o risco em o homem chegar enquanto eles vasculham a casa. Então o 

momento de entrar, terá que ser, quando o homem sair de casa, um 

policial irá segui-lo de longe, enquanto o delegado entra para averiguar a 

casa. Esse é o plano traçado pelo polícia. No segundo dia já bem à 

tardinha, o camioneiro chega a tal casa. Os dois policiais acompanham de 

longe a rotina do homem. Ele entra e pouco depois sai, vai ao paiol, e lá 

fica por um longo tempo. Já quase escurecendo, ele sai com um saco de 

ráfia, reveste com outro saco de estopa, coloca no carro de mão que 

estava ali do lado e sai carreador afora. Em um determinado ponto, ele 

entra no mato. De longe é seguido pelos dois agentes. O homem se digere, 

rumo ao local onde X foi encontrado. Chega ali perto do poço, tira as 

tábuas que cobria o buraco, e na sequência joga o saco dentro. Os agentes 

continuam escondidos, tomando cuidado para não serem vistos pelo 
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homem. Ele volta para sua casa, os policiais o acompanham de longe. Um 

deles continua de plantão por toda a noite. 

       Na manhã seguinte, sai logo cedo, dirigiu-se ao local ali na cidade, 

onde fica seu caminhão estacionado no pátio de um posto de gasolina, e 

sai da cidade. Nesta altura o agente já havia passado as informações para 

o delegado. 

Ele então resolve convocar um pessoal para ir até o poço abandonado, 

para verificar do que se trata o tal saco. Ligam para vir um carro de 

bombeiro da cidade vizinha, montam uma frente de execução e se dirigem 

para o tal lugar. Chegando lá colocam os equipamentos em posição, e com 

um refletor descem até o fundo. Realmente há dois sacos, que estão 

submersos. É descido uma corda com rede. O bombeiro então amarra o 

primeiro saco, que é içado para fora, novamente inçam o segundo. O 

bombeiro sai também. O mal cheiro é insuportável. Então ainda ali eles 

abrem o primeiro saco, e na sequência o segundo. Lá estavam dois corpos, 

quase duas ossadas, devido ao alto estado de decomposição. Agora não 

restava dúvidas, realmente procedia os relatos do menino.  

Foi solicitado um carro apropriado para remoção dos corpos, que 

seguiram para o IML da cidade vizinha, já que lá não havia um. 

O delegado e os investigadores, dirigiram –se para a casa do tal homem. 

Arrobaram a porta e começaram a vascular os seus pertences. 

Encontraram pouca coisa sobre o tal, mas muitos documentos de um 

outro casal de idosos que havia mudado dali a menos de um ano. Na 

verdade, apenas o senhor mudara, pois era um sitiante. O antigo dono, 

que havia perdido a esposa, e depois, segundo alguns vizinhos, ele vendeu 

o sitio e foi embora sem se despedir de ninguém. Pelo menos essa era a 

história que contava o novo proprietário. Senhor de poucas palavras e 

muito estranho e que se via pouco pelas redondezas, tudo isso segundo 

os moradores mais próximos. Esses eram os relatos colhidos pela 

investigação nos dias anteriores. 

Ao vasculhar a casa, o delegado lembrou o relato do menino, sobre a bolsa 

de escola que havia atrás do baú. Tudo conferia, estava lá a tal bolsa com 

cadernos e nome do aluno. O mesmo desaparecido anteriormente. 
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Também foram ao paiol, local indicado por X. Ali foi removido o assoalho 

e mais um saco bem fechado, já todo roído por ratos e cheio de baratas. 

Novamente, mais uma ossada humana. Em um dos bolsos da roupa já bem 

deteriorada; havia um documento se desmanchando, mas ainda legível. 

Era do antigo morador, o tal viúvo que teria vendido o sitio. 

E agora o que fazer? Pergunta o delegado a si mesmo. Estava claro, não 

restava dúvidas que aquele era o responsável pelos desaparecimentos, e 

pelo mal causado a X. Ir atrás do homem ou esperar o seu retorno. O 

policial encaminhou a outra ossada para o IML.  

Foi até o posto de gasolina onde o homem deixava o caminhão. Tirou 

informações sobre o cidadão que lá deixava o veículo de carga. O gerente 

do posto, informou que era um senhor de poucas palavras, que a quase 

um ano alugara um espaço ali no pátio para deixar o caminhão, que só 

falava com ele, quando ia receber o aluguel da vaga. Alegava que em sua 

residência não tinha lugar para deixar, mas que não era nada registrado, 

tudo era feito de boca. Realmente os acessos da casa do sitio não dava 

para passar veículo daquele tamanho. O delegado pediu ao gerente para 

lhe comunicar quando o homem aparecesse para deixar o caminhão. 

       Dois dias se passaram e o tal caminhão não voltou. No terceiro dia, 

como de costume o homem chega para deixar o veículo. Mas como o 

posto já estava fechado, o gerente não viu a chegada dele, então não avisa 

o delegado. O homem dirige-se a sua residência e chega ao sitio, já ao 

escurecer. Como de costume toma seu banho e vai dormir. No dia 

seguinte ao ir fazer seu café, percebe que as coisas não estão como ele 

havia deixado. Lembra-se que ao chegar, percebeu que a porta não estava 

trancada. Por um momento ele pensou ter sido um descuido, um 

esquecimento; mas agora começa a verificar a casa e tudo está estranho, 

quase nada como ele havia deixado. Por um instante pensa. Deve ter 

entrado alguém aqui. Verificou seus poucos pertences, viu que nada tinha 

sido levado. Viu que o baú estava um pouco afastado. Voltou o mesmo a 

posição original. Nem se lembrava mais que havia deixado a bolsa do tal 

estudante ali... Sé é que foi ele que havia colocado lá! Dirige-se ao paiol 

descontraidamente para pegar algumas espigas de milho. Ali a 

preocupação lhe bateu. Lhe veio o desespero, quando viu as tábuas 

retiradas do local que havia escondido o corpo do antigo dono do sitio. 
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O corpo do tal viúvo.  Primeiro pensamento que lhe veio. Deveria fugir 

imediatamente. Provavelmente havia sido descoberto. 

Volta a casa apressadamente, pega as roupas e alguns pertences coloca 

em duas malas que são colocadas em dois sacos. Amarra os sacos um no 

outro e sai rapidamente. Sela o único animal equino que há no curral, na 

verdade não havia sela. Coloca apenas um saco de estopa no lombo, e os 

dois com os seus pertences como se fosse canga, e sai apressadamente 

rumo a cidade. Chega ao posto ainda antes do gerente chegar. Amarra a 

mula ali do lado, põe os sacos na cabine e sai. Esse foi o relato do frentista, 

que abria o posto todas as manhãs, ao ser questionado pelo gerente ao 

chegar, e não mais ver o caminhão lá. 

De imediato, o chefe do posto procura o delegado para relatar o fato. O 

delegado, por um momento fica muito irritado, esbraveja, xinga. 

     - Não é possível! Será que perdemos o assassino. 

E questiona ao gerente do posto. 

     - Quanto tempo faz que ele saiu? 

     -  Mais ou menos há umas duas horas, responde o gerente.  

Pqp...continua o delegado inconformado. Imediatamente, comunica a 

polícia das cidades vizinhas e passa os dados do tal caminhão e as 

características do homem. Em pouco tempo todas as saídas das cidades 

da redondeza, estão fechadas. 

Como em duas horas, se vai muito longe com um veículo desses. Nada, 

nada, de encontrar o tal. A noite veio e nada, ninguém comunicara ter 

encontrado ou visto o veículo.  E nem mesmo a placa tinham do caminhão. 

A frustração dos policias era grande. Não acreditavam que haviam tido o 

suspeito dos assassinatos nas mãos e haviam deixado escapar. 

É, foi isso, o homem escapou! 
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Espera ai! A história continua. Eu mais que ninguém, não me conformava 

de a coisa acabar assim. Eu precisava fazer algo; mas o quê? Eu sabia onde 

o homem estava, mas como fazer para avisar o delegado? Ai quem ficou 

impaciente foi eu. Até me esqueci dos meus afazeres principais...sei lá 

mais o que era principal para mim. Só sei que naquele momento era fazer 

com que o delegado encontrasse o tal homem. 

Foi aí, que a noite, o delegado, quando estava jantando com sua esposa, 

cabisbaixo, pensativo, inconformado...lhe veio um estalo na mente. 

Amanhã cedo vou atrás de pista do tal homem. 

O que senhore? Pergunta x, que come a mesa com ele e a esposa. 

Nada não menino! 

Só estou pensando alto. 

No dia seguinte o delegado, nem se lembra da sua rotina de todas as 

manhãs, que era levantar, tomar banho, barba, café.  

Parece ser inspirado por alguém...por mim é claro. Ele parece que sabe, 

que se for até a casa, irá encontrar pistas do indivíduo. 

Sai apressadamente. Ao dirigir-se ao carro, ali na garagem. Quem está 

encostado no veículo? O delegado até leva um susto.  

        - O que você está fazendo aí menino? 

        - Eu vou com o senhore até a casa, talvez eu possa ajudar.  

O policial nem contestou. Entra aí. Só voltou por um instante para dentro 

da casa, para avisar a esposa, que o menino estava com ele. Assim dirigir-

se para o tal sitio. 

Chegando lá, entraram e o delegado já começou a vasculhar 

minuciosamente verificando cada detalhe. Por horas permaneceram lá, e 

nada de acharem alguma pista que pudesse levar ao tal homem. O menino 

lembrou-se de um detalhe. Um dia presenciou o homem despregando 
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algumas tábuas do forro da casa de banhos que era o único lugar que havia 

forro. Ele colocou algo lá. Indicou para o delegado, que de imediato puxou 

algumas das tábuas, e viu que realmente havia lago lá. Pegou o objeto. Era 

uma mala de tamanho médio. X, reconhece que era a sua, que até então 

estava desaparecida. 

     - Senhore, essa é a minha mala.  

O delegado deixa a bolsa no chão e continua a verificar dentro do forro. 

Há alguns outros objetos. Ele vai tirando e vasculhando, mas nada que seja 

pista. Assim procuraram por horas, e nada. Nesta altura eu estava com os 

nervos à flor da pele...mais ou menos isso...ninguém é perfeito, né! 

Depois de todo o trabalho, já era quase a hora do almoço. Desisto! Soltou 

o delegado, contrariado e inconformado. 

     - Menino pegue sua mala, vamos embora, estou com fome. 

     - Está bom senhore.  

Entraram no carro e voltaram para casa do policial, onde almoçaram; na 

verdade só X almoçou. O delegado perdera a fome. Sem dizer uma 

palavra, ele deu um tempo ali, e partiu para a delegacia. 

X, depois do almoço, conversando com a esposa do policial. Ela pede que 

ele esvazie a sua mala para que possa lavar as suas roupas, que já 

cheiravam mofo. Assim ele faz. X, percebe um envelope ali no bolsinho do 

lado. Aquilo não era dele. Ele sabia quais eram seus pertences.  Dentro do 

envelope tem umas fotos, duas cartas, bem amassadas e algumas copias 

de documentos. Ele deixa aquilo tudo ali do lado e continua esvaziando a 

mala. X, acha o envelope que seu pai lhe deu com o endereço da tia Dorfa, 

a mesma que deveria procurar em são Paulo. 

Ele trata logo de esconder, pois no verso, tem o endereço da fazenda onde 

seus pais moram. Pensa ele, se esta carta cair na mão do delegado, ele 

poderá entrar em contato com meus pais ou me levar de volta para casa, 

já que o objetivo era ir para São Paulo. 
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        Ao chegar à tarde, o seu anfitrião volta. Ainda está inconformado, 

sem saber qual linha de investigação seguir, já que a planejada falhou. 

X, cumprimenta o delegado, e lhe entrega o envelope. 

           - Senhore isso estava na minha bolça e não me pertence. 

O policial pega rapidamente, abre o envelope, vê as três fotos, e pergunta 

a X, se aquele era o tal homem. O menino meio em dúvida, responde, que 

parece ser, pois a foto deveria ser bem antiga. O homem está ao lado de 

uma senhora, e atrás, uma casa que parece ser de sitio, fazenda talvez! 

      O delegado começa a ler uma das correspondências e percebe que se 

trata de uma carta de mãe para filho. O assunto da carta, não deixa 

dúvidas. A mãe sabia quem era seu filho e qual a sua índole. O delegado 

então solta, meio que eufórico.  

    - Agora mais que nunca, temos que encontrar o homem. Já temos uma 

foto e o provável nome, nome este que consta no envelope.     

       -  socorro, grito eu...claro que ele não me ouviu! Está ali no verso da 

carta o endereço...continuo eu, mas o delegado não se toca. Burro, burro, 

asno...esse sou eu...perdão senhor. 

      O policial põe o envelope no bolso, anda de um lado para o outro da 

sala, inquieto mesmo. Sua esposa tenta acalma-lo. Ele está muito ansioso.  

       - Amor, diz a esposa; não consta nenhum endereço de remetente nos 

envelopes?  

      - “Yes, yes”...esse sou eu. 

Ele enfia a mão no bolso, puxa o tal envelope, e ali no verso um endereço. 

O endereço que ali constava, era de outro estado, porém não tão longe 

de lá. Sim uma possibilidade! 
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Ele vai até a cidade vizinha, dirige-se ao comando central, fala com seu 

chefe sobre a pista do caso do menino X. A história já era bem popular na 

região. 

E assim montaram diligência para irem investigar o endereço citado na 

carta. 

No dia seguinte, saíram ainda de madrugada, pois quase quatrocentos 

quilômetros, separavam as duas cidades. Chegando lá, foram à delegacia 

local, relataram o fato ao responsável, e juntamente com eles dirigiram-

se para o local. 

       Ao chegarem, verificaram que se tratava realmente de um sitio, bem 

cuidado por sinal. Bateram palmas, sai uma senhora que aparentava idade 

bem avançada, mas muito lúcida e fala firme. 

     - Bom-dia senhora.  

A mulher responde já acompanhada de outra pergunta.  

     - O que os senhores desejam?  

Eles dizem que precisam falar com ela, fazer algumas perguntas.  

     - Pois não! Estou à disposição.  

Dali de fora mesmo ela responde. Eles então mostram as fotos, que tem 

o homem e a mulher. 

     - Por acaso a senhora conhece estas pessoas?  

A pergunta foi apenas formalidade, pois de imediato, reconheceram, se 

tratar da mesma mulher; um pouco mais velha agora. A mulher faz um 

silêncio, como que formulando a melhor resposta. Não tinha como ela 

esconder que não era ela na foto, estava nítido. 

       - Sim; conheço, diz a mulher. Essa sou eu e esse é um moço que 

trabalhou aqui a algum tempo atrás.  
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O delegado pergunta. 

      - A senhora sabe onde ele está ou onde mora?  

Ela responde que não! 

   -  Faz muito tempo que ele foi embora daqui e nunca mais o vi. 

 Os policiais sabiam que a mulher estava mentindo, pois na carta, ela o 

tratava como filho, pelo menos é o que se deduzia. 

O chefe da polícia local, então chama o delegado para traz e lhe cochicha 

na orelha por uns dois minutos. 

Os dois voltam e agradecem a mulher a atenção, que responde, não tem 

de que! E já acompanhada de outra pergunta. O que os senhores desejam 

deste homem? 

Eles responderam, que nada de importante, apenas, que de um trabalho 

dele. A senhora também percebe que a resposta, não é a verdade. Existe 

algo mais por traz daquela visita. Ela já imagina, é claro! 

      Ao saírem, o chefe diz ao delegado; vamos parar o carro logo a frente. 

E assim fazem. Descem do veículo, andam pelo carreador que dá acesso a 

casa do sitio. O chefe então pergunta!  

   - O que você vê?  

Ele responde, nada apenas sinais de pneus! Havia garoado a noite, então 

as marcas eram recentes.  

        - Pois é delegado, são marcas de pneu de caminhão. Não estamos 

procurando um camioneiro?  

 Ele para por uns segundos, e aí a fixa cai. Com tanta experiência de 

investigação, e aquele detalhe lhe passa desapercebido. Ele sorri e 

responde ao chefe local.  
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      -  Acho que estou ficando velho! 

Então começam de ali mesmo bolar o plano para chegar ao tal homem. 

Decidem que precisa ficar alguém de campana, caso a senhora tente 

avisar o filho. Assim fica lá um dos agentes que os acompanhavam. Na 

entrada da cidade também havia um posto policial, que também foi 

alertado. 

       Logo após o almoço a senhora pede para uma pessoa preparar uma 

carroça, e em seguida ela sai rumo a cidadezinha.  

Dirige-se ao posto telefônico, e por mais de uma hora, tenta fazer ligações, 

porém sem sucesso. Seu nervosismo era nítido. Foi isso que relatou a 

operadora de telefonia local, para os policias, assim que a mulher saiu do 

posto.  Vale a pena lembrar que naquela época, nem se sonhava com 

telefone celular. Era raro quem tinha telefone fixo.  

        A senhora que é monitorada o tempo todo pelos policias, dirige-se 

para a saída da cidade e toma rumo a cidade vizinha, que fica a uns trinta 

quilômetros. De carroça, umas três horas. 

Os policiais continuam acompanhando-a de longe, um dos carros segue a 

frente bem distante para não serem vistos e outro bem atrás. A mulher 

assim que chega a cidade, logo procura outro posto telefônico. Desta vez 

o delegado que já se adiantará, desloca um agente até o posto, para vigiar 

a mulher bem de perto. 

A mulher faz várias ligações, tentando falar com o tal homem. Deu para 

perceber que ela deixou recado para alguém tentar localiza-lo e diz: fala 

para ele que é a mãe que precisa falar com ele urgente. 

     Ela passou o número do posto local, para que se ele fosse encontrado, 

que retornasse à ligação, e que ela estaria aguardando.  

     Ali nas dependências do posto, ela pergunta se poderia ficar esperando 

a ligação. Prontamente foi autorizada pela operadora de telefonia. O 

agente que ali, presenciou o assunto; e era para isso que ali estava.  

Dirigiu-se ao delegado e relatou o ouvido por ele. 
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     Agora dúvidas. Abordamos a mulher, ou melhor esperar?  Se esperar, 

ela poderá avisar o filho sobre a visita. Talvez a melhor solução seria, detê-

la e aguardar que o homem retornasse. Claro que essa é a melhor solução 

penso eu. O delegado, talvez inspirado por mim, resolve assim fazer. 

Dirigem-se até o local onde a mulher aguarda a ligação, e a abordam. 

      - A senhora precisa nos acompanhar.  

A mulher reluta, esbraveja, mas não tem saída.  

      - Queremos falar com a senhora numa boa, mas se for por mal, a gente 

também sabe fazer isso. O fato é que a senhora terá que nos acompanhar.  

Ela ali sentada, olha várias vezes para o telefone e responde: 

        - Está bem eu vou, mas tenho que voltar logo, pois estou esperando 

o telefonema de uma irmã. 

     Os agentes levaram a mulher até a delegacia, a colocaram em uma sala 

isolada e pediram que aguardasse uns minutos. Visivelmente, a mulher 

estava ali nervosa e contrariada. 

Na sala vizinha reuniram-se para tratar da melhor maneira de aborda-la 

sobre o assunto. Enquanto isso no posto, o homem retorna à ligação, e 

orientada pelos policias, a atendente diz para que ele ficasse tranquilo, 

pois a senhora sua mãe, já havia resolvido o problema, e já tinha ido 

embora, que se ele ligasse, que o tranquilizasse. Sem mais pergunta o 

homem desligou. 

      O delegado volta para a sala, acompanhado do agente chefe local, 

oferecem uma agua para a mulher. 

        - Senhora, precisamos conversar.  

A mulher que está de cabeça baixa, olhando para o centro da mesa a sua 

frente, assim permanece, e responde, que pode falar! 
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        -  gostaríamos de saber, o que a senhora tem a nos dizer, sobre o 

homem que está na foto com a senhora? 

       -Nada, já disse. Nunca mais o vi! 

       -Ok, diz o policial, vamos reformular a pergunta. 

       - Onde está seu filho? 

A mulher olha para os policiais, meio que surpresa. No fundo ela já 

deduzia que eles já o procuram. 

         - Eu não sei! Faz tempo que não aparece em casa. 

         - A senhora não está nos falando a verdade! Sabemos que ele esteve 

ontem em sua casa. 

A mulher cala-se. E continua de cabeça baixa. 

       - Senhora. Seu filho precisa de ajuda, ele tem feito coisas ruins a 

pessoas. Pior ainda, a crianças. 

 A mulher ergue a cabeça e indaga perguntando.  

       - Crianças? 

       - Sim, senhora algumas crianças sumiram e ele é o principal suspeito 

sobre esses desparecimentos. 

Diz então a mulher: 

       - Suspeito. Os senhores então só suspeitam? 

       - Sim senhora...precisamos apenas fazer algumas perguntas, mas para 

isso, precisamos da sua ajuda; pois caso contrário, teremos que o procurar 

e prendê-lo. 
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A mulher sabe que pode haver verdade no citado pelos policiais; mas se 

surpreende quanto a crianças. 

     - Posso ir agora senhores? 

No fundo tudo que ela queria era avisar o filho para não aparecer. 

      - Não senhora! Enquanto a senhora não nos dizer como encontrar seu 

filho; nós iremos mantê-la aqui. 

     Ela levanta-se e vai até uma janelinha pequena que tem ali do lado, 

respira fundo, por um instante, fixa os olhos para fora e se desespera, 

tendo uma crise de choro. Ao olhar pela janela, ela vê o caminhão e seu 

filho passando, pois, a delegacia fica na avenida principal, passagem 

obrigatória de que quem vem de fora. 

Agora tudo que ela precisa, é não ir para casa, pois é para lá que seu filho 

está indo. 

    - Diz ela. Então está bom, eu fico aqui, eu não sei onde ele está mesmo! 

E senta-se novamente. 

    - A senhora quem sabe, temos todo o tempo do mundo, diz um dos 

policiais. 

O que ela não sabe é que há agentes de campana, tanto no sítio, quanto 

na saída da cidade. 

    Ao chegar no sitio, o homem que é seguido de longe, à primeira vista 

não percebe nada, mas ao entrar na casa e procurar pela mãe, e não a 

encontrar, percebe que algo anormal está acontecendo. Dirige-se ao 

senhor que trabalha ali na propriedade e pergunta por sua mãe. O homem 

então lhe informa, que ela pediu para arreiar o cavalo na carroça e saiu 

apressadamente. 

     Imediatamente ele dirige-se a casa, pega alguns pertences põe em uma 

mala e apressadamente segue rumo ao caminhão. Os policiais decidem 

que é hora de agir. 
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Eles o cercam e dão a ordem de prisão. O homem larga a mala no chão e 

sai correndo, entra em um milharal ali do lado que faz divisa com uma 

mata. Os policiais correm atrás do homem. Ele tem um revolver nas mãos 

e atira contra os agentes que revidam, mas ninguém é atingido. 

     Já é quase noitinha, ele se embrenha na mata. Os agentes o perdem de 

vista e acham melhor buscar reforço, pois seria perigoso perseguir alguém 

armado e no escuro. Assim o fazem. Pouco tempo depois, a área já está 

cercada com policiais locais e das cidades vizinhas. 

      Durante a noite toda, e na manhã seguinte, continuam a busca, mas 

nada. Durante todo o dia procuraram pelo homem, mas parece que ele 

evaporou. A frustração do pessoal era geral. Ninguém se conformava. O 

homem mais uma vez estava ali, nas mãos, e novamente escapara.  

    Por vários dias, fizeram uma varredura na ali na região. Era quase 

impossível ele ter fugido, mas o fato é, ele escapou. Agora ninguém sabia 

por onde começar. 

Bom eu não deveria, na minha condição, mas estou feliz...não sei se essa 

é bem a palavra! Mas o fato é que; escapou uma ¨pinoia¨ dançou neném. 

Para ôh! Você não pode falar assim! Perdão, perdão senhor! 

    Ao entrar correndo na mata e ao sair do outro lado, havia ruinas de uma 

antiga sede de fazenda, que tinha mudado de local. Ali só uma velha 

construção, já toda tomada pela capoeira. Ao passar correndo e olhando 

para traz preocupado com os policiais que o seguia, ele pisa em umas 

madeiras que cobria um antigo poço. Devido ao tempo as madeiras 

estavam podres, e sedem. Ele cai em queda livre por uns vinte metros. 

     No fundo há algumas madeiras, vigas, caibros e ripas, que ali foram 

jogados. Ele bate a cabeça e perde os sentidos. Horas depois ele acorda e 

percebe que está todo perfurado pelas madeiras. Não tem mais forças 

nem para gritar. Em alguns momentos ele até houve barulho vindo de 

cima, mas lhe falta forças. O seu sofrimento é incomparável. Ele delira, e 

em seus momentos de lucidez, pode visualizar, e até sentir o sofrimento 

de cada uma das pessoas que ele assassinou; e olha que seu histórico de 

crimes, era longo e doentio.  
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     Como ele estava todo espetado por madeiras, a perda de sangue era 

lenta e dolorida. As hemorragias lhe matavam pouco a pouco.  Até a perda 

total dos sentidos foram mais de três dias de angustia. E assim era o fim 

de um psicopata.  

      É! Dizem que muitas vezes os pecados cometidos, começam a serem 

pagos em vida. Nestes três últimos dias no fundo do poço, ele deve ter 

pago boa parte deles; apesar que dizem também, que todo mal que se faz 

aqui, aqui se paga. Um dia entenderemos isso melhor. 

     Para os policias o não conformismo tomava conta. O delegado resolve 

voltar para sua cidade, a final ele tinha ainda um jovem sem identidade 

para descobrir quem era ele, e encaminha-lo para sua família. 

    No dia seguinte era um domingo de sol. Logo pela manhã o policial 

chama o menino para darem uma volta. 

    Ele questiona o garoto, sobre algum detalhe que pode lhe levar de volta 

até sua família. A princípio o menino diz não lembrar de nada, mas ele em 

silêncio, vai matutando consigo mesmo, e lembra-se da carta com o 

endereço da tia Dorfa. 

     - Senhore, eu tenho uma carta com o endereço de onde eu moro lá em 

“São Paolo”. Se o senhore me deixar ir, eu consigo chegar lá. 

 Responde o delegado. 

     -  vamos ver a melhor maneira de você chegar lá. 

     Muitos devem estarem se perguntando; e os pais de x, não estão 

preocupados com a falta de notícia do menino. 

     A despreocupação deles, deve-se ao fato de que o camioneiro, 

enquanto estava mantendo o menino em sua casa; ter voltado a fazenda 

mais umas duas vezes, e ao ser perguntado, pelo pai de X, se havia dado 

tudo certo na viagem. Ele o tranquilizou dizendo que tinha deixado o 

menino nas mãos da tal tia. 
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    Na semana seguinte, o policial verifica as possibilidades de como o 

menino pode chegar a São Paulo com segurança.  Pensa até em ele mesmo 

levar o garoto, E fala sobre isso com o menino, mas ele responde que não 

há necessidade, e que pode ir sozinho.   

    O policial ouve falar de um cerealista ali da região, que constantemente 

leva grãos para as indústrias em sampa. Ele então vai falar com o tal 

homem, se há a possibilidade de em umas das suas viagens, levar o garoto 

até a grande metrópole. 

O cerealista de imediato se prontifica a levar o menino. 

Ele diz ao delegado que em poucos dias, um caminhão de São Paulo, vira 

buscar uma de suas cargas, e que avisará o dia para que ele leve o garoto. 

E assim, dias depois o delegado chega para o menino e diz: 

      -  Chegou a hora. Amanhã você parte para São Paulo. 

X, abre um sorriso meio tímido 

      - “Jura senhore”, 

      - Sim, amanhã eu o levarei até a cidade vizinha e você partirá com 

alguém que irá te deixar em São Paulo. 

Neste final de tarde, x, não se contém de ansiedade. Prepara suas coisas, 

ajudado pela esposa do delegado. 

Ela lhe diz: 

           - Já estou sentindo saudade de você, 

           - Continua ela. Pensa bem. Se você quiser ficar aqui conosco. Eu falo 

com meu marido. Eu já te enxergo como um filho. 

           - O menino faz silêncio por um instante, olha nos olhos dela e diz. 
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          - Eu também gosto muito da senhora, mas eu tenho minha “mama 

e mio papa”, eles devem estar preocupados comigo. 

         - Está bem.  Vamos continuar a preparar suas coisas. 

No dia seguinte, logo após o almoço, o delegado chama o menino, lhe dá 

algum dinheiro. 

         -Isso é para você comer algo na viagem. 

        -“Gratsi”. 

 Agradece, misturando o português com seu dialeto italiano. Agora ele já 

estava falando bem melhor o português. 

Pegam a estrada rumo a cidade vizinha de onde, ao chegarem, eles são 

apresentados ao homem que o conduzirá a São Paulo. 

Naquele momento da despedida. O delegado o chama de lado e lhe dá 

alguns bons conselhos. 

        -Menino nunca esqueça as coisas que lhe falei. Se você seguir meus 

conselhos, você será muito feliz na vida. Que será que ele falou? Até eu 

mesmo me distraí e não sei o que foi! Só sei que faram boas 

palavras...fiquei curioso! 

       Se dirigiram ao veículo. X viu se tratar de um caminhão. Na hora lhe 

bateu a mesma lembrança de quando partira da fazenda, rumo...bom isso 

eu já contei. Vamos continuar daqui né! 

Pelo retrovisor ele via o delegado acenando e ficando cada vez mais 

distante. Mas distante também tudo o que ele vivera ali naquela cidade 

nos últimos meses. 
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       A alegria lhe batia o coração, finalmente rumo ao destino sonhado. Na 

viagem ele já bem mais descontraído, pois o motorista que o conduzia, 

era um senhor de uns sessenta anos. Homem falador, alegre, ria bastante. 

Ele sem que o menino perguntasse, foi falando da sua família, que tinha 

uns netos mais ou menos da idade dele. Esse motorista disse que morava 

perto de São Paulo e que iria passar em casa e que apresentaria sua 

família. X, foi ficando bem à vontade. Fizeram algumas paradas na estrada 

para comer, abastecer. Três dias de viagem, quando entraram na via 

anhanguera, o menino ficou maravilhado em ver tanto carro diferente. Lá 

na fazenda era raro ver veículos, apenas alguns tratores, o jipe que levava 

o nosso senhor e os caminhões que buscavam a safra.  

      O caminhão sai do auto estrada e pega uma estradinha secundaria. O 

homem diz ao menino: 

      -  Hoje vamos dormir na minha casa. Você vai conhecer minha família, 

amanhã chegaremos a São Paulo. 

      -Tudo bem senhore, responde o menino. 

Chegam ali na cidadezinha. Param em uma casa, logo chega algumas 

crianças e rodeiam o veículo. 

      -  O vô voltou! 

 Já sobem e pedem a ¨bença¨, para o avô. Uma senhora o espera na porta. 

Ele se livra das crianças e dá um abraço nela. Em seguida apresenta o 

menino a todos.  

    - Hoje ele fica aqui conosco, e amanhã vai para são Paulo comigo.  

De imediato é cumprimentado por todos. A janta está pronta, diz a 

senhora, e todos se dirigem para a varanda ali dos fundos, onde tem uma 

mesa já arrumada e farta, x participa do jantar a mesa, com todos. Ele é o 

centro das atenções. Todos fazem perguntas ao jovem, não pelas 

respostas, e sim para verem o seu sotaque engraçado. A cada resposta do 

garoto, as crianças riam. Algumas delas sussurram; 
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   - Ele fala engraçado,  

Risos acompanhavam. Ele tranquilo se divertia junto. Ao fim do jantar, 

uma jovenzinha de mais ou menos a mesma idade, o chama de lado e diz: 

       - Vem conhecer a casa, eu vou lhe mostrar meu quarto e os meus 

desenhos, eu adoro pintar.  

Ao entrar no quarto, muito bem arrumadinho por sinal. Ela já vai lhe 

mostrando empolgada os desenhos. Mas o que lhe empolga mesmo, é o 

violão ali no canto encostado. A mocinha fala pelos cotovelos e não lhe dá 

espaço para falar. E continua ela. 

         - A esse é meu violão, eu estou aprendendo, já sei fazer algumas 

notas, mas ainda não toco nenhuma música. 

        - Posso ver seu violão, diz o menino 

        - Claro; responde ela, já com outra pergunta. 

       - Você gosta de violão; 

       - Sim, responde ele. 

X, pega o instrumento e na primeira arpejada, percebe que esta 

desafinado. Então já vai mexendo par afinar; quando é interrompida por 

ela. 

        - Aí não pode mexer, desafina. 

Ele abre um sorriso e diz: 

       - Esta desafinado. Eu vou afinar para você. 

       - Você sabe afinar? 

      -Sei. 
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Ela fica ali observando o menino a afinar o violão, e no final, ela lhe 

pergunta se ele sabe tocar alguma coisa. Então começa ele, a tocar uma 

música clássica instrumental. A primeira que ele aprendera com o maestro 

lá na colônia. A menina fica maravilhada. Ao final, ela lhe diz, para 

continuar e que estava lindo. Ele que tocava olhando para o instrumento 

ergue a cabeça e continua, mas só que desta vez fixa o olhar nos olhos 

dela. Só agora ele percebe tamanha beleza. Rosto perfeito; sorriso 

encantador, e gostava de violão. Termina a música, mas a hipnose 

continua por mais um minuto. Ela o chama para a sala, leva junto o 

instrumento e pede para que ele toque para todos. Em alguns minutos, 

todos estão ali maravilhados com tamanha habilidade no instrumento. O 

único que não vê muita graça é o camioneiro, pai da caçula, que solta logo;    

      -  Sabe tocar alguma do Tonico e Tinoco? 

       Ele responde que não. Caem na gargalhada. Todos aos poucos se 

dispersam, sobram só os dois ali falando sobre música. Ela então o leva 

até uma vitrolinha ali do lado e põe algo para ele ouvir, e ele com o violão 

vai meio que acompanhando. Ela então lhe mostra um disco da tal dupla 

que seu pai falara. Ele houve luar do sertão, e já começa a acompanhar. 

Pede para ela por de novo, e em poucos minutos ele já sola a tal música. 

Então ela chama seu pai e diz para prestar atenção que ele vai tocar uma 

do Tonico e Tinoco. Ele começa, mas é interrompido no meio da música 

pelo homem, que indaga.  

   - Não é só tocar! Tem que cantar também.  

E sai para a varanda, onde está a mãe com alguns netos. Ambos sorriram.  

X, sem entender muito bem o que o homem disse, pede explicação para 

a garota. Ela responde: liga não! Meu pai disse para você aprender a 

cantar a música ao invés de só tocar. Ele diz que vai aprender. Ela fica séria 

por um minuto e pensa. Se ele vai embora amanhã, não terá como 

aprender e cantar para o papai. No seu íntimo pensamento, ela só pensa 

em como não perder contato com aquele garoto louro de olhos verdes. 

    A hora chega, ambos vão dormir. No dia seguinte logo pela manhã o 

senhor lhe chama para tomar café. Lá fora o caminhão já está com os 

motores ligados para aquecer. Ele chega a cozinha. A garota já está de pé. 
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Ele a olha. Ela tem os olhinhos inchados; ambos dormiram tarde, mas os 

olhinhos mais lindos do mundo, pensa ele. 

A garota põe uma xicara de leite para o menino e senta-se a seu lado. 

 Diz ela: 

        - Se você não fosse embora hoje, eu iria te levar para me ver no desfile 

da escola.  

        - Desfile do que? 

        - De sete de setembro, diz ela.  

X para por um instante, e pergunta a menina. Hoje é sete de setembro? 

Ela responde que sim. Então lhe vem a lembrança da mãe, que em todos 

os seus aniversários, lhe fazia um bolo, todo coberto de chumbinhos 

prateados. Quando ele acordava, lá estava seu pai e sua mãe com o bolo 

na mão, e falavam juntos. 

Sete de setembro, parabéns meu filho, feliz aniversário. 

A menina então lhe pergunta, ao ver o menino catatônico. O que houve? 

E ele responde com voz mansa baixa. Hoje é meu aniversário de dezesseis 

anos. 

A menina abre um sorriso e começa a cantar um parabéns para você; e no 

final ela lhe dá mão e lhe beija a face. Com certeza aquele beijo foi melhor 

presente que ele já receberá. Quando ela lhe toca com os lábios na face, 

ele fica paralisado, como que congelado. Só volta ao mundo real quando 

ouve o senhor blasfemando alto. Essa merda morreu e não quer pegar. 

Era o caminhão que sem mais sem menos pifou. Ele fica ali mexendo por 

mais de uma hora, e nada do bruto pegar. Ele então sai atrás de um 

mecânico, mas volta mais bravo ainda. Tinha que entregar essa carga hoje 

em São Paulo, mas essa merda pifa bem no feriado e mecânico que é bom 

nada. Volta ele a mexer no motor, soltando baixinho, outro palavrão. 
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    Mas já vem chegando a hora do desfile, a menina tem que ir. Ela vai até 

seu pai. 

        -  Pai, posso levar ele comigo no desfile?  

        - Vai, leva.  

Responde ele.  

       - Se consertar essa porcaria, mais tarde a gente parte.  

         E assim a felicidade toma conta dos dois jovens, e saem eles rumo a 

escola de onde sairá o desfile. X, fica maravilhado, pois em sua pouca 

vivência de mundo, nunca viu algo tão bonito. Toda aquela gente em fila, 

uniformes iguais, barulho ensurdecedor das caixas e bumbos. Ele fica ali 

na esquina e lá vem ela com uma varinha na mão fazendo malabarismos. 

Ao passar perto dele ela sorri e lhe tasca uma piscadinha nada discreta. 

      Ao final ela o procura, ainda com o uniforme, ele arrisca um ¨Pio bela¨. 

Ela pergunta o que quer dizer, ele responde, muito bonita. Ela sorri. 

Voltam para casa já é tardinha. No caminho ela diz:  

      - Tomara que meu pai não tenha arrumado o caminhão! Só assim você 

poderá passar o final de semana conosco.  

Ele faz um silêncio de, é isso que eu quero.  Isso se confirma quando 

chegam. Seu pai está com um mecânico a mexer no caminhão. Ao ver o 

menino, vira-se e diz;  

      -  Acho que que não iremos hoje!  Só vou achar peça para comprar na 

segunda. Eba! Solta a menina, só para si.... É claro! 

Os dois saem ali da presença do pai, e vão para a varanda, ela pega o 

violão, pede para ele tocar um pouco, assim ele o faz. A noite chega. O 

jantar é servido. Logo após ela o chama para dar uma volta na praça da 

igreja. Os dois saem caminhando. Ao chegarem a praça, ele percebe que 

ela segura sua mão. Ele não se lembra qual foi o momento que ela fez; 
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pois o assunto estava tão empolgante. Ela pergunta a ele se em sua cidade 

havia cinema. Responde ele, que nunca havia entrado em um, nem 

mesmo televisão havia lá na fazenda. Vamos então ao cinema hoje. Ele se 

empolga. Sua chance de saber o que era o tal cinema.  Entraram, ele fez 

questão de pagar. Ela agradeceu tanta gentileza. 

Era mágico, ver aquele garoto, maravilhado com as peripécias de Renato 

Aragão. O filme era os trapalhões, Aladim e a lâmpada maravilhosa. Para 

ele aquilo era coisa de outro mundo. Realmente era outro mundo. Um 

mundo novo que até então ele desconhecia. 

Ambos voltam para casa. Ela não solta a mão do garoto por nada. Ficam 

até tarde na varanda conversando. 

         - Amanhã, depois do almoço, irei te levar em um lugar legal. 

Ele fica curioso, mas ela não diz onde. Pede para esperar que amanhã 

chega logo. Ele não se contém, na vontade que o domingo chegue. 

      À noite foi toda de sonhos. Sonhos no sentido literário da palavra. Ele 

sonhou a noite inteira com o tal filme. Era muita novidade para tão pouco 

tempo.  

Domingo amanhece chuvoso, ela como sempre acorda muito cedo, 

prepara o café, mas deixa o garoto dormir até mais tarde. Lá pelas dez, ela 

vai até a cama onde ele dorme, e puxa o lençol. 

      - Acorda dorminhoco. Isso são horas de estar na cama.  

Ele olha pela janela, e por estar nublado, pensa ser ainda muito cedo. 

     Já são dez e quinze, diz ela, olhando fixamente o corpo dele ali estirado. 

Ele usava apenas uma bermudinha. Ela então percebe algumas cicatrizes 

na sua barriga e peito. 

        - O que foi essas marcas pelo seu corpo? Alguma gata te arranhou 

tanto assim? 
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       - Assim fosse, responde x. Não queira nem saber! 

      - Conta vai! Ficaria horas ouvindo você contar suas histórias. 

     - Não vale a pena, foram coisas que eu prefiro não lembrar, diz ele.  

Mal sabia ela que teria o resto da vida para ouvir suas histórias. Xi... 

contei! 

Hora do almoço vem chegando. Ele lava o rosto, sai para fora, sempre 

acompanhado da garota. Maria era linda de viver! 

Ali fora, o pai da menina, ao vê-lo, 

       - Você dormiu hein. Vem me ajudar a acender a churrasqueira.  

           Logo chega os outros filhos do camioneiro. Em pouco tempo a casa 

está tomada pela família, “e churrasco come solto”. Logo depois o pessoal 

começa a jogar cartas, as mulheres conversam...mulheres conversam? 

Novidade! Mas o olhar da garota só tem uma direção. Qual será? Alguém 

sabe me responder? Ele também a olha. Será o que é essa sensação 

gostosa pela qual eles estão passando? Será início de uma paixão, cedo 

para dizer! 

A chuva se foi, o sol já no céu, já são quinze horas. 

      - Vamos dar uma volta? 

     - Você vai me levar naquele lugar que me falou? 

     - Sim, vou pegar as bicicletas, vem comigo. 

       Foram até a dispensa, ali atrás da lavanderia e saíram a pedalar. 

Pegaram uma estradinha toda beirada por eucaliptos e pinheiros, 

entraram em um outro caminho, onde havia uma placa com o dizer: 

”propriedade particular, não entre”. 

      - Liga não! Eu posso entrar, essas terras são da minha madrinha.  
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Logo frente uma casa bonita de sítio, toda enfeitada de flores na entrada 

e arredores. 

      A menina chega e já vai entrando, ele fica lá do lado de fora. Mal 

entrou, ela sai com a madrinha, uma senhora muito simpática, que já 

cumprimentando o garoto. 

        - Nossa você é muito bonito, 

        - Você e maria formam um lido par de jovens. Ele entende o que ela 

diz e agradece. 

       - Entra, diz a amável mulher. Venham comer alguma coisa. Que bom 

ambos estavam famintos. Apesar do churras no almoço; eles nem 

comeram. Aquela troca de olhares havia durado horas. 

     - “Formagio Bono”, diz o menino. 

     - O que? Indaga a menina. A madrinha responde a frente do menino. 

Isso quer dizer: queijinho bom. Meu pai era italiano e falava bem, aí eu 

aprendi alguma coisa. 

Comeram, comeram e comeram. A madrinha ficou abismada. 

        - Madrinha, posso levar ele para conhecer o ribeirão e as cachoeiras 

do sitio? 

       - Claro, mas tomem cuidado. Com as pedras e cobras. 

       - Deixa comigo, eu conheço aquele lugar como a palma da minha mão. 

Descem a ladeira, mal saem e já estão de mãos dadas. 

      O lugar é encantador. Pelo menos eu nas minhas andanças pelo 

mundo, não tinha visto lugar mais bonito. Talvez os rochedos das encostas 

altas da Grécia, seja comparável, ou quem sabe os desertos da lua. 
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Voltamos para o que interessa. Eu ali observando os dois, me vem 

lembranças do passado; o amor realmente é a maior força que move o 

universo. Eles se olham o tempo todo, em pouco tempo e já a paixão. 

Será? 

Sim, isso é coisa antiga. De outras vidas, quem sabe! Almas gêmeas, 

Talvez! 

       Os dois param em frente a um aglomerado de pedras, beira a um lindo 

riacho de aguas correntes e fortes, com uma pequena cachoeira logo 

acima, lugar ideal para o primeiro abraço, primeiro beijo. Mas não 

pararam por aí. Algo mais aconteceu. Ela toma as iniciativas e ali eles 

descobrem o algo maravilhoso que tantos falam. Ali o amor se fez, 

comtemplado pela beleza da paisagem. Ele nem pode acreditar no que 

está acontecendo; é tudo novo, mas tudo de melhor que já provara na 

vida. 

     Ficam por ali, em carícias continua cultuando um ao outro, e repetindo 

tudo, cada vez com mais intensidade. Tudo aquilo parece um reencontro 

mesmo. 

Não viaja! 

Eles nem se dão conta que o tempo passou e o sol já vai se pondo. Ouvem 

alguém chamando por eles. A madrinha preocupada, pede para alguém ir 

atrás. 

        -Estamos aqui, responde ela. 

       - Vamos, já está escurecendo e a sua madrinha está preocupada. 

Seguiram para a casa. Chegaram já se justificando e se despedindo. 

         - Precisamos ir; vai anoitecer e estamos de bicicleta. 

         Ao chegarem, são chamados a atenção, pela mãe da garota, e ela já 

de imediato responde, 
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         - Estávamos na madrinha.  

Sua mãe retruca;  

        - Então tivesse me avisado! 

        Durante o jantar, eles mal prestavam atenção na refeição e nas 

pessoas que ali estavam. Ela parecia hipnotizada por aquele loirinho de 

olhos bem verdes. E ele então! Viaja em pensamentos. Aquela moreninha 

era tudo de bom. Eles até se esqueceram que no dia seguinte ele tinha 

que partir. 

Soninho vai chegando em cada membro da família, eles vão se 

recolhendo; mas os dois continuam ali na varanda, meio que vitrificados, 

frente um para o outro.  Lá vem a mãe. A senhora chega fica ali um 

pouquinho com os dois, tempo suficiente para perceber o encantamento 

da caçula pelo garoto. 

        - Melhor vocês irem dormir. 

       -  Já vamos mãe.  

A mulher sai; ela vai para junto dele, taca-lhe um beijo;  

     - Vamos dormir, meu príncipe.  

Ele sorri, e os dois entram. Ela o leva até a porta do quarto, olha para um 

lado e outro e um último selinho. 

    - Acorda, já são nove horas, vem tomar café; chama a garota. 

Café com leite no copo, pãozinho já passada manteiga. 

Ele sorri; os dois tomam café juntos e conversam por ali. 

Lá pelas onze o pai da garota chega, dá um beijo na filha, cumprimenta o 

garoto e lhe diz que daqui a umas duas horas vão sair, o caminhão já 

estava pronto. 
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      Um olha para o outro com cara de susto. ¨a fixa caiu¨, era hora dele 

partir. Ficaram ali pelos cantos cochichando, enquanto a hora vinha se 

aproximando. 

       Ela pedia desesperadamente para que ele ficasse, mas como fazer 

isso, ele era apenas uma carona que seu pai vinha trazendo. Ele tinha um 

destino, uma missão a cumprir. Os dois choraram juntos ali 

disfarçadamente para que ninguém percebesse. Ele promete que na 

primeira oportunidade voltaria para vê-la, afinal São Paulo não era longe 

dali. 

     O pai passa novamente, olha para os dois, fixa nos seus olhares, e 

percebe que algo mais estava acontecendo, mas se cala, como a dizer: 

impressão minha! 

    O garoto já está ali com a mala do lado. Do lado também a garota que 

não desgruda dele um só minuto. 

O camioneiro se despede da esposa, que comenta;  

    - Sua filha se empolgou com o garoto.  

Ele sorri, mas nada comenta. Passa pela filha, dá um beijo e se despede. 

Sai o veículo. Ela o olha como a dizer: está se indo a minha metade. 

A garota entra, vai para o quarto e chora desesperadamente. Sua mãe 

percebe e pergunta o que está havendo. Ela apenas responde, que não é 

nada. A mãe cala-se, pois no fundo ela sabia o que estava acontecendo. 

O garoto quieto ali ao lado na boleia, no pensamento, ela. Nem se lembra 

do objetivo principal. Troca poucas palavras com o homem. Passa a pensar 

em como vê-la novamente; sua cabeça se embaraça em pensamentos, 

todos voltado para o mesmo foco. 

O pai da garota, vendo que algo afringe o garoto, resolve puxar assunto, e 

lhe pergunta. 
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      - Você sabe onde eu posso te deixar em São Paulo? 

     - O menino responde que em qualquer lugar. Lembra-se do endereço 

no envelope, tira da bolça e mostra para o homem. 

     -Esse é o endereço que eu vou. O senhor sabe onde é? 

O homem olha e responde; 

      - Eu não sei exatamente onde é, mas já ouvi falar neste bairro, eu acho 

que vai ser fácil de você encontrar. Eu vou te deixar na marginal do tietê, 

é só você pegar um ônibus. 

De longe já chegando em sampa, o menino visualiza a cidade do alto e fica 

maravilhado pela imensidão de prédios, tudo é novidade para ele. Quando 

pegam a marginal, ele mal se contém de ansiedade. Até que chegam em 

um posto. O homem para o caminhão ali no estacionamento, pede para 

abastecer. O menino continua na cabine, estático olhando no sentindo da 

marginal. O homem chega é lhe fala. 

     - É aqui que você fica. 

    -  Aqui senhore? 

    - Sim, mas desce que vamos almoçar. 

Ali do lado tinha um restaurantezinho self service. Ambos se dirigiram 

para lá e sentam-se para jantar. 

O homem percebe uma preocupação que é visível no semblante do 

garoto. Resolve lhe perguntar o que se passa. O menino responde a 

princípio que está tudo bem, mas ele insiste. 

       - Você está com medo de alguma coisa? Posso ficar tranquilo te 

deixando aqui? 

      -  pode senhore, mas eu gostaria de poder voltar a visitar a sua casa 

um dia, gostei muito de sua família. 
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      - Sem problemas, responde o homem; você pode voltar lá quando 

quiser. X abre um sorriso e agradece. O camioneiro sorri também e brinca 

dizendo; acho que minha filha vai gostar muito. O menino sorri 

envergonhadamente, e ambos continuam o almoço. 

Ao final da refeição, o homem pergunta ao garçom, qual o melhor ponto 

da marginal do tietê, para deixar o garoto, para que ele pudesse chegar 

ao endereço que havia ali no envelope. O garçom vê o endereço e lhe 

indica, que logo a frente tem um ponto que passa ônibus para estação da 

luz, e que fica próximo ao endereço. 

E assim ele o faz. Logo ali a frente o tal ponto. O homem para o caminhão 

em um recuo da marginal, o menino pega sua bolsa, agradece e apia do 

caminhão. X fica ali por um instante olhando os carros passando 

vagarosamente de um lado e outro da marginal, o cheiro e horrível, mas 

a paisagem de prédios por todos os lados, o deixam hipnotizado. Ele fica 

ali, passam vários ônibus, mas, X não sabe ler! E agora? O que fazer?  

Já é noite, o menino anda de um lado para o outro, vê uma portaria onde 

há um homem uniformizado, que abre e fecha um portão para entrada e 

saída de veículos. Ele dirige-se até o homem e pergunta mostrando o 

envelope com o endereço, se o homem pode lhe informar onde fica. O 

porteiro lê e diz que sim. 

     -Vá até aquele ponto de ônibus e pega sentido estação da luz. 

     - Io non sei ler senhore! Responde o menino. O porteiro para pôr um 

minuto, pensa em como pode ajudar aquele jovem. 

    - Sente-se ali naquele banco, que daqui a algumas horas eu termino o 

meu turno, e eu te deixo lá. O homem pegava todos os dias o trem na 

estação da luz, aquele era seu caminho. 

X, fica por ali a noite toda, até que lá pelas cinco da matina, vê um homem 

se dirigindo para sua direção. Ele percebe então que é o porteiro que já 

está sem o seu uniforme. 

      - Vamos para o ponto garoto.  
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O menino pega sua bolça e acompanha o porteiro. Sobem no ônibus 

seguem cidade adentro. X apesar de estar ocupando um acento, fica de 

pé o tempo todo do percurso, não queria perder nada da paisagem de 

concreto armado. Ele estava maravilhado. Assim chegaram a estação da 

luz, o dia estava amanhecendo. O porteiro o convida a descer. X desce e 

para enfrente a estação, olha fixamente a torre com seu enorme relógio. 

O homem então lhe dirige a palavra dizendo: 

      - Você já andou de trem? 

 Ele responde que nem ao menos havia visto um. 

       - Quer conhecer? 

 O menino diz que sim. Então ambos entram na estação da luz. Eles ficam 

ali vendo trem chegar, trem sair. 

    - Agora eu vou te levar ao endereço que tem aí no seu envelope, já que 

você não sabe ler! 

   - Eu agradeço senhore. E ambos saem rumo a tal rua aurora. Essa rua é 

a que consta como endereço da tal tia Dorfa.  

     A informação que seu pai havia lhe dado, é que ela era dona de uma 

pensão naquele endereço. 

E assim caminharam, viraram para cá, para lá, até chegarem a tal rua. O 

homem andava, o garoto acompanhava, até que chegaram no número 

indicado no papel. 

Era um casebre antigo, mas aparentemente bem cuidado. O número 

estava ali no portão, mas não havia campainha e estava fechado. O 

porteiro se despede do garoto dizendo, está entregue. X agradece, e o 

homem se vai. Ele bate palmas várias vezes, e como ninguém sai, ele 

senta-se ali ao lado do portão a pensar: Uma hora a tia entra ou sai daí; e 

ali fica ele. Lá pelas sete da manhã, encosta uma perua Kombi e desce 

algumas mulheres. Abrem o portão e começam a entrar. Umas senhoras 

todas bem arrumadas.  
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     Ele levanta-se rapidamente, dirige-se a uma delas e pergunta se a tia 

Dorfa está em casa. A mulher responde que não conhece tia Dorfa 

nenhuma. Ele insiste mostrando o envelope com o endereço, ela confirma 

que se trata do mesmo local, mas que não há nenhuma Dorfa ali. Pedem 

licença e entram. 

        X, fica ali sem saber o que fazer, sem noção nem mesmo de onde 

estava...bom São Paulo, é claro! Isso era só o que ele sabia. Ele fica ali 

parado em frente ao prédio, senta-se ao lado do portão, fica observando 

o vai e vem das pessoas. A tarde chega a noite também e lá continua o 

garoto. O portão da casa se abre, saem as mesmas mulheres que entram 

na mesma perua Kombi. Uma delas comenta;  

    - O garoto lindo que lhe falei, ainda está aí no portão! 

      O menino fica por ali, o movimento do lugar vai diminuindo, apenas 

movimentos de mulheres de programa, uma em cada poste. Parecem 

demarcar seu território. Ele ali sentado na bolça junto ao canteiro de 

palmas perto da entrada, não entende nada o que acontece a sua volta; 

lhe bate aquele sono e ele cochila. Em um determinado momento ele 

acorda sendo sacodido por alguém. Sonolento abre os olhos assustado e 

vê que são as mulheres que haviam saído da casa a instantes atrás. Na 

verdade, já eram seis da manhã. Ele nem virá a noite passar. 

      - Olá garoto, você ainda está aí? 

      - Sim senhora. Elas então começam a interroga-lo querendo saber o 

que ele ainda faz ali. 

     - Quem é você?  

Ele vai contando sua história. Elas então o convidam para entrar, que irão 

ver se podem ajudá-lo. Elas então preparam leite, pão e frutas e o convida 

para juntar-se a mesa com elas. Timidamente ele toma o café. 

     Se assusta um pouco, quando elas começam a se desmontarem. Uma 

loura de cabelos compridos encaracolados, em passe um de mágica, 

arranca os cabelos e pendura ali do lado, as outras começam a fazer o 
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mesmo, algumas dirigem–se para o banho e voltam completamente 

irreconhecíveis. Em poucos minutos, já não são as mesmas pessoas que 

estão ali; mas pela docilidade para com ele, percebe-se que se tratam das 

mesmas pessoas. A sua cabeça está uma confusão só. Como pode 

mulheres até que bonitas de repente se transformar em homens? 

Pergunta ele para si mesmo. 

     Começam elas então a buscar informações que leve até a tia Dorfa. Elas 

não sabem por onde começar. Aos poucos vão perdendo o fôlego. Uma 

diz que precisa dormir, as outras, ou os outros talvez, vão no mesmo 

embalo, até que a última lhe diz: 

      - Fica por aqui assistindo televisão, que precisamos dormir, fique à 

vontade principezinho, se sentir fome, tem comida na geladeira; disse ela, 

e se recolhe para o quarto. 

      O menino fica ali encantado assistindo tv. Até então ele apenas tinha 

assistido poucas vezes na casa do delegado, mas aquela era em preto e 

branco e só pegava chuvisco, imagem que era bom quase nada, essa era 

colorida e limpa.  Lá pelas onze ele resolve dar uma saidinha até a frente 

da sala, onde há uma pequena sacada, debruça na mureta e fica 

encafifado olhando o movimento intenso da tal rua Aurora. Ali com 

pensamento dividido entre seus pais, encontrar tia Dorfa; mas logo ali no 

seu subconsciente, o tempo todo, Maria, a Maria que não lhe sai da 

cabeça. Mas a prioridade agora é outra. Vai até a geladeira, se admira com 

a fartura e variedades de coisas, e se empanturra. Vê ali do lado uns 

potinhos, que antes viu uma delas bebendo, parecia gostoso, resolveu 

beber um; quando deu a primeira golada, cuspiu para fora, o trem estava 

azedo.  

Neste exato momento uma delas, ou deles! Que havia levantado para 

tomar agua, pergunta a x; 

       - O que houve? Não gostou? 

       - Não, senhora; isso está azedo. Ela pega o frasco da mão do menino, 

experimenta. 
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      - Engano seu, isso não está estragado não! Pode tomar que é meio 

azedo assim mesmo. Isso é iogurte, e cai na gargalhada. 

     - Você nunca tomou iogurte? 

     - Não senhora! 

De onde tu vieste menino, que não conhece iogurte? 

    - Lá da fazenda, lá não tem disso não!  

Então conversando com ele, ela percebe que seu mundo era outro, que 

tudo é muito novo e recente para ele. 

    X, vai aos poucos se ambientando. Aos poucos os outros ou as outras, 

vão acordando, e em pouco tempo o menino está rodeado daqueles 

viventes. 

         - Meninas vocês não acreditam! O principezinho nunca tomou 

iogurte. Ela conta o ocorrido e todas caem na gargalhado. Uma delas... 

       - Para pessoal, o gatinho está ficando constrangido. Ele não entende 

o que ela quis dizer, mas sabe que estava lhe defendendo. Outra delas... 

      - Nossa, queria esses olhos para mim. 

        Ele sorri e vai se integrando ao grupo, e em minutos ele é o centro 

das atenções. 

A mais velha delas, uma senhora que não se descaracterizava, pelo menos 

foi a única que nunca tirava a peruca, apesar de ter traços fortes 

masculinos. Era a que ponderava os excessos das outras e a que dava as 

ordens por ali também. 

    - Meninas precisamos localizar logo a tal tia do principezinho, pois ele 

não pode ficar aqui! 

Todas juntas, foram unanimes no couro. 
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     - Deixa vaiii. 

Ela então sem sorri, nada responde, e já se dirige ao telefone ali na mesa 

de centro, começa a fazer ligações. Ele percebe que era o assunto. Ela 

dava início a tentativa localizar a tia. 

Uma delas brinca;  

    - Tomara que que nunca achem sua tia; brincadeirinha! E todos 

sorriram. 

A senhora então liga para a imobiliária de quem o prédio foi alugado, e 

recebe a informação que a antiga dona havia falecido e o nome era Dorfa. 

Um parente que herdou o imóvel, havia vendido, e o prédio foi alugado 

pelo novo proprietário, mas o homem informou que realmente, enquanto 

faziam a reforma, várias cartas chegavam ao endereço. Provavelmente 

cartas dos pais de x. 

Bom, agora sem informações, o que restava era esperar chegar mais 

cartas. 

As ¨meninas¨ logo acharam um jeitinho de convencer a senhora que 

dominava ali, em deixar o garoto por lá. Dona Zuleica, esse era o nome 

dela, mas odiava ser chamada de dona, Zu era como todas a tratavam. 

A mulher nada responde em respostas as outras, mas também não diz que 

não! Umas delas logo vai até um quartinho ao fundo, que antes era usado 

como dispensa e que estava apenas com quinquilharias. Trataram logo de 

limpar o local, armaram uma tarimba que havia ali parada. Tarimba para 

quem não sabe, era uma espécie de cama pequena portátil e dobrável, 

antigamente se usava muito. 

Arrumaram ali o tal quartinho e acomodaram o jovem. Logo a tarde veio, 

e em seguida à noite. Encosta a tal perua Kombi. E aos poucos aquelas 

pessoas vão se transformando em ruivas, louras e morenas. Enquanto isso 

Zu, que estava toda produzida, apressa a turma. 

     - Vamos meninas, já estamos atrasadas, não podemos atrasar o show.  
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X, não entende muito o que está acontecendo. Zu dirige-se ao garoto e 

lhe diz: 

     - Fica aqui, pode assistir tv a vontade, mas vê se dorme cedo, e tem 

comida pronta na geladeira...a tem sorvete também. Ele havia adorado 

sorvete. Tudo novidade para ele! Todas saem e o beijam na face. 

    - Tchau principezinho, se cuida, tá!  

Ele fica ali se sentindo dono do pedaço, todo aquele espaço, muito bem 

mobiliado. A geladeira uma fartura só, um monte de coisas que ele jamais 

havia provado. 

Vai até a sacada, observa o movimento, se encanta com os aviões que 

passam ali baixinhos. Lá na fazenda eles passavam altíssimos, mal dava 

para ver, mas ali dava até para ver as letras, apesar dele não saber ler. O 

pensamento se dividia em partes desiguais, entre os pais e Maria. A Maria, 

que saudade! 

E assim chega a manhã seguinte. Ele não foi dormir cedo coisa nenhuma. 

Quando elas chegam, percebe que ele havia dormido ali no sofá, e a tv 

estava ligada, fora do ar é claro. Naquele tempo, televisão não tinha 

programação vinte e quatro horas não! 

     - Acorda principezinho, vamos tomar café. 

 Ele acorda meio sonolento, até se envergonha por estar apenas de zorba. 

Veste-se rapidamente e se junta a mesa com elas. Ele nem sabe por onde 

começar, tamanha fartura. Tomam café, e aos poucos todos vão se 

recolhendo a seus aposentos. Por último Zu, olha para ele e lhe diz: 

     - Vai para seu quarto, você ainda está com carinha de sono; e se recolhe 

também.  

Ele observa a bagunça ali, fiapos de pão para todo lado, roupas e estojos 

de maquiagem também. Ele resolve dar uma arrumada no local. Isso era 

nato dele, lembra de como ele deixou a casa do tal comioneiro, cuidava 

de tudo lá. Pois é! Não que a casa delas era bagunçada, mas estava toda 
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desorganizada, e como ele havia observado no dia anterior, depois que 

todas acordavam, elas limpavam e arrumavam o local e na sequência 

faziam o jantar. 

Ele então começa recolhendo todas as sobras da cozinha, lava louças e 

guarda no armário o que é de armário, na geladeira o que é de geladeira, 

recolhe e guarda todos os estojos de maquiagem. Com o passar da manhã, 

ele vai deixando tudo limpo e organizado por ali. Lá pelas duas da tarde 

uma delas levanta para tomar agua, visualiza o local, e vê ele ali sentado 

vendo tv, 

        - O que houve por aqui principezinho, passou um furacão e limpou 

tudo? Ele sorri e responde que foi ele. 

       - Nossa! Já está bom para casar, diz ela sorrindo. Que bom; vai dar 

para eu dormir até mais tarde.  

E assim de vez em quando, uma acorda e repetia quase que a mesma 

coisa, e voltava a dormir. Zu era a única que só acordava quando todas as 

outras já haviam limpado tudo. Naquele dia, ela levanta vê tudo já limpo. 

       - Nossa! Hoje vocês capricharam hein! 

       - Não fomos nós não Zu! Foi o principezinho que fez tudo isso aqui. Ela 

sorri e diz: 

        - Acho que não vamos mais precisar da faxineira da sexta, ele fez todo 

o serviço dela.  

Ele fica ali observando elas fazerem o jantar. 

No dia seguinte foi a mesma coisa, só que desta vez ele já recomendou a 

todas que poderiam dormir até mais tarde, que ele e quem iria fazer o 

jantar. 

Zu acorda por último como sempre, percebe que as meninas ainda não 

estavam de pé, e pergunta a ele; 
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        - Ninguém acordou ainda? 

        - Ainda não senhora! 

       -Você está deixando-as mau acostumadas; elas têm que fazer o jantar. 

      - Senhora, já está quase pronto, eu estou fazendo, espero que goste. 

Ela dirige-se a cozinha e vê panelas no fogo, a mesa já bem organizada e 

quase posta. 

       - Nossa! Onde você aprendeu isso? 

       - Foi com a minha mãe senhora. Ela é uma ótima cozinheira e cozinha 

para os peões da fazenda. 

      - Parabéns. Espero que tenha acertado no tempero; e ambos sorriram. 

Zu sai acordando as meninas, 

      - Vamos pessoal, o jantar está a mesa.  

Todas se surpreendem. Uma delas indaga.  

      - Nossa que maravilha, a Zu fez o jantar. Ela nada responde. 

Sentam-se a mesa. Há mais variedade que o normalmente tem. 

    - Nossa Zu! O que deu em você? Sempre disse que não sabia cozinhar e 

agora de repente, sai a melhor refeição que já vi aqui. Ela olha para o 

garoto que come ali no canto, e ambos sorriram. 

       - Pois é meninas, gostaram?  

Por unanimidade, todas respondem que sim, então ela revela quem foi o 

¨cooker¨. Todas o beijam e bajulam X, que aos poucos vai se 

soltando...também com aquele tratamento, até eu ia me sentiria. 
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Sucedem-se os dias, e cada um deles, X vai surpreendendo Zu e as 

“meninas¨. Ele arruma tudo por ali, nunca se viu tanta organização, até a 

mulher que fazia faxina de sexta foi dispensada. O cidadãozinho, era 

bajulado o tempo todo, todas o protegia. 

Ele aos poucos começa a sair para rua, gira os quarteirões ali aos 

arredores, e a cada dia vai dando voos mais altos, até que um dia ele chega 

a estação da luz. Fica ali por horas vendo o movimento de trens indo e 

vindo. No dia seguinte ele volta lá, no horário que o guarda o deixou, para 

encontrar o amigo.  Para a sua surpresa, assim que chega, logo aparece o 

cidadão subindo as escadarias. Ele vai ao encontro do homem, que lhe 

reconhece de imediato. X o convida para ir até ao casebre onde está 

morando, o homem agradece, diz que qualquer hora aparece por lá. Ficam 

ali conversando por um tempo, depois o homem se despede dizendo: 

     -  Qualquer hora te levo para conhecer Francisco Morato, 0nde moro. 

X, volta para casa, pois já é quase hora de as meninas acordarem e o jantar 

precisa ficar pronto. 

Dona Zu, como ele a chama, apesar dela sempre pedir para ele esquecer 

a dona, faz questão de dar um dinheirinho toda semana para ele. Ela 

sempre diz, se eu tivesse que pagar a faxineira e uma cozinheira, iria ficar 

muito mais caro. Todas as outras meninas sempre pedem um favorzinho, 

aqui ali, e sempre o recompensam. Pensa num cidadão que realmente é 

tratado como um principezinho, é o mascote do pedaço. 

Durante a noite, enquanto elas vão trabalhar, ele vai dando suas 

saidinhas, observando o movimento aos arredores. O que lhe chama a 

atenção, são os barzinhos lotados e sempre alguém ou alguma banda 

tocando música ao vivo. Ele fica encantado, ainda mais que música lhe 

fascina. Os poucos, vai encostando nos bares, prestando atenção nas 

melodias e letras, vai puxando conversa com uns e com outros músicos. 

Em um dos dias em um barzinho bem badalado da região, ele percebe que 

no intervalo, o músico tenta afinar o violão, mas não consegue! Ele 

encosta e fica olhando. O cara meio estupido, olha para x e pergunta. 
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     - O que foi? Nunca viu? Quer afinar essa merda para mim?  

Coloca o instrumento ali escorado e vai até o balcão, pede um conhaque 

que é tomado em um gole apenas. Quando volta após uma breve conversa 

com o balconista, visualiza o garoto tentando afinal o violão. Ele olha para 

o menino, acompanha o que ele faz com o instrumento e percebe que ele 

sabe o que está fazendo. 

       - Pronto senhore, vê se melhorou.  

O músico arpeja o violão, e não acredita, está perfeito! 

       - Maravilha moleque!  Onde aprendeu a afinar desse jeito?  

X, responde que com foi o maestro lá da colônia. O músico então 

pergunta, você sabe tocar? O menino responde que um pouco. 

   - Toca alguma coisa aí.  

O menino responde que não conhece essas músicas que ele toca. O 

músico então continua, toca o que você sabe. Ele então começa a solar 

uma melodia estranha, meio clássica; pelo menos é o que parece para o 

tal músico. O fato é que ele percebe a habilidade do garoto. 

     - Caramba bicho! Você toca mesmo. Não conheço a música não! Mas 

gostei! 

    - Obrigado senhore.  

X, fica ali assistindo por um logo tempo, vendo o rapaz tocar suas músicas. 

Volta no dia seguinte, e logo já é reconhecido pelo homem. 

    - Melhora a afinação ai para mim moleque! 

   - Está bom senhore, io vou afinar. 

   - Que sotaque é esse? Você não é brasileiro? 
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      - Sou senhore, io sono filho de italiano. 

      - Legal bicho! 

No intervalo, ele diz para menino tocar alguma coisa. 

X pega o violão, toca e canta uma das músicas que o tal havia tocado no 

dia anterior. O músico abismado, vem até ele, com um copo de conhaque 

na mão e diz;  

    - Não acredito! Você já aprendeu? Foram duas vezes que você ouviu e 

já ficou melhor que a minha interpretação. Você é bom mesmo.  

Ele fica impressionado com a habilidade do jovem em criar no violão. 

No finalzinho, quando o músico já está terminando sua apresentação, ao 

perceber que o garoto já vai saindo;  

     - Espera um pouco aí garoto, volta amanhã que eu quero falar com 

você. 

 X, vai para casa, pois são altas horas. Dia seguinte, rotina de sempre e o 

pensamento o tempo todo lá em maria. A noite chega, mal ele pode 

esperar para ir para o bar, para encontrar seu novo amigo. Nesta noite o 

cantor noturno convida o garoto para ir a sua casa no dia seguinte, para 

que possam ensaiar algumas músicas. E assim, após fazer todos os 

afazeres da pensão, almoço feito e louças lavadas, segue ele até o 

endereço do tal amigo. 

       - Legal cara, você veio mesmo. Eu estou preparando umas músicas 

para gravar um disco, mas não estou conseguindo fazer um bom arranjo; 

vê se você pode me ajudar. 

Então canta para X, ouvir. E assim ele fica ali prestando atenção nas 

músicas. Pega um outro violão velho que há ali do lado, afina rapidamente 

e começa a acompanhar as músicas. O cara não acredita. 

        -  Você é o cara, bicho! 
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Bicho, Era um tratamento muito usado nos anos sessenta e início dos 

setenta, pelos jovens, por influência da jovem guarda, que a poucos anos 

havia saído do ar.  

O garoto a cada música vai fazendo os solos perfeitos e harmonias que o 

tal Raul não acredita; Raul era o nome do tal músico. 

- Perfeito, é isso que eu preciso garoto. 

Assim nos dias sequentes, uma a uma das músicas, X musicava. Um mês 

depois, tudo já em uma fita cassete, Raul entrega na gravadora, para que 

fosse feito os arranjos. O maestro da gravadora ao ouvir aquele violão 

limpo e harmonioso nas gravações, quis logo saber quem era aquele 

músico. 

Raul então diz que era um garoto que ele conhecerá no bar em que toca. 

O maestro então lhe pede para conhecer esse tal, que tanto lhe encantou 

com o tal violão. 

     - Raul está perfeito. Praticamente não há o que trabalhar nestas 

músicas, elas estão praticamente prontas; diz o maestro 

Dias depois Raul que já está colocando voz nos ¨playbacks¨, leva X, até a 

gravadora, para conhecer o maestro. 

    -Tudo bem garoto? Você é o tal gênio do violão? 

   - “Io non sei o que é gênio senhore”! 

   - Raul, por que ele fala assim engraçado? 

   - Ele é descendente de italiano. 

   - Gênio é um cara excelente no que faz, e seu violão é muito bom, você 

toca bem, entendeu agora? 

   - Sim senhore. 
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  - Onde você aprendeu tocar assim? 

  - Foi lá na colônia com o maestro. 

  - Muito bem, depois eu quero ver o que você sabe fazer mais com esse 

violão. Estou precisando de um violonista bom. 

   - Está bom senhore. 

Enquanto Raul vai para o estúdio, x, fica ali maravilhado com tudo aquilo; 

tudo é novidade para ele. 

Raul já era um velho conhecido ali na gravadora. Ele já havia gravado um 

disco com uma banda, mas não foi o que ele esperava. Agora estava 

tentando a carreira solo, para ver se decolava, pois com a banda não virou, 

como eles diziam. 

Segue Raul com sua rotina de barzinho. Segue X, sua rotina de afazeres de 

dia na pensão e de noite no bar onde Raul toca. As vezes ele já acompanha 

Raul nas músicas; pois o “violão” de Raul não é tão bom quanto o de X. 

Na terça, depois do feriado, ao chegar no bar, Raul lhe diz, tenho uma 

surpresa para você garoto. Saca de uma caixa, um disco compacto de 

quatro músicas. Isso mesmo! Vinilzinho, como era chamado. O LP, discão 

de doze músicas, não era para qualquer um não! Só os famosos gravavam. 

Para quem estava começando, era vinilzinho. 

     - Está aí garoto, o primeiro é seu. Primeiro mesmo.  

Depois raul espalha o resto para alguns clientes e amigos ali do bar. 

X, vai para casa, e antes de dormir houve ali na vitrola de uma das 

meninas, o tal disco. 

       Na manhã seguinte quando elas estão chegando 

Dona Zu pega umas cartas no correio, e uma delas é do pai de x. 
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Ela então chama o garoto, lhe informa da chegada da tal carta. Ele fica 

todo contente e pede para ler, mas ainda tem muitas dificuldades, pois 

ele ainda está aprendendo. Dona Zu tira a carta de suas mãos e termina 

de ler. 

Dona Zu segue. 

      - É garoto, agora já temos a sua família; e vamos escrever de volta 

dando notícias.  Você quer que eu escreva para seus pais virem te buscar? 

      - “Non senhora, isso non. Io gosto daqui non quero vortar¨! 

      - Está bem! Então vai pensando no que iremos escrever, e amanhã 

faremos isso. 

 X concordou e já começou a bolar o que dizer na tal carta. A saudade da 

mãe era enorme, mas a vontade de continuar ali naquela aventura era 

maior ainda. Como combinado, no dia seguinte, quando dona Zu chega da 

boate, pega um caderno e uma caneta, chama X.  

     - Vamos lá? Hora de pôr no papel notícias suas para seus pais. 

O menino tem tudo o que dizer ali na ponta da língua, ele começa a 

confabular e Zu põe a caneta para trabalhar. 

X, conta na carta algumas verdades, tais como: não ter encontrado sua tia 

e ter tido notícias que ela havia falecido. Diz que estava bem, morando e 

trabalhando na pensão. O menino tenta tranquilizar de todas as formas 

seus pais.  

Tudo que havia lhe passado desde que saiu da colônia, ficará omitido e 

guardado em sua mente. Finaliza a carta dizendo, que ficassem tranquilos 

que ele estava bem, e assim que tivesse como, iria busca-los. É claro que 

ele tenta pintar o quadro bem mais colorido quanto a realidade. 

Uma...duas semanas se passam, e enquanto ele limpa a casa, ouvi o 

radinho de pilha ali na cozinha de uma das ¨meninas¨. Percebe uma 

música tocando. Ele encosta o ouvido no rádio que estava bem baixinho, 
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pois as meninas dormiam. É a música de Raul que está tocando! Sussurra 

ele. 

Fica maravilhado ao ouvir a canção que ele mesmo ajudou Raul nos 

arranjos. Mal pode esperar a hora de chegar a noite para contar a Raul, 

que sua música tocou no rádio e que foi elogiada. Pouco depois ele muda 

de estação e novamente a canção de Raul. Outra vez mais tarde de novo. 

Ele deliria. Aquilo para ele é coisa de outro mundo. 

As meninas ao acordarem, já são surpreendidas por x, contando sobre a 

tal música de Raul que tocara várias vezes no rádio. 

A noitinha quando a turma sai para a boate, X corre para o bar que Raul 

toca. Percebe que o local está atípico. Muito mais gente que o normal, 

mas Raul ainda não aparecera. Ele dirige-se ao balcão e pergunta o que 

houve, porque tanta gente? É informado sobre a repercussão da música 

de Raul que está tocando em todos os lugares. Pouco depois chega Raul 

com seu violão, e se surpreende também, com toda aquela galera ali, que 

o recebe batendo palmas e gritando seu nome. Raul não entende nada do 

que está acontecendo, afinal de contas é segunda feira, dia que deveria 

ser fraco o movimento no bar, não era seu aniversário ou coisa assim; sem 

contar que no sábado à noite no final do bar, ele encheu a cara e dormiu 

o domingo e a segunda direto. Dava para se ver a cara de ressaca de Raul; 

apesar dela já ser assim por natureza, pois sua vida se resumia a música, 

beber e dormir. 

Raul vai até X que conversa com o balconista. 

    - E aí galera! O que está acontecendo aqui? 

   - Você não sabe bicho? Responde perguntando o “butequeiro”. 

   - Sua música está bombando nas rádios. Tem até jornalista aí esperando 

para falar com você, querendo entrevista. 

Raul pensa consigo mesmo deve ser pegadinha do malandro...opa! 

Malandro não! Ele nem existia nessa época...o melhor dizendo, existia, 

mas ainda era criancinha. 
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Fica por ali ajeitando o instrumento, vendo todos olhando para ele. Parece 

ainda muito desconfiado sobre o que está acontecendo. 

Neste momento chega até ele uma moça acompanhada de um rapaz com 

uma câmera fotográfica na mão. 

      - Boa-noite noite Raul. Gostaria de falar com você. 

     - Claro, mas pode ser depois da apresentação? 

 Afinal ele já estava atrasado. Neste momento, X já estava ali do lado 

afinando seu violão. Na verdade, Raul pensara que fosse alguém da 

imobiliária, cobrando seu aluguel que estava atrasado a meses. 

Provavelmente a secretária do corretor. Pensa ele; estico até as tantas, 

ela desiste e vai embora. 

Durante a apresentação desta noite, ele se surpreende, parece estar 

sonhando. A galera canta junto, todos empolgados. Realmente algo 

diferente estava acontecendo. No intervalo ele foge da garota e do 

fotógrafo, mas outras pessoas o assediam. 

      - Pô cara, sua música é demais, está bombando nas rádios. 

Parece que ele está em outro mundo mesmo. Como toca a noite, bebe e 

dorme o dia inteiro, realmente não sobra tempo para ouvir rádio ou 

qualquer outra coisa. Volta a tocar. Desta vez, X no violão e ele apenas no 

vocal. A galera pede para repetir várias vezes a tal música que está 

bombando; segundo o pessoal, porque ele mesmo nem ouvira. 

No final da noite, depois de ter esticado o máximo, sem a garota arredar 

o pé do local, ele finaliza, ela vai até ele, se apresenta como sendo 

jornalista de uma revista de variedades. 

 -  meu nome é Sandra e esse é Edu, o fotógrafo da nossa revista. 

 - Pois não! O querem de mim? 
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  - Queremos conhece-lo, melhor responde ela, a final quem é esse novato 

que vem tocando muito nos rádios, na última semana? 

Ele ainda desconfiando, achando se tratar de uma pegadinha, vai 

respondendo às perguntas da moça, enquanto Edu tira algumas fotos. 

No final, ela pede a assinatura para autorizar uma matéria na revista. Ele 

ainda brinca. Você tem certeza que está falando com o cara certo, não vai 

me aparecer nenhuma conta para pagar, né! Todos sorriram. 

X, que estava ali do lado ouvindo tudo, é chamado por Raul.           

   - Vamos embora garoto.  

Ambos saem rua a baixo na madrugada. 

  - É sério garoto? Minha música está tocando mesmo nas rádios 

  - Está sim Raul. 

Continuam caminhando ali pela madrugada, até que chegam ao casarão. 

Se despedem. X entra e Raul segue até sua casa ali próximo. Desta vez ele 

bebe pouco para ficar acordado. Liga o pequeno radinho de pilha ali 

abandonado a tempos, mas nada, nem sinal. Deve ser pilha, pensa ele. Vai 

até a padaria ali próximo, compra umas, e volta para casa para abastecer 

o rádio. Liga o pequeno barulhento, como ele dizia. Não precisou procurar 

muito e já ouve o locutor anunciar sua música, e para sua surpresa é a 

mais pedida.   Ele fica ali, a manhã inteira, num êxtase total, mudando de 

estação para estação do seu AM, isso mesmo neste tempo ainda não tinha 

FM. Por várias vezes, pega a garrafa de conhaque para comemorar, leva 

até a boca, mexe o líquido de um lado para o outro e joga na pia. Ele 

precisa manter a lucidez, afinal, era sonho, era aguardente na cabeça, ou 

realidade? Quatro da tarde e ele ali, orelha de pé no radinho. Ouviu pelo 

menos vinte vezes sua música. Garrafa quase vazia de tanto bocejar 

conhaque, ele toma o fundinho e adormece. Lá pelas nove, alguém bate à 

sua porta, ele acorda assustado. Era X, que já havia ido até o bar, mas ele 

não havia aparecido. 
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- Raul non vai tocar hoje? 

- Claro que vou garoto. 

- Então acorda. O bar está cheio de gente te esperando. Já são nove da 

noite 

- Bicho! Não acredito; perdi hora feio. 

Raul levanta-se, põe uma roupa rapidamente, nem escova os dentes e sai 

apressado e acompanhado do rapazote. Os dois caminham. X vê a 

empolgação de Raul, que lhe conta, porque perdeu hora.  

    - Tocou o dia todo no rádio moleque.  

Ao chegarem no bar; casa lotada e aplausos, todos gritavam seu nome. 

Raul cumprimenta a todos e logo pega o violão, olha para X e diz: 

      -  Começo e depois você assume, moleque. 

As garotas que ali estão, começam a perguntar nos intervalos, quem é o 

lourinho com cara de tímido que acompanha Raul. Raul vai apresentando 

X, a todos, como sendo seu parceiro e músico.  Junto com o sucesso 

repentino de Raul, X passa a ser notado por todas as garotas, por sua 

beleza. 

No intervalo, um homem que ali observava desde que eles chegaram ao 

bar, procura Raul e se apresenta como sendo empresário de alguns 

artistas, e lhe oferece assessoria. Raul responde que no final conversam. 

O homem responde que não pode esperar, mas deixa seu cartão com 

nome e endereço, e pede a Raul que o procure para conversar sobre o 

assunto. O tal finaliza;  

    - Comigo você realmente vai ganhar notoriedade e muito dinheiro, e sai. 

Ambos finalizam a apresentação, curtindo muito o momento. Descem a 

rua conversando. Raul fala para o amigo sobre o tal empresário e convida 

o garoto para ir com ele. X entra no casarão e Raul segue até seu cortiço. 
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A tarde Raul passa, pega X e ambos seguem para o tal endereço, mas antes 

Raul para em um orelhão e liga para o diretor da gravadora, para ver se 

ele conhece o cidadão. Claro Raul, responde o diretor, ele é amigo meu e 

é um dos melhores empresários de sampa. 

Segue eles até o endereço que consta no cartão, chegam a um sobrado 

em uma rua paralela à avenida paulista. Tocam o interfone, ele se 

apresenta para a recepcionista, que responde que ele estava sendo 

aguardado. Ambos entram pelo portão que se abre automaticamente. Um 

local amplo e de muito bom gosto. Na recepção a secretária pede para 

aguardar um momento. Cinco minutos depois sai o tal empresário, se 

despedindo de um outro homem. O homem olha para Raul ali sentado e 

o cumprimenta sorrindo. 

    -  você é o tal Raul? Você está bombando bicho; sua música é muito boa. 

 Raul agradece de olhos vitrificados. O homem era nada mais nada menos 

que Antonio marcos, um dos maiores ídolos do momento. 

Ambos entram no escritório, X fica ali na recepção. 

O homem fala a Raul; 

     - Vou ser franco com você Raul; se sair desta sala com um contrato 

assinado, eu vou tornar você um dos maiores ídolos deste brasil. Você tem 

potencial. E aí o que acha? 

Raul sem saber o que responder; solta apenas um; que bom! 

Então o homem começa a apresentar as condições e restrições. Uma delas 

era, que daqui para frente, ele não iria mais tocar no bar. Quem faria toda 

a programação de agenda, seria a agência. 

Raul ouviu tudo, gostou de quase tudo, menos de ter que parar de tocar 

no bar; afinal de contas seu sustento, apesar de pouco, saia de lá. O 

homem então lhe pergunta o quanto ele ganha por noite tocada; ele 

responde que uns cem cruzeiros. Isso dava para comprar mais ou menos 
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uns cinco maços de cigarro, dos bons é claro, talvez mais uma garrafa de 

conhaque.  

     - Tudo isso! 

 Sorri o empresário, e indaga.  

    -  assina o contrato que eu irei lhe adiantar algum dinheiro. 

Raul pensa um pouco.  

     - Eu não posso abandonar o bar por completo. O dono é meu melhor 

amigo. 

O empresário sorri e concorda lhe dizendo. Pode tocar lá, mas só quando 

não tiver agenda para o dia com a agência. Ambos sorriram e Raul assina 

o contrato. O homem pede para que Raul espere um pouco para que a 

secretária lhe adiante algum dinheiro. Logo ela vem com uma 

programação de como deve proceder Raul nos próximos dias. 

    - Agora senhor Raul, o senhor terá um compromisso conosco, aqui estão 

os horários que o senhor deve vir aqui na agência para o preparamos para 

o estrelato. Ela entrega os papéis e pede para que ele assine um recibo e 

lhe entrega um envelope e finaliza informando que o cheque está junto 

com os papéis. Ambos saem pelo longo corredor, quando são abordados 

pela secretária que lhe informa que um táxi os esperava no portão. Ele 

tenta recusar, mas ela percebe e sorri dizendo; o taxi já este pago. Ele 

então olha para X, e sorri. Bom se assim vamos lá. No portão estava um 

galaxi.  Raul e o garoto, ambos param ali meio desconfiados, quando são 

abordados pelo motorista. 

    - Senhor Raul, estou lhe aguardando, pode entrar, onde os senhores vão 

ficar? 

Raul pensa no cheque e logo responde. Vamos ficar no banco do brasil. 

Ainda no táxi, cochicha com o amigo; se o dinheiro der, vou pagar pelo 

menos um aluguel, já eram oito atrasados.  
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Chegam. O taxi não anda muito e para em frente ao banco. Ambos se 

dirigem para a fila do caixa. Quinze minutos depois chega sua vez; ele 

retira o cheque e pede para que seja descontado. A moça olha e lhe 

informa que aquela quantia, teria que ser solicitado com antecedência. 

Ele insiste e diz que está precisando para hoje. Ela então se afasta por uns 

instantes. 

 

Dirige-se ao gerente. Raul percebe a movimentação e comenta com x, 

   - Acho que vamos sair sem grana, esse cheque deve estar sem fundos.  

A moça retorna e pede para que ele se dirija ao gerente. Assim ele o faz. 

     - Sente-se 

     - Raul responde, que está bom de pé mesmo. 

     - Raul é o senhor mesmo? 

     - Por favor um documento.  

Raul saca sua identidade e cpf, e entrega ao gerente. O cheque estava 

nominal e com telefone do emitente nas costas. 

Na frente de Raul, o gerente liga para o tal telefone. Ele houve, quando o 

gerente pergunta a pessoa no outro lado da linha, para confirmar a 

veracidade do cheque. O gerente então finaliza agradecendo e dizendo:  

     - Então podemos pagar o cheque? 

Ele então volta a dirigir-se a Raul pedindo-lhe desculpas, mas que era de 

praxe a verificação, no caso de altos valores. 

 Raul pensa consigo mesmo; alto valor? 
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     -  senhor Raul, o senhor não gostaria de abrir uma conta aqui conosco. 

Já que eu não tenho como lhe entregar essa quantia toda hoje? 

    - O senhor pode me devolver o cheque um pouco.  

O gerente então lhe passa o mesmo. Por um instante ele fica estagnado 

ao olhar o valor ali no cabeçalho. De imediato ele concorda. 

    - Muito bom senhor Raul, vamos lhe emitir um talão de cheques hoje 

mesmo para o senhor levar, e apenas cinco por cento poderá sacar em 

espécie. 

        - Está bom! O senhor pode me dar o dinheiro agora que mais tarde 

eu volto para pegar o talão. Pensa ele; melhor eu estar com esses cinco 

por cento na mão, até que percebam o engano. 

      - Ok, senhor, em dez minutos o senhor estará com o valor em dinheiro. 

Assim ele retorna até X, que está sentado ali do lado em uma saleta. 

     - Caramba bicho! Não estou acreditando, deve ser engano, mas o 

cheque é federal mesmo. Pouco depois os dois saem com o envelope dos 

grandes estufado. 

     - Garoto vou pagar os aluguéis atrasados logo, antes que nos tomem 

de volta essa grana. Eles vão até o dono do cortiço e antes que ele fale 

alguma coisa, mas o homem já vem esbravejando. 

       - Não quero papo com o senhor não, seu Raul. Só quero que saia do 

meu imóvel urgente, já são onze meses atrasados. 

       - Caramba, pensei que fosse oito. 

       - O senhor está me chamando de ladrão deu Raul. 

       - Não! Eu devo ter me enganado; 

       - Se enganando em quatro meses, né seu Raul! 
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      - É sabe como é né..., mas eu vim pagar; soma aí. 

De imediato o homem já com o valor na cabeça. 

Raul abre o envelope e paga o valor e mais dois meses adiantados. 

    - Muito obrigado seu Raul, mas vê se não atrasa mais! 

Ambos descem a rua, dirigem-se mais rumo ao centro e param em um fino 

restaurante, e se esbaldam de tanto comer. Acho que ambos nunca 

comeram tanto! 

Os dois voltam para seus afazeres. Raul pileque e cama. X, afazeres de 

casa. 

À noite, X vai até o bar, e lá já está Raul com sua gita afinada; mas não tão 

afinada assim. X pega a mesma e ajeita de acordo. Raul ainda com os olhos 

inchados de dormir e conhaque, começa a arpejar o instrumento. 

Nos próximos dois dias seguintes tudo corre normal. 

No terceiro dia, Raul é acordado com palmas e voz que o chama pelo 

nome. Sai sem camisa e de calça jeans. Era o tal empresário. 

      - Então é aqui que você mora. Ele responde que sim. 

O homem olha para todos os cantos, surpreso com o que vê. 

      - Raul, você precisa sair daqui. 

Raul responde com uma pergunta. 

     - Aquele cheque que você me passou, estava certo o valor? 

     - Sim. Alguma dúvida? 

     - Não! Só para saber. 
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     - Raul, eu vou lhe arranjar um lugar melhor para morar. No máximo 

semana que vem você muda daqui. Você tem preferência por algum 

bairro. 

 Raul responde que seria melhor se fosse por ali mesmo. 

        - Está bom. Há lembrei! Vim aqui para informar sua agenda a partir 

da semana que vem. Na verdade, ela começa domingo; você irá participar 

do programa do Chacrinha, talvez os próximos quatro programas, e já tem 

outros programas de televisão agendados. Alguns shows também. Até 

mais Raul.  

Se despede o empresário já saindo, quando retorna e diz ter esquecido 

um recado. 

    - O diretor da gravadora pediu para você passar lá com urgência. 

Lá pelas quatro da tarde, Raul se levanta, toma um banho, de gato, é claro! 

E sai rumo a gravadora que fica lá para os lados da estação da luz. É perto, 

dá para ir andando. Ele resolve passar na pensão para chamar seu amigo 

X para acompanha-lo, mas o garoto estava com seus afazeres atrasados e 

não pode ir. 

Chegando na gravadora, de cara já é recebido pela recepcionista. 

     - Bom-dia seu Raul. Seu Maximiliano está louco atrás do senhor. A dias 

que ele tenta contato e você não aparece. Preciso anotar seu endereço e 

telefone. Raul sorri e responde. 

   - Não tenho telefone...ainda! 

   - Pois então o senhor precisa de um com urgência, a final, um astro sem 

telefone; só você mesmo hein Raul. Pode entrar, seu Max está chamando. 

   - Raul, seu filho da puta, por onde você estava? Estamos perdendo 

dinheiro. Seu disco está vendendo muito. Precisamos, em no máximo uma 

semana gravar um long play. Explicando! O disco que Raul gravará era um 
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compacto com quatro músicas. O long play tinha doze. Como eu já disse 

anteriormente, só os bons gravavam um LP e o preço era muito maior. 

    - Temos algumas músicas prontas para escolhermos, vem comigo. 

Ambos, mais dois produtores, passaram a noite verificando as tais 

músicas. Raul não gostou muito não, mas...já de madrugada fecharam 

cinco. Faltavam três. Raul se compromete a arranjar as músicas faltantes 

em pouco tempo. 

Já de manhã, voltando para sua casa, ele passa em frente a pensão e 

chama por x. Quando olha para o lado, subindo a rua vem o garoto com 

uma sacola de pão pendurada em uma das mãos. 

    - Raul, que gritaria é essa? Vai acordar as meninas. Por que você não foi 

para o bar ontem à noite? 

   - Moleque, depois te conto. Agora preciso da tua ajuda. 

   - Diga lá o que você está precisando; 

   - Nossa moleque! Aquele seu sotaque de italianinho, está sumindo, né! 

    - “Io tô melhorando”. 

    - Por que eu fui falar! 

Bicho, precisa que vá até minha casa hoje sem falta. Preciso de três 

músicas para ontem. X, responde que depois do almoço vai até lá. Raul 

desce a rua, quando passa em frente a uma loja de motocicleta, volta um 

pouco, olha umas motos ali do lado de dentro do vidro. Por um instante 

ele sonha em estar encima daquela beleza negra e brilhante. Ele começa 

a descer a rua, quando para novamente e pensa. Vou voltar para 

perguntar o preço. O vendedor sem dar muita atenção, fala o valor, 

olhando-o de cima a baixo. Cabelo mau penteado, barbicha sem fazer. Na 

verdade, ele até o reconhece. Por muitas vezes ele o viu passar por ali; 

algumas vezes cambaleando. Raul já vai saindo com o pensar. É muito 

dinheiro. Já na porta, ele para por uns segundos e pensa; é exatamente o 

dinheiro que ele tem na sua nova conta. Pensa consigo mesmo, vou 
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comprar. Vira-se novamente para o vendedor, e novamente volta-se para 

a porta, e sai. Melhor não! Vai saber. 

Dirige-se aos seus aposentos e dorme. Até que houve uma voz ao longe. 

Era x, chamando. 

     -“Caramba bicho” falei para você vir a tarde. 

     - Raul, já son cinco e meia. 

     - Então você está atrasado. X, se desculpa dizendo que demorou um 

pouco mais, por estar musicando umas letras que havia feito. 

   -  Então mostra aí moleque. Na verdade, não era o que Raul esperava. 

Ele queria que X, o ajudasse a musicar umas letras que tinha prontas. 

X, toca e canta uma atrás da outra. Quando finaliza as três, Raul está de 

boca aberta. Elas eram muito melhores do que as que ele havia pensado 

em musicar. 

      - Bicho, vamos já para a gravadora mostrar essas merdas aí para o 

produtor; aliás, merdas de qualidade. 

Eu “rachei o bico”. Desde quando merda tem qualidade? 

Ambos vão caminhando ladeira acima; quando ao passar na loja de 

motocicletas, Raul para novamente, e mostra a X, 

     -    Está vendo aquela moto ali garoto, o que você acha dela? 

     -   Raul é “cosa mai bonita que já vi, depois de maria e claro. Todo dia 

io namoro ela”. Raul sorri e diz para o rapazote. 

     - Vou comprar duas, uma para mim, outra para você. 

O vendedor que estava ali próximo a porta, ouviu, balançou a cabeça e 

entrou. Os dois caem na risada e vão rumo gravadora. 
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Ao chegarem, procuram o produtor que não os esperavam tão cedo. Se 

surpreende com Raul ali já no mesmo dia. Ambos cumprimentam o 

homem e entram. Logo informam que as músicas já estão prontas. O 

produtor então leva Raul para o estúdio e pede para que lhe mostre as 

tais. Raul arranca um caderninho da pasta onde estão as letras. Chama X, 

e apresenta o apresenta, como sendo seu violonista e compositor das 

músicas também. Diz que é ele quem vai acompanha-lo. O garoto entra 

no estúdio com Raul, arpeja o instrumento, dá a introdução. Mas, isso 

mesmo, Raul ainda não tinha aprendido as melodias e se enrosca todo. O 

produtor então põe a cabeça porta dentro do estúdio e pergunta, o que 

está acontecendo. Raul então lhe informa que ainda não havia dado 

tempo de aprende-las, mas aquelas eram as músicas que ele iria gravar.  

Pede então para que x, as cante. O menino meio que sem jeito, um pouco 

envergonhado, pega o instrumento e começa a mostrar as canções. 

Raul que está do lado de fora do estúdio em frente ao vidro do visor, onde 

fica o técnico de som e próprio produtor. Ambos ficam abismados com a 

beleza das tais músicas e a afinação do garoto. O produtor que gravou 

tudo. Trata de pôr em uma fita cassete e entrega a Raul. 

      - Está aqui Raul as três canções e mais as outras para completar o LP. 

Você tem uma semana para aprende-las. Vou enviar para maestro, para 

que faça os arranjos, e na semana seguinte você já vem colocar voz no 

playback; pois daqui a quinze dias, seu discão já estará sendo colocado nas 

lojas. Ainda mais, que além da sua música que está sendo tocada, outras 

duas, já estamos ouvindo nas rádios. Ah, não se esqueça, domingo lá pelo 

meio dia, eu e seu empresário, estaremos passando em sua casa para te 

pegar. Você tem gravação do Chacrinha. Trata de comprar uma roupa 

nova. 

      - Ok senhores, estarei pronto. Posso levar o garoto comigo? 

     - Sem problemas, responde o produtor. É bom ele já ir se habituando 

com o ambiente, afinal pelas composições, o garoto tem futuro. 

Ambos saem despercebidamente, quando na saída dão de cara com o 

landau já de portas abertas. O simpático motorista os convida para entrar. 

Um olha para o outro. Raul diz entra aí bicho.  
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No banco de traz umas portinholas, sei lá de que! Raul abre uma delas. As 

mesmas estão recheadas de bombons e vários outros tipos de chocolates. 

Um olha para o outro. Raul abre disfarçadamente a pequena pasta que 

carrega o caderninho com as músicas, e vai enfiando chocolate. Enquanto 

isso X come um bombom. Raul fecha os elastiquinhos da tal “estufadinha”, 

quando ouve a voz do chofer que lhe informa num tom simpático. 

    - Senhores, tem refrigerante no frigobar, e pode pegar mais chocolate 

para o rapazinho também. Eles não perceberam, mas, o retrovisor é 

exatamente para isto, verificar o que acontece atrás. Deu para ver no 

semblante dos dois, o “descanhamento”. Ambos sorriram sem som e de 

olhos baixos, mas nada responderam. 

O motorista então pergunta onde eles irão ficar. Raul informa o endereço 

da pensão e não o seu, pois seu cortiço não é tão apresentável assim, aliás, 

nada apresentável. 

Ao descerem, X pergunta.  

     -  Por que paramos aqui? Raul responde.  

     -  Deixa eu mudar para uma casa melhor, aí convidamos o 

“almofadinha” para nos deixar no portão, por enquanto deu vergonha. 

   - Bicho vou tocar no bar hoje, vê se aparece. Vou ficar a tarde toda 

ensaiando.  

X, pede para que Raul durma um pouco, ele responde que precisa ficar 

acordado para aproveitar o momento, além do mais, ele pode acordar e 

ver que tudo o que lhe está acontecendo, seja sonho. O rapaz sorri e 

responde que não tem perigo pois estão acordados. Raul se belisca e fala, 

não senti nada, acho que estou dormindo mesmo, ou chapado e caíram 

na gargalhada, o menino entrou e Raul seguiu. 

Logo a baixo, como de costume, para e fica a olhar a tal motocicleta dos 

seus sonhos. O vendedor que está ali próximo vê o quase “para quedas”, 

põe a cabeça para fora e brinca sorrindo. 
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         - E aí vai levar duas? Raul sorri de volta, e responde; 

         - Vamos esperar mais uns dias! Dá uma boa tarde, e sai. 

X, entra e já é recebido pelas “garotas” que estão acordadas. Dona Zu olha 

para ele e diz:  

       - Você não para mais em casa hein! Por onde tanto o principezinho 

anda? Não está aprontando nada por ai não, né! 

O rapaz responde que não, e começa a contar a Zu. Ela ouve por um tempo 

sem prestar muita atenção, quando lhe interrompe. 

    - Não se iluda muito filho, São Paulo é uma cidade para realizar sonhos, 

mas as decepções imperam. Cuidado com as pessoas com quem anda. 

Não gostei muito do tipo que estava com você no portão.  

X, responde que não tem perigo e que aquele era o Raul do disco. 

        - Então ele é o tal Raul, parecia mais um dos mendigos da praça da 

luz. Cuidado viu principezinho. Ah, você está atrasado com o jantar das 

meninas. 

       -   Io já vou preparar senhora. 

Lá pelas nove quando elas estão entrando na Kombi, Raul aparece no 

portão e chama por X. Dona Zu, que já vai saindo, volta para chamar o 

rapaz, e lhe informa que o tal o aguarda. 

     - Posso pedir para ele entrar senhora? 

    - Melhor não! Nunca se sabe! 

 X, vai até o portão e pede para Raul ir na frente, pois ele precisa finalizar 

com as louças. 

Raul chega no bar, o local está tomado por gente, e um pedaço da rua 

também. Ele disfarçadamente entra pelos fundos. Vai até o dono do bar e 
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pergunta o que está havendo. O butequeiro responde que havia avisado 

algumas pessoas que ele viria tocar hoje. Raul pergunta 

      - Mas como você sabia que eu vinha? 

      - Foi o garoto que veio comprar cigarros e me avisou. Raul então 

aparece no pequeno palco ali do lado. A galera vibra e chama seu nome. 

Raul meio sem jeito agradece, mas o microfone está desligado, depois de 

dizer algumas palavras, ele percebe e liga a maquininha de choque...pensa 

num microfone que dava choque! Informa o pessoal que hoje ele veio só 

para tomar umas. 

       - Brincadeirinha, brincadeirinha. 

Começa ele pela música de sucesso, estica a tal melodia por uns dez 

minutos, a galera canta junto, as outras também. Ele se surpreende, pelo 

pessoal já ter aprendido as letras. 

Nem ele mesmo tem a noção de quanto suas músicas estão sendo 

tocadas. É que ele mesmo não voltou mais a ouvir seu pequeno 

barulhento. 

Logo depois chega X, que assume o violão. O pessoal pede para que repita 

as músicas, ele atende, e a noite rola. 

Nuca se viu o bar tão cheio. No final da noite o proprietário o chama par 

fazer o acerto, ele pede um conhaque e um guaraná para X, e responde, 

que está pago. 

Dia seguinte...opa! Mesmo dia. O empresário procura Raul, para informar 

que precisam montar uma banda para o acompanhar em shows, pois já 

há vários vendidos. Raul então tira o dia para ir atrás de alguns conhecidos 

músicos. Liga para um rapazinho que ele conheceu em um encontro de 

roque em Jundiaí, o qual tocava baixo até bem, e ficara seu amigo. 

Lembrou que tinha seu telefone guardado. Liga para o tal de Kauê. Os dois 

combinam para o sábado à tarde.  Raul lhe pergunta se ele conhece mais 

alguém que arranha uma baterá e guita também. Kauê diz que vai levar 

um amigo, o Alex, que arranha bem bateria, vai levar o Lucas, ele manda 
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bem na guita. Raul informa que já tem um guitarrista, mas que vai precisar 

de dois. Kauê pergunta se vai ter tecladista, pois ele tem um amigo que 

toca muito. Raul pede para trazer ele também. Raul liga para o empresário 

informando que havia marcado com os caras da banda, em sua casa. 

    - Você está doido Raul; tu nem casa tem! Vamos marcar na agência.  

Raul informa ao produtor que os caras irão chegar na luz por volta das 

quatro. O produtor então diz que irá mandar um taxi pega-los  por volta 

do horário marcado. 

X, e Raul passam o resto da semana ensaiando as tais músicas. O novo 

astro fica encantado com a habilidade de X com o instrumento, e a sua 

facilidade para criar. É até difícil imaginar alguém que a pouco não tinha 

noção nenhuma do mundão fora do “oco de pau” em que vivia, ter toda 

essa inspiração sem mesmo falar o nosso português correto. 

X, já estava escrevendo bem. As meninas deram-lhe instruções iniciais de 

alfabetização e ele se mostrou um autodidata. O garoto realmente era 

gênio; mas também com alguém como eu por traz! 

Sábado chega em um piscar de olhos. Os rapazes com pontualidade 

inglesa, estão à frente da estação as quatro; sorte que o trem não atrasou, 

porque costuma atrasar demais. Fui eu que mexi meus pauzinhos. Metido 

esse eu, né! 

Quem atrasou dois minutos foi o taxista. 

     - Bom-dia garotos. Vocês são os amigos do Raul? 

     - Sim somos nós. 

 Um olha para outro, se impressionam com o carro. Não era apenas um 

taxi, era um landau; landau era que tinha de mais luxuoso na época. Nem 

sei bem se era landau ou galaxy. Para mim é tudo igual! 

Chegaram a produtora, lá já estavam X e Raul, mais o empresário. Levaram 

os garotos para uma sala enorme com equipamentos.  
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O empresário chama Raul de lado, informa que precisa sair, mas que eles 

poderiam ficar à vontade, até hora que quiserem, mas alerta Raul, para 

que só pegassem para banda, se os caras fossem bons mesmo.  Os garotos 

se impressionam, ainda mais quando descobrem que Raul era o tal das 

músicas que já estavam na boca de todos. 

Kauê então fala entusiasmado a Raul,  

    - Pô bicho, eu já tirei três das suas músicas, mas nem imaginava que 

fosse aquele Raul que conheci lá em Jundiaí. 

    - Pois é moleque, estamos aí! 

Ali eles vararam a noite, X sempre à frente no entrosamento dos 

instrumentos, parecia um “profissa” da área. Para Raul já estava ótimo, 

mas o garoto sempre querendo arrancar o melhor de todos. 

Domingo já havia amanhecido. Quando o empresário aparece e se 

surpreende como grupo ainda lá 

 

Dali para frente foi só “babação” para cima de Raul. 

O empresário então convida a todos para irem almoçar por sua conta, mas 

primeiro quis ver música por música, como tinha ficado. Gostou muito do 

que viu. 

    -  Acho que agora é só tratarmos de montar o grupo. E informa a data 

das apresentações. Garotada, nesta próxima semana temos que acertar 

documentação de todos, e semana seguinte cairão na estrada com Raul. 

Logo após o almoço Raul e o empresário e x, dirige-se ao estúdio onde ele 

se apresentará no programa do Chacrinha. 

Logo nos bastidores, Raul parece flutuar, muitos de seus ídolos 

transitando por ali; e o melhor! Alguns vieram lhe cumprimentar por suas 

músicas. 
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Começa o programa e Raul não se contém de nervoso, ainda mais quando 

um diretor do programa lhe avisa ser ele o próximo. 

Raul parado ali na entrada do estúdio, quando houve o velho guerreiro 

anunciar.  

   -  E vem aí para receber o disco de ouro, ele que vem arrebentando nas 

últimas semanas, Rrrraul. Entra ele tremendo, cumprimenta seu 

Abelardo. Ainda bem que vai apenas dublar, porque se fosse para cantar 

mesmo, sei não! 

A música vai terminando, mas o dj já dá continuidade com mais uma 

música de Raul.  Cantar duas músicas em seguida no Chacrinha, não era 

para qualquer um não! Talvez só ali, Raul tenha percebido que realmente 

estivesse fazendo sucesso. Todo o auditório cantava com ele. Foi de 

arrepiar. No final o homem do bacalhau lhe entrega o disco ouro, Raul 

nem acredita. Mais de cem mil discos vendidos em menos de um mês. 

Velho guerreiro, como era conhecido o Chacrinha, dono do programa 

musical mais popular do Brasil. Ele que lançou de Lulu Santos a Roberto 

Carlos. Realmente o velho tinha o poder de sucesso nas mãos.  

Um mero desconhecido na sexta, se tornava um ídolo na segunda, após 

se apresentar no tal programa.  No final o velho se despede de Raul e 

anuncia: 

      -  para a próxima semana ele voltará para lançar seu LP. 

Raul sai ovacionado, até pelos artistas que aguardavam nos camarins. Ele 

dirige-se a X, lhe dá um abraço, e solta a frase: 

     - Agora ninguém nos segura, bicho! X o abraça e lhe dá os parabéns. 

Raul quase não consegue sair do local, devido ao assédio das pessoas 

querendo autógrafos. 

Primeira coisa que lhe vem à cabeça. Preciso urgentemente comprar 

aquela moto, visto que ele depois dos autógrafos, sai ele e X, andando 

avenida a baixo; pois o empresário havia precisado sair antes. Ambos 

descem até a estação do metrô mais próxima, e entram no trem.  



X. O Homem mais feliz do mundo 
 98 

Algumas garotas e rapazes que haviam saído do programa, logo o 

reconhece. Pensei eu! Também com aquela roupa chamativa que ele 

comprou para a apresentação! 

O novo astro fica meio envergonhado, com a situação, mas tira de letra o 

assédio. Ambos descem ali na estação São Bento, próximo a pensão. Eles 

se despedem, mas antes, Raul lembra a X, que no dia seguinte, o 

empresário disse que mudaria para uma casa melhor, e pede para o 

garoto, que se ele pode ir ajuda-lo a carregar os cacarecos. X responde 

que as nove estará lá. Raul se despede e desce a rua. Como de costume, 

namora a moto ali na vitrine! 

Realmente a moto era top, importada preta e detalhes cromados. Até eu, 

se estivesse aí nas mesmas condições de vocês, iria querer uma destas. 

Noitinha vem, domingão acabando. Raul resolve dar uma volta no bar. Na 

verdade, ele estava sem conhaque em casa. O bar está meio vazio, poucas 

pessoas por ali. Ele chega e nem dá tempo de pedir um conhaque e as 

pessoas já encostam para cumprimenta-lo. Raul fala com todos ali, até 

que consegue pedir a bebida; mas ele não para na primeira. O que ele 

quer mesmo é comemorar o sucesso. Lá pelas tantas, uns amigos o leva 

carregado de carro para sua casa. 

    - Raul acorda! Já são quase dez. Tem um homem com uma caminhonete 

aí perguntando por você. 

    - Deve ser o tal que vai fazer a mudança. Responde Raul. 

 Ambos começam a juntar as coisas, que se resume em umas três malas 

velhas, duas com roupas e uma com umas quinquilharias. Os poucos 

móveis, fogão e geladeira, pertenciam a residência. 

O dono do local que percebe a movimentação, vem e aborda Raul. 

     - Você está mudando e nem me comunicou. Esqueceu que você tem 

um contrato por mais oito meses. 
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Raul responde que já pagou dois meses adiantado. O homem insiste em 

receber o restante, ameaça chamar a polícia. Raul então com aquela cara 

de ressaca, vai até a calça ali pendurada, pega o cheque, pergunta quanto 

deve, faz o cheque e vira as costas após entrega-lo ao proprietário. O 

homem parece não acreditar. Trata logo de descer ao banco para sacar; 

pensa ele: Pode estar sem fundos. Minutos depois ao dar entrada no caixa 

ele saca surpreso o dinheiro, volta e agradece a Raul, já com um discurso 

bem mais educado. 

Saem do local, e alguns quarteirões abaixo, mais para os lados do centro. 

O motorista para em frente a uma linda casa, ampla e com um lindo jardim 

a frente. 

Raul entra com x, enquanto o motorista vai posicionando o caminhão para 

iniciar a descarga.  

      - Não sei que descarga! O caminhão está quase vazio. 

Os dois ficam ali no interior da residência reconhecendo o terreno, vão de 

cômodo a cômodo. Se maravilham com as três suítes com banheira. Logo 

ao fundo, depois do pequeno jardim, por sinal muito bem cuidado; uma 

linda piscina e ao lado uma área de churrasqueira. Raul olha para o canto, 

onde há um espaço, e logo mostra a X, 

       - É aí nesse canto que vamos ensaiar. 

      - Raul esta casa é a coisa mais linda que já vi, tem de tudo. 

      - É bicho, só não sei quem vai pagar a conta disso tudo! Mas vamos 

aproveitar enquanto pudermos.  

Tudo supera todas as expectativas. Nem nos seus sonhos, sonhara em um 

dia viver numa casa daquelas. 

Logo depois chega o empresário, cumprimenta os dois. 

   - E aí já desceram a mudança? 
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   - Não! Vamos descer agora. 

Saem até o portão, mas a caminhonete já havia saído. 

Logo ali do lado estava as malas e os cacarecos de Raul. O empresário 

sorri, e diz: 

     -  Essa aí é sua mudança? 

     - Raul fique à vontade, a casa é sua. Não se esqueça que amanhã você 

tem que estar na gravadora as oito, para começar a colocar voz nas 

músicas. 

Ambos caminham até o portão. Raul com cara de preocupado. Pergunta 

ao homem, qual é o valor do aluguel. Ele sorri e responde. Fica tranquilo 

você vai poder pagar. Raul insistiu em saber o valor. O empresário em lhe 

fala. Ele fica estarrecido. 

     - Isso dá para pagar dois anos de aluguel onde eu morava. 

     - Raul, desce para o planeta terra. Agora você é um astro, o momento 

é seu. O meu papel é te manter no sucesso por muito tempo; deixa 

comigo. 

Raul entra, convida X para entrar na piscina. Os dois ficam ali por horas. 

Parecem crianças com as novidades. A fome bate. Raul se lembra de uns 

pães e umas fatias de mortadela que ele guardara em sua mala. Ele havia 

comprado na manhã anterior. Geralmente aquele era o seu almoço, pão 

com qualquer coisa. 

Raul pega o tal alimento, vai até a cozinha para fazer os lanches. Pede para 

X, por uma garrafa de agua na geladeira. O rapaz assim faz. 

     - Raul, venha aqui na geladeira. Olha quanta coisa! 

     - Caramba bicho! Tem comida aí para mais de mês. 
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     - Raul, os armários também estão lotados. Em minutos os dois abrem 

tudo ali. X faz um “rango” dos bons, os dois se esbaldam. 

    - Raul, preciso ir. As meninas já devem ter acordado, e tenho que 

esquentar o jantar.  

X, sai e Raul fica ali por um tempo admirando a beleza do local. Senta-se 

no confortável sofá, e começa a lembrar de seus pais que vivem lá no 

interior. A saudade da mamãe e do papai, lhe bate no peito. Já havia uns 

três anos que ele não os via; apesar de não ser tão longe. Mas aquela vida 

desregrada de Raul, não lhe deixou ver que o tempo passara. Então ele 

olha para o céu e promete, que se as coisas continuarem nesse pé de 

sucesso, a primeira coisa que ele irá fazer, é procura-los para lhes ajudar. 

A final esse foi o objetivo de ele ter saído do interior para tentar a vida em 

sampa. A banda não vingou e o conhaque passou a regrar sua vida. Hora 

de pôr as coisas no lugar e mudar de direção. 

Durante esta semana, Raul e X se viram pouco. Raul passava o dia na 

gravadora. Na quarta, sexta e sábado, os garotos da banda vinham a tarde 

ensaiar, pois na semana seguinte eles iriam cair na estrada. O empresário 

já estava providenciando um ônibus para se deslocarem para os shows. 

Final de semana Raul fez dois programas de tv. Um deles, os das mais 

tocadas da semana. Ele foi anunciado como segundo lugar nas paradas. O 

primeiro lugar foi nada menos que o rei Roberto Carlos. 

Carlos imperial que estava nos bastidores, vê Raul ali no canto, dirige-se 

até ele e o cumprimenta e faz elogios. Raul parece não acreditar. Fica meio 

que catatônico, travado. Carlos pergunta se está tudo bem. Raul gagueja. 

Diz estar nervoso, afinal você é o grande Carlos imperial. Carlos sorri e 

brinca;  

    -   Sou apenas um imperial qualquer.  

Neste momento o rei vem saindo do palco e chegando ao camarim, e ao 

passar pelos dois, reconhece Raul e o cumprimenta. 

     - E aí bicho. Estou gostando muito de das suas músicas. Você vai longe.  
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Raul fica mais congelado, não consegue responder nada. Bate em seu 

próprio rosto, olha para cima e diz para alguém lá.  

  - Devo estar sonhando.  

O rei e imperial sorriram e se despedem dele dizendo: 

 - Você está acordado sim bicho.  

O outro programa, foi o do Chacrinha novamente. E desta vez já para 

lançar o seu discão de doze músicas. Está certo que era só a capa que 

estava pronta, mas já foi anunciado como nas lojas na próxima semana. 

Os rapazes só tinham essa semana para ensaiar, pois na sexta seguinte, já 

tinha apresentação em campinas, sábado, Ribeirão Preto e domingo, BH. 

 Na segunda, X, quando as meninas chegaram de manhã, procura dona Zu 

e diz precisar conversar com ela. Ela toma seu café que já estava ali 

pronto, preparado por ele, como em todas as manhãs. No final do “break 

fast” dona Zu diz estar cansada e que eles conversariam a tarde, quando 

acordasse. X, responde que tudo bem. Segue sua rotina na casa. Lava suas 

louças, limpa e organiza a casa. Deixa o almoço já bem adiantado. Na 

verdade, o almoço delas é um “almojantar”. Ele sabe que tem que ensaiar 

a tarde, mas não pode se atrasar com sua rotina na casa. 

Raul por sua vez, levanta cedo na segunda. Desce a rua para tomar o 

metrô até a gravadora. Seu caminho já não é mais o mesmo da loja de 

motos, mas ele faz questão de passar por ali para namorar a tal 

“blackdrean”. O vendedor por sua vez já acostumado, com aquela figura 

que sempre passa por ali. Sorri e lhe diz, ironizando. 

      - E aí vai levar a “bichona”? Dividimos em até cem vezes. Raul sorri e 

brinca também. 

      - Mais tarde eu volto, mas acho que vou levar a vista, e vira as costas. 

Vira-se para traz e novamente sorrindo e fala ao vendedor. 

      - Se tiver duas, deixa aí separadas. 
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 O homem sorri também, diz ok, e nem lhe deseja um bom dia. Ao entrar 

para o balcão, uma das moças que também trabalha ali; pergunta ao 

vendedor, quem era aquele homem que ele estava conversando. Ele 

responde que é apenas um tipo que passa ali quase todos os dias e fica 

namorando as motos. Mora aí para cima, diz o rapaz. A moça então fala 

ao vendedor que ele se parece muito com o cara que foi cantar no 

programa do Chacrinha e que está tocando muito nas rádios. O vendedor 

então desatualizado musicalmente, responde que não ele! É apenas um 

dos que vivem pelas redondezas da luz, deve ser um desses retirantes 

qualquer que chega a São Paulo e fica fazendo biscatinhos por aí. A moça 

insiste e diz: mas que parece muito parece. 

Raul segue com a imagem daquela moto na cabeça. Ele sabe que tem em 

sua conta o dinheiro que o empresário o adiantou, sabe que dá para 

comprar a moto, mas sabe também, que sem aquela grana, fica duro. 

Ao chegar na gravadora, lhe é informado que precisa se dirigir ao estúdio, 

pois há muito trabalho a ser feito. Assim segue até final do dia. Quando 

Raul vai saindo, o diretor diz precisar falar com ele. Ambos entram no 

escritório. 

     - Raul, como você está vivendo? 

     - Eu tô indo! 

     - E dinheiro, você tem algum? Ele informa que o empresário o arrumou 

algum. 

     - Eu me surpreendi, quando me disseram, que você ainda não veio fazer 

nenhuma retirada da venda dos seus discos. Você precisa passar na 

tesouraria para retirar o cheque da sua comissão. É um bom dinheiro! 

     - Está bom senhor, eu passo lá.  

Raul sai vai até o tal guinche do financeiro, informa que o diretor havia 

pedido para ele retirar um cheque lá. A moça da tesouraria lhe diz que o 

mesmo já está pronto. Ele assina o recibo e devolve. Ela sorri e lhe diz: 
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    -  Esse cheque não é muito, é relativo aos cem mil discos, mas já estamos 

caminhando para a casa dos duzentos mil, e hora que sair o LP nas lojas, 

a comissão vai melhorar também. 

 Raul não entendeu bulhufas, mas agradeceu e saiu, nem deu tempo de 

olhar o tal cheque. Já no meio do caminho, ele põe a mão no bolço e 

resolve olhar o valor. Pensa consigo mesmo, isso deve estar errado. O 

valor que ali constava, dava para comprar pelo menos umas vinte motos 

daquela. Seus pensamentos vagueiam. Não não! Deve ter algo errado. 

Primeiro eu vou cantar no Chacrinha, depois o rei Roberto fala comigo, e 

agora eu estou com tanto dinheiro que dá para comprar umas vinte motos 

dos meus sonhos. Primeira coisa que ele pensa...bom a segunda, né! 

Porque a primeira, a tal moto. Seus pais e seus irmãos, como devem estar? 

Há pelo menos três anos ele não tinha contato com eles. 

Agora ele tem nas mãos algo para compensar um pouco das dificuldades, 

que eles sempre passaram. 

Raul, pela noitinha passa na casa de X, chama-o para irem até o bar. Os 

dois ficam ali por quase uma hora conversando. Raul falava sobre sua vida, 

família. Fala da vontade de ir visita-los. X, por sua vez, só fala em maria. 

Da saudade, da vontade de vela novamente. Em alguns momentos fala 

dos pais. Da imensa saudade da mama e dos seus carinhos matinais. Mas 

os dois não conseguem ficar muito tempo ali em paz. Logo a notícia de 

que Raul estava no bar se espalha e a galera começa a chegar. Nem precisa 

falar como acabou a noite. X, no violão, Raul no vocal. Ainda bem que ele 

parou no quinto conhaque, caso contrário não iria aguentar não! 

Madrugadão, desce os dois a ladeira, rumo a pensão. 

Eles brincam, um corre atrás do outro. São duas crianças crescidas. 

Ao passarem na loja, Raul fala a X.  

   - Amanhã as nove me encontre aqui. Vou comprar uma moto para mim, 

e claro! Outra para meu melhor amigo.  

X, sorri e diz: 
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    - Você é doido Raul. Eu ainda não tenho dezoito, e nem a carteira de 

habilitação. 

    - Legal bicho. Já passei dos dezoito, mas também não tenho carteira. 

Ambos sorriram. Raul confirma. 

     - Aqui as nove. 

     - Está bono Raul, mas não quero moto! Pelo menos agora não! 

Dia seguinte, como combinado. Ambos chegam a porta da loja. Vão até a 

vitrine. O vendedor que já está acostumado com o figurassa. 

     - Bom-dia. 

O vendedor ironizando como sempre, mas em tom de brincadeira. 

    - Vai levar uma hoje, ou as duas como você disse ontem? Raul responde 

sorrindo também. 

    -  Acho...acho não! Vou levar as duas, uma para mim outra vou dar para 

meu amigo aqui. 

   - “Raul, io non quero. Non posso pilotar moto!”. 

   - Ok, bicho deixa guardada, logo você faz dezoito e tira sua licença. 

Raul vai entrando na loja. Observa a moto mais de perto, começa a 

perguntar detalhes sobre. O vendedor com pouca vontade vai 

respondendo, mas continua a fazer outras coisas paralelas. A final de 

contas, perda de tempo mesmo, pensa ele. A garota que está por ali, não 

se contém, vai até Raul, olha bem para ele. Pensa consigo mesma. Não 

posso estar enganada. Esse cara é o Raul do Chacrinha. 

Resolve perguntar, 

      - Você é o Raul, ou uma cópia idêntica. 
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      - Prazer, sou eu mesmo. 

      - Não acredito! Eu já comprei seu disco. Adoro suas músicas.... É você 

mesmo? Não está me enganado? 

     - Sou eu mesmo. X, ali do lado confirma. Todos sorriram. 

Ela pergunta, se está comprando a moto. Ele responde que sim, mas o 

vendedor não está lhe levando a sério. 

Ela então, sorri para o vendedor e fala de longe se pode assumir a venda. 

O vendedor tarimbado, crente que dali não vai sair nada, confirma que 

pode. 

Raul então tira o talão de cheques e preenche. A moça, enquanto faz o 

procedimento de venda, pede para menina do caixa, ligar no banco para 

confirmar fundos.  Neste tempo era assim. Internet nem pesar! 

Logo em seguida vem a confirmação. Raul pergunta se pode levar a moto 

já. Ela explica que sim, mas que ele precisa emplaca-la, pois corre risco de 

apreensão. Ele responde que vai atrás disso ainda hoje. 

O vendedor, fica estarrecido. A final perdeu duas vendas das melhores, 

ainda mais que ao sair Raul vai até ele e agradece a atenção. 

No mesmo dia Raul acerta a documentação e emplaca a lindona. 

À tarde, passa ele na gravadora. Avisa a todos que no dia seguinte ele não 

estará em São Paulo. 

De manhãzinha, Raul parte para o interior para visitar seus pais. Ele pega 

a castelo. O vento entra na viseira do capacete. A sensação é a melhor do 

mundo. Aquele vento tão sonhado. Ele se sente um motoqueiro 

americano, atravessando o país pela rota 66. 

Raul para em um posto de conveniências para abastecer e comer algo, 

mas logo é reconhecido, e um pequeno tumulto se forma ali. Ele sai 

rapidamente flutuando, tudo parece ser sonho mesmo. 
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Mais uma hora e meia de estrada, e ele já vê a porteira do pequeno sitio 

onde seu pai mora e toca a terra arrendada. Tudo igual como da última 

vez. O sitio e muito bem cuidado pelo pai e os dois irmãos mais novos. 

Raul para a moto em frente à casa, embaixo de um pé de abacates 

próximo a porta da sala. Uma senhora sai e fica ali parada. Raul desce e 

sem tirar o capacete, se aproxima. 

 Ela não o reconhece. Ele abre os braços e diz, sou eu mamãe, Raul. Tira o 

capacete, e aí sim ela vê que é o filho que está enfiado naquela roupa de 

couro preto. O abraço dura mais de minuto.  

Seu pai e seus irmão que estavam ali próximo, chegam correndo ao verem 

a cena de longe. A final quem era aquele motoqueiro que passara por eles 

e agora agarra a mamãe e não a solta.  

Ao se aproximarem, ambos se soltam e viram-se par a eles. Raul abre os 

braços para seu pai, e todos se abraçam demoradamente. 

Raul pega a bolça presa ali na moto e começa a distribuir os presentes que 

levara para todos. Ficam por ali conversando. Todos querem saber como 

ele está. Ele conta o que está acontecendo na sua vida. A sua irmã que 

não presenciou a cena; pois estava nos fundos tratando dos porcos, chega 

e abraça Raul e o beija, e ao ouvir a história, Diz: 

   - Eu venho falando para todos que o Raul que estava tocando no rádio, 

era o meu irmão, mas ninguém prestou atenção em mim. Sua voz é 

inconfundível. Raul responde para a irmã que agora ele vai comprar uma 

televisão para eles o verem. Televisão era o sonho de consumo, no início 

dos anos setenta. 

Ficam por ali, por um tempo. A mamãe e a irmã, vão para a cozinha fazer 

aquele almoço, atendendo ao pedido de Raul, que disse ser a maior 

saudade dali, era a comidinha da mamãe. Enquanto o almoço fica pronto, 

Raul e seus irmãos saem para dar uma volta pelo lugar. 

    - E aí pai, como está a vida por aqui? 
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 Seu pai relata que as coisas estão ficando muito difícil. O dono das terras 

já vem a algum tempo pedindo para eles saírem do sítio, pois ele quer 

vende-lo. 

     - Pois é meu filho, eu me sinto filho deste lugar. A final, foi aqui que 

todos vocês nasceram. São mais de trinta anos fincado neste chão, desde 

que me casei com sua mãe. Não sei se saberia viver em outro lugar, mas 

vai ser o jeito, né! Nem gosto de pensar! 

Raul, fica quieto por um longo tempo, marquetando em sua cabeça, o que 

fazer para ajudar seus pais e irmãos. 

Mudam de assunto, andam por ali pelo sitio. Raul numa nostalgia total. Já 

fazia anos que ele não andava pelos lados do ribeirão. Das últimas vezes 

que esteve lá, foi apenas na casa e muito rápido. 

Eles voltam, o almoço já prontinho, aquele cheiro irresistível da galinhada 

da mamãe, mandioca frita e torresminho. Até eu fiquei com agua na boca. 

Xô! Eu disse para mim mesmo, você não precisa mais se alimentar, você 

já passou desta fase. 

Todos se esbaldam ali, com aquela comidinha caseira. Aquela foi um 

pouco mais especial do que de costume. O filho pródigo estava ali. 

Logo à tardinha, após uma soneca na rede ali na varanda da casa de 

tábuas. Apesar de uma casa bem cuidadinha, já tinha mais de trinta anos, 

e as condições não era das melhores. 

     - Pai, seu Mário ainda mora no mesmo lugar? 

     - Sim, na mesma casa. 

 Era uma casa grande e bonita ali do lado da igreja matriz. Seu Mário era 

o dono das terras onde seus pais viviam há tanto tempo. Ele também era 

compadre, pois batizou um dos filhos. Ele era dono de vários sítios nas 

redondezas. 

      - Eu vou visitá-lo. 
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      - Está bom meu filho.  

Diga a ele que em breve sairemos do sitio. Raul sem nada responder põe 

o capacete e sai acelerando a linda Black. 

     - Boa-tarde tarde. Seu Mário está? 

       - Sim; quem deseja falar com ele? Responde a esposa de seu Mário. 

       - Diz que é o Raul, filho do seu Juca.  

       - Raul, é você? Não tinha te conhecido! Você está diferente, também, 

faz tanto tempo que não te vejo. 

       - Como está a senhora, dona Zica? 

       - Vou indo meu filho, uma dorzinha aqui, outra ali, mas vamos 

tocando. Entra Raul, vou chamar o Mário. Ele está cuidando do jardim. 

     - Pode deixar dona Zica, eu vou até lá. 

     - Pode ir meu filho, fique à vontade. 

Raul Caminha até aos fundos, dá uma boa tarde a seu Mário. O homem 

vira-se respondendo, porém, sem reconhecer Raul. Boa tarde responde 

ele. Não está me conhecendo não seu Mario? Sou eu Raul filho do seu 

Juca. 

      - Olha menino, tinha te conhecido não! A última vez que te vi, foi 

quando, você soltou o freio do meu trator e ele arrancou minhas 

bananeiras.  

Na verdade, o homem nunca gostou muito do filho rebelde de seu 

compadre. Raul aprontará muito na sua juventude ali pelo pedaço. 

      - Pois é seu Mario, nunca é tarde para pedir desculpas! 
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      - Tem problema não meu filho, já passou. Pelo que vejo agora você já 

é um homem.  

Mas no fundo dos seus mais íntimos sentimentos, era aquela imagem de 

garoto rebelde que ele tinha em mente. Mas que te traz aqui, depois de 

tanto tempo? 

     - Eu gostaria de falar sobre o sitio. Meu pai disse que o senhor pediu as 

terras.  

Seu Mário explica que seus filhos estavam todos casados, cada um com 

sua vida. Ele iria vender tudo para dar o que cabia a cada um.   

    - A final só estou eu e Zica aqui. A idade chegou, os filhos moram na 

cidade, estão precisando de ajuda, eu com essas terras todas aí sem poder 

toca-las. Ficam nas mãos dos outros, não é como agente mesmo, sabe 

como é. De todos os meus arrendatários, o único que nunca me deu 

problemas, foi seu pai...eu disse o pai, porque você já me deu uns 

prejuizinhos. Aquele trator ficou caro para arrumar! Ambos sorriram. 

      - Pois é seu Mário. Eu gostaria de saber se o senhor vai vender o sitio 

logo, e quanto o senhor está pedindo por ele. 

     - Você conhece alguém que esteja interessado, Raul? 

     - Eu estou vendo se consigo comprar, para meu pai. 

     - Nossa raul, eu ficaria muito contente se o sitio ficasse com ele, afinal, 

ninguém pertence mais a aquelas terras, do que seu pai. E você e seus 

irmãos também que nasceram todos lá. 

    - Pois é seu Mário. Dependendo de quanto o senhor pedir, vou ver se 

está dentro das minhas possibilidades. 

Seu Mário, fica meio desconfiado; pois a pouco tempo havia conversado 

com seu Juca, e tinha perguntado sobre Raul. O pai disse não saber do 

filho há um bom tempo. Que só sabia que ele estava em São Paulo, 
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fazendo uns biscatinhos com música, e que estava bebendo demais. Agora 

o rapaz aparece dizendo querer comprar o sítio. 

Seu Mário é curto e grosso e já diz o valor que quer nas terras. Ele sabe 

que é muito, mas já fala um valor alto, pois sabe que o rapaz vai dar aquela 

chorada. Raul faz um silêncio e antes que dissesse alguma coisa. Seu Mário 

já diz em cima, do que havia dito. Mas como é para seu pai. Podemos 

conversar. Se for a vista a gente faz um preço bom. 

      - Seu Mário, o sitio do lado, que seu goda toca, o senhor vai vender 

também?  

Seu goda é um vizinho encrenqueiro, que desde sua juventude, 

“increpava” sempre com sua família, por causa de divisa de terras. Na 

verdade, seu goda sempre quis tocar a parte que seu Juca tocava, pôr as 

terras serem mais bem localizadas. 

    - Sim Raul. Eu já pedi as terras também. 

    - E quanto o senhor pede pelo sitio que seu Goda toca? 

    - Metade do valor das terras que seu pai vive. 

Raul para, faz silêncio por um tempo. Por dentro ele mal pode se conter, 

pois as terras por aqueles lados, não tem tanto valor assim. Se compra 

muitos alqueires de terra com o dinheiro que não se compra um simples 

terreno em são Paulo. Raul tem em sua conta dinheiro suficiente para 

comprar as duas propriedades. Ele sabe que não vai lhe sobrar quase 

nada, mas se lembra do que a moça da gravadora disse. Que logo ele teria 

nova remessa de dinheiro para tirar. 

      - Seu Mário, pensa direitinho quanto o senhor me faz pelas duas 

propriedades. Se me fizer um preço bom, provavelmente, logo eu compre 

os dois da frente também. 

     - Você ganhou na loteria Raul? 

     - Não seu Mário, apenas estou trabalhando bastante. 
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     - Então vamos resolver isso logo. 

 Seu Mário pede um tempo, vai até o telefone, enquanto Raul fica ali 

conversando com dona Zica. Raul percebe que o homem fala com cada 

um dos filhos, 

    - Sua Juca volta, e diz o valor, que fica bem a baixo do que pensa Raul.  

Seu Mário ainda diz, que o maquinário entra no negócio. 

     - Está bom seu Mário. Vou lhe fazer o cheque. Amanhã o senhor 

deposita e até hora do almoço eu venho com meu pai, para passarmos a 

escritura.  

     - Está bom menino. O cheque tendo fundo, as terras serão de vocês. 

Raul se despede, dá até amanhã e sai radiante acelerando a monstruosa 

Black. Pensa ele; o dinheiro que sobrou, dá para seu pai fazer umas 

melhorias ali na propriedade. Chega ao sitio já quase anoitecendo, para a 

moto ali na varanda. Sua mãe chega sorrindo a dizer que o jantar está 

pronto. Todos sentam-se a mesa, a conversarem alegremente. 

      - E então meu filho que tanto conversou com seu Mário. Eu já estava 

preocupado. A final, seu Mário nunca gostou muito de você. 

      - Fui resolver uns problemas com ele. Todos fazem um silêncio, como 

a querer perguntar que problema Raul teria a resolver com o dono do 

sítio. 

     - Fui ver quanto ele queria pelas terras. 

     - Mas nós não temos nem como pensar nisto meu filho! 

     - Pois é pai...sabe, né! Eu já ganhei algum dinheiro, mas tive que gastar 

hoje. Todos ficam com cara de “hânn”. 

     - Pois é! A partir de amanhã, o sitio é seu pai. Eu comprei as terras e 

comprei o sítio que seu goda toca também. Amanhã o senhor irá com seu 

Mário passar as escrituras no seu nome. 
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Foi automático. Um por um, começaram a chorar. “ Nossa, agora até eu 

me arrepiei”. Um choro de alegria. A mãe levanta-se e indaga: 

     -  Raul, você não está brincando conosco! Responde Raul chorando 

mais que todos;  

     - Não mãe! O sitio é da senhora, aliais, os dois. A partir de agora a 

senhora e o pai, não tem mais que engolir as ofensas de seu goda; e pode 

ter certeza, se as coisas continuarem dando certo, eu vou comprar todas 

as outras terras de seu Mário também. 

     -  Pai, amanhã cedo eu tenho que ir, mas vou deixar um cheque para o 

senhor começar a fazer umas melhorias aqui. E não se esqueça. Amanhã 

o senhor tem compromisso com seu Mário. 

    -  Que bom filho. Esse vai ser o melhor compromisso que já tive na vida. 

No dia seguinte de manhã, Raul fica por ali conversando com os irmãos, 

todos queriam dar uma volta na tal moto. Raul satisfaz o desejo de todos. 

Até a mãe foi, meio na marra, mas foi. Lá pelas dez, Raul e seu pai, seguem 

para a cidade para tratar dos documentos da terra com seu Mário. Ele já 

os esperava no banco para fazer a transferência. Assim correu tudo como 

o planejado. O novo astro, leva seu pai de volta para casa, se despede de 

todos lá e parte de volta para São Paulo. 

Chega logo à tardinha. De volta a sua casa, logo já percebe o barulho de 

instrumentos. Ele havia esquecido que marcara ensaio com a banda. 

Como ele não estava, X tratou de coordenar a molecada. Raul chega 

cumprimenta a todos, pede desculpas, pelo atraso. Ali eles ficam até umas 

dez. Raul convida todos para dormirem lá, pois já é tarde e a turma, que 

são quase todos de Jundiaí. Ele pede umas pizzas e cama. 

X, logo de manhã, arruma tudo por ali, café na mesa. Quando as meninas 

chegaram, tudo pronto como de costume. Dona Zu foi a última a tomar o 

café, e em seguida, assim que as meninas se recolhem, ela o chama para 

terem aquela conversa que X solicitara. 

   - Diga principezinho, o que você quer falar comigo.  
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X, então começa a contar sobre os planos a seguir. Conta que vai 

acompanhar Raul com a banda e que bem provável, vá ficar fora de casa 

por vários dias. Sua vida será bem corrida, e então ele não terá mais como 

cumprir com as suas rotinas ali na casa, como já há quase dois anos vinha 

acontecendo. 

Quase dois anos! Caramba! Já passou tanto tempo assim? 

Dona Zu, fecha a cara por um instante. X, pela fisionomia dela, espera a 

resposta, e ela provavelmente vai ser para ele arranjar outro lugar. 

Ela abre um lindo sorriso e lhe diz: 

     - Segue em frente meu lindo, não se preocupe não! Antes nós não 

tínhamos você, e dávamos um jeito. Hoje só estamos mal-acostumadas. 

Você nos deixou assim. Tudo na boquinha. Fique tranquilo, e quero que 

você seja muito feliz, mas prefiro que esteja sempre por perto. 

Ambos se abraçam, num afago fraternal. Dona Zu o acaricia no rosto, e lhe 

diz:  

     - Não se esqueça, você será sempre o nosso principezinho. Ah...me 

esquecia. Chegou carta de seu pai; precisamos responder. 

Aquela conversa o tranquilizou; pois ele se sentia amado ali, e já havia 

criado um vínculo com todas as garotas. Garotos, sei lá! 

A semana foi corrida para a galera. Ensaios. E na sexta cair na estrada. 

Assim chega o primeiro show de Raul. Campinas, festival de música no 

brinco de ouro da princesa (Estádio do Guarani). Só as feras da música de 

então. E Raul, o novato ali entre eles. 

Quando ele entra no palco com a banda, e todos veem aquela galera 

gritando o nome seu nome. Foi emocionante. Raul chorava 

disfarçadamente. Os garotos da banda tremiam. Não podiam fazer feio. 

Kauê, que apesar de seus vinte e pouquinhos anos, já estava perdendo os 
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cabelos, deve ter perdido mais uns mil fios, de tanto que transpirava. O 

gordinho Alex da batera, deve ter pedido uns dez quilos também. 

Mas é Alex, que após algumas palavras de Raul, cruza as baquetas, dando 

três batidinhas, e como no ensaio, o som vem. A galera deliria; a final, Raul 

é o cara do momento. Ele canta empolgadamente. A galera canta junto 

todas as músicas. Ele não sabe como, mas até as novas, eles já 

aprenderam. Depois ele entendeu, porque eles cantavam juntos. A 

agravadora havia distribuído folhetos com as letras. Realmente foi o 

ponto alto do festival. 

Ao terminarem a apresentação, todos ficam ali no camarim babando os 

outros artistas que transitavam pelo local, que era coletivo e improvisado 

nos vestiários. A molecada da banda, pegavam autógrafo de todos, tiram 

fotos também. Foi uma festa. 

Dia seguinte, sábado à tarde, Ribeirão preto. Apresentação no maior clube 

da cidade. Raul já vinha sendo anunciado há dias. Quando o ônibus chega, 

a turma que estava ali na portaria, grita enlouquecida, e quase o ônibus 

não entra no portão. Raul nem acredita no que está acontecendo. O show 

foi maravilhoso. Público e banda se empolgaram. Quase uma hora a mais 

do que o combinado. A galera pedia biz o tempo todo. E no final após a 

despedida, ainda tiveram que voltar e tocar mais uma; duas eu acho! 

Dali saíram e foram para o hotel, pois no domingo à tarde tinha um show 

em uma cidade bem mais lá no fundão do estado, quase divisa com mato 

grosso. O ônibus tinha que sair cedo. Após o jantar, a garotada fica por ali 

na maior algazarra pelo hotel. Até que camacho, o empresário de Raul, 

pede para os meninos irem para cama, pois, eles partem cedo para o 

interior. 

Logo depois de se recolherem; X houve Raul lhe chamando na porta, meio 

que desesperado. X abre rapidamente. Pergunta a ele o que houve. Ele 

nem responde e puxa o rapaz pela mão para seu quarto que fica em 

frente. O rádio está ligado. Raul aumenta o volume. 

    - Escuta bicho! É a música do disco novo, tinha três estações de rádio 

tocando ao mesmo tempo. É a sua música moleque, é a que mais está 
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tocando. Os dois ficam ali empolgados passando de estação por estação, 

e lá novamente a música. Deu para ver lágrimas nos olhos de X. Raul 

abraça rapidamente o rapaz e solta 

    - “É nois bicho” 

Os dois ficam ali ouvindo rádio por mais de uma hora, e nesse tempo, 

quase todas as estações, executaram a tal música. Três músicas já estavam 

na boca da galera, e agora a quarta já vindo com tudo, e justo a de X. 

     - Parabéns garoto; essa música realmente ficou uma obra prima. 

O empresário que passa por ali, e vê a porta meio aberta, põe a cabeça e 

pergunta, o que os dois fazem ali. Pergunta se não vão dormir, e alerta 

que sairão cedo. Raul chama o Camacho para dentro.  

    - Escuta aí bicho, já tem uma outra música tocando pra car... 

 E assim, ficam por ali. Em quinze minutos já ouvem mais duas vezes. 

      - Camacho olha para os dois ali e solta sorrindo. Isso significa muito 

muito dinheiro no bolso. Se despede alertando que é hora de dormir. 

Dia seguinte partem para o interior bem cedo. Chegam ao local, menos de 

duas horas para o início da apresentação. Mal terão tempo de tomarem 

um banho. 

“ Pau na jaca” o “forfé” armado novamente. Muita gente. Os garotos 

quase não conseguem chegar ao local, tamanho o assédio. A banda em 

posição. X sempre no comando. O rapaz parece um veterano, conduzindo 

sempre com maestria. Isso mesmo como se fosse um maestro. Na 

verdade, nem ele sabia, mais ele era um maestro. Era algo empolgante se 

ver. Como em tão pouco tempo, alguém desconhecido se torna um ídolo 

nacional venerado por todos. A imprensa já publica matérias, Raul como 

o novo gênio da música pop no Brasil. 

“Também, ele me viu e respondeu ao meu cumprimento. Só tinha que dar 

certo, né! ” 
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Noitinha, eles se recolhem para o hotelzinho da cidade, na verdade o 

único. Há alguns fãs por ali que gritam o tempo todo para Raul sair. Ele sai 

disfarçadamente por traz com a banda para irem comer alguma coisa, pois 

o hotel não serve o jantar. Raul resolve fazer uma surpresa para o pessoal, 

e chega por traz, e pergunta para um deles; 

     - O que vocês estão fazendo aqui? Tão babando para aquele cabeludo 

magrelo? 

     - “Caraca bicho”. Logo todos veem que é Raul que está ali no meio 

deles. “Foi babação geral”. Raul chama a galera para uma lanchonete ali 

do lado e diz a todos, que hoje a cerveja é por sua conta. Logo o tumulto 

está formado. Raul é retirado com os garotos rapidamente para o hotel. 

Camacho chama a atenção, dizendo a Raul, que agora ele não é mais uma 

pessoa comum, que é muito arriscado fazer o que ele fez. 

Todos passam aquela noite no hotel, e manhã seguinte rumo a são Paulo. 

Em um certo ponto da estrada, já chegando a São Paulo, X reconhece que 

foi por aquele lugar que havia passado quando para sampa veio. Ele tenta 

observar os nomes das cidades nas placas para ver se lembra do nome da 

cidade de maria. Mas são tantos nomes que confundem a cabeça do 

rapaz. 

A semana de Raul foi corrida. Muitos programas, entrevistas. A que 

chamou a atenção, foi a que uma revista de fofoca postou. Foto de raul 

nos três shows e com a mesma roupa. A mesma que ele havia se 

apresentado no Chacrinha. Que mancada hein Raul! 

Um dos jornalistas, quando ao entrevista-lo, fala sobre o assunto, ele 

responde que aquela era sua marca e que ele tinha umas vinte roupas 

iguais aquela. O rapaz sorriu e disse. Bem que você poderia ter comprado 

uma de cada cor. Raul sorri e responde apenas,  

    - Pois é bicho!  

Deu para ver que ele ficou chateado. Sexta chega e rotina começa logo de 

manhã. Raul Iria se apresentar em um programa, mas desta vez com a 

banda e ao vivo. 
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Assim a tarde chega, auditório lotado. Raul durante o programa vem 

sendo anunciado como a principal atração do dia. A banda se posiciona, 

na sequência entra Raul. A galera vai a loucura. A banda dá a introdução, 

sempre liderada por X, que direciona tudo. Raul parece em transe. Uma a 

uma sem intervalo. Ele já tem seis músicas do LP, sendo tocada nas rádios. 

Só Roberto Carlos consegue por tantas músicas de um só disco nas 

paradas, mas agora Raul quebra esse tabu. O próprio rei vem em suas 

entrevistas, o elogiando. 

Durante as apresentações, aquele garoto louro de olhos claros, com cara 

de tímido, e que manda muito bem na guita solo, vem chamando atenção 

de todos. Ele é muito assediado pelas menininhas nas saídas dos 

auditórios e apresentações. Raul até brinca com ele. 

     - Pô bicho! Eu que canto e você leva as gatinhas 

Nos próximos três meses, a rotina da banda e Raul foi essa. Houve 

semanas que fizeram apresentações de domingo a domingo. Por várias 

vezes tiveram que irem de avião, pois a fama já era nacional. Na 

gravadora, os outros artistas começam a querer saber sobre quem era o 

compositor das músicas de Raul. No disco, as músicas de X, sai como 

composições em parceria com Raul. As três de X, já são as mais executadas 

do pais. Começam então, a solicitar músicas para eles. X, nas folgas e 

intervalos de apresentações, compõe várias outras canções, mostra para 

Raul que dá alguns palpites e repassa para os outros artistas da gravadora. 

O discão já chega a marca de um milhão de copias, fora os compactos. A 

correria é tanta que Raul ainda não fez mais nenhuma retirada na 

gravadora. 

Foi então que eles decidem tirar uns dias de férias. Raul e empresário, 

reúne a garotada da banda e após um ensaio. Comunica a todos que vão 

dar um intervalo de quinze dias e depois voltam a rotina. A turma que já 

estava a quase quatro meses na estrada, vibra.  

Raul precisa voltar a visitar sua família, para ver como as coisas andam por 

lá; pois desde a última vez, não havia tido mais nenhum contato com eles.  

Raul combina, pede para x, se pode ir até a gravadora no dia seguinte com 
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ele. O rapaz responde que sim. Os dois são iguais aquilo e calça, não se 

desgrudam. Realmente aquela amizade parece coisa de outra vida. O 

carinho que um tem para com o outro e muito bonito de se ver. 

Na manhã seguinte, Raul para a moto ali na frente da pensão. Entra, pois 

já é intimo lá. As meninas que ainda não tinham ido dormir, pois sabiam 

que Raul iria passar lá. Ficam todas empolgadas com a presença dele ali. 

A final estava lá um ídolo nacional. Os dois logo conseguem se livrar das 

beldades e saem rumo a gravadora. 

Chegando, já são recebidos pelo diretor. Eles ficam em reunião, já 

tratando de quando iniciarão a preparação do próximo disco. Raul se 

surpreende e questiona; pois o disco só tinha sido lançado a quatro meses. 

O diretor explica, que só irão laçar um novo a mais ou menos daqui um 

ano, mas que precisavam começar a pensar nisto logo. Raul entendeu. O 

diretor lhe comunicou que a partir do próximo sua porcentagem iria 

melhorar. 

No final o diretor informa aos dois, que eles precisam retirar seus valores 

referente a venda dos discos e com referência aos direitos autorais 

também. 

       - Pois é, rapazinho você tem um bom dinheiro par aí também. 

Continue compondo, que tem muita gente querendo músicas de vocês 

para gravar. Sorri o diretor empolgado. A final, já fazia uns três anos que 

nenhum artista da gravadora havia vendido tanto disco. Os dois saem e 

vão até o financeiro, ou tesouraria, sei lá! 

A mesma moça de antes os recebe. E pede para aguardarem um minuto 

até que os cheques ficassem prontos. Ela tira um caderninho e pergunta 

a Raul se ele pode autografá-lo, para uma vizinha que ama suas músicas. 

Assim ele o faz. 

Logo a escrituraria vem com os tais cheques. Entrega um Raul e outro a X. 

       - Você tem conta no banco, ele responde que ainda não, mas que vai 

abrir uma. Até então todo o dinheiro que vinha ganhando com a banda de 
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Raul, ele estava dando para dona Zu guardar. Ele ainda estava se 

acostumando, não tinha muita noção de dinheiro. 

Raul; outro sem noção. Vê o valor de seu cheque, mas desta vez ele sabe 

que é muito.  

Os dois seguem até ao banco. Simultaneamente X, abre uma conta, 

enquanto o cheque de Raul é depositado. Os dois seguem para casa, e ali 

ficam confabulando sobre o que fazer com tanto dinheiro. O garoto fala 

da vontade de ver Maria, e seus pais, mas ele tem medo de ir, e seu vô, 

não deixa-lo voltar. O que ele precisa mesmo é arranjar um jeito de trazer-

los  para cá. Raul afaga o companheiro lhe sendo solidário. 

    -Eu vou ajudá-lo a encontrar a sua tal Maria, e vamos trazer seus pais 

também; eu tenho que ir ver minha família, resolver umas coisas por lá, 

mas volto logo, uns dois ou três dias no máximo. Gostaria que você fosse 

comigo. 

Dia seguinte Raul passa na pensão, pega o rapaz e partem rumo ao 

interior. Os dois vão parando de trevo em trevo, para ver se X, reconhece 

a entrada da cidade de Maria, mas o rapaz está confuso, ele nem mesmo 

sabe se aquela é a estrada. E assim de parada em parada, logo depois do 

almoço eles chegam a entrada do sítio. 

      - É aqui moleque! Não repara não! O lugar é simples; mas você vai ver 

daqui uns tempos como isso aqui vai estar. 

 Raul para a moto ali em baixo da mesma arvore frutífera frente a porta 

da sala da simples casa. Na verdade, não me lembro pé de que que era a 

árvore... acho que era abacate! A casa já estava diferente, toda com 

pintura nova, uma reforma fora feita ali. Os moveis já haviam sido 

trocados. 

Sua irmã foi a primeira a aparecer na porta, e logo grita a todos, que Raul 

estava lá. Eles chegam ao mesmo tempo e se abraçaram. 

      - Chega para cá, bicho. Vou lhe apresentar a minha família. X, 

envergonhado, cumprimenta a todos ali. 
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Sua mãe diz:  

      - Vocês têm sorte, pois me atrasei com o almoço e vai dar tempo de 

almoçarem conosco. 

Durante a refeição, vê-se na cara de todos os semblantes de felicidade, 

que toma conta de cada um. 

Um de seus irmãos diz orgulhoso do mano. 

       - Agora estamos todos famosos aqui. Cada vez que vamos a cidade, as 

pessoas vêm perguntar de você. Até jornalista já apareceu por aqui, 

querendo saber mais sobre família de Raul. 

      - Pois é filho, você nem tem ideia da felicidade que está sendo nossas 

vidas depois que você apareceu por aqui da última vez.   Se eu morresse 

amanhã, morreria feliz; pois só de saber que a terra que viu vocês 

nascerem e eu envelhecer, agora e nossa e não vamos mais precisar sair 

daqui. Agora somos felizes de verdade. 

     - Pai, amanhã vamos procurar seu Mário. Nós vamos comprar as outras 

terras dele também.  

Olha para a irmã, ali do lado, sentada em frente ao amigo, e percebe que 

ela não tira os olhos do rapaz. Ele fixa o olho nela, que quando percebe, 

abaixa a cabeça disfarçadamente. Logo após o almoço a moça dá um jeito 

de puxar conversa com x. Os dois ficam por ali pela varanda a 

conversarem. Ela sorri o tempo todo. Percebesse que ela se empolgou 

com o garoto. Raul encosta perto dos dois, sorri e fala:  

    -  parece que o papo está bom aí hein? 

Ela responde, que X está contando as aventuras que passaram nos últimos 

meses Brasil a fora. Raul brinca dizendo:  

      - Parece que esse não era o assunto não! 

Ele deixa os dois ali, e se prepara para ir com seu pai, procurar seu Mário. 
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     - Boa-tarde dona Zica, seu Mário está? 

     -Boa-tarde Raul; este sim; vou chama-lo, entra. 

Logo seu Mário que estava tirando um tardinal, como diz o Dorival do bar 

do Marcilio. Tardinal, é aquela cochiladinha que se dá logo após o almoço. 

     - Boa-tarde Raul,  

    - Boa-tarde compadre. Que surpresa. O que lhe traz aqui, veio visitar o 

amigo, algum problema com as terras? 

   - Não! Responde o pai de Raul. É que o menino está querendo comprar 

as outras também. Já que o senhor nos disse que iria vende-las.   

Seu Mário, Raul e seu pai, ficam ali a tarde inteira acertando o negócio das 

terras.  

Já no final da tarde, partem para casa do seu Romão. Seu Romão tem 

várias fazendas na redondeza, e é dono da linda fazenda que faz divisas 

com as terras que ele comprou. Ele já foi prefeito umas cinco vezes, mas 

agora já está com uma certa idade e como só tem uma filha solteirona; ele 

está querendo vender umas das fazendas para diversificar os negócios. 

Logo que chega na chácara, o segurança pede para esperar, até que ele 

comunique a seu Romão visita dos dois. Ali eles aguardam no portão.  

A filha de seu Romão, uma bela moça de trinta e um anos, chega ali e vê 

Raul. Ela logo o reconhece e vai até ele. Ela tem fama de durona na cidade, 

não é de muita conversa não! Mas ali está um astro. 

    - Olá Raul. O que lhe traz aqui? 

    - Preciso falar com seu pai. Estamos querendo comprar a fazenda 

coqueiral. 

     - Vamos entrar então!  
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Assim a moça põe eles para dentro da linda residência. Ela parece 

empolgada com a presença de Raul. Vai até a saleta de música, traz o disco 

de raul e pede para que ele autografe. Ele assim o faz, ela agradece. Logo 

seu Romão chega, cumprimenta os dois. Seu Romão é meio seco, mas é 

gente de uma excelente índole. Um homem muito correto. Nos seus 

mandatos como prefeito, nunca se ouviu falar nada de errado sobre. A 

moça fica por ali participando da conversa. Ela não tira o olho de Raul. No 

final do assunto todos parecem estarem satisfeito com o resultado da 

negociação. Raul compra a tal fazenda com todos os equipamentos 

agrícolas. 

O pai de Raul fica um tempo ainda conversando com seu Romão. A moça 

por sua vez, dá um jeitinho de tirar o astro dali e o chama até a sala de 

música. Ali os dois ficam olhando a linda coleção de discos e instrumentos 

que a moça tem. 

      - Poxa Carol, eu nem tinha ideia que você tocava violão, e gosta de 

música. Você sempre foi tão reservada. 

    - É Raul, quando você vivia por aqui. Você não era das melhores 

companhias para se ter. Você aprontou muito por aqui.  

Sua fama nunca foi das melhores. Mas pelo que vejo, você deu uma boa 

mudada. Acho que a fama está te fazendo bem. Ambos sorriram e ficam 

por ali relembrando os tempos de escola. Tem um detalhe. Raul e Carol 

nasceram no mesmo dia. Inclusive a parteira foi chamada ao mesmo 

tempo, mas como o dinheiro de seu Romão falou mais alto. Ela foi fazer o 

parto de Carol. E Raul? Raul, esse nasceu de qualquer jeito. Uma vizinha 

improvida de parteira, que cortou o tal cordão. Dizem que o menino 

nasceu sozinho e deve ainda ter caído com a cabeça no chão, pois desde 

cedo sempre foi arruaceiro. Não que fosse um mau garoto, mas aprontava 

demais. Raul fica impressionado com o conhecimento musical da jovem 

mulher. Ela tem um verdadeiro estúdio dentro de casa. Esse é seu hobby; 

mas o que ocupa muito seu tempo, é ter que administrar os bens de seu 

pai, principalmente depois da morte dos irmãos e da mãe. A família estava 

em viagem pela Europa, e foram vítimas de um acidente automobilístico 

no interior da França. Infelizmente só seu Romão sobreviveu. Carol, que 

por estar   estudando, não estava na fatal viagem. Desde de então, a moça 
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foi abrigada a se inteirar dos negócios da família e começou a dividir os 

afazeres com seu pai. Seu Romão é muito rico, herdeiro único de uma 

família tradicional da região. Depois do acidente, ele ficou muito abatido, 

e só agora vem voltando a normalidade. Ele sonha com a filha se casando 

com alguém, da sua preferência, é claro! Ele já tentou arranjar vários 

pretendentes para a garota, mas ela não se interessou por nenhum deles. 

Geralmente filhos de políticos ou fazendeiros da região. 

Raul então convida a garota para integrar sua equipe, pois estão 

procurando alguém para cuidar das coisas. Tipo uma assessora produtora 

para os shows, e como ela tem um incrível conhecimento musical, seria a 

pessoa certa. 

      - Realmente Raul, seria ótimo, pois estaria fazendo algo que gosto 

muito. Não que cuidar das coisas da família, não me dê prazer; mas se eu 

disser a meu pai que irei cair na estrada com você, não sei qual seria a 

reação dele. 

      - Pensa com carinho Carol, fale com ele. Pelo que me parece, seu pai 

já está voltando ao normal, tomando as rédeas dos negócios. 

Logo o pai de Raul e seu Romão chegam onde estão os dois. 

       - Vamos Raul, já terminamos aqui com seu Romão. Amanhã iremos ao 

banco e depois ao cartório passar a papelada.  Raul deixa o número de seu 

telefone com a moça e se despede dizendo, que se ela mudasse de ideia, 

que ligasse para ele. 

Eles voltam para o sitio. Mas antes passam para visitar um construtor da 

cidade. Raul pede ao homem para ir à tarde ao sitio, pois ele pretende 

fazer uma casa nova para a família, bem ali do lado da antiga casa. O 

homem mexe com paisagismo também e lhe mostra alguns projetos e 

fotos de casas que ele já fez na região. 

Assim que chega ao sitio, Raul vê x e a garota ainda ali na varanda 

conversando. Ele dá um jeito de especular para a irmã, visto que x, se 

afasta por instantes. 
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   - Oi, cadê o garoto, 

   - Foi tomar ao tomar agua; 

  - Você parece meia empolgadinha com o meu amigo loirinho. 

- Estava sim Raul, ele é muito educado e lindinho também, mas... 

- Mas o que maninha? 

        - Ele fala o tempo todo em uma tal de Maria; ele é apaixonado por 

ela. Acho que não tenho chances não! 

       - Realmente esse cara fala o tempo todo de Maria; mas não liga para 

isso não minha irmã; você é linda, e o que tiver de ser, será. 

Assim que eles saem, seu Romão que fica ali com a filha, informando sobre 

a negociação, pergunta do que ele falou sobre se mudasse de ideia.  Carol 

então conta para o pai sobre a proposta de Raul, para trabalhar na equipe 

dele. A princípio seu Romão nada diz, trata de mudar de assunto 

rapidinho; mas aquilo fica lhe martirizando   a cabeça. Por uns cinco dias, 

eles não voltaram a falar do assunto, mas a garota tem falado muito em 

Raul. Por várias vezes seu Romão tem ouvido e visto a garota no telefone 

falando com ele. Aquilo o intriga muito; pois aquele não era o caminho 

que escolhera para a filha. Ele sonhava em vê-la casada com alguém de 

sua confiança e para ajudá-lo a tocar os negócios, que eram muitos. E 

agora ele vê a possibilidade de ficar sem a ajuda da filha. Não, não isso 

não! Pensa ele. 

Seu Romão então chama a garota para uma conversa. Por ser uma pessoa 

muito correta e por amar muito a filha. 

 Pensa ele! Vou dizer a ela que se quiser ir trabalhar com Raul, que vá.   

Essa coisa de sucesso é passageiro mesmo e logo ela estará de volta. Mas 

no fundo o que ele quer ouvir como resposta, é um, não! 
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       - Filha pensei bem, e como já estou me inteirando das coisas 

novamente. Acho que você deveria ir trabalhar com Raul, pelo menos por 

uns tempos. Eu sei que música é seu passa tempo favorito. Vê aí.  

A moça abre um sorriso, como nunca visto antes pelo seu pai.     

    -  jura pai, posso mesmo? Eu juro que não vou abandonar o senhor. 

Venho para cá toda semana para ajudá-lo nas coisas. 

Seu Romão fica sem argumento, vendo a felicidade estampada no rosto 

da filha. Não era bem aquilo que ele esperava, mas não poderia voltar 

atrás. A palavra estava proferida. 

      Assim que X, retorna, Raul o chama para dar uma volta na tal fazenda 

coqueiral que havia acabado de comprar. Os dois caminham ali pelos 

lados do ribeirão. Raul conta ao rapaz histórias de sua infância; de quando 

vinham por aqueles lados, para caçar passarinhos, roubar frutas, tomar 

banho na linda cachoeira que havia ali.  Contou da vez que veio a tal 

cachoeira e viu Carol tomar banho completamente nua. Depois dessa vez, 

várias outras vezes ele presenciará a tal sena, mas sempre ficava 

escondido atrás das arvores para que ela não o notasse. Ela sempre foi 

linda, mas nunca me olhou. Mas também nem eu me olharia. Eu era muito 

traquina. 

      - Mas bicho; hoje eu me surpreendi. Eu a vi. Ela está muito diferente; 

já fazia uns quinze anos que não nos encontrávamos. Você precisa ver 

como ela me tratou bem. Até a convidei para vir trabalhar conosco na 

equipe. E tem mais, ela é músico também, e toca vários instrumentos. 

Estamos precisando de um toque feminino, para cuidar da gente mesmo; 

mas pelo que percebi, ela é muito ocupada com as coisas do pai. X, 

percebe o brilho nos olhos do amigo. 

 

      - Raul. Como você disse; o que tiver de ser, será! Linda essa queda de 

agua. A última vez que vi uma cachoeira tão bonita, eu estava com Maria. 

Essa foi a única vez que estivemos a sós. O garoto conta a Raul da magia 

que foi a sua primeira vez. 
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        -  Pois é bicho! Deve ter sido bom mesmo. Até hoje você não esqueceu 

dela. É só no que fala. 

        - Pois é, Raul. São as duas coisas que mais quero nesta vida. 

Reencontrar Maria e minha família. 

        - Sua família está fácil, mas Maria, não!  

Raul fala ao garoto que daqui a mais ou menos um mês, eles terão uma 

excursão de shows para o sul do brasil. Quem sabe não dê para ir visitar 

seus pais. X, abre um sorriso de felicidade e grita, iahuuu. 

     - Legal Raul. Você vai comigo ver meus pais. 

     - Pois é garoto, vamos. Preciso acertar umas coisas com meu pai, e 

amanhã temos que voltar para São Paulo. O dever nos espera. 

Quando chegam à casa. A mãe de Raul já está com o jantar pronto e todos 

se fartam alegremente. Só a maninha de Raul, que já não se vê mais tanta 

empolgação assim; a final, seu príncipe eleito, já tem o coração 

pertencente a outra. 

Dia seguinte de manhã, Raul deixa um cheque com seu pai, diz que é para 

as despesas enquanto ele estiver ausente. O velho vê o valor ali 

estampado e nem acredita. Nunca viu um valor daqueles em suas mãos. 

       - Pai, aqui está meu número. Qualquer coisa, me liga. Raul se despede 

de todos e os dois partem rumo a sampa. A cada parada para abastecer, 

comer ou tirar aquela aguinha do joelho, é tumulto na certa. Raul já não 

pode mais aparecer em público. Sua imagem já está vinculada a fama, ele 

é o astro do momento. Já falam as revistas sensacionalistas que ele é uma 

ameaça ao reinado do playboy da jovem guarda. 

A semana deles foi muito corrida. X, e Raul não dão conta de fazer as 

músicas que outros artistas lhes solicitam. Além das músicas do disco de 

Raul, eles têm várias outras nas paradas e outras apontando. X, não tem 

muita noção de quantidade de dinheiro. Só acha estranho que cada vez 

que vai a gravadora, sempre tem um cheque para ele retirar.   
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Sem contar os outros, que o empresário de Raul repassa pelo trabalho na 

banda. Do jeito que ele pega os cheques, já passa no banco e deposita em 

sua conta. Nem sabe quanto tem. Vive na estrada com Raul, sua despesa 

e quase zero. Quando não está na estrada, está fazendo os afazeres na 

pensão. Ele nem lembra que tem um bom dinheiro guardado com dona 

Zu. 

Vida corrida e agitada é como se caracteriza a vida da equipe de Raul. 

Chega então a tal viagem para o sul. Show após show, e é só no que garoto 

pensa, ver seus pais. O empresário os informa que a tal cidade do rapaz é 

próxima a da apresentação. Raul então combina com X, de no dia seguinte 

irem até a fazenda onde vive seus pais. E assim chega o grande dia. Logo 

pela manhã, Raul solicita ao hotel onde eles estão, um carro. O hotel 

disponibiliza o automóvel, dos melhores é claro, e logo partem os dois 

para a tal fazenda que fica a uns cem quilômetros de lá. Conforme vão se 

aproximando, X vai reconhecendo o lugar. 

        - Pô bicho, é muita estrada de terra para chegar ao fim de mundo 

onde você morava. Ainda bem que não está chovendo! 

        -  Raul, está chegando.  

E assim logo aparece a entrada da fazenda onde os pais de X, vive. O 

garoto não se contém de emoção e as lágrimas já começam a rolar, assim 

que o carro entra no carreador. Logo a frente, já se avista a colônia de 

casas perto da casa sede onde seu avô mora.  

Há uma grande concentração de pessoas lá próximo a casa. Raul para o 

carro ali do lado, perto ao mourão da porteira principal. Os dois caminham 

rumo a casa; mas como há muita gente, ele prefere ir até a de seus pais, 

que é uma das casas ali próximas. X percebe que a porta da cozinha está 

aberta. Resolve ele entrar de surpresa. Sobe as escadas, pois estas casas 

de madeiras são elevadas do chão. Quando ele aparece na porta da 

cozinha, vê sua mãe e seu pai abraçados. Eles não percebem a chegada do 

filho. O rapaz vê que seu pai está chorando. Ele então resolve ir até os dois 

e os abraça ao mesmo tempo. Até me arrepia. Tamanho a emoção, 

quando os dois o viram, bem ali. Um abraço triplo por minutos, sem nada 
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dizerem. Sua mãe o beijava continuamente. Seu pai segurava suas mãos 

forte e firme. A mãe começa a dizer:  

     -  Nunca mais deixaremos você se separar de nós. 

 E seu pai confirmando o que dizia a esposa. X então pergunta, o por que 

seu pai chorava. Ele então responde. 

      - Seu avô, filho. Ele está morrendo. Está muito doente. Só estamos 

esperando a hora derradeira.  

X, então diz quer vê-lo. Seu pai o leva até a casa principal. Sua mãe não 

desgruda do rapaz nem por um minuto, em um abraço de saudade. 

Enquanto caminham até a sede, ela o acaricia. Fala de como ele mudou. 

Saiu daqui um menino e agora já é um rapaz formado. Assim chegam ali 

ao lado da cama. O homem mal se mexe. O pai de x, então anuncia, bem 

ao ouvido do pai. Que o neto está ali. Ninguém sabe de onde saiu força 

para ele abrir os olhos e quase sentar-se a cama para ver o neto. Estende 

a mão para X, e sussurra algumas palavras, meio que gaguejando.   

     - Me perdoa por tudo que eu disse de você na sua ausência. 

 Em seguida fecha os olhos para sempre. Depois ele veio a saber que seu 

avô não lhe perdoava por ele ter fugido; pelo menos era isso que pensava 

ter acontecido. 

Raul e X, ficaram por ali, pelo resto do dia, enquanto se preparava o 

velório do avô. Raul estava se sentindo à vontade, afinal a um bom tempo 

ele não passava desapercebido em meio a tanta gente. Ali ninguém sabia 

quem era ele. Até sentiu saudade do anonimato. 

Eles tinham planejado voltar no mesmo dia, mas a situação não foi 

oportuna. Raul então chama X para o lado e comunica ao garoto, que irá 

voltar ao hotel, pois eles têm uma outra apresentação daqui dois dias em 

uma outra cidade um pouco mais longe. Raul diz a X, que poderia ficar 

com seus pais por uns dias, que eles se virariam nos shows. 
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      - Bicho! Fica tranquilo, daqui a quatro dias eu volto para te buscar. 

Aproveita bem seu seus pais. Um abraço meu irmão, na terça eu volto.  

Os dois se despedem e Raul parti. X, fica ali abraçado a mãe. Ela mal pode 

acreditar que seu menino está ali. Ela repete a todo instante, que nunca 

mais ela vai deixa-lo sair do seu lado. Não teve um só dia que ela deixou 

de pensar nele, por um instante que fosse, e agora ali estava ele. 

O velório de seu avô já avança a madrugada. Muita gente em volta do 

corpo. Lá pelas dez, chega um carro trazendo o nosso senhor, que entra 

sem olhar ou cumprimentar ninguém. Ele fica por uns minutos parado em 

frente ao corpo de seu administrador. O homem dirige-se rumo ao quarto 

que tem exclusivo, ali na casa sede, e se recolhe. 

No dia seguinte, chega o carro trazendo o caixão, por sinal um lindo 

caixão, se é que se pode achar bonito uma coisa destas; mas era 

diferenciado. O nosso senhor já havia providenciado tudo. As coisas foram 

acontecendo com toda a instrutora necessária. 

As 17:30 o caixão foi levado ao cemitério existente ali perto da entrada da 

propriedade. Era um local exclusivo da fazenda. Lá estavam enterrados os 

pais do nosso senhor. Era um mausoléu parecido com uma pequena 

catedral, logo na entrada, a direita da portaria. Como também ali fora 

sepultada a avó de x. 

Após o enterro, todos se dispersam. Cada qual vai para sua casa. O nosso 

senhor, na saída, procura o pai de X. Diz que precisam conversar. Pede 

para procura-lo as sete na casa sede. Assim é feito. Antes do horário 

marcado, ele, já está ali na varanda aguardando o nosso senhor. 

      -Boa-noite. Entre e sente-se 

      - Boa-noite senhor. 

      - Vou direto ao assunto. Como você era o braço direito de seu pai, e 

conhece bem como as coisas funcionam por aqui. Estarei lhe deixando 

para assumir as funções de seu pai. Você já pode mudar-se para a casa 
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sede.  Agora pode ir.  Só uma coisa. Aquele seu filho que sumiu. Se por 

acaso ele aparecer, eu não o quero por aqui.  

O pai de X, abaixa a cabeça e sai. No caminho de volta para casa, que não 

é longe. Ele pensa em o que fazer agora. Por um momento ele para, pensa 

em voltar e falar para o homem que o rapaz voltara. Volta alguns passos, 

mas acha melhor pensar um pouco mais. Nosso senhor não sabia que o 

rapaz estava na fazenda, ele nem mesmo lembrava de como era o garoto, 

era muita gente na fazenda e ele não era de conversar muito. Não havia 

nem notado o rapaz no funeral. 

Chegando em casa, ele chama X e sua mãe, que está ali de chaveirinho 

grudada ao rapaz. Ele expõe o problema aos dois. Por um tempo ficam 

pensado no que devem fazer, mas não chegam a conclusão alguma. 

À noite; bem no meio dela, sente uma mão macia o acariciando; era sua 

mãe que veio lhe cobrir direito. Aquela era a melhor sensação que tivera 

nos últimos tempos; afagos da mama. Só comparado aos afagos de maria, 

que insistia em rondar sua mente. 

Dia seguinte, durante o café da manhã. X fala a seus pais, que daqui a dois 

dias, seu amigo irá voltar para busca-lo, e por mais de uma hora fica ali 

contando para os dois de tudo que lhe sucedera, desde que deixou a 

fazenda. Omitiu apenas os primeiros acontecimentos. Coisas que nem 

mesmo ele gostava de lembrar. 

Sua mãe começou a chorar agarrando a ele, e dizendo infinitamente, que 

não! Ela não o deixaria por nada neste mundo. Ele acalma a mãe, também 

a afagando. 

      - Mama io também non deixarei mais a senhora, por nada neste 

mundo. Mas preciso ir, mas prometo que volto logo. Não ficarei muito 

tempo longe. Fique calma, eu prometo. 

Ouvem-se palmas, o pai de X sai a porta. É seu tio que veio chama-lo; pois 

o nosso senhor já o espera a um bom tempo. Ele pede para o irmão dizer 

que já está indo. Volta para dentro, e diz a X, e sua mãe, que irá falar a 

verdade. X, o apoia, dizendo que é isso mesmo que ele deve fazer. 
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      - Papa, se o nosso senhor disser não; iremos embora juntos daqui. 

      - Como meu filho? Precisamos de dinheiro, e o pouco que temos, está 

nas mãos de patrão.  

O garoto tranquiliza o pai dizendo que ele tem dinheiro suficiente para 

tira-los dali. 

         - Pode ir tranquilo pai. Agora vocês têm a mim, e eu não os 

abandonarei. 

O homem cria coragem e sai para enfrentar nosso senhor. 

           - Bom-dia. Você está atrasado, está começando mau. Seu pai nunca 

me deixou esperando. 

           - Desculpa senhor tive um probleminha, me perdoe. 

           -  quem perdoa é Deus. Como eu não sou Deus, costumo não 

perdoar falhas. Falhas cabe punição. Mas vamos parar de lero-lero e 

vamos dar uma volta na fazenda, preciso lhe passar algumas atribuições e 

informações de como quero que proceda por aqui.  

 O homem não dá tempo do pai de X entrar no assunto do garoto. Só ele 

fala, e sempre com aquele seu jeito arrogante de ser, como se fosse o 

dono do mundo; e por ali ele era! 

Em determinado momento, ele diz, meio que sem coragem para dizer, 

mas lembrando das palavras de apoio do filho. Resolve ocultar que o rapaz 

já estava na fazenda. Apenas diz que seu filho lhe enviou uma carta 

dizendo que estaria voltando em breve. 

Nosso senhor então, curto e grosso diz:  

     - Eu não vou estar aqui, mas se souber que ele passou da porteira para 

dentro; no outro dia você estará na rua. Então trate de deixar um homem 

plantado na lá. Se ele aparecer já sabe o que fazer. Honre a memória de 



X. O Homem mais feliz do mundo 
 133 

seu pai, e bote ele para correr daqui. A final ele fugiu, lhes abandonou. 

Não merece piedade. Se fosse filho meu, eu matava.  

Continuaram a percorrer a fazenda. Pelo resto do dia vasculharam tudo 

por ali. Nosso senhor sempre dando as ordens de como proceder. O pai 

de X, mal prestava atenção no que o tirano dizia. Na sua mente, apenas 

bolando um jeito de fugirem. 

No final da tarde, ao voltar para casa, ele relata para sua esposa e a seu 

filho, sobre a conversa que tivera com nosso senhor. X, então começa a 

planejar a fuga com sua família. 

      - Pai, meu amigo Raul, voltará amanhã e nós iremos embora com ele. 

Fique tranquilo, daremos um jeito de arrumar um lugar para vocês, em 

São Paulo. 

Passaram a noite arrumando as coisas para a tal mudança. A mãe de x, 

começa a juntar os cacarecos. O menino diz a ela, para levar apenas o 

necessário, pois não cabe muita coisa no carro. 

Dia seguinte, logo pela manhã, já aguardam a chegada de Raul. 

 

Três da tarde e nada dele chegar. O rapaz não se contém de ansiedade, 

seus pais também, a final de contas, será meio que uma fuga. Nosso 

senhor que ainda está por lá, não pode perceber nada. Cinco e meia ouve-

se um barulho estranho parando em frente à casa. O rapaz olha pela janela 

e vê seu amigo chegando. Chegando de moto? Ele desce, pendura o 

capacete ali no guidom, bate palmas, a mãe pede para Raul entrar. 

             - Raul que bom te ver; mas você veio de motocicleta, cadê o carro? 

             - A bicho, eu aluguei uma moto, é mais a minha cara. O garoto 

então relata a Raul qual era o planejado. 
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           - Pisei na bola então? Mas vamos dar um jeitinho. Vou até a cidade 

mais próxima e alugarei um carro e volto ainda hoje para buscar vocês. E 

assim fica combinado. 

O pai de X, pensa bem, e acha melhor contar a nosso senhor, que perante 

as condições, prefere deixar a fazenda.  Assim ele vai até a casa sede, 

solicita falar com o poderoso patrão. 

       -Boa-noite senhor. 

       - Boa-noite. O que você quer? 

       - Sabe senhor, meu filho mandou notícias que estará voltando, como 

eu disse para o senhor.  Eu pensei melhor, conversei com minha esposa, 

e achamos melhor mudar daqui da fazenda. A final ele é nosso filho e sabe 

coração de mãe como é. 

        - Você está me dizendo que vai abandonar a fazenda? 

        - Não senhor. Apenas vamos mudar para ficar com nosso filho.  

 O homem se irrita, começa a gritar e ofender. Se houve os berros de 

longe. 

       - Você está provando que é um fraco; não merece a posição de seu 

pai. Agora nem que você volte atrás, quem não te quer mais aqui, sou eu. 

Vocês têm apenas o dia de amanhã para sumirem daqui, e se dê por 

agradecido; pois eu deveria expulsá-los agora a noite mesmo. Some da 

minha frente. 

O pai de X, sai em silêncio. Apesar das palavras rudes do homem, sai 

aliviado, pois tudo já estava arrumado. Antes de ir para casa, ele foi até 

seus irmãos e um por um, ele comunicou o acontecido. Se despediu de 

todos, mas não disse a ninguém que iriam partir a noite mesmo. Agora era 

só aguardar a Raul. 

Ele volta para casa, e ali no escuro mesmo, arreia uma carroça. Sua esposa 

e X, ajudam a colocar as coisas dentro, e saem para esperar Raul na 
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entrada da fazenda. Eles tinham medo do senhor perceber a chegada de 

do carro. 

Ficam ali logo à frente da entrada da grande propriedade aguardando 

Raul.  Raul, a raul! Nada de Raul! Já estavam quase cochilando, quando se 

houve um barulho de carro se aproximando. Vão para a beira da estrada. 

Era um jipe daqueles de quatro porta. O homem quase entra na frente do 

veículo, mas pelo claro dos faróis Raul reconhece x, que está junto a seu 

pai. O motorista que deu uma acelerada, achando ser ladrão, já é 

informado por raul, que se trata das pessoas que eles vieram buscar. O 

homem engata uma marcha ré, e para ali próximo a eles. 

   - Pô bicho! O que vocês fazem aqui? Quase nos matou de susto. 

   - Raul tivemos que sair meio fugidos, pois o dono da fazenda, não deve 

saber que estamos indo. 

Ali a beira da estrada mesmo, eles colocam os pertences no tal carro, e a 

fazenda vai ficando para trás. 

Chegam ao hotel, já de madrugada. Foram quase duzentos quilômetros, 

mais da metade, de estrada de terra. Ali eles passam a noite. Na manhã 

seguinte partirão de volta para são Paulo. 

De manhã, durante o café, a família de X, é apresentada a todos da equipe. 

Raul informa que irão no ônibus com eles.  Assim a coisa acontece. 

É bonito de se ver, que apesar de terem deixado toda uma vida, uma 

história para traz, eles demostravam estarem felizes. A família está junta 

outra vez. 

Para os pais de X, tudo parecia novidade. Eles ficavam o tempo todo com 

as janelas abertas observando o mundão lá fora. Eram vidas restritas a 

aquele pedaço de chão. X, fica ali observando seus pais, encantados com 

tudo que veem no percurso. 

O menino vai até os dois e diz: 
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    - Se vocês estão gostando tanto da estrada, esperem então chegar a São 

Paulo.  

Ficam ali os três por um tempo. X dizendo como são as coisas por lá.  Eles 

viajaram por todo a dia. A noite chega e novamente param para dormirem 

em um hotel beira de estrada, mas muito confortável. De manhã estrada 

de novo.  

    - “Eita lugarzinho longe esse tal de São Paulo”!  O pai de X, comenta com 

a esposa. 

O rapaz está cochilando, quando é acordado por seu pai. 

   - Filho, acho que estamos chegando a São Paulo. Olha mulher, quanto 

prédio.  Raul que está ali do lado, informa ao homem, que aquela cidade 

é Curitiba e que São Paulo ainda está longe. 

    - Nossa! Se Curitiba é desse tamanho, imagina São Paulo. Comenta ele 

virando-se para sua esposa. 

Mais algumas horas, os pais de x cochilam, quando é sacodido por um dos 

integrantes da banda. 

   - Melhor vocês acordarem, ou vão perder a chegada à capital. 

Os dois acordam, puxam a cortina da janela. Já estão na marginal do tietê. 

Como em quase toda viagem, abrem a janela para verem melhor a 

paisagem. Mas a mesma é fechada de imediato. 

     - Nossa filho! É muito prédio para uma cidade só, mas São Paulo e 

fididinho né! A cidade inteira fede assim filho? Pergunta a mãe. 

     - Não mãe! É que estamos à beira de um rio, onde é jogado todo o 

esgoto da cidade. 

    - “A bão”. 

Seguem maravilhados. X, vai até Raul e lhe fala. 
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    - Eu não sei onde meus pais vão ficar!  

 Raul acalma o rapaz dizendo que dá se um jeito, 

    -  Podem ficar em um hotel, até que se arrume um canto, ou podem 

ficar provisoriamente em minha casa. 

O ônibus entra rua, sai rua, até que para em frente à casa de Raul. Ali todos 

descem.  X pede para seus pais ficarem ali na casa de Raul por hoje, que 

até a tarde ele arranja um lugar para eles. Pensa o garoto. A casa de Raul 

já tem muita gente, pois o pessoal da banda já fica por lá, mais do que em 

qualquer outro lugar. Quando não estão viajando, estão ensaiando ali. 

X vai para casa. Quando chega, as meninas já estão dormindo. Lá pelas 

três, dona Zu, como de costume é a primeira a acordar. 

    - Oi principezinho, você por aqui. Dá um beijo na testa do rapaz e vai à 

cozinha. Vê que o rapaz já está fazendo o jantar. Volta para sala e 

comenta. 

         -  Que bom, hoje teremos comida fresquinha. Nos últimos dias só 

comemos porcarias; você nos deixou mal-acostumadas. 

O garoto então diz que precisa falar com ela. Zu responde que também 

precisa falar com ele. Diz que vai tomar um banho e já volta para 

conversarem. Ele fica ali na cozinha cuidando do fogão, até que ela 

aparece e começa a ajuda-lo com os afazeres. 

      - O que você quer falar comigo dona Zu. Ele acha melhor saber antes 

qual era o assunto, pois o dele era par pedir a ela, se seus pais não 

poderiam ficar lá para o uns tempos, já que havia muitos quartos vazios 

no andar superior. Zu insiste para que ele fale primeiro. 

Ele então diz do que trata o assunto. O garoto conta a história para dona 

Zu. Ela diz que tudo bem, eles podem ficar por lá, mas pede para o garoto 

falar sobre as pessoas que moram ali, para que não cause tanto impacto, 

a final, eles estão vindo da roça e talvez se espante com o nosso estilo. 

Também começa a dizer sobre o assunto que queria falar com o rapaz. 
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        - Olha principezinho. A imobiliária está pedindo o imóvel. Na verdade, 

o dono colocou à venda e o corretor nos perguntou se temos interesse em 

comprar, caso contrário, assim que o casarão for vendido, teremos que 

sair. Já estávamos pensando mesmo em nos mudar, pois o aluguel daqui, 

subiu muito e as coisas na boate, não estão muito bem. Inclusive eu tenho 

que informar, que os últimos três aluguéis, eu paguei com uma parte do 

dinheiro que você me pediu para guardar. O garoto faz silêncio por um 

tempo, olha para Zu e pergunta se ela sabe qual é o valor que estão 

pedindo pelo imóvel. 

Zu diz não saber, mas sabe que é muito dinheiro. 

O rapaz volta para seus afazeres, mas aquilo não lhe sai da cabeça.  Logo 

depois do almoço ele resolve ir até a imobiliária para ver qual é o valor 

que pedem pela casa, e assim ele segue até lá. Chegando, procura o 

corretor. Ele já é conhecido por lá. Várias vezes dona Zu pediu para que 

ele fosse pagar o aluguel. 

    - Bom-dia senhore. 

    - Bom-dia. O que lhe traz aqui? Não é para pagar o aluguel né? Pois 

ontem a senhora Zu esteve por aqui para pagar. 

   - Não senhore! Ela me disse que estão vendendo o casarão. 

   - Sim, o dono quer se desfazer. 

   - Quanto é o preço senhore?  

O homem informa o valor, o rapaz pede para ele marcar em um papel, 

pois ele ainda não tem muita noção de valores. Com aquele papel ele vai 

até o banco, e procura o gerente. 

    -Olá rapaz, você por aqui. Todos ali já o conhecia. Era o músico de Raul, 

que sempre vinha depositar os cheques e quase nunca fazia saques. 

    - Senhore eu queria saber quanto tenho na conta? 
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Algum tempo depois o homem retorna com o valor. 

     - Aqui está o saldo de sua conta poupança. Ele mesmo nunca tinha 

ouvido falar em poupança. 

    - Senhore, esse dinheiro é mais do que o valor que está aqui neste 

papel? 

O gerente olha, faz um silêncio, e depois de algum tempo responde. 

      - Não, o que você tem aqui é menos do que esse valor; mas porque 

você quer saber isso? 

      - Io queria comprar a casa que moro, mas acho que ainda não dá! 

O gerente então lhe informa, que falta pouco dinheiro. O valor que tem 

na conta e menos, mas o banco pode fazer um empréstimo de 

financiamento. Já que ele é um dos melhores clientes e amigo de Raul. 

      - Então eu quero fazer esse tal financiamento. 

      - Você precisa de um fiador. Fale com Raul, se for ele fica mais fácil 

ainda. 

O garoto pede para ele por no papel o tal valor faltante. Segue X, para 

conversar com Raul. Chegando, vê o pessoal da banda ensaiando por ali. 

O rapaz procura Raul para tratar do assunto. 

    -Bicho, só isso que falta? 

    - Sim Raul, eu preciso que você seja o tal fiador para o banco me 

emprestar o dinheiro faltante. 

Raul pega o talão de cheques preenche e entrega na mão do rapaz. 

    - Está aqui, eu te empresto; não precisa pegar dinheiro de banco não! O 

rapaz abre um sorriso e abraça raul. 
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    - Bicho você é meu melhor amigo, depois que te conheci, tudo começou 

a mudar na minha vida, é o mínimo que posso fazer pelo amigo...eu até 

acho que tu és meu amuleto da sorte. X, não entendeu nada sobre 

amuleto, mas sorriu feliz. 

Ficou por ali o resto da tarde, sempre grudado pela mãe, que não saia de 

perto do rapaz nem por um minuto; bom, quando o ensaio começou, ela 

não aguentou a barulheira dos instrumentos e saiu. Foi até os fundos onde 

estava seu marido e sorriu dizendo; 

         -“ Nossa amore, que barulheira eles fazem; como ganham a vida com 

esse tropel, io non entendo nada”. 

        - “Também non, amore mio, mas deixa eles”. 

Já pelo final da tardinha, o rapaz se despede de Raul e de seus pais, e volta 

para casa; o jantar das meninas o espera. 

Boa noite principezinho. Nossa comidinha está saindo? Pergunta umas 

das meninas que sempre acordava primeiro que as outras. Bom a mais 

gordinha é claro, só pensava em comer, mas era uma das preferidas do 

garoto também. 

Logo as outras já estavam de pé. Enquanto isso ele colocava o jantar na 

mesa. Quando todas estavam sentadas, inclusive dona Zu. 

     -Tenho uma coisa boa para falar para todas vocês.  

Faz-se um silêncio.  

      - Amanhã o casarão vai ser vendido.  

Precisava ver a carinha delas, murcharam todas, até dona Zu baixou a 

cabeça, mas logo voltou o olhar para X, e pergunta, como sabe disso, pois 

eu ainda não fui informada. 

    - Bom; o corretor também não foi informado,” mas amanhã io vou lá 

comprar o casarõn”. 
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Zu levanta já perguntando; 

    - Com qual dinheiro?  

   - Com o dinheiro que eu te dei para guardar, responde ele sorrindo.  

Ela senta-se novamente com cara de tristeza, dizendo: 

     - Alegria de pobre dura pouco mesmo. Aquele dinheiro, até dá para dar 

uma reformada por aqui, mas para comprar, principezinho, não dá não! 

   - Brincadeirinha meninas. Tenho todo o dinheiro para comprar, e 

amanhã, dona Zu, a senhora tem compromisso. Quero que vá comigo até 

a imobiliária, para fecharmos o negócio. 

    - Veruska, vá até a geladeira e pegue aqueles dois champanhes, temos 

que comemorar, diz Zu. Uma delas então indaga. 

    -  Isso vai mudar alguma coisa? Temos que continuar pagando aluguel. 

   - Não! agora pagando as contas de luz e agua, está bom, diz X sorrindo. 

E a senhora, dona Zu, pega aquele dinheiro e vê se dá uma reformazinha 

por aqui. 

A felicidade tomou conta do lugar, até se atrasaram para irem para a 

boate. 

O dia seguinte chega. Um sol lindo de horário de verão. Parece que a 

natureza estava conspirando a favor do momento que era de felicidade. 

Ambos caminham rua acima rumo a imobiliária. As pessoas que passavam 

olhavam para aquelas duas pessoas caminhando. Dava facilmente para 

não notar o contraste visual. De um lado em jovem, lourinho de olhos 

claros, o que se pode considerar uma referência de modelo de beleza 

masculino. Do outro, uma senhora, que era só bater o olho, via-se que não 

era uma senhora! Mas alguém que tentava se passar por uma. Para x, era 

simplesmente a pessoa que o acolheu com todo carinho, e o carinho era 

recíproco. O rapaz tinha Zu, como sua segunda mãe.  
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Assim chegam a imobiliária; procuram o corretor. 

     - Bom-dia dia seu Paschoal. Queremos falar com o senhor. Seu Paschoal 

não era de dar muita trela para clientes de aluguel não. Geralmente estes, 

a cada vez que vão para pagar o aluguel, reclamam de tudo. 

    - Bom-dia dona Zu. Eu estou muito ocupado hoje, você não pode voltar 

outro dia? Zu cada vez que ia pagar o aluguel, reclamava de tudo, sempre 

pedia para ele falar com o dono do imóvel, para baixar o valor, além de 

sempre discutir quando pagava o aluguel atrasado, que o homem queria 

cobrar multas. 

      - Não, não posso não! Queremos comprar o casarão. O corretor vira-

se para Zu e lhe pergunta rispidamente, se ela está falando sério, ou lhe 

vai fazer perder tempo. 

      - É sério seu Paschoal. Estamos querendo negociar o valor. Ela já sabia 

o valor, mas orientou o rapaz, que iria dar uma choradinha, com isso daria 

para uma boa reforma no local. O homem fez os dois esperar por muito 

tempo. Quando eles acharam que ele iria atendê-los, ele dirige-se para os 

dois e diz que está aguardando o proprietário chegar, para participar da 

negociação. Mais uns quarenta minutos e chega o tal homem. Todos se 

dirigem para uma saleta de reunião ali ao fundo do estabelecimento. 

O homem que até então, Zu não conhecia, foi quem começa a falar. 

     - Então é a senhora que está querendo comprar o casarão da rua 

aurora? 

     - Sim, na verdade eu e o meu afilhado aqui. Temos outros em vista, mas 

como já moramos lá, daremos preferência. Claro que o se o senhor dar 

uma melhorada neste valor.  

O homem então retruca dizendo, que se for pagamento a vista pode-se 

melhorar. 

   - Então diga por quanto o senhor nos faz, para pagamento a vista e hoje 

ainda? 
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Quando o dono do imóvel fala o valor, Zu olha para X espantada. É muito 

menos do que eles pretendiam pedir de desconto. 

     - O imóvel é nosso, responde Zu mais que depressa. Dali mesmo foram 

até o banco para ser feito a transferência do dinheiro, depois foram ao 

cartório passar a escritura para o nome do rapaz. 

Voltaram para o casarão, Zu ficou para dar a notícia para as 

garotas...garotas! 

X, vai até a casa de Raul, pois eles têm muito que fazer juntos. São muitas 

músicas para ensaiar, compor outras. O rapaz chega eufórico para dar a 

notícia ao amigo e a seus pais sobre a compra.  

Raul, ah Raul, parece estar no mundo da lua. A cada dez palavras ditas, 

metade entra Carol. É só na moça que ele fala. Acho que o cupido o 

flechou. 

Depois do ensaio, X e Raul ficam ali no canto conversando. X, contando 

empolgado sobre a aquisição da casa. Pede a Raul, se seus pais podem 

ficar mais um tempinho por ali, pois ele vai reformar o casarão, fazer uma 

entrada independente para a parte superior. 

Raul parece não prestar muita atenção. X percebe que o amigo está 

voando em pensamentos. 

- Raul você está bem? Parece estar longe. 

- Claro bicho! Estou sim. Estaria melhor se....bom deixa para lá. 

Nem chegaram a começar outro assunto e o telefone toca. Logo chamam 

Raul, dizendo ter alguém querendo falar com ele. Ele pede para dizer que 

está ocupado e que liguem mais tarde. 

Kauê, o baixista, que havia atendido o telefone, diz:  

Ok, vou dizer a Carol, que ligue mais tarde. Raul salta pelo braço do sofá e 

antes que Kauê chegasse ao telefone, Raul já está com ele na mão e com 
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um lido sorriso no rosto. Todos ali ficam olhando para o astro, enquanto 

ele conversa empolgadíssimo com a moça. Depois de um tempo, Raul 

ergue a cabeça e percebe o silêncio. Todos estavam prestando atenção 

nele. Ao perceberem que Raul os olhava, todos disfarçam e voltam ao que 

estavam fazendo; mas apenas disfarçam, pois continuavam a prestar 

atenção ao que ele estava falando com Carol. 

Quando Raul finaliza a ligação, todos já sabiam do que se tratava, e todos 

gritaram juntos bendizendo o assunto. 

      - Galera, vocês não vão acreditar, Carol resolveu vir trabalhar conosco. 

Todos já sabiam. Tinham escutado tudo. 

Dali em diante Raul era só sorriso, parecia um bebê quando vê a 

mamadeira, e até convida a todos para irem jantar em uma churrascaria 

ali próximo. Todos foram, menos X, que tinha que servir o jantar das 

meninas e a seus pais que ainda estavam meio tímidos com a nova vida. 

Manhã seguinte, meio dia mais ou menos, Raul pega sua moto e sai rumo 

a castelo branco. Fazer o que? Sabe não! Que mais poderia ser? Esperar 

Carol é claro. Como a garota não conhecia bem São Paulo. Raul combinou 

de busca-la logo na saída do pedágio da cidade de Jandira. Raul para sua 

moto ali próximo ao local combinado, tira o capacete, dá uma 

chaqualhada nos cabelos úmidos de suor. Senta-se ali na mureta e fica 

observando os carros passarem. Não demora muito, logo passa um carro, 

para, da marcha ré e estaciona ao seu lado. Ele se levanta, quando 

percebe que não é Carol. 

    - Raul é você ou estamos sonhando? As duas moças que descem o 

“tietando”. Uma delas pede para tirar foto. 

Como na saída do pedágio os carros saem em baixa velocidade, logo 

outros carros param, e em pouco tempo, já uma aglomeração.  Alguns 

minutos depois a polícia rodoviária para, e dispersa o pessoal. Raul então 

explica aos policiais, o que estava fazendo parado ali. Até mesmo os 

rodoviários, quiseram tirar fotos com ele. Um deles, educadamente diz 

não ser aconselhável, ele ficar ali, pois logo outros carros iriam parar. Raul 
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explica que não pode sair, pois espera alguém que não conhece sampa. 

Eles então pedem ao astro, que fique de capacete para que não seja 

reconhecido. 

Na sua ansiedade de encontrar Carol, ele chega cedo demais, e ela ainda 

se atrasou quase uma hora do horário combinado. Novidade mulher se 

atrasar, né! 

Raul já pingando suor; o sol era escaldante. Ele puxa uma toalha da mala 

lateral, tira o capacete e enxuga os cabelos e o rosto. Quando ele desce a 

toalha da face descobrindo a visão, ali já parada de pé a sua frente. 

     - Oi Raul, desculpe o atraso. 

     - Oi meu amor. Sem problemas, acabei de chegar. 

     - Nossa! Meu amor? 

     - Desculpa, força de expressão. É um costume meu, chamar as pessoas 

de meu amor. 

     - Sem problemas também, eu até que gostei. Ambos sorriram e se 

abraçaram para terminar o cumprimento. 

Naquele abraço, Carol sentiu algo mais. Ela percebe que Raul lhe abraça 

demoradamente e apertando-a contra seu peito. 

     - Nossa raul, parece que você estava ansioso pela minha chegada. 

     - Muito. Você nem imagina o quanto. Estávamos precisando de um 

toque feminino na banda. 

     - E agora como faremos? Pergunta Carol.  

Raul pede para ela segui-lo. Quase uma hora depois, depois de entrar e 

sair rua, eles chegam à casa de Raul. Ele mostra a casa, apresenta os pais 

de X. Diz que estão morando lá provisoriamente. Os dois ficam por ali, um 

meio que tentando ser simpático com o outro. Carol mostra interesse em 
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saber sobre como vive o astro, e faz todo tipo de pergunta. Raul nem liga, 

responde tudo empolgadamente. Ele parece hipnotizado com o jeitinho 

de Carol falar.  E Carol por sua vez, até fala com seus pensamentos. 

    - Para mulher! Raul é um ídolo do Brasil. Isso não lhe pertence! 

O dia vai passando. Os dois almoçam juntos e conversam o tempo todo.   

A tarde vem chegando. A galera da banda também. Eles fazem uma 

reunião para apresentar a nova integrante da equipe, que vai ser meio 

que assessora de Raul, e produtora da banda. O pessoal não entendeu 

muito bem a função da moça. Com o passar dos dias, foram percebendo 

sua importância. Carol opinava, organizava tudo de maneira espetacular 

e ainda ajudava X, no comando e arranjo das músicas, realmente ela era 

polivalente. 

Raul por sua vez, cada vez mais, ficava encantado com Carol. Um dia 

daqueles qualquer, enquanto opinava em uma canção que X fazia. Ele 

pergunta a garota, sobre ela e Raul. Ela não entende e retruca com outra 

pergunta. 

     - Por que você está me perguntando isso? 

X, lhe diz que Raul mudou muito após sua chegada, além de ser; deus no 

céu e Carol na terra. 

      - Ele fala o tempo todo em você Carol. Achei que vocês já estavam... 

      - Não! Ele me respeita muito e nunca disse nada de diferente. 

      - Eu acho que ele está caidinho por você. Diz X, sorrindo. 

Ela quis saber mais, e ele vai lhe contando da empolgação de Raul para 

com ela. 

      - Sabe.  Vou lhe revelar uma coisa. Eu estou apaixonada por Raul, mas 

ele nunca me deu brecha! Confessa a garota.  
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Pensa X. Um vive dando brecha para o outro; mas nada diz. 

Os dois mudam de assunto e continuam o que vinham fazendo. 

Em sua cabeça; ele começa a bolar uma maneira de fazer o papel de 

cupido. 

 

 

 

Logo pela tarde, X leva seus pais para ver como ficou o casarão da rua 

Aurora, onde eles irão viver a partir do dia seguinte. O rapaz convida Raul 

para ir junto. Essa vai ser a chance de ficar a sós com ele, pois até então 

era difícil de vê-lo sem seu chaveirinho, Carol. 

Os pais do rapaz não acreditam na maravilha que ficou a casa. Foi feito 

uma entrada independente, além de ter separado a parte onde as 

meninas vivem da parte superior onde os pais de X, iriam morar. 

Enquanto eles se maravilham com a casa nova, o rapaz fica para trás com 

Raul, e logo puxa conversa. Na verdade, apenas pegou um gancho, pois 

Carol é o assunto de Raul. 

       - Raul, você e Carol, está rolando alguma coisa? 

       - Não moleque! Acho que ela me vê apenas como amigo. 

       - E você o que sente? É apenas amizade também? 

       - Não bicho! Eu sou apaixonado, eu vivo Carol dia e noite, mas sou 

meio sem jeito. Eu acho que se disser alguma coisa, ela pode levar a mal 

e deixar a equipe. 

      - Meu amigo, hoje conversando com Carol, enquanto fazia uma 

música. Ela me disse sentir o mesmo que você. Disse até estar apaixonada. 
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Acho que a timidez está atrapalhando a coisa forte que vocês sentem um 

pelo outro. 

     - Sei lá bicho; não sei o que fazer! 

     - “Pô amichi mio”. A partir de amanhã, você vai estar morando sozinho. 

Ninguém mais para atrapalhar. Essa é sua chance de se declarar a Carol. 

Raul, nada responde, mas aquele foi empurrão que ele precisava para 

criar coragem e se declarar a Carol. Aquilo não lhe sai da cabeça. O astro 

tão acostumado a lidar com assédio o tempo todo, não sabe como chegar 

em Carol. 

Chega a sua casa, os pais de X se recolhem. Já não há mais ninguém na 

casa. Raul fica ali pelo quarto olhando para o espelho enorme que há em 

frete a sua cama, ensaia, buscando as melhores palavras para dizer o que 

sente por Carol. 

     - “Carol, eu gostaria de dizer que eu...eu acho que eu. Não não, não 

está legal! Deixa ver. Eu queria dizer que se você e eu acho que, poderia 

dar certo eu e....nós dois quem sabe. É que eu estou gostando”. 

Bom! Raul fica ali, mas o poeta está sem inspiração. As palavras não 

chegam. Ali ele adormece depois de tanto ensaio. 

Manhã seguinte, ele acorda com X e seus pais arrumando as coisas para a 

mudança. Ela se resumia a algumas malas. Raul levanta-se meio 

sonolento, cumprimenta e o amigo.  

Enquanto lava o rosto, X bate nas costas do amigo e lhe pergunta. 

    - E aí, falou com Carol? Raul responde, que ela não mais estava lá 

quando voltou. 

    - Raul, você tinha que ter ligado, convidando-a para jantar, e depois 

seguir o plano. 
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   - Bicho. Eu fiquei a noite em claro pensando no que dizer a Carol, mas 

eu acho que vou deixar quieto. Ela pode não gostar, tenho medo de 

estragar tudo. 

X, sai com seus pais, Raul fica por ali. A casa vazia, mas o pensamento lá 

em Carol. Neste dia todos estavam de folga; não haveria ensaio. Por várias 

vezes ele pega o telefone e pensa em ligar para a moça, mas se recolhe. 

Bate aquele soninho e ele vai para seu quarto tirar aquele cochilo pós 

almoço. Acorda lá pelas quatro. Assiste um pouco de tv. Por um instante 

olha para o espelho, levanta-se com seu samba canção descido lá pelo 

meio da bunda. Novamente conversa com o espelho. Ele mal pode ver o 

seu vulto no reflexo, pois seu quarto está com as cortinas fechadas e 

apenas a luz da porta entre aberta. Uma hora, e.... 

      - “Carol eu gostaria de dizer que eu...eu acho que eu. Não não, não 

está legal. Deixa ver. Eu queria dizer que se você e eu acho que, poderia 

dar certo eu e....nós dois quem sabe, é que eu tô gostando”. 

Caramba Raul! Será que é tão difícil de dizer a uma mulher, que você está 

apaixonado por ela? Neste momento ele percebe que o quarto ficou mais 

escuro. Olha para a porta e percebe que a fresta que clareava 

parcialmente o quarto, já não existe mais.  Ele se desconcentra, leva a mão 

a tomada e acende a luz. 

Ali, bem ali, de pé já no seu quarto Carol olhando para ele. Raul pede 

desculpa, puxa a cueca para cima e ameaça pegar uma camiseta, quando 

é interrompido por Carol, que segura sua mão, colocando-a em sua 

cintura, abraçando-o. 

    - Faz tempo que você está aqui Carol? 

    - Há uns dez minutos mais ou menos. Ele ameaça pedir desculpas, 

quando é novamente interrompido pela moça que o cala com um beijo. 

Desse momento em diante os dois passam a ser um só. A garota empurra 

o cantor para a cama e nem mais uma palavra se houve, apenas sussurros 

e gemidos.  Nossa até eu queimei o chão de lá. O trem foi selvagem. Ali 

eles passaram a noite sem saírem daquela alcova...é alcolva ou alcova? Sei 

lá! 
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No dia seguinte Raul levanta-se, liga para cada um dos seus músicos. Diz 

a todos que não haverá ensaio, pois disse não estar bem! Apenas para X, 

que ele conta que o plano deu certo. Fica ali os dois o dia inteiro se 

amando, um cultuando o outro. Era tanto amor que parecia coisa de 

outras vidas.  

Carol e Raul até então, não haviam se interessado por ninguém, mais a 

fundo. Raul dizia até, que não acreditava muito nessa coisa de paixão. Isso 

nunca havia lhe acontecido antes, apesar de já ter passado dos trinta. 

Carol por sua vez, não era muito diferente. Diziam até, seus irmãos, 

quando eram vivos, que achavam que ela não gostasse de homens. Nunca 

se viu ou ouviu se falar que Carol havia ficado com alguém. Seu pai mesmo 

tinha dúvidas quanto a isso; pois já lhe havia arranjado vários 

pretendentes, filhos de amigos, mas a garota nunca se interessou por 

nenhum deles. Os dois ali falaram muito sobre esses assuntos. 

     - Pois é Raul, talvez estivéssemos guardando o nosso amor, um para o 

outro. Diz ela. 

A noitinha chega. Raul então convida a garota para um jantar à luz de 

velas. Procuram na lista telefônica. Ligaram para vários lugares. Quando 

Carol pergunta a ele.  

Você sabe cozinhar Raul?  

Ele responde que sim. Sempre se virou. Disse que um arrozinho, um 

feijãozinho, macarrãozinho e uns bifinhos, dá-se um jeito. A final Raul 

estava morando sozinho a um bom tempo e teve que aprender a queimar 

lata. 

       - Raul já que você se vira na cozinha, vamos fazer nosso próprio jantar 

à luz de velas, a final eu também aprendi a fritar uns ovos. 

Ele até brinca concordando e dizendo que, provavelmente irá faltar um 

ingrediente; as velas. Ambos sorriram, e entre beijos e abraços foram 

fazendo o tal jantar. Carol arruma a mesa, põe os talheres e o vinho. 

Coloca uma musiquinha de fundo. Claro; ela coloca o LP de Raul para 

tocar. Ele vai atrás e antes de terminar a primeira faixa, diz que o 
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momento pede algo mais propicio. Ele pega um disco do Roberto, e a 

primeira música que toda é; como é grande o meu amor por você. E ali os 

dois ficam curtindo o rei, e um ao outro, é claro! 

De longe olhando os dois. A sintonia era total. Até suas vozes tinham o 

mesmo tom e os olhares também. Eles preparavam o jantar, sem se 

distanciarem um do outro, um metro no máximo e já se encostavam. E 

cada vez que se encostavam seus corpos reagiam. Realmente não sei de 

onde vinha tanta energia; talvez do amor, da paixão, quem sabe! 

Dia de amanhã que já virou hoje, chega rápido demais. Será que eles 

dormiram bem? Acho que não! Bom, dormiram bem acompanhados, mas 

não dormiram. Tinha coisa melhor para fazer, e fizeram a noite toda. 

Dez horas. A do lar que trabalha ali na casa de Raul, e que fora dispensada 

de seus afazeres no dia anterior, bate à porta do quarto e diz que o café 

está a mesa. 

Cinco minutos depois, sai os dois com aquelas caras de sonolência; mas 

de felicidade também. 

        - Bom-dia Lú.  

       - Bom-dia seu Raul e dona Carol. 

       - Lú você colocou café para dois, como sabia? 

       - Cinquenta anos de praia seu Raul. Mas não foi isso não! Apenas vi 

roupas espalhadas por todos os cantos. Dois pratos na mesa. Aí imaginei 

que... 

Logo começa a chegar a galera. O primeiro foi o empresário, que se junta 

aos dois para o café. Logo Raul já apresenta Carol como namorada. O 

empresário não se surpreende, apenas diz. Legal, demorou. E cada um 

que chega, Raul vai logo dizendo do início do namoro. Ela sempre sorrindo 

e retrucando, que ele ainda não tinha feito o pedido oficial.  E precisa, né! 
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Hoje a galera tem que cair na estrada. As apresentações, começam na 

quinta e só terminam no domingo. São seis em quatro dias. Eles fazem 

uma pequena reunião e todos são informados, que a partir da próxima 

semana, as coisas vão se intensificar. Shows quase que todos os dias. Raul 

não houve muito rádio, mas seu disco está estourado em todo o Brasil. Já 

ultrapassou a casa de dois milhões e meio. Realmente ele é o cara do 

momento.  

Ele olha para X, ali do lado e diz: 

     - E aí moleque. Acho que precisamos passar na gravadora, para ver se 

tem mais um chequinho por lá. A última vez que Raul e X, haviam feito 

retirada, foi quando ele tinha atingido um milhão.  E assim Raul pega sua 

moto e vai com o rapaz até a gravadora. Lá chegando se confirma o que 

ele havia dito.  Era muito dinheiro. Muito mais, que as vezes anteriores.  

O diretor da gravadora trata os dois como reis. Este disco está tirando a 

empresa de uma crise, e cobra Raul, dizendo que precisam começar a 

preparar o próximo disco. Raul diz já está compondo. O astro é só 

felicidade. Eles fazem tudo muito rápido por ali. Não fala em outra coisa a 

não ser em Carol. Ele e X, vão até ao banco para fazer o depósito dos 

cheques, Raul diz ter que transferir um dinheiro para seu pai para 

benfeitorias na fazenda. X, por sua vez nem sabe direito qual o valor do 

cheque. Ali no banco, quase os dois não conseguem sair, e quando saem, 

não conseguem se locomover. Incrível. Um pequeno tumulto se forma ali 

na saída. Até polícia foi necessário para liberar os dois das pessoas que os 

tietavam. X, também já estava com seu rosto conhecido, devido as 

aparições que fazia na televisão, junto a Raul. Os dois passaram na casa 

da rua aurora, onde X, e seus pais estavam morando. Já na entrada 

tiveram que dar alguns autógrafos. As meninas de Zu, quando souberam 

que Raul estava lá, já quiseram de tirar fotos com ele, para mostrar para 

as amigas. 

Os dois por ali, conversando de negócios. X, mostrava a Raul como a casa 

tinha ficado bonita depois da reforma. Falavam sobre os shows. Raul, este 

só queria falar de Carol. 

        - Bicho, estou feliz demais da conta. Ela é maravilhosa. É a metade 

que faltava de mim. Cara, essa mulher está me mudando. Desde que ela 
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chegou, eu não bebi mais nada e nem fumei. Sabe como é; preciso ficar 

cheirosinho para ela. E os dois sorriram muito. Raul era a cara da 

felicidade. 

Por um instante, X abaixa a cabeça e parece voar. O amigo sabe muito 

bem no que ele está pensando, mas nada diz. Machucaria mais tocar no 

assunto. Os dois ficam por ali, vão até a calçada para ver como ficou à 

frente da casa, mas não foi uma boa ideia. Por vezes Raul se esquece, que 

agora ele é uma celebridade. 

    Em instantes aglomeração e o de sempre. Os dois se livram e entram. O 

cantor espera a dispersão e volta para casa. Lá sentada na porta, lendo 

um livro, sua Carol. 

Dentro da residência, toda a galera da banda. Em pouco tempo cairão na 

estrada. Raul, Carol e o empresário, reúnem todo o pessoal da equipe, 

para falar sobre a viagem e a série de apresentações que terão nos 

próximos vinte dias. Isso mesmo vinte dias de estrada sem voltar para 

casa. Raul sempre leva a sua inseparável moto em uma “rabeta” ali 

engatada na traseira o ônibus. A cada cidade que chegam para se 

apresentar, ele gosta de dar umas voltas com a tal Black, para conhecer o 

lugar. 

E assim eles partem para os tais. A cada parada para almoço ou algo do 

tipo, aglomera muita gente em volta do veículo. Realmente aquele 

socessego do barzinho a noite, conhaque, cigarro e cama o dia inteiro, era 

coisa do passado para Raul. 

Essa turnê vai chegando ao fim foram dezesseis apresentações em vinte 

dias, todos estavam exaustos. A distância do penúltimo show para o 

último era de mais de um dia de viagem, e chegariam poucas horas antes 

da apresentação, que seria em uma cidadezinha próximo a Pão Paulo. 

Eles chegaram por volta das dezoito horas e a apresentação estava 

marcada para vinte e trinta. Era sábado, aniversário da cidade. Esse era o 

motivo da apresentação de Raul.  A cidadezinha não tinha hotel, o que era 

comum acontecer. O ônibus tinha que fazer esse papel. 
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Quase todos dormiam quando o veículo começa a adentrar a cidade. Kauê 

o baixista, como sempre sai acordando um a um os integrantes com 

tapinhas na cabeça. 

X, é acordado da mesma maneira que os demais. Puxa a cortina olha para 

fora, as casas passando lentamente pela sua visão turva pela sonolência. 

Aquela rua não lhe parece estranha. Por um instante ele parece já ter 

estado naquele local. Fixa os olhos e busca se lembrar. Visualiza a igreja e 

ao lado uma praça. Corre até Raul sacudindo-o. Raul era o único que Kauê 

não acordava com tapinhas, talvez respeito ao patrão, medo talvez? Medo 

eu acho que não; pois todos eram bem íntimos por ali. 

      - Raul, é aqui! 

      - Eu sei bicho, que é aqui, o último show. 

      - Não, não, não é isso! É aqui que Maria mora. Eu reconheci a rua, a 

cidade é essa. Me ajuda, precisamos encontrar Maria. 

     - Claro meu amigo. Vamos desengatar a moto e vamos procurar maria, 

só espera chegarmos ao recinto da apresentação. 

Raul volta para sua poltrona ali ao lado de Carol. Os dois estão com suas 

faces amassadas de tanto que se encostaram dormindo na viagem. Ele 

conta a ela sobre o assunto de Maria e X. Carol o apoia dizendo a ele que 

vá com o rapaz para que encontrem a tal maria. 

O rapaz mal se contém de ansiedade para procurar Maria. Eles param ali 

logo atrás do palco, onde o pessoal se dirige para o camarim improvisado. 

Raul e x, nem vão para lá. Já tratam de desengatar e descer a moto, pegam 

os capacetes para voltarem para a entrada da pequena cidade, onde fica 

a casa de maria. Aqueles minutos, enquanto eles vão rumo a tal rua, 

parece uma eternidade para o rapaz. Ele nem pode acreditar que vai ver 

Maria novamente. 

Os dois se aproximam da casa. E de longe, eles veem uma moça chegando 

e adentrando a residência. Ela segurava um casal de crianças, uma em 
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cada mão. Raul para a moto do outro lado da rua. Seu amigo 

entusiasmado diz: 

   - É ela, maria. Eu a reconheceria mesmo daqui a cinquenta anos. Ela está 

diferente Raul. Está um pouco mais encorpada. Mas quem são as 

crianças? 

Raul fica encucado. Será que aquelas crianças não seriam de Maria. Ela 

pode ter se casado neste tempo todo. Então ele resolve falar ao amigo. 

Vamos perguntar a alguém. Neste momento vem saindo uma senhora da 

casa em que eles estão parados em frente. Raul ainda com o capacete 

pergunta a ela. 

    - Senhora, poderia me dizer se a moça que entrou naquela casa ali com 

um casal de crianças, se chama Maria? 

   - Sim moço, é filha de seu Pedro do caminhão. 

   - A senhora saberia me dizer, se aquelas duas crianças são filhas dela? 

   - Sim; ela tem um casal de gêmeos. O senhor pode chamar que eu a vi   

chegando ainda agorinha. 

Raul agradece a senhora, X volta a subir na garupa da moto. Raul acelera 

até mais à frente e para perto de uma pracinha. Os dois ficam ali de 

cabeças baixas sem nada dizer um para o outro. Lentamente Raul leva o 

olhar em direção ao amigo e vê que desce um fio de lágrimas de cada um 

dos olhos. Ele tenta achar palavras para se dirigir ao amigo, mas nada lhe 

vem. X, e quem puxa assunto sobre o acontecido. 

     - Raul, melhor voltarmos. Acho que demorei demais. Ela deve ter se 

casado com outro. Talvez não fosse o que eu pensava. Acho que só eu 

fiquei me guardando para Maria. Provavelmente ela nem se lembra mais 

de mim. Em três anos muita coisa acontece.  

Raul ainda fala ao rapaz, se não seria melhor ele bater palmas e conversar 

com ela X, diz que não. Seu marido pode não gostar ou ela ficar 
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constrangida. E assim os dois voltam para o recinto, onde a equipe já está 

com tudo quase arrumado. 

Da para ver na cara do rapaz, sua fisionomia é de decepção, além de não 

tirar os óculos escuro, para esconder os olhos vermelhos. 

A hora do show vem se aproximando a cidadezinha em peso vem 

chegando para ver o astro do momento. A noite cai, a turma da banda e 

da produção já com quase tudo no jeito para entrada de Raul. Carol e X, 

são os dois que sempre puxam os finalmentes. Só que desta vez, apenas 

Carol, pois o rapaz está murcho, quase nada diz; aquele entusiasmo de 

sempre, parece ter ficado para traz.  A galera da banda entra na frente, 

Alex como sempre o último a se posicionar na bateria, com as baquetas 

em uma das mãos e na outra um lanchão e boca cheia. Gordinho e comida 

combinação legal, como diz sempre seu parceiro Kauê. 

Raul é chamado ao palco pelo prefeito da cidade, logo após ter feito seu 

pequeno discurso. 

Quando Ele entra, a galera vai ao delírio. O público como em todas as 

outras apresentações, canta junto as canções. X ali com sua guitarra, meio 

que parado num canto, com cara de enterro e cabisbaixo, faz seus solos 

sem muito entusiasmo.  Por um instante ele ergue a visão ali par o pé do 

palco e quando os refletores piscam, parece ver uma moça que se parece 

com Maria. A garota o encara fixamente o tempo todo, mas como o jogo 

de luzes ofusca a visão de ambos. A dúvida paira. 

    - Será que aquele rapaz da guitarra, é ou apenas se parece ele. Pensa 

Maria. 

Por sua vez no palco, X já não tem mais dúvidas; é Maria. O que será que 

ela faz ali? Pensa ele. E o olhando tão fixamente.  

     - Não, não pode ser! É diferente. Esse parece ser mais velho; mas o 

rosto é idêntico. Maria, algumas vezes já havia percebido pela televisão, 

que aquele rapaz que aparecia na banda com Raul, era muito parecido 

com X, mas as televisões naquela época eram apenas em preto e branco, 

as coloridas ainda não haviam chegado por aqui, e isso ofuscava muito a 
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imagem. Mas agora não, ela estava ali de frente com aquele rapaz muito 

igual a X. Esse foi até um dos motivos que fez ela ir ao show e procurar um 

lugar bem ali a frente. Raul que sempre interagia com o público, percebe 

a garota ali logo a sua frente, e em determinado momento, num 

intervalozinho que sempre fazia para tomar uma agua, vai até o rapaz e 

lhe pergunta se ele viu que Maria está bem ali a frente. X diz que sim, já 

havia percebido. 

Raul nada diz e volta a cantar. Nos intervalos de algumas músicas, Raul 

geralmente se ajoelha e pergunta para algumas pessoas da frente, qual 

música eles querem ouvir.  Assim ele faz. Mas desta vez é proposital e já 

tem a pessoa certa para fazer as perguntas. 

     - Obrigado pessoal. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui 

nesta cidade, e poder presenciar tamanho entusiasmo. Fico eu mais 

entusiasmado ainda, quando vejo vocês todos, sem exceção cantando 

minhas músicas. Gostaria de perguntar a alguém aqui da frente, qual 

música gostaria de ouvir agora. Neste momento Raul passa o microfone 

por várias pessoas ali próximas, e para o mesmo perto da boca de maria. 

Você morena bonita, quer ouvir o quê? A garota vai responder, mas Raul 

a interrompe pedindo para que ela suba ao palco para dizer a música e 

ficar a seu lado enquanto ele canta a canção.  Assim acontece. Raul canta 

segurando a mão da moça. Ela até canta um pedaço da música, que por 

sinal é uma composição de X. 

Ao final, ele não devolve a garota ao público. Ele continua interagindo com 

ela, fazendo lhe algumas perguntas. 

     - Você mora aqui nesta cidade menina? Ela responde que sim 

    - Você tem filhos, é casada? 

    - Sim, tenho um casal de gêmeos. 

    - Parabéns, e parabéns também a seu marido por ter escolhido uma 

moça tão linda como companheira. 
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    - Eu não sou casada! Apenas tenho dois filhos. 

    - Mas então quem é o desfortunado, que perdeu a chance de estar ao 

lado de uma princesinha como você. 

   - Ah Raul, você me deixa envergonhada. Essa é uma longa história; mas 

foi alguém que um dia passou pela minha vida, deixando um casal de filhos 

e muita saudade também. 

   - E você tem vontade de encontra-lo novamente? 

   - É só no que sonho todos os dias. 

   - Saiba você maria, que é o sonho dele também. Você não tem ideia, o 

quanto eu ouvi falar de você. Ele também sonhou todos os dias em 

reencontra-la, e eu sou testemunha disso. 

Venha para frente do palco meu amigo, por sinal meu melhor amigo. Aqui 

está Maria. A sua Maria. Traga ao palco as crianças, seus filhos meu amigo. 

X, vem timidamente, olhando fixamente para a moça. Lágrimas caem do 

rosto dos dois. Aquele abraço parece ter fundido dois corpos. Ela sussurra 

em seu ouvido que nunca deixou de pensar nele um só instante. Ele 

retribui dizendo o mesmo. As crianças chegam e juntam-se aos dois. 

Provavelmente não entendem o que está acontecendo. 

Raul retoma o controle do show e começa a cantar uma canção romântica. 

Enquanto os dois, mais as crianças, são levados para o camarim. Raul 

termina a música, conta ao público um pouquinho da história, e finaliza 

dizendo. 

Teremos que cantar as próximas canções, sem um dos músicos. Mas por 

uma boa causa. 

Para entender um pouco do que houve, voltemos. Quando Raul retornou 

para o recinto. Ele deixou o rapaz ali perto do ônibus, pegou Carol, e disse 

a X, que iria dar uma volta na cidade como sempre fazia antes das 

apresentações. Ele foi até a casa de Maria. Bateu palmas, a irmã da moça 
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saiu para atender. Raul pergunta se ela era parente de Maria; a moça 

confirma. Raul então tira o capacete, de imediato ela o reconhece e o 

abraça surpresa. Ele diz precisar falar com ela, que o convida a entrar de 

imediato. Raul e Carol vão querendo saber mais sobre a vida de Maria e 

sobre as crianças, ela vai contando tudo que sucedeu de lá para cá. Raul 

então revela sobre X. A irmã muito emocionada, disse que Maria já havia 

comentado sobre a semelhança entre o pai de seus gêmeos e o moço que 

tocava com Raul, mas achou ser impossível, aquele rapaz que aparecia na 

televisão, nas apresentações, ser o mesmo. Então eles convidam a moça 

para armarem o encontro dos dois. 

X, e maria, são levados por Carol, para o camarim improvisado. Ela deixa 

os quatro ali a sós. X, com a filha e o filho, um em cada braço. Maria ali, 

como a não acreditar no que está acontecendo. Ela diz nunca ter perdido 

as esperanças de reencontra-lo. Ele diz o mesmo. 

       - Meu lindo, fiquei todo esse tempo pensando em você. Não teve um 

dia se quer que eu não me lembrasse do seu rosto. Ainda mais quando os 

gêmeos vieram. Eu olhava o nosso filho e via você. Ele é a sua cara. 

     - Me perdoe Maria, mas eu não lembrava o nome desta cidade. Eu era 

muito inexperiente. Nunca havia saído da minha terra. Mal falava o 

português; mas tenha certeza que eu viveria todos os dias a minha vida 

lhe procurando. Agora estou aqui e não quero nunca mais me separar de 

você. 

E os dois ficam ali um contemplando o outro, tentando recuperar o tempo 

perdido. 

Quando o show finda, todos da equipe, mais Raul, vão ao encontro deles. 

Ali eles fazem uma pequena festa para comemorar o reencontro. Naquela 

mesma noite, Raul e pessoal voltam para São Paulo, mas o rapaz pede 

para ficar na cidadezinha com maria. 

Agora, X terá que enfrentar o pai de Maria. O velho ainda não sabia do 

reencontro. Ele andava dizendo, desde quando trouxe o rapaz, que se um 

dia o encontrasse, iria...bom, deixa para lá! Por ter feito mau a sua filha. 
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Maria estava apreensiva, quanto ao encontro de X e seu pai. Quando 

chegaram do show já tarde da noite, o velho já dormia, sua mãe lhe disse 

que Maria e as crianças iriam dormir na casa da irmã que morava mais 

próximo ao recinto.  Ali o rapaz foi acomodado em um dos quartos que 

estava vazio. 

Manhã seguinte o pai acorda cedo. É domingo. Geralmente aos domingos 

ele dá uma revisada no caminhão, vê óleo, pneus; dá uma geral no bruto. 

Enquanto o homem está ali entretido com o caminhão, X e maria 

acordam, e se preparam para o encontro. X acha melhor eles ficarem ali 

na varanda, e ele ir até onde está o velho, para conversarem, e assim 

acontece. 

O homem está dentro da cabine passando um silicone no painel, quando 

a porta do lado do acompanhante se abre e entra alguém. De início não 

percebe que era X, pensa ele ser um dos filhos, mas quando olha para o 

lado e fixa seus olhos, vê alguém estranho, ele se assusta, e meio sem 

ação, mas ao encarrar o rapaz, percebe ser um rosto familiar. 

    - Bom-dia senhore. 

Quando ele disse senhore; já veio à mente o malfeitor de sua filha. 

   - É você moleque, ou eu estou sonhando? 

   - Não senhore, não está não! Sou eu mesmo. Eu gostaria de conversar 

com o senhor. Dar uma explicação do que houve neste tempo. Contar o 

porquê de eu não ter voltado aqui. 

   - Está bom, vai desembuchando, vamos ver qual é a história que você 

tem para me contar antes que eu siga com o plano de te cortar os... 

E assim x, pede que ele se acalme que irá contar o que houve.  Começa a 

relatar tudo que se passou desde o momento que ele o deixou na marginal 

do tietê. 
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O pai de Maria vai ouvindo a história que conta o rapaz, sem interromper. 

Aos poucos X, percebe que o homem vai se acalmando. No final após ouvir 

tudo que o rapaz tinha para dizer.  

    -  E foi isso que aconteceu senhore. 

O homem de cabeça baixa ao fim da explicação, continua em silêncio por 

um instante, vira-se e disfere um murro no nariz do rapaz.  Com a força do 

golpe, X é arremessado contra o vidro lateral da porta do veículo. O 

homem com as duas mãos o segura pelo colarinho, chaqualhando o rapaz 

que limpa o sangue do nariz que escorre pelo canto da boca. 

   - Essa é apenas uma amostra de meio por cento da raiva acumulada por 

esse tempo; e não pensa que acabou não! Eu continuo querendo fazer o 

que tinha prometido para mim mesmo. Agora desce e vai lavar esse rosto 

para continuarmos a conversa. 

O rapaz meio cambaleante, segue até o tanque de lavar roupas ali no 

puxadinho dos fundos, e começa a lavar o sangue que corre de seu nariz. 

Maria e sua mãe ao verem o rapaz, vão ajudá-lo. 

Ali do lado está o homem de cabeça baixa. A mãe de maria o repreende 

dizendo: 

     - Olha o que você fez, quebrou o nariz do rapaz. 

     - Ele deve se dar por satisfeito, de ainda continuar com o saco no meio 

das pernas. 

O homem vai ali para a varanda, senta-se em um dos cadeirões que estão 

espalhados por lá. Fica cabisbaixo. Enquanto isso, Maria e sua mãe fazem 

um curativo no nariz do rapaz que ainda sangra um pouco. 

Algum tempo depois o homem continua sentado. X, com um chumaço de 

algodão no nariz, preso com esparadrapo, vai até a varanda e senta-se ao 

lado do homem, que continua calado olhando para o chão. 
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    - Senhor, eu sei que tens a sua razão de estar assim; mas pensa que 

poderia ser pior. Eu poderia nunca ter aparecido. Eu fiquei esse tempo 

todo tentando identificar onde e qual era essa cidade, mas não me 

lembrava.  Não teve um dia se quer que eu não pensasse em maria. Ontem 

foi o dia mais feliz da minha vida, pois eu reencontrei a pessoa que eu 

quero viver e amar para o resto da minha vida, ainda mais agora que 

ganhei de Deus o presente que eu mais pedi nesses últimos anos, que foi 

encontrar sua filha. Pedi um e Deus me deu três. 

     - Você não sabe de nada moleque! Não sabe a dificuldade que 

passamos para sustentar Maria e as duas crianças. As coisas por aqui estão 

muito ruins. Eu não estou conseguindo pagar o financiamento do 

caminhão e da casa, estou quase perdendo para o banco o meu 

instrumento de trabalho e a casa, e agora me aparece você, que 

provavelmente vai ser mais um para encostar e eu ter que sustentar. É 

bom você ficar ciente que se eu perder o caminhão, vou ter que voltar a 

trabalhar na roça, e se ficar vai ter que ir junto. 

       - Senhor, não precisa se preocupar com Maria e as crianças, eu 

pretendo leva-los para São Paulo comigo. 

Ontem à noite eu conversei com sua esposa e Maria, e elas me contaram 

das dificuldades que vocês estão passando.  Eu posso ajuda-los. 

      -  você não entendeu nada moleque! Estou falando de muito dinheiro. 

Além do mais, não posso deixar você levar minha filha e as crianças. Pelo 

menos aqui eles ainda têm o que comer. 

     -  senhor, acho que quem não entendeu foi o senhor. Eu disse que 

posso ajudar. Quero que pegue os carnês de financiamento da casa e do 

caminhão, e amanhã assim que o banco abrir, iremos ver o que posso 

fazer. 

O homem sai balançando a cabeça e dizendo. 

       - Você é um sem noção mesmo! E volta para onde está o veículo e 

continua ali mexendo no bruto. 
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A hora do almoço chega, e como todos os domingos, os outros filhos vem 

para se reunirem. Cada um traz um prato pronto, pois do jeito que as 

coisas estão, não dá mais para bancar almoço para todos. Sua esposa vai 

até o caminhão e o chama para vir almoçar com o pessoal, mas ele mal 

responde, dizendo que depois vai, mas acaba não indo. O assunto do 

rapaz ter voltado, ainda não lhe sai da cabeça. 

 Logo depois de todos almoçarem, um dos filhos vai até seu pai e tenta 

acalmar o velho, que ouve tudo, mas pouco diz. A tarde chega, a noite 

também. O homem que sempre aos domingos gosta de assistir televisão, 

antes de dormir, dessa vez se recolhe mais cedo sem muito dizer. 

Na manhã seguinte, quando Maria acorda x, ele pergunta as horas, ela 

responde ser mais de dez. Ele se assusta, e diz estar na hora de ir ao banco. 

Maria informa que seu pai já saiu para o serviço, mas que provavelmente 

voltará cedo pois há pouco trabalho. 

X, procura a mãe de Maria e lhe pergunta se ela pode ir ao banco com ele 

para tratarem dos financiamentos. Ela responde que não intende muito 

bem desses assuntos, mas que irá com o rapaz.  Pega os carnês que ela 

mesmo guarda em uma bolça no guarda roupas. X, maria e a mãe se 

dirigem ao banco. Chegando lá, ele solicita falar com o gerente, que os 

deixam esperando por quase uma hora. Ele pede para calcularem o valor 

de cada um dos financiamentos, e fala do desejo de transferi-los para seu 

nome. Pouco tempo depois um funcionário traz o solicitado pelo rapaz. 

Ele pede para o gerente verificar o saldo de sua poupança que por sinal é 

o mesmo banco que possui a conta. 

O gerente se assusta e olha admirado para ele. Quanto ao valor de seu 

saldo, nem mesmo X tem noção de quanto tem, pois, quase toda semana, 

recebe cheques do trabalho com Raul e da gravadora. 

   - Nossa rapaz! Você tem muito dinheiro em sua conta. Isso dá para quitar 

o financiamento da casa e do caminhão, umas dez vezes. 

    - Então senhor eu gostaria de pagar. O senhor vê o que é preciso? 
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   - Não precisa muita coisa não! Faremos a transferência e depois é só 

trazer o titular do financiamento para vir assinar os papeis.  Só preciso de 

umas duas horas para preparar a documentação. 

   - Está bom senhor, voltaremos depois do almoço, lá pelas duas da tarde. 

Os três saem do banco. No semblante das duas, é só felicidade. Maria por 

ter de volta X. Sua mãe, pelo alívio de ter o financiamento findado e de 

saber que agora a casa e o caminhão eram deles de verdade. 

Eles passam ali na sorveteria perto da matriz, tomam um milk-shake para 

comemorar. Saem e vão descendo a rua, rumo a casa; quando dobram a 

esquina, já visualizam o caminhão parado em frente à residência. O pai de 

Maria está ali na varanda e continua de cara fechada. Antes que sua 

esposa lhe diga algo, ele vai logo dizendo: 

    - Agora deu de bater perna, nem começou a fazer o almoço ainda! E 

para vocês dois aí; aqui ninguém está com a vida ganha não, para ficar 

batendo perna! 

Elas passam pelo homem sem nada responderem. X por sua vez, senta-se 

ali ao lado do velho e lhe informa, que as duas da tarde, eles terão que ir 

ao banco, para que ele assine a quitação dos dois bens. 

    - Você está de brincadeira comigo moleque? 

    - Não senhore, eu estou dizendo a verdade. Eu já fiz o a quitação dos 

carnes da casa e do caminhão. Agora é só o senhor ir comigo para que 

assinemos os papeis. 

    - Olha aqui a carta do banco que estava no correio, dizendo que o prazo 

de pagar o caminhão acabou, que ele já está com pedido de busca e 

apreensão. 

     - Sim senhore, mas o gerente do banco já pediu para desconsiderar essa 

carta, agora que já foi quitado. 
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O homem sem nada dizer vai até a cozinha, enquanto o rapaz continua na 

varanda. 

    - Vocês estão brincando ou aprontando comigo? 

    - Não meu velho, responde a mãe de maria. Nós fomos com menino ao 

banco e ele deixou tudo acertado, é só você ir até lá para assinar a 

quitação. E tem mais. Nós ouvimos o gerente dizer a ele, que o saldo em 

sua conta, daria para pagar umas dez quitações da nossa dívida. 

   - Onde esse moleque arranjou tanto dinheiro. Vou descobrir isso já. 

 Quando ia saindo, sua esposa e filha o chamam de volta e começam a 

explicar toda história do rapaz. Que ele toca na banda de Raul e que ganha 

muito dinheiro com as composições. O homem foi ouvindo e indagou no 

final. 

     - Mas essas baboseiras dão tanto dinheiro assim? 

     - Não sei pai! Só sei que ele pagou nossas dívidas e que eu estou me 

preparando para ir com ele, inclusive ele quer que o senhor e a mãe vão 

junto para conhecer seus pais. 

    - Mais isso, eu vou mesmo. Quero saber exatamente para onde você 

estará indo. 

Logo no começo da tarde o rapaz procura seu futuro sogro, dizendo ter 

chegado a hora marcada com o gerente. O homem sem nada responder, 

põe seu chapéu e partem rumo ao banco. No caminho do estabelecimento 

financeiro, o rapaz tenta puxar conversa com a pai de maria. 

    - Nossa, a cidade deu uma mudada desde que eu passei por aqui, né? 

    - Para mim está a mesma coisa. 

Segue os dois sem se falarem, e assim chegam ao banco. O rapaz vai até o 

gerente que o já os levam para um lugar reservado. Lhes informa que os 

papeis já estão prontos e que só faltam as assinaturas dos dois. 



X. O Homem mais feliz do mundo 
 166 

O pai de Maria fica só observando o tratamento do gerente para com o 

rapaz. Ainda mais que depois que ele saiu do banco com a Maria e sua 

mãe. Duas atendentes que estavam no show de Raul, reconheceram o 

rapaz. 

No final o gerente dirija-se ao homem, dizendo: 

     - O senhor esteve aqui a uns três meses tentando financiamento de um 

veículo para seu filho, não foi? 

    - É foi. Mas o senhor não quis muita conversa não! 

    -  É, mas agora as coisas mudam. Já que o financiamento está quitado, 

podemos voltar a conversar sobre o assunto. 

    -“ Brigadu. Precisa mais não”! 

“Ok”, tenham um bom dia, e se precisarem, estaremos à disposição. 

Algumas pessoas rodearam o rapaz, ali ainda dentro da agência, fazendo 

muitas perguntas sobre Raul. 

Logo eles conseguem sair do banco, e começam a descer a rua. O homem 

ainda calado. 

     -  o senhor ainda está querendo comprar a vam? 

     - É meu filho que está parado, que estava querendo uma, para montar 

um carro de lanches. 

      - Senhore eu vou deixar uma folha de cheques para o senhor comprar 

esse veículo para seu filho trabalhar. 

     - Precisa não! Você já gastou muito dinheiro por hoje. Eu nem sei como 

vamos te pagar. 

    - Não se preocupa não! É um presente meu. 
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    - Presente? 

    - Sim um presente. Eu sou muito grato por terem cuidado tão bem dos 

meus filhos. É o mínimo que posso fazer. E pode ver hoje ainda o carro 

para seu filho. Eu faço questão. 

Os dois caminham; quando passam em frente a uma loja de carros 

seminovos. O rapaz visualiza dois veículos tipo vam. Na verdade, essa 

época ainda não era vam; era perua Kombi mesmo. 

   -  olha senhor essa eu acho que serve para lanche. 

   - Não! Essa é quase nova. Para lanche pode ser uma velhinha mesmo. 

Assim os dois entram na loja de carros usados. O rapaz se dirige ao 

vendedor. Informa o interesse em compra-la. O homem diz que podem 

experimenta-la. E assim eles o fazem. A bichona estava “zerada”, novinha 

em folha. 

    - Senhor, vamos comprar essa. 

    - Vocês não querem nem saber o valor. 

    - Só esperamos que seja o valor justo, responde o rapaz. 

Ele faz os cheques e entrega ao vendedor.  Ele responde que eles podem 

voltar no finalzinho da tarde para pegar o veículo. É só o tempo de o 

cheque ser descontado. 

Os dois saem da loja, e dessa vez o pai de maria já está com uma cara 

melhor, e até puxa conversa. 

    - Meu filho vai se surpreender. Há muito tempo ele vem sonhando com 

uma perua para lanches. Ele viu na cidade vizinha, e aqui ainda não tem! 

    - Que bom senhor. Espero que dê certo. 
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Os dois chegam em casa e ficam por ali pela varanda mesmo. A intimidade 

já começa a florescer entre os dois. 

O homem faz algumas perguntas sobre como foi em São Paulo, depois que 

ele o deixou na marginal do Tietê. 

X, vai se empolgando e conta tudo que viveu até então. 

O pai de maria começa a ser nostálgico e passa a contar de quando vieram 

para lá. De como foi quando maria nasceu. O homem já era outro. E 

poucas horas separavam aquele desse outro, já bem mais simpático. 

Eles ainda conversam, quando o vendedor encosta a perua na frente da 

casa e bate palmas. 

    - Boa-tarde. Eu fiz questão de vir trazer o carro pessoalmente. Os 

documentos estão aqui já reconhecidos firma. Agora é só transferir para 

o nome. Tenham um ótimo dia. 

Maria e sua mãe ouvem a conversa e saem na varanda para entender o 

assunto da tal perua. 

    - Nossa! Eu ouvi bem? O meu marido comprou uma perua? 

    - “Não muié”! Foi o rapaz aí que comprou para o nosso filho vender os 

lanches que ele tanto quer. Eu disse que ele já tinha gastado muito 

dinheiro, mas ele quis comprar assim mesmo. 

As duas saem e deixam os dois continuarem a conversa que vinham tendo. 

Pela fresta da vidraça, mãe e filha observam os dois. Maria até comenta, 

que o pai já até esta sorrindo. 

Os dois vão até a perua, abrem as portas, vasculham tudo pelo veículo e 

por fim entram e saem juntos. O velho convida o rapaz para irem até a 

casa do filho, que mora a alguns quarteirões dali, para contar a novidade. 

No caminho, X fala ao sogro que ele pode usar a perua para irem a São 

Paulo e como o veículo é grande vai dar para levar as coisas de maria.  
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    - Na volta o senhor a entrega para seu filho. O homem concorda, e assim 

estacionam em frente à casa. 

O rapaz ao ver o veículo estacionar em frente, vai logo saindo para ver de 

quem se trata. Ele se surpreende ao ver seu pai descendo da direção. 

     - “Ué pai”! Onde arrumou essa Kombi? 

     - Comprei para vender lanches; vou fazer isso antes que alguém tenha 

essa ideia.  

O filho não entendeu bem, fez uma cara de sei lá.  Brincadeira filho, ela foi 

comprada para você montar seu carro de lanches. 

   - Para mim pai? Mas como conseguiu? Outro dia fomos ao banco fazer 

um empréstimo e não de certo, além do senhor estar quase perdendo o 

caminhão. 

   - Pois é, nos deram uma forcinha, o caminhão e a casa já estão pagos.  

 O filho continua indagando ao pai, ele então conta como foi que as dívidas 

foram quitadas. 

O rapaz começa a chorar e abraça o pai e em seguida abraça o futuro 

cunhado, agradecendo por estar ajudando a realizar o seu sonho. 

Eles passam a tarde, dando voltas de Kombi, indo de lugar em lugar. A 

noite um jantar maravilhoso feito pela mãe de Maria, reuniu toda a 

família, para comemorar o reencontro de dela e X, e para se despedirem 

também, pois no dia seguinte ela irá com ele para “sampa”. 

Após o jantar maria e X, ficaram até tarde ali na varanda grudadinhos. Ele 

fala do desejo de ir até a cachoeira, onde se amaram pela primeira vez, e 

a única também! 

Eles combinam com os velhos que irão sair só depois do almoço, e que na 

parte da manhã irão a um certo lugar. Os pais não fizeram objeção e 

concordaram. 
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Manhã seguinte, os dois levantam, tomam o café e saem pedalando. As 

bicicletas ainda são as mesmas. Chegam ali na casa da madrinha, agora 

um pouco já mais debilitada pela osteoporose. A senhora está ali na 

varanda em uma cadeira de rodas, tomando um sol. 

    - Bom-dia madrinha. Podemos dar uma volta lá na cachoeira? 

    - Pode sim, mas quem é o “gajio”? Se não me falha a memória, parece 

ser o lourinho que você diz ser o pai de seus filhos e que se escafedeu. 

    -  isso mesmo madrinha, é ele. Ele apareceu e vamos nos casar. 

    - Não! Não! Não! Vocês não sairão daqui sem me explicar essa história 

direito. E lá vai os dois perderem uma meia hora, mais ou menos, para 

contar tudo outra vez. 

Os dois falam tudo e saem apresados rumo ao riacho, onde há a linda 

queda d´agua. 

Ali chegam. A mesma pedra coberta pelos mesmos arbustos, parecem 

ainda esperar pelos dois. Ele puxa Maria para junto de seu corpo. Eles 

parecem um só corpo, uma só alma. Até o vento fresco parece conspirar 

para o momento. Bom daí em diante, pelas próximas horas. Não precisa 

nem falar, né! 

    -  filha isso são horas, eu e seu pai já estamos prontos desde o meio dia, 

e já são mais de duas, estávamos muito preocupados com vocês. Os dois 

apenas dizem que estavam na casa da madrinha, e já começam a se 

preparar para partirem. 

Pouco tempo depois, eles já estão dentro da Kombi rumo a São Paulo. Os 

dois pombinhos ficam ali no último banco do veículo grudadinhos o tempo 

todo. Enquanto isso os pais da garota no banco intermediário, se distraem 

brincando com as crianças, o irmão de maria e quem dirige o carro.  

Poucas horas depois, já estão na marginal do Tietê. O sogro vira-se para o 

rapaz, mostrando o posto, logo ali a frente da ponte da freguesia do Ô, 

onde eles haviam almoçado antes de tê-lo deixado naquele ponto de 
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ônibus. O velho comenta baixinho com sua esposa, dizendo que achava 

que nunca mais iria encontrar o pai de seus netos. E olha só o destino, 

estavam todos ali, rumo a nova morada da filha. E ainda mais, tudo melhor 

do que eles planejaram. As contas pagas e a filha encaminhada e feliz. 

X, vai orientando o cunhado. Entra rua, sai rua, dobra esquina, sobe e 

desce.  

    - Já estou tonta de tanto virar e entrar rua, comenta Maria a seu amado.   

    - Já estamos chegando, minha princesa.  

A garota até esquece o mal-estar e vai as nuvens com o tratamento. “  

     - Minha princesa”, gostei disso!  E paga o tratamento com um beijo. 

    - É aqui, chegamos. Pode parar em frente aquele casarão ali.  

Todos dessem. O sogro e a sogra dão aquela visualizada para um lado e 

outro da rua. Todo aquele movimento da rua Aurora. Muita gente 

transitando para lá para cá. O sogro chega a comentar com o rapaz. 

-  movimentado aqui, né! 

X, só responde apenas que. 

- Um pouquinho, mas é tranquilo. 

Pensa ele, só espero que ele não queira dar uma volta a noite. É que a rua 

Aurora fica bem num local que era chamado de boca do lixo. Não era bem 

naquele ponto, mas logo a baixo voltando para estação da luz, o 

movimento noturno era bem badalado. As prostitutas e travestis faziam 

ponto por toda aquela região.  

X, toca a campainha da entrada lateral. Zu que o vê pela janela, desce para 

dar um beijo no rapaz e o trata de meu filho. X, apresenta a amiga a todos. 

O sogro comenta no ouvido da esposa. 
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   - Poxa, pensei que era a mãe do rapaz... 

  - Estranha essa amiga do nosso genro, comenta a mãe de Maria. 

Logo descendo a escada, vem a mãe verdadeira, que vai logo abrindo o 

portão e abraçando o filho. 

    - Se você demorasse mais um dia, eu iria atrás de você meu lindo. 

Raul e Carol, haviam passado lá, para avisa-los sobre a estadia do rapaz a 

cidade do último show. Já tinha contado de Maria, mas não tinha avisado 

sobre os dois netos. 

  - X, logo apresenta maria a sua mãe, e resto da família também. 

  - E essas duas crianças lindas quem são? Pergunta a mãe de x, sorrindo, 

ainda ali no portão. 

    - X, sem responder, muda de assunto fazendo outra pergunta a mãe. 

    - Vai deixar as visitas e a mim aqui plantados no portão ou vai convidar-

nos a entrar. 

   - Desculpa filho, é emoção a cada vez que te vejo. Vamos entrando 

pessoal.  

E todos sobem a escada e adentram a residência. A casa que tomava todo 

andar superior do casarão, era muito espaçosa e muito bem mobilhada. 

X, havia deixado tudo ali muito chique. Quartos não faltavam, a sala era 

ampla e emendada a cozinha, que era de cinema. 

Eles entram ali. Maria e os pais olhando para todos os cantos, 

contemplando o bom gosto e o aconchego do espaço. 

Sua mãe já distraída com as crianças, pegando-lhes alguns bombons.  

Volta para eles e pergunta sorrindo quem são aquelas belezuras de 

crianças. Uns olham para os outros, mas ninguém responde. 
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X, toma a dianteira e pergunta a mãe. 

    -  olha direito. A senhora acha que se parece com quem? 

A mãe olha para todos ali, mas não acha parecido com ninguém; ainda 

mais que Maria era branca pendendo para morena. Os pais da garota da 

mesma cor. Então sua mãe brinca sem desconfiar de nada. 

   -  Bom meu filho, de todos aqui, o que mais eles se parecem, seria com 

você; pois é o único lourinho de olhos claros que tem nesta sala.  Assim 

que disse aquilo, ela percebe que foi meio indelicada e tenta concertar. 

   -  Bom, se parece um pouco com maria também. 

    -  Mãe. Realmente são filhos de maria.  

Não continua o assunto e pede para a mãe chamar o pai para vir conhecer 

Maria e sua família. Ela vai até onde está seu marido que cuida de umas 

plantas ali no grande terraço dos fundos. 

    -  Oi meu bem; quem era na campainha? 

    - Nosso filho que chegou. 

O pai de X, levanta-se perguntando o porque ele não lhe veio dar um beijo. 

Trouxe a tal Maria como Raul havia dito? 

    -  Sim meu amore. Ele está lá na sala com ela, e os pais.  A me esqueci. 

Os filhos dela também. 

   - Filhos dela!  Ela tem filhos? 

   - Sim, dois. É um casal de gêmeos. São as coisas mais fofas do mundo. 

  - Poxa! Mais já com dois filhos. Bom se é quem ele escolheu para viver; 

vamos lá conhece-los. 
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Quando os dois aparecem na sala, logo as crianças já veem de encontro a 

mãe de X, pedindo-lhe mais chocolates. A menina que mais desenvolta 

que menino que é mais tímido. Pega os chocolates, fica com três e dá um 

a seu irmão. Quando é corrigida pelo pai de X.  

   -  Não, não. É dois para cada. 

A menina vira-se para ele e surpreendentemente com aquela vozinha 

meiga e fina, lhe pergunta: 

   - Você é o meu outro vô? 

O homem faz aquela cara sem saber o que responder, olha para a esposa, 

mas continua sem nada dizer. Pega a garotinha no colo e dirige-se para 

cumprimentar o resto do pessoal que está na sala. X, apresenta primeiro 

maria. 

   - Pai essa é Maria de quem eu tanto lhe falava.  E esses são seus pais. 

O homem cumprimentou a todos, ainda com a menina no colo. 

Voltou-se para Maria e disse: 

   - Ainda bem que ele te encontrou. Eu não aguentava mais, todos os dias 

esse menino falar em te achar; e complementa. Seus filhos são uma graça. 

Maria respondeu agradecendo e dizendo para o homem. 

   - Realmente, os seus netos são lindos, e são a cara do seu filho. Ele olha 

para sua esposa que já está com o outro lourinho no colo também. 

Nesse instante X, aproxima-se dos pais e conta que eles são seus filhos. 

Perde ali alguns minutos explicando como isso foi possível. 

A empatia dos avós com as crianças foi instantânea. Foi tanta gente 

chorando, que parecia até velório. 
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    - Não, não! Fui mal nessa. Não parecia velório! O choro era de emoção. 

Foi, foi emocionante, aquele momento. O rapaz chega a uma cidade, sem 

filhos, e sai com dois. Seus pais não tinham netos, de repente ganham um 

casal. Foi lindo. 

Todos ficam por ali conversando, para se conhecerem melhor, cada um 

dos compadres e comadres, contando suas histórias de gente simples, 

vinda da roça. 

X, anda pela casa com maria, lhe mostrando tudo por ali. Ela fica 

encantada com o quarto dele, ele é amplo e de muito bom gosto. Ele diz 

a sua amada que de agora para frente, aquele será o cantinho dela e das 

crianças.  Ficam por ali planejando onde ficará a caminha dos filhos. 

Maria vira e mexe, vai para a janela, ela observa o movimento da rua lá 

embaixo. Fica encantada com a visão de tantos prédios. 

   - Meu lindo. Nós vamos ficar dentro deste quarto o tempo todo, dia e 

noite nos amando. 

  - Bem...não é bem assim. Eu viajo muito. Fico muitos dias fora em turnês 

com Raul.  Espero que um dia, a gente comece a passar todo o tempo 

juntos, mas por enquanto isso não vai ser possível. 

Maria fica séria, como a dizer, ter gostado nem um pouco das futuras 

ausências do amado, mas o que ela disse foi o inverso disso. 

  - Sem problemas, meu príncipe. Eu vou estar sempre te esperando 

ansiosa. Eu tenho dois pedacinhos de você, para matar a saudade sua, 

quando estiver na estrada. 

Neste instante chega as duas crianças discutindo a divisão de um bom. 

Cada um pega um dos pirralhos no colo, tentando apaziguar a discórdia. 

   - Diz Maria a seu amado. De agora para frente você vai ver muito essa 

situação. Os dois brigam o tempo todo, mas eles se amam também. 
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 A pequena Maria Inês no colo do rapaz, o acaricia no rosto, e lhe faz uma 

pergunta. 

    -  você é mesmo meu papai? 

    - Sim eu sou. 

    - Que bom eu nunca tive um. 

E olha para seu irmão do lado no colo da mãe e diz: 

  -  Ele é só meu papai, de você não!  E recomeçam a discussão. 

A mãe de X, logo os chamam para a sala, dizendo ter visitas. Era Raul e 

Carol que estavam lá para completar a alegria de todos. 

  -  E ai bicho! Você parece que está com cara de bobo. O que está 

havendo? E todos caem na risada. 

A mãe de Maria, olha para Raul fixamente, Raul percebe. Dirige-se a ela e 

pergunta se está bem. Ela responde que sim, mas nem acredita que ele é 

de verdade que está ali. E comenta.  

    - A gente vive lá naquele “oco de mundo”. Vê os artistas só pela 

televisão e acha que nunca vai ver um de perto. Raul abraça a mulher e 

brinca. 

  - Nós somos iguais a todo mundo. Ronca, fede se não tomar banho, faz 

número um e dois também. 

   - É... Mais eu nunca vi um de perto antes. Ainda mais o Raul que a gente 

vê na televisão o tempo todo, e houve no rádio todos os dias. 

Raul, X e Carol, vão para o lado onde há uma pequena saleta, para 

tratarem de assunto relacionado ao trabalho. Eles falam da finalização do 

disco novo. Raul pede ao rapaz que tome frente aos ensaios com a banda, 

pois precisa acompanhar Carol até a fazenda, para que ela possa auxiliar 

seu pai nos negócios, ainda mais que ele não anda muito bem de saúde. 
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Na sexta eles terão que retomar a agenda de apresentações. Serão mais 

alguns dias na estrada. 

X, acompanha o casal até o portão. Raul e Carol se equipam e ele sai 

acelerando sua Black já rumo ao interior. X, sorri e pensa consigo mesmo; 

que bom ver Raul ter trocado o cigarro e o conhaque que os acompanhava 

o tempo todo, por Carol, que passou a ser o seu vício. 

Ele volta para cima, onde os sogros e os pais se entrosam no bom papo. 

A tarde chega e com ela a noite. A mãe de rapaz faz um lindo jantar para 

todos. Dia seguinte o papo continua. Todos saem pela manhã para darem 

uma volta pelo centro para apresentar a cidade para a família de Maria. 

Todos estão encantados com “sampa”. 

X, se aparta do grupo, pois tem ensaio na casa de Raul, mas leva Maria 

consigo. Ela fica ali admirada com os ensaios, nem acredita no que está 

acontecendo. A cada assunto ele se volta para sua amada. “São só 

beijinhos que voam”. 

Raul chega à casa do sogro, que ainda não assimilou bem-estar perdendo 

sua filha para ele. Carol beija o pai, que está de cara meio amarrada. Raul 

também o cumprimenta e tenta puxar assunto, mas o velho não lhe dá 

muita bola não! Ele se volta para Carol e parece nem notar a presença de 

Raul. O velho fala na orelha de Carol. 

   - Porque você trouxe ele? Poderia ter vindo sozinha. 

   - Pai, é que Raul está pensando em comprar mais terras por aqui e 

gostaria de umas dicas sua. 

  - Tenho dica nenhuma para dar a ele não! 

  - Calma seu velhinho ranzinza mais lindo do mundo. Ele só que ser seu 

amigo. E o senhor precisa se acostumar, pois nós estamos namorando. 

  - O que? Namorando? 
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Aquele não era o genro que ele sonhara para Carol. Aí foi que o homem 

fechou a cara de verdade. 

Carol falava com seu pai, mas ele mal respondia. 

Raul então se aproxima de seu Romão e puxa assunto sobre a ideia de 

comprar mais terras. 

Seu Romão então pensa um pouco. Nesse espaço de tempo lhe veio à 

cabeça. Outro dia eu achava que Carol não gostasse de homem. E hoje ela 

está dizendo estar apaixonada. Não é bem a pessoa que eu planejei para 

ela, mas esses artistas hora estão com um, hora estão com outro. Isso vai 

passar; pensa ele. 

Então seu Romão começa meio que tímido e sério entrar no assunto que 

Raul puxara. 

     - Eu acho que você tem que comprar mesmo, quanta terra puder. Esse 

é o melhor investimento. Veja eu por exemplo. Quarenta anos atrás 

comprei aqui um pedacinho de terra, e hoje, quase a metade desse 

município me pertence. Sempre tem gente me oferecendo propriedade e 

eu vou te indicar as melhores. Eu já parei de comprar. Não estou dando 

de conta de administrar nem as que já tenho. Ainda mais que passaram a 

unha na minha filha. Raul sorri e tenta dizer o contrário. Que sua filha está 

sempre à disposição quando ele precisar e que ele Raul também. 

Neste momento Carol vem meio que cambaleando do escritório, e ao 

chegar em frente aos dois, vira-se rapidamente e suja o lindo tapete 

marroquino da sala. Ambos acodem Carol que não se sente muito bem. 

Tentam dar-lhe uma agua, mas a garota vomita ainda mais. Raul e seu 

Romão resolvem leva-la ao hospital, pois ela ainda não está bem. 

     -  Deve ser essa correria de vocês por aí a fora Raul. Isso deve estar 

acabando com a saúde dela; comenta o velho enquanto esperam ali na 

recepção, Carol entrou para atendimento e aguarda os resultados dos 

exames que o médico solicitou. 
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Logo depois o médico chama os dois para verem a moça que está em um 

leito. Informa o doutor, que ele havia lhe dado um calmante e que ela iria 

dormir por mais algum tempo. 

    - Mas então doutor, os resultados já saíram? O senhor já descobriu o 

que ela tem. 

O médico responde que mais ou menos já sabem, mas precisam esperar 

ela acordar para que conversem juntos. E antes que eles fizessem mais 

perguntas, veste de volta a máscara e sai apressado. Isso preocupou-os 

ainda mais. 

     - Você é o culpado por minha filha estar doente. Vocês passam as noites 

acordados, não dormem direito. Essa vida desregrada que vocês levam, 

deve estar acabado com Carol. 

Ainda mais ela, que nunca adoeceu. E o velho continuou por mais uma 

hora blasfemando contra Raul; e ele quieto sem nada responder. Até que 

a atendente informa aos dois que o médico quer vê-los, e que é para eles 

se encaminharem ao quarto que a moça está. Assim eles o fazem. Ao 

entrar no quarto, o médico ali já se encontra. 

Os dois se dirigem a Carol, disputando quem a beija primeiro. 

    - Mas então doutor o que aconteceu com minha filha.  

O médico faz um silêncio antes de responder, dá uma franzida no rosto. 

   - É grave doutor o que minha filha tem? 

   - Quase isso! Responde o médico. 

   - Como assim? Desembucha. 

   - É que não é grave...na verdade é gravidez. Sua filha está grávida. 
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O velho olha para Raul com aquela cara de aliem o oitavo passageiro. Na 

verdade, esse filme só iria sair muitos anos depois, mas é só para ilustrar. 

Ele parte para Raul e o pega balançando pelo colarinho. 

    - Seu filho da p.... O que você fez com minha filha? Raul nem dá ouvidos 

ao velho. Espera paciente seu Romão o chacoalhar, volta-se para Carol e 

a abraça. 

E os dois choram um choro de alegria. Seu Romão fica ali observando os 

dois abraçados e felizes com aquela notícia. Ele olha fixamente os dois, 

sem saber o que pensar ou dizer. Carol o olha, abre os braços e o chama. 

     - Vem cá papai, me dá um abraço.  Agora nossa família não vai, mas se 

resumir em o senhor e eu. Tem mais alguém a caminho. Seu Romão, nada 

responde e sai lentamente da sala e senta-se ali no sofá da recepção. Fixa 

os olhos para o chão e fica ali catatônico por um tempo. Uns trinta 

minutos depois vem Raul e Carol que já havia sido liberada pelo médico. 

   - Vamos papai, o doutor já me deu alta. 

Ele levanta-se e sem dizer nada, vai junto para a caminhonete que ele 

mesmo dirige. Carol pede para dirigir, pois ele parece não estar bem. Ele 

vai lhe passando as chaves, quando recolhe a mão e diz a filha: 

   - Você não pode dirigir neste estado! 

   - Papai, eu estou grávida, não doente! 

Então ele vira-se para Raul, e lhe diz; 

   - Toma a chaves, guia você. 

Raul não sabia dirigir. Apenas pilotava moto. 

    - Papai Raul não sabe guiar carros! Ele só anda de moto. 

   - Não acredito! Um homem que não sabe dirigir, e ainda vai ser pai do 

meu neto. Que decepção. 
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Carol e Raul sorriram e balançaram a cabeça. Vamos seu velho ranzinza, 

diz a filha meigamente a seu pai. Todos vão ali no veículo, mas o silêncio 

era geral. Pouco se dizia, mas o pouco que se falava, não se tocava no 

assunto da gravidez. 

Ao chegarem a casa, o velho entra calado, se recolhe a seu quarto. Raul 

se despede de Carol, diz que vai ver sua família. Pergunta se ela não quer 

ver com seu pai, sobre as dicas nas compras de terra. Ela acha melhor 

deixar o assunto para outra hora. Ele sai e já na saída da casa de seu 

Romão, logo à frente do portão, algumas pessoas ali, impedem que Raul 

saia com a moto. Alguém viu ele chegando e logo a notícia se espalha. 

Eram algumas meninas querendo autógrafos e tirar fotos com o ídolo. 

Raul atende as solicitações e logo se livra do grupo. 

Carol por sua vez, procura o pai, e já começa a falar de negócios. O velho 

vai respondendo tudo com tremenda empolgação. Carol até se 

surpreende. Esperava ver o pai, jururu, como ele havia entrado no quarto. 

Então ela arrisca a perguntar se ele sabe de terras boas para comprar, pois 

Raul havia pedido ajuda dela, e que ela já vinha administrando o dinheiro 

dele a algum tempo. 

     - Raul deixou o dinheiro dele em suas mãos? 

     - Sim pai. Desde que fui trabalhar com ele, eu venho cuidando de todo 

seu dinheiro. 

     -  E ele tem muito? 

    -  Muito mais do que o senhor possa imaginar. Raul é um sucesso. Entra 

dinheiro de todos os lados. Publicidade na televisão rende muito, e como 

ele é o ídolo da vez, há muita procura de empresas para vincular seus 

produtos a sua imagem. Os shows então junto com os discos vendidos, 

são o que mais rende. 

    - É..eu tenho visto muito aquela barbichinha na TV. E no rádio então, só 

se ouve aquelas baboseiras que ele canta. Parece mesmo que ele confia 

em você; deixar tudo que tem em suas mãos. 
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      - Então papai, nós nos amamos e a confiança um no outro é primordial. 

      - Minha filha. Mas a imagem que ainda eu tenho de Raul, é daquele 

garoto arruaceiro que vivia arrumando confusões pela cidade. Jamais me 

passou pela cabeça que um dia ele poderia vir a ser o pai do meu neto. 

     - Realmente papai, quando reencontrei Raul, essa era a mesma imagem 

que eu tinha dele. Mas acho que eu consegui muda-lo, e depois que nos 

conhecemos melhor, percebo que ele também está conseguindo me 

mudar. Antes eu não conseguia ver nada de interessante nos rapazes; 

principalmente naqueles pretendentes que o senhor me arranjava. Mas 

com Raul é diferente, nós somos muito parecidos, gostamos quase que 

das mesmas coisas. Nem eu mesma sabia que poderia me afinizar tanto 

com alguém. 

     X, e a família de Maria, juntamente com seus pais, já rondaram todo o 

centro de São Paulo. Foram a 25 de março, estação a luz e praça da sé. 

Todos estavam encantados com a beleza e a grandiosidade da cidade. A 

mãe de Maria nunca havia estado em São Paulo, apesar de morar tão 

perto. O pai conhecia apenas de passagem, já que era comioneiro. Mas 

quem se deliciavam mesmo, eram os pais de X, que ainda timidamente 

evitavam sair de casa. Tinham medo de se perderem na cidade que não 

dorme. 

Os pais de Maria juntamente com o irmão, tinham que ir embora, então, 

passaram aquela noite aproveitando bem. Foram em uma pizzaria, e ali a 

felicidade existia sim! 

No dia seguinte se foram logo de manhãzinha. Na despedida, Maria e sua 

mãe choraram muito. X, fala para os sogros, que ficará por alguns dias na 

estrada com Raul, mas quando voltar, levará Maria para “mamar” um 

pouco. 

Raul por sua vez volta no dia seguinte logo de manhã, vai levar Carol para 

ver umas terras que ele quer comprar. Os dois tomam café juntos, quando 

seu Romão aparece arrastando uma das pernas. 
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    - Acho que estou ficando velho. Essa perna insiste mesmo em não 

querer acompanhar a outra. E aí Raul. Vai atrás de comprar mais terra? 

Tem alguma coisa em vista? 

   - Até tenho, seu Romão, mas não tenho muita experiência, neste tipo de 

negociação. 

    -  Eu vi mesmo que não! Outro dia eu te vendi as piores terras que tinha 

e você ainda pagou muito por elas, mas em recompensa, eu vou sair com 

você para ajudá-lo. Já fiz alguns contatos, e além do mais eu conheço essa 

região como a palma de minha mão. 

   -  Que coisa feia pai! Enrolando os outros. 

Todos caíram na gargalhada. Carol olhando para Raul, pelas costas do 

velho, como admirados pela sua atitude de ajuda-los. 

Naquele dia, e no seguinte também. Passaram fazendo visitas em busca 

de comprar terras, e fizeram boas aquisições. O “feeling” de seu Romão 

para negociar, era apurado. 

Logo no início da noitinha, os dois se despediram de seu Romão, passaram 

no sítio para ver os pais de Raul, e partiram de volta a sampa.  Eles 

preferiram a noite, pois poderiam parar nas conveniências sem que Raul 

fosse notado. Triste engano. No primeiro posto, o primeiro frentista já 

veio com uma caneta e um caderninho para pedir autógrafo, em seguida 

outras pessoas e mais outras. Novamente se livraram do pessoal e Black 

na estrada. 

Chegaram a são Paulo já pelas tantas da madrugada, e foram para seu 

ninho de amor. Eles estavam muito felizes com a gravidez. 

    - Carol. Acho melhor você parar com as viagens. Agora no seu estado 

pode ser prejudicial para o bebê. 

    - Nem pensar meu lindinho! Não te deixo solto por aí afora de jeito 

nenhum. 
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   - Para de bobagem minha gata. Eu só tenho olhos para você. 

   - Olhos sim. Eu acredito, mas outra coisa; vai saber! 

E riram, riram muito a noite inteira, e se amaram muito também. 

Realmente não havia visto nenhuma desavença, por menor que fosse 

entre os dois. E olha que ambos tinham gênio forte; mas se entendiam tão 

bem. Coisas de outras vidas é claro! 

X, e Maria não estavam sendo diferente, e nem haveria de ser no futuro. 

Posso lhes afirmar. Eles irão se entender muito bem, por toda a vida que 

lhes resta. Como eu sei? Sabendo, horas bolas! 

Essa semana começou cedo a correria. Na quinta caíram na estrada. Raul 

estava dispensando solicitações de shows. Se quisesse teria de segunda a 

segunda, mas o astro do momento estava cansado. Em alguns momentos 

até brincava, que estava sentindo falta da vida que levava, de barzinho a 

noite, conhaque e cama.  

Carol sempre lhe puxava a orelha quando seu amado falava disso. Mas 

como pode um homem mudar tanto assim. Eu sempre achei que Raul 

nunca teria forças para deixar aquela rotina. Realmente ele trocou o 

conhaque e vida desregrada, pelo amor de Carol. 

Os dias vão passando; os meses também. A medida que a barriga de Carol 

vai aparecendo, Raul vai evitando os shows e começa a diminuir o ritmo. 

Agora só grandes apresentações, geralmente aos finais de semana. Quase 

todas as segundas ele vai com Carol para o interior e só voltam na quinta. 

Ele já não ensaia tanto com a banda. Os negócios com as fazendas estão 

ocupando muito do tempo dos dois. O pai de Carol quase não mais 

levanta-se da cama; piora a cada dia. Ela aos poucos vai assumindo tudo 

por lá. Raul a ajuda, mas também tem que cuidar das suas coisas, e o mais 

estranho de tudo isso é que os dois sentem muito prazer em lidar com 

esses negócios. Geralmente quando chegam os dias de cair na estrada, 

começa a pintar o desânimo. 

   -  Carol. Acho melhor eu ir sozinho; pois já está chegando o dia marcado 

pelo médico para o baby nascer. 
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   -  Nem pensar meu amor! Eu vou junto, nem que ele tenha que nascer 

na estrada. 

   -   Está bom; mas continuo achando arriscado. 

Dito e feito. Domingo último show da semana, Carol preparando tudo 

para o início da apresentação de Raul, sente uma leve contração, mas 

resolve não alarmar o amado que esta preste a entrar no palco. E assim 

acontece. 

Assim que Raul começa a cantar; ali nos camarins, as dores aumentam. Ela 

então pede ajuda, e de imediato é levada ao hospital. Mesmo antes de 

chegar, a bolça estoura. Ela é levada às pressas para a sala de parto. Em 

seguida chega ao mundo o pequeno Dalmo. Esse era o nome escolhido 

pelos dois, em homenagem um professor que deu aulas para Carol e Raul, 

na segunda série do primário. Um dia os eles brigaram na classe por causa 

de um.... Bem, nem me lembro mais porque foi! 

O professor tentava apaziguar os dois, mas sem sucesso. Foi necessário 

coloca-los de castigo. Um de frente para o outro, ajoelhados em cima de 

grãos de arroz. Mesmo assim um continuava a insultar o outro. 

O professor já soltando fogo pelas ventas, vai até os eles e lhes diz:  

     -  Se não pararem agora, vou jogar uma praga em vocês.  

Olharam com cara de desdenho para o professor que enfurecido puxou a 

orelha dos dois e soltou. 

   -   vocês podem brigar a vontade que quando vocês crescerem irão se 

casar um com o outro e terão a vida inteira para se rasgarem.  

Carol olha para Raul, que olha para Carol. Deus me livre. A frase sai junta, 

dita ao mesmo tempo por ambos. Se calaram rapidinho. Dali para frente 

nunca mais brigaram e sempre que um deles estavam a sós com o prof. 

Pediam para ele tirar a praga. Ele...a ele sempre se negava dizendo que se 

as coisas se mantivessem em paz entre os dois, que um dia tiraria.  
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O tempo foi passando, essa história foi ficando perdida no passado e 

provavelmente o professor Dalmo não tirou a praga. 

Raul termina a apresentação, vai até o camarim, mas não encontra Carol. 

Alguém lhe informa que ela foi levada a pressa para o hospital, pois havia 

sentido fortes contrações. Raul pega a moto, da qual não se separa e vai 

feito louco para a maternidade. Logo que chega, as pessoas já percebem 

ser ele, mas ele nem deixa o tumulto se formar. Dá um jeitinho que 

alguém lhe tire dali e o leve até Carol. Nesta altura, Carol já está no quarto. 

Ele chega e a abraça. 

   -   Raul, você já foi ver o Dalminho? 

   - Yahoo! É homem. 

   - Sim meu amor é um homenzinho e é sua cara. 

Raul corre para o vidro que separa o corredor da área de recém-nascidos, 

e fica ali procurando com os olhos qual seria o seu belisco de gente.  

Logo a enfermeira lhe aponta qual é seu neném. Ele pede para pega-lo no 

colo. Talvez tenha sido a melhor sensação que já tenha sentido na vida. O 

pequeno Dalmo olhava fixamente e sério para os olhos do papai, como a 

perguntar: quem é você?; ou talvez: não é a mamãe! Brincadeiras à parte. 

Ele estava muito emocionado com a chegada do seu primogênito. 

     -  Posso levar para Carol vê-lo? 

     - Claro que não! Vamos prepara-lo, depois ele será levado até ela, mas 

ela já o pegou nos braços. 

Raul devolve o pequeno a enfermeira, como quem estão lhe tirando um 

bem precioso. Volta a Carol, e as lágrimas rolam, dos dois é claro. Pelo 

vidro da parede se viam fleches de Kodak. Eram o pessoal de plantão que 

não perdia tempo e aproveitavam para tirar fotos do lindo momento e por 

ser Raul, é claro! 
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A banda seguiu para são Paulo, mas ele fica com Carol por dois dias no 

hospital. Ela foi liberada na manhã da quarta e o trio seguiu para onde? 

Eles acharam melhor, ela e o bebê ficarem na casa do pai de Carol. A casa 

era grande e tinha serviçais. Logo foi contratado mais um, era Rosana a 

baba do herdeiro. 

Raul ficou por lá até a sexta, pois logo a noite tinha apresentação e teve 

que ir embora de volta para “sampa”. Na despedida o sogro ainda brinca 

com ele. 

     - Perdeu mané. Agora Carol e meu neto serão meus em tempo integral. 

Raul devolve a brincadeira e diz: 

     - Então levanta desta cama e vai correr com seu neto. 

O velho fecha a cara e parece não ter gostado da brincadeira, afinal ele já 

não caminhava mais sozinho, estava muito debilitado pela doença que lhe 

estava paralisando o corpo aos poucos. E.l.a(esclerose lateral 

amiotrófica), realmente é cruel. Lucidez total, mas movimentos quase 

nada. 

Raul pega sua moto, passa na casa dos pais. Volta o olhar trezentos e 

sessenta graus, visualizando a maravilha que ficou a sede da fazenda. Fixa 

o olhar na casinha que foi conservada intacta tal como era. 

Sentiu pena em ter que partir para a correria que tornara sua vida. A 

vontade era ficar ali com Carol e sua família. Ele pega a estrada rumo a 

São Paulo, e os pensamentos são confusos. Lhe passa pela cabeça 

abandonar tudo e se dedicar a família, mas pensa ele. Tenho uma equipe 

junto comigo. São muitas pessoas dependendo do meu trabalho. Não 

posso largar tudo de uma hora para outra. Então ele traça um plano. Esse 

plano será de deixar a carreira gradativamente, não trabalhar mais em 

busca de fazer mais sucesso, mas sim fazendo que seu trabalho vá 

perdendo a qualidade e aos poucos ele deixe de ser um ídolo, e comece a 

voltar a ser uma pessoa comum. Dinheiro ele já ganhou muito e continua 

ganhando. Se as coisas continuarem neste ritmo em pouco mais de um 

ano ele poderá parar. 
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Ao chegar a São Paulo ele é informado pelo pessoal da banda, que seu 

disco novo está arrebentando nas paradas, e que muita gente da mídia 

está atrás dele. A gravadora necessita falar-lhe com urgência, o 

empresário também. Esse por sua vez está com muitos convites para 

turnês internacionais. Raul...a esse está com a cabeça na lua. Seu 

pensamento continua lá no interior, Carol e Dalmo. 

Logo pela tarde ele se reúne com o empresário, e a direção da gravadora 

para tratarem dos assuntos pertinentes 

     - Raul, você não pode mais sumir quase que a semana inteira e só voltar 

nos finais, pois você tem muitos compromissos por aqui. Muitas coisas 

estão girando em volta do seu sucesso. Precisamos confirmar as excursões 

para o exterior. Já está tudo acertado, é só confiarmos. Seu disco que foi 

lançado a pouco mais de dois meses, por toda a américa latina, esta 

estourado em vários países e estão solicitando você. Você vai ganhar 

muito dinheiro. 

    -  “Tô interessado não! Quero ir para fora do brasil não”! Está bom aqui. 

Vocês sabiam que meu filho nasceu há dois dias e que Carol não veio 

comigo. Ficou lá na casa do pai, com o bebê. Na verdade, quase que nem 

venho; mas como os shows estavam marcados eu achei melhor não pisar 

na bola, mas quero avisa-los que daqui para frente irei diminuir o ritmo. 

     - Mas Raul, isso é insanidade. Esse é o momento de você ganhar muito 

dinheiro 

      - Vocês querem dizer, nós ganharmos. Estão mais preocupados com 

vocês do que comigo. Pois é! Não quero ir para o exterior e ponto final. 

Raul deixa o pessoal ali no escritório de sua casa e vai até onde está o 

pessoal da banda. Pega o microfone e começa a cantar uma de suas 

canções. Ao final o empresário volta a solicitar que precisam conversar, 

mas Raul não dá muita bola.  

Ele avisa ao pessoal da banda sobre a ideia de diminuírem o ritmo. Todos 

fazem uma cara de não entendi. Ele explica a todos que precisa se dedicar 
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um pouco mais a Carol e seu filho, além da família e dos negócios da 

fazenda. 

Ele chama X, de lado: 

    - Bicho. Venha aqui amanhã cedo. Precisamos compor umas músicas. 

Eu quero que você faça uma letra a qual quero dedicar a Carol e a sua 

Maria é claro. 

X, então chama Raul ali para o pequeno palco, pega o violão e lhe diz: 

     - A música está quase pronta, você só precisa dar aquele toque final. 

Enquanto o rapaz toca e canta a nova música, Raul vai fazendo anotações 

em um caderninho o qual não desgruda. Sempre que lhe vem alguma 

inspiração ele bota ali no tal. Ao final ele chama X, e lhe diz: 

      - Moleque, ficou ótima. Só mudei algumas palavras para soar melhor 

aos nossos ouvidos. Geralmente era isso que acontecia; X fazia as canções 

e Raul dava uma mexidinha aqui, outra ali, e só. Estava pronta a canção.  

Até eu gostei dessa. Vou até deixar a letra aqui para vocês apreciarem. É 

bem romântica. 

 

 

 

 

Tua pele é tão macia; como pétala de flor. 

Tem a cor que eu desejo, tem o cheiro do amor. 

Seus olhos brilham como estrelas; 
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Ou o sol a cada manhã; 

Quando passa exala perfume e aroma de hortelã. 

Eu te quero todo dia, sou o seu maior fã, 

Você é minha princesa, te quero a cada manhã. 

Sem você eu não sou nada, sou perdido no deserto; 

Não tem rumo minha estrada, você é meu caminho certo. 

E ali ficam os dois amigos a conversarem, e fizeram mais algumas letras 

também. Até esqueceram do pessoal que ensaiava lá no cantinho. 

Raul fala ao amigo x, sobre a vontade de tirar o pé da correria e se dedicar 

mais a família. Na verdade, o que mais pegava, era ter que ficar longe de 

Carol. X, diz entender o amigo, pois se sente um pouco assim como ele. 

Raul diz: 

- Pois é meu amigo. Vamos fazer um bem danado para nós dois, 

diminuindo o ritmo. 

- Mas Raul, não podemos deixar de pensar na equipe. Eles vivem dessa 

correria toda. 

Raul então, para e pensa um pouco, e diz para si mesmo. Eu já tenho 

muito, já ganhei mais do que preciso. De agora em diante eu vou guardar 

metade de tudo que ganhar para hora que resolver parar, dividir com a 

minha galera e não ter que os deixar na mão. Esse era o plano que 

começava a ser traçado. 

X, se despede do amigo, sai caminhando rua a baixo e pensando no que o 

amigo havia dito. Fazia muito sentido, mas como seria sem aquela vida. O 

ganha pão vinha daquela correria. 

X, depois de caminhar por um bom tempo, apreciando o movimento de 

final de tarde e início da noite. Para aqui e acola, conversa com um e com 
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outro. O rapaz fez muita amizade com os camelos e até muitas pessoas de 

vida “fácil” que marca ponto por aquela região. Ele já é muito famoso por 

lá. Todos eles sabem que se trata do lourinho que toca na banda de Raul. 

E assim ele chega ao portão de casa. Sobe uns três degraus, mas volta. Ele 

vê o movimento pela janela, das meninas de Zu, e resolve ir vê-las. Elas já 

estão quase todas preparadas para saírem, quando o rapaz entra na sala. 

Todas vão até ele. Uma delas diz: 

- O principezinho por aqui? Veio visitar a plebe? 

Zu sai da cozinha e vem beijar o amigo. Ela está com uns volantes de 

loteria esportiva na mão. 

   - Oi príncipe. Que bons ventos te trazem aqui? 

Saudade, responde ele. 

    - Passo sempre por aqui, mas, ou vocês não estão, ou estão dormindo. 

     - Pois é a correia menino. Você quer entrar no nosso bolão da loteria   

esportiva. Está acumulado, ninguém fez os treze pontos da loteca! 

    -  acho que não nem sei como funciona isso! Responde X. 

      - É só você preencher. São treze jogos de futebol. O que você tem a 

fazer é acertar os times que irão vencer. 

      - Está bom, eu faço, mas não quero jogar não! 

Ele perde alguns minutos e logo entrega o volante a Zu que dá uma 

visualizada e diz: 

    - Bem se vê que não entende mesmo! Você não marcou nenhum 

empate. Acho que é perda e tempo e dinheiro pagar isso aqui, e todas 

sorriram. Zu da outro cartão e ele novamente preenche, desta vez com 

alguns empates. Ela põe o primeiro jogo junto com os outros e no dia 

seguinte pela manhã antes de dormir vai até a lotérica que é bem ali do 

lado e paga os jogos. 
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Na segunda à tarde as meninas já se preparando para irem para a boate. 

Todas as meninas estavam ali na sala. Uma delas comenta que ouviu no 

rádio, que havia apenas um ganhador da loteria e era da capital.  Zu 

comenta. Bem que poderia ser nós. Iriamos todas para Paris com um 

dinheiro desses. 

Comenta Paulinha, que continuava a ouvir o rádio, pois Paulo Gonçalves, 

esse era seu verdadeiro nome, gostava muito de futebol, são paulina rosa. 

       -   Zu, Zu. Venha cá. O Fiori juliotti, está dizendo aqui no rádio, que não 

deu nenhum empate!  Você deveria ter feito o jogo do principezinho. 

        - Mas eu fiz! Será? 

Como não tinham como conferir, Zu e as meninas terminam de se 

arrumarem e vão para a boate. 

No outro dia lá pelas nove da manhã elas dormiam, menos Paulinha que 

sempre teve insônia. 

Alguém toca a campainha, ela sai na janela e visualiza dois senhores 

engravatados e de pasta na mão. 

Ela pergunta o que eles desejam. Eles perguntam se é ali que mora o 

senhor Juvenal Eurides Astolfo. Ela de imediato responde que não há 

ninguém com aquele nome ali. 

      - Mas senhora, o endereço que nos consta é esse, e aqui diz que essa 

pessoa mora aqui; pelo menos foi a informação que ela passou. 

      - Eu já disse aos senhores que não há nenhum Juvenal...do que 

mesmo? 

Zu, que acordará com uma sede danada, resultado de uma ressaca da 

noite na boate. Ela e um   amigo extrapolaram no Martini.  Vem passando 

pela sala rumo a cozinha onde fica o pote de agua. Ouve o nome Juvenal 

Euclides, dito por Paula que afirmava não haver alguém ali com esse 

nome. 
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       -  O que foi Paulinha? 

       -  É alguém procurando por um tal de Juvenal Euclides de alguma 

coisa, mais que eu não me lembro. 

       - E o que eles queriam? 

       - Não sei! Mas eram dois tipões engravatados e de pasta 007 na mão. 

Zu vai até a janela e percebe que os homens estavam desta vez tocando a 

campainha da casa de X, afinal o número era o mesmo. 

Ela veste um roupão e desce a escada que dá acesso ao portão, e dá de 

cara com a mãe de X, informando que lá também não há ninguém com 

esse nome. 

Então ela aborda os dois homens que já vão saindo. 

       - Bom-dia senhores. Os senhores estão procurando por quem? 

Eles disseram o nome. Ela pergunta o que eles querem com o tal Juvenal. 

Um olha para o outro, meio que sem saber o que responder para aquele 

tipo pitoresco. Imaginem vocês Zu de roupão, lenço amarrado na cabeça 

para esconder a careca, pois não havia dado tempo de pôr a peruca. 

     -  Olha, nós só podemos revelar do que se trata para o senhor Juvenal, 

mas posso adiantar que é coisa boa. 

Zu faz uma cara assim de alivio.  E arrisca. 

     - Olha senhores, o Juvenal sou eu, mas não repita isso perto das 

meninas. Aqui ninguém sabe que esse é meu nome. 

E começa a dar explicação do que eles fazem. 

    - Olha senhora ou senhor. Não sei como trata-lo! Essas particularidades 

não nos interessam. Nós só precisamos que o senhor se identifique com 
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seus documentos para nos provar que realmente é a pessoa que 

procuramos. 

    -  por favor entrem e podem me chamar apenas de Zu. É assim que 

todos me conhecem aqui. 

Eles entram e ficam ali sentados aguardando, enquanto Zu vai buscar seus 

documentos. Logo depois ela aparece com a carteira e vai logo tirando sua 

identidade, cic etc. 

     -Pois é seu Juvenal, quer dizer dona Zu, a senhora está numa enrascada 

boa. 

Ela fecha a face e franzi a testa. 

    - Mas os senhores me disseram que era coisa boa. 

    -  É dona Zu. Por acaso a senhora jogou na loteria esportiva, no último 

concurso? 

    - Sim joguei. Na verdade, foi um bolão que eu e as meninas fizemos. 

    - Vocês podem ser os únicos ganhadores, mas precisamos conferir o 

bilhete. 

Zu se levanta rapidamente e diz ir até o quarto onde está sua bolça com 

os tais jogos. 

Para entender melhor. Naquele tempo só existia a loteria federal e a 

loteria esportiva.  Quando a pessoa se dirigia a lotérica para fazer o jogo, 

ela tinha que preencher o bilhete com seus dados. Nome endereço etc. 

Lembre-se que o mundo ainda não era informatizado. Quando saia 

prêmios grandes, a caixa econômica enviava agentes para informar o 

ganhador. 

 Logo em seguida vem ela com os tais cartões e os entrega para os 

homens. Eles vão procurando pelo bilhete premiado, pois eram vários 

jogos. Por ironia chegam ao último bilhete e nada. 
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     - Dona Zu, vamos torcer para que seja esse último aqui, pois os outros 

não eram. 

Ela já não tem mais unhas para roer. Ao final da conferência um olha para 

o outro, os dois olham para ela. Fazem um silêncio. 

    - A senhora pode nos arrumar agua? 

    - Senhores me digam logo. Não me deixem nesta angústia. Eu quero 

trazer agua e champanhe, mas me digam logo pelo amor de Deus. 

     - Pois é dona Zu. Sentimos informar que o ganhador não é a dona Zu, 

mas sim o senhor Juvenal Euclides Astolfo. Parabéns, vocês são os 

ganhadores. 

Zu não aguentou o baque e cai ali aos pés dos homens. Paulinha que 

estava lá do outro lado vendo a movimentação, porém sem ouvir do que 

se tratava o assunto; vê quando Zu cai. Corre para ver o que houve. 

O homem a coloca no sofá e pede para Paulinha trazer agua, álcool. Eles 

também ficaram apavorados. 

Logo Zu começa a recuperar a consciência e já visualiza todas as meninas 

ali a sua volta, a chingar os dois homens, sem dar a chance deles se 

explicarem. Precisa ver os dois acuadinhos ali no canto. 

     - Sonolenta, ela pede calma as meninas que logo a rodeiam querendo 

saber o que aqueles homens tinham feito com ela. Roberta já estava até 

de gillete na mão a ameaçar os tais. 

    - Meninas, esses homens apenas vieram nos trazer a melhor notícia de 

nossas vidas. Nós somos as ganhadoras do maior prêmio que a loteria 

esportiva já pagou. 

Dali para frente foi um deus nos acuda. Todas correram beijando e 

abraçando os tais, que meio sem jeito se esquivavam dos beijos. Até 

arrepia de ver a felicidade delas...deles...tanto faz, vai! 
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Elas levavam uma vida apertada. O que ganhavam na boate, mal dava para 

pagar as contas. Só conseguiam se manter. Ainda que não pagavam mais 

aluguel. Não que a boate não desse dinheiro, mas o grosso ficava com a 

dona. Uma portuguesa muquirana e que era prima em segundo grau de 

Zu. 

Depois que o “forfé” foi se acalmando, Zu pergunta aos homens o que ela 

tem que fazer. Eles a informa, que já que se trata de um bolão, elas terão 

que ir juntas a caixa econômica para que fosse feito a divisão, que seria 

autorizada por Zu, visto que o bilhete estava em seu nome. 

Foi necessário ligar para a perua vir busca-las, pois eram em dez. Os 

homens ficaram ali aguardando enquanto elas se produziam 

rapidamente. Logo a tal van chega...van não! Perua. 

Zu vai com eles no carro e as meninas atrás na perua. Era um “banzé só. 

Quem via aquele veículo passando, não entendia o que estava havendo 

parecia um time de futebol de várzea que acabara de vencer um jogo. Elas 

chegam a porta do banco e continuam festejando. Todos paravam para 

olhar, tentando entender o que aqueles travestis tanto comemoravam. 

Todas foram direcionadas a uma sala, e ficaram aguardando as contas de 

cada uma ser aberta para que o dinheiro por fim fosse destinado. Mesmo 

dividindo em dez, ainda assim era muito dinheiro para cada. Uma por uma 

era chamada para que Zu destinasse os milhões de cruzeiros que a cada 

cabia. 

Por fim elas são liberadas do banco e juntas resolvem irem a um shopping 

center para comemorar. Mas banzé ainda. Ninguém que passava por elas 

conseguia entender tanta felicidade. 

Pamela, nome verdadeiro, Bartolomeu, uma das mais tímidas, teve uma 

ideia. Precisavam comprar um presente a X, a final, foi ele que teve a mão 

santa de fazer o jogo...na verdade a minha mão, né! 

Pensaram em várias coisas e não chegavam a conclusão alguma. Um 

carrão, sugeriu Marcinha, nome verdadeiro Cicero de Souza. Ele nem 

dirige, disse Rosa linda, nome verdadeiro Rosalvo vieira. Zu sugere. Que 
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tal fazermos uma vaquinha e dar em dinheiro. Bem pensado Zu; responde 

a Veruska, nome verdadeiro, Jose ferro da silva. 

Mais tarde voltaram para pensão e combinaram que naquele dia ninguém 

iria trabalhar. Nem satisfação iriam dar a megera dona da boate. 

A bagunça era geral ali na pensão. Uma planeja de cá o que fazer com 

tanto dinheiro, a outra planeja de lá, e assim seguem. Logo a tarde, 

quando X vem chegando da casa de Raul, de onde acabaram de chegar do 

Nordeste, onde ele fez apresentações em várias cidades. Logo ele percebe 

a movimentação. O som estava mais alto que de costume, além daquela 

hora elas já deveriam ter ido para a boate. Ele vê pela janela que elas nem 

estão produzidas ainda. Resolve dar uma passadinha para cumprimenta-

las e entender o que está havendo, qual o motivo da mudança de rotina. 

Quando ele toca a campainha, e uma delas lá da janela, percebe que é ele. 

Todas saem a janela gritando e festejando, chamando seu nome. 

    -  principezinho corre, sobe aqui. Todas dizem juntas. 

Ele não entende, mas resolve subir para ver o que acontece. 

    -  Nossa meninas! Qual o motivo de tanta alegria? 

   - Estamos ricas...riquíssimas! 

    - Como assim, ricas? 

    - Ganhamos, ganhamos na loteria e sozinhas, e com o jogo que você fez 

para nós. 

X, é meio sem noção quanto a dinheiro, ele nem imagina que seria tanto 

dinheiro assim. 

    -  Poxa! Que bom. Eu fico muito feliz; vocês, merecem. 

    -  Nossa, principezinho, só isso que vai dizer! Nós resolvemos te dar um 

presente. O que você quer ganhar? 
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    -  Não precisa dar nada não! Gastem esse dinheiro com vocês mesmo. 

Elas insistem, mas ele diz não precisar de nada. 

    - Bom, pensando bem, estou precisando de umas cuecas e umas meias. 

   - Está bom principezinho, não vamos comprar, nós vamos te dar um 

dinheirinho para você mesmo comprar. 

Elas entregam o cheque e ficam aguardando a reação dele ao ver o valor, 

mas ele dobra e coloca no bolso, nem mesmo olha para o tal pedaço de 

papel. Uma olha para a cara da outra, todas abismadas com a falta de 

empolgação do rapaz. 

Ele as agradece, e diz precisar ir para casa, pois a saudade de Maria e das 

crianças é imensa. Mal sabia ele que aquele valor ali no cheque daria para 

comprar uns dois carros de luxo. 

Ele chega em casa, e a alegria de rever a família é grande. A cada volta, a 

ansiedade de rever Maria é imensa. Ele passa pela mãe e a beija no rosto, 

assim também é com o pai. Quando ele vai se dirigindo ao quarto, lembra-

se do cheque, volta e entrega a seu pai, e lhe diz que é para as despesas 

da casa. O papito olha o valor ali estampado e quase enfarta. 

    -  Filho, você está ficando doido, para que tanto dinheiro? 

Ele explica sem muito entusiasmo de onde veio, vira-se e vai para o quarto 

onde está Maria e as crianças. Os dois, o melhor os quatro ficam ali por 

um tempo até que o casal dá um jeitinho de se livrar das crianças, e ficam 

eles ali no quarto se amando por um logo tempo. Aquilo só se 

interrompeu quando sua mãe os chamam para jantar. 

O pai de X, durante o jantar, fala que não está se sentindo bem em ficar o 

tempo todo sem fazer nada, sente necessidade de arranjar um trabalho. 

X, por sua vez aconselha o pai, que não há necessidade em ele trabalhar, 

pelo menos por em quanto, pois o que ele ganha está sendo suficiente, 

além do mais, ele ajuda sua mãe com os afazeres e também ajuda Maria 

com as crianças. 
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        - Eu sei meu filho, que você nos dá tudo aquilo que nunca podemos 

te dar, mas entenda, a gente que sempre trabalhou, se sente inútil. 

       - Não se preocupe papai, iremos pensar em algo, só me dê um tempo. 

Raul anda falando em tirar o pé da correria. Acho até que ele pretende 

aos poucos parar de fazer shows. 

         Assim acontece nos próximos meses, cada vez mais Raul vai 

diminuindo as apresentações. Ele começa a filtrar e não mais viajar para 

longe. Ele fez umas duas viagens ao exterior para divulgação do disco, mas 

shows ele evitou. Raul quanto menos faz shows, mais sucesso suas 

músicas vão fazendo mundo afora. Os rapazes da banda passam mais os 

dias ensaiando na casa de Raul. Esse por sua vez passa mais tempo no 

interior com Carol. Na maioria das vezes já chega na hora de saírem para 

algumas poucas apresentações. A mídia até comenta o que pode estar 

acontecendo com o ídolo do momento. Que anda sumido do público. 

       A gravadora de Raul, força-o a se apresentar em programas de 

televisão, mas ele continua perdendo o interesse por essas coisas. Ele 

mesmo chega a comentar com Carol. Como pode alguém buscar tanto 

uma coisa e depois de alcança-la, começa a fugir dela. 

Raul já não sabe mais o que fazer com tanto dinheiro, quanto mais ele 

foge do sucesso, mais ele o procura. 

A gravadora por sua vez, vendo que Raul já não mais atende as solicitações 

de composições para outros artistas, começa a procurar seu parceiro X, e 

assim, ele começa a compor o tempo todo, e todos os artistas que o 

gravam, o sucesso é garantido, mas o amigo continua colocando o nome 

de Raul como parceria nas composições. 

O empresário que anda já muito descontente com ele, chama X, para uma 

conversa. 

        -  olha garoto, você já é um sucesso como compositor, mas eu 

acredito que você pode fazer mais sucesso ainda como cantor. Eu andei 

conversando com a gravadora e eles estão dispostos a produzir um disco 
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seu. Você canta muito bem, compõe melhor ainda. Acho que podemos 

começar a preparar umas músicas. O que você acha? 

      - Não sei senhore. Eu não sei se levo jeito não! Além do mais eu não 

posso abandonar meu amigo Raul. Seria uma traição eu gravar um disco. 

      - Pensa bem rapaz. Quem está traindo vocês todos, é Raul, que já 

quase não faz mais shows. Aos poucos vocês irão ficar sem trabalho. Veja 

o pessoal da equipe, já não tem mais muito o que fazer. Ficam o mês 

inteiro ensaiando, depois uma, as vezes duas apresentações. 

      - Eu sei senhore; mas Raul continua pagando a mesma quantia para 

todos nós. 

      -  Eu sei! Mas por quanto tempo mais? Não sabemos! A qualquer hora 

ele pode chegar e parar de vez. Essa é a chance de vocês começarem a 

voltar ao ritmo. Você já tem nome como compositor, é bonito. Seu 

sucesso é garantido. 

      -  vou pensar nisto tudo que o senhor me disse. 

O garoto fica com aquilo na cabeça; mas decide que precisa falar com Raul 

sobre o assunto. 

Nos próximos dias ele vê o amigo várias vezes, mas não tem coragem de 

tocar no assunto. O empresário, por sua vez, vem cobrando ao rapaz uma 

posição sobre a conversa. 

Sábado à noite, logo após uma apresentação ao vivo no programa do 

Chacrinha, Raul se oferece para ir à casa de X, para jantar. X de imediato 

liga para sua mãe e pede para que ela e maria façam um jantar para o 

amigo. Essa seria a chance de tratarem do assunto. Pensa, x. 

Pensa ele; vou deixar para depois do jantar, pois se ele não gostar, não 

atrapalhará a refeição. E assim acontece. Todos felizes conversaram 

muito. No final o rapaz chama Raul até a sacada, sentam-se ali observando 

o movimento da rua aurora. 
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      -  Raul eu tenho uma coisa para lhe falar, mas se você for contra, eu 

juro que o assunto morre aqui. 

      -  Fala aí bicho! O que pode ser tão sério assim? 

      - Raul a gravadora e seu empresário, me fizeram uma proposta, para 

gravar um disco. A alegação deles é que você já não quer mais fazer shows 

e que parece não ter interesse algum mais em continuar mantendo o seu 

sucesso. Eu sei que é mais ou menos isso mesmo, pois foi o que você me 

disse. Mas em respeito ao meu melhor amigo. Eu quero saber; o que você 

pensa disso? 

      -  Bicho. Eu acho uma tremenda ideia. Você pode não saber, mas meu 

empresário também sabe do meu desinteresse em continuar. Eu tive uma 

conversa com ele e falei da minha vontade de ir morar na minha terra com 

Carol e minha família. Vá em frente. O que eu puder fazer para ajuda-lo 

eu farei. 

X, fica muito contente com a resposta de Raul. Ele estava com mais medo 

do que deveria. Continuaram conversando por mais algum tempo, até que 

a mãe de X, vem até a varanda e diz a Raul que Carol ligou o procurando. 

Raul vai até o telefone para atender Carol. 

     - Raul, estou ligando para sua casa a um tempão, liguei para todos da 

banda e ninguém sabia onde você estava. O último lugar que pensei é 

justamente onde está. 

     - Mas o que houve Carol? Você parece nervosa! 

     -  Sim Raul, meu pai passou muito mal hoje à tarde, foi levado para o 

hospital e agora pouco me ligaram para que eu fosse para lá, pois ele 

piorou. Estou deixando o neném com a baba e já estou de saída. 

     - Meu amor, estarei chegando em pouco tempo. Irei direto para o 

hospital. 
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Mais ou menos oito horas separam Raul de Carol. Ele acha melhor ir até o 

campo de marte e alugar um helicóptero, pois assim chegará 

rapidamente. E assim faz. Uma hora depois ele chega ao hospital. 

Logo que ao desceu a escadaria, que dá acesso a recepção, Raul já visualiza 

Carol chorando e sendo consolada por seu Paulo, que um dos 

administradores das fazendas de seu Romão. Ela vê Raul chegando e corre 

a seu encontro aos prantos. 

        - O que houve Carol? 

Ele já sabia qual seria a resposta, mas mesmo assim arriscou. 

       - Meu pai Raul, ele acabou de falecer.  Como vou fazer agora sem ele 

meu amor? 

Raul abraça forte Carol e lhe diz: 

      - Eu estou aqui Carol, você não está sozinha! 

Apesar da situação de seu Romão, ele ainda direcionava as coisas, mesmo 

preso a uma cadeira de rodas, ele controlava quase tudo. 

     - Mas Raul, você um ídolo do Brasil, e agora mundo afora. Você não 

pode abandonar sua vida! Você já se dedica mais do que deve a mim e a 

nossas coisas, até está deixando de dar atenção as suas. 

     - Não tem problema Carol. Seu eu tiver que abandonar tudo para estar 

sempre do seu lado, assim eu farei. Agora Carol. Você precisa ser forte e 

enfrentar as suas responsabilidades, e te digo mais uma vez; eu estou 

aqui. 

Raul pede a seu Paulo que providencie tudo que for necessário para o 

funeral. 

No dia seguinte de manhã, o corpo já está sendo velado no auditório da 

câmara municipal. Como já é sabido, seu Romão foi prefeito da cidade por 

várias vezes. Esta foi a última homenagem que a cidade poderia fazer ao 
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filho tão ilustre. O velório estava cheio, abarrotado de gente. Não sei se 

todos para dar o último adeus a seu Romão, ou por saberem que Raul 

estava lá. Todos que passavam, faziam o nome do pai, mas quase todos 

também cumprimentavam a Raul. Alguns até tiravam foto. 

    No dia seguinte Zu procura X, e pede para lhe falar. 

Ela comunica ao rapaz, que irão deixar o casarão. Todas estavam ricas com 

prémio e cada uma iria seguir seu destino. 

Três delas se associaram e iriam comprar a boate, inclusive ela Zu seria 

uma das sócias. 

     - Sabe como é principezinho. Agente se acostuma com essa vida, acha 

que é por dinheiro, mas depois que se tem dinheiro percebe-se que não é 

só isso. Já compramos um apartamento lá próximo, dá para ir até a pé. 

Um para cada uma, é claro! 

      - Fico feliz Zu, por vocês. Mas não pense que vão se livrar de mim. De 

vez em quando vou passar lá para vê-las. 

     - Digo o mesmo principezinho. Se você não passar, viremos aqui para 

te ver. Você é como um filho para todas nós. 

    - Eu sei disso, minhas mamães! 

O telefone toca, X, que está ali do lado, pois Zu acabara de sair, atende. É 

Raul. 

     -   Bicho preciso da sua ajuda.  Meu sogro faleceu e eu preciso ficar com 

Carol. Por favor procure o meu empresário e peça a ele para desmarcar 

tudo que tiver nos próximos dias. Terei que ficar com ela. 

Assim X, liga para o empresário e informa o que Raul lhe pedira. O homem 

fica furioso. 
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       - Quem esse bosta pensa que é. Cadê sua responsabilidade. Como eu 

vou ligar para vários clientes para desmarcar. Alguns já até pagaram. Raul 

não pode fazer isso! 

      - Bom senhor, apenas lhe passei o que Raul me pediu. 

      - Eu irei telefonar para ele. Preciso reverter essa situação. 

Ele espera o dia seguinte, pois aquele não seria melhor dia. A final ele 

tinha acabado de perder o sogro; mas era só o sogro. Pensava ele, não 

entendendo o que Raul lhe pedira. 

     -  Bom dia. Gostaria de falar com Raul. 

     - Um momento que vou chama-lo. Responde um dos criados da casa. 

Logo Raul vem e atende, sem saber de quem se tratava. 

      - Raul. O garoto me deu o recado. Quero lhe adiantar que não será 

possível desmarcar as apresentações. Elas já foram programadas a meses. 

São festas, aniversário de cidades e outras importâncias mais. Eles querem 

você, não outros artistas! 

     - Tudo bem. Eu cumprirei todos os shows, mas, não marque mais nada 

até segunda ordem. 

    - Como assim Raul? Precisamos dos shows. 

   - O recado está dado. Nada mais de me vender. Estamos combinados? 

O empresário desliga furioso ainda. Liga para X, 

    - E aí, já resolveu. Já decidiu se vai gravar o disco? 

    - Sim senhore. Já conversei com Raul e ele até gostou da ideia. 

    - Pelo menos isso. Precisamos fazer de você um sucesso e com urgência, 

pois com Raul está difícil de trabalhar. 
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X, não entende muito bem a fúria do homem, mas já começa a preparar 

as músicas. Eles já ensaiam várias delas ali mesmo na casa de Raul. 

Ele Raul por sua vez, já nem vai mais a sua casa de sampa. Das 

apresentações direto para sua cidade. 

Pensa vocês; Raul talvez seja a segunda pessoa mais rica da sua região. 

Porque a primeira é Carol, que havia herdado tudo de seu pai. Como os 

dois eram um só. O amor de um pelo outro, fundia aquelas duas pessoas.  

E isso dava para ver no rostinho do pequeno Dalmo. Ele era realmente a 

cara dos dois. Portanto somando o que os dois tinham. Era muito...muito 

mesmo. 

Raul cumpre fielmente sua agenda, e nos próximos seis meses ele viveu o 

tempo todo de apresentações para Carol e de Carol para os shows. Até 

que o último deles chega. 

Raul reúne a todos da equipe. Comunica que dali para frente não mais iria 

pegar a estrada. Pediu que fosse feito o acerto com todos e pagou pelo 

menos dez vezes mais do que cada um tinha de direito. Comunica também 

a imprensa que só se apresentará em programas de televisão e coisas do 

tipo. Na verdade, até com isso ele pretende parar. 

No final ele agradece a todos e diz que vai fazer o possível e o impossível 

também para que a carreira de X decole. Todos estavam realmente tristes, 

pois já eram quase uma família, viviam mais juntos do que com suas 

próprias. 

Raul então diz, que provavelmente não virá mais com frequência a são 

Paulo. Apenas quando solicitado pela mídia. Mas que eles poderiam 

continuar a usar sua casa para os ensaios com seu amigo X. 

Três meses se passaram. As músicas do rapaz estão praticamente prontas. 

Elas já foram enviadas para o maestro da gravadora fazer os arranjos. 

Era sábado do mês de julho, friozinho pela manhã. Pelo jeito seria assim o 

dia todo. Maria, X e seus pais, tomam a estrada. Iriam passar o fim de 

semana na casa do sogro. 
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Chegaram, logo ainda antes do almoço. Eles já os esperavam. Todos 

almoçaram juntos. A felicidade estava vivendo com aquela família. Depois 

que X reapareceu, as coisas mudaram muito para eles. O sogro havia 

vendido o caminhão e agora estava com uma frota de peruas e carros de 

pequeno porte, agregado a gravadora de Raul, elas que faziam o 

transporte dos discos até as lojas por todo interior de São Paulo e até para 

outros estados. Seu irmão, aquele da perua de lanches, estava com um 

lindo estabelecimento.  Isso mesmo! Os lanches deram tão certo que 

agora ele já tinha sua própria pizzaria. E ela ia de vento em poupa. 

Logo a noite foram todos para uma quermesse que havia ali na praça 

central, beberam quentão, comeram pipocas. As crianças se divertiam 

muito ali no parquinho de diversões. 

   Manhã de domingo, maria acorda. X, fica na cama até tarde. O rapaz 

está exausto e rouco, quase sem voz. Provavelmente causado pelo sereno 

da noite fria lá da quermesse. 

    - Oi meu lindo. Não vai levantar não! 

Ele tenta responder, mas não sai nada, apenas um chiado. 

   - Você está totalmente rouco. Eu disse para não ficar muito próximo da 

fogueira. 

Por todo aquele dia o rapaz fica ali amuado. Da cama para o sofá. Do sofá 

para cama. Nem almoçar ele quis. X, não estava bem. Provavelmente uma 

gripe daquelas estava por chegar. 

E assim foi o resto do dia. Eles dormiram o domingo, e na segunda cedo 

retornaram a São Paulo. 

Na terça X, tinha uma entrevista para uma revista, essa por sua vez iria 

adiantar a notícia do lançamento do seu disco. Esse já era um trabalho de 

marketing da gravadora. 

Logo pela manhã, o empresário passa para pega-lo, para o tal 

compromisso. 
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     - Nossa cara! Você está sem voz nenhuma. Como vai dar entrevista? 

     -  Não sei! 

Eles chegam lá na redação. X nada diz. Também não sai nada. O 

empresário que redige o que será impresso, mas a direção da revista acha 

melhor esperar o rapaz ficar bom, antes de soltar a impressão noticiando 

o lançamento do primeiro disco do parceiro de Raul. 

Os dias vão passando e aquela rouquidão continua. Nada de voz. 

O “play Black” já está pronto, apenas aguardando X ficar bom, para ser 

colocado voz nas músicas. 

O estado dele ao invés de melhorar, só piora. Nasce um caroço em sua 

garganta. Ele faz alguns exames, então precisa ser internado para 

tratamento. A coisa é mais séria do que eles pensavam. 

    -  Meu rapaz, fizemos um exame mais detalhado, e você está com um 

pequeno nódulo na garganta. Nada sério, mas precisamos de fazer uma 

pequena cirurgia; diz o médico. 

    - Mas senhor isso vai demorar a sarar? 

Foi o que se entendeu, quase por leitura labial, pois não se ouviu nada. A 

voz sumira mesmo. 

    - Meu rapaz, não temos como dizer e nem dar um diagnóstico preciso. 

Pode ser demorado a recuperação, sim. 

A cirurgia foi um sucesso, em duas semanas já estava tudo bem. 

Bem! Quase tudo bem. A voz até que sai, mas não era a mesma de antes. 

Ela era rouca e fatigada, mas dava bem para se entender. Cantar...bom 

quanto a isso, não! Não saia nada. Realmente para cantar não dava. 

Bom, melhor esperar um pouco mais. Comenta a gravadora ao 

empresário. 
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As semanas vão passando e nada de evolução na qualidade da voz. Ela 

continuava rouca e forçada. O médico receitou tratamento com uma 

fonoaudióloga. Ele não sentia desconforto algum, mas nem assim a voz 

voltava a ser o que era. 

Muito tempo se passou, meses e meses e nada. O pessoal da banda uma 

vez por semana ensaiava. Eles já estavam com as músicas na ponta da 

língua. 

A gravadora chama X, e seu empresário para uma reunião. 

    - Olha rapaz, nós não temos mais como esperar. Precisamos lançar o 

disco. Está tudo pronto a muito tempo, só falta a sua voz.  Como ela ainda 

não está pronta.  Nós; gravadora e seu empresário, resolvemos lançar a 

sua banda ao invés de você.  Como eles já estão craques com as músicas, 

achamos que seria eles a melhor opção. Como você é o compositor de 

metade das músicas do disco, de certa maneira você continua fazendo 

parte. 

       - Sem problemas senhores, fico contente. Vamos lançar a banda sim, 

realmente é uma ótima escolha. 

       - Que bom meu garoto que você concordou. Na verdade, você não 

será apenas o compositor das músicas, mas continuará como um 

integrante da banda, e viajara com ela caso o sucesso aconteça. 

       - Isso, acho que não vai ser possível. O meu tratamento é diário e não 

posso passar noites em claro como fazíamos. O médico me recomendou 

repouso absoluto. 

 

     Nos próximos dias os rapazes fizeram um intensivo na gravadora, 

colocando voz no tal disco. Menos de um mês depois a gravadora, já 

estava lançando a banda, que ganhou a voz feminina de uma simpática 

gordinha que todos a conhecia por Grasi. Grasi era uma amiga dos 

integrantes da banda de Raul. Ela já havia participado de outra banda que 

eles tiveram lá em Jundiaí. 
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Domingo a tarde, programa do Chacrinha. A banda é recebida pelo velho 

guerreiro. A galera é muito bem recebida pelo auditório. O disco já estava 

nas rádios a mais de quinze dias, e uma das músicas já estava tocando 

bastante. 

Nos próximos domingos eles marcaram cartão no programa. Fizeram 

outros também. Em poucos mais de dois meses de lançamento, eles já 

começavam a pegar a estrada para algumas pequenas apresentações. 

Mas a medida que o tempo ia passando, o sucesso crescia. 

X, por sua vez estava recolhido a sua casa, não saia, a não ser para fazer o 

tratamento. 

       Em uma certa manhã. Ele ao descer a escada ali da entrada de sua 

casa. Vê que algo se mexe próximo a lixeira. É um som baixo, como o 

miado de um filhote de gato. Ele vai até o pedaço de pano e desembrulha. 

Para sua surpresa, não se trata de um gato, mas sim de um bebê. Era um 

recém-nascido ainda com o cordão umbilical pendurado. 

De imediato ele pega aquele embrulho, se é que se pode chamar assim.  

Sobe a escada correndo com a criança nos braços. Realmente ele estava 

assustado. X, bate na porta desesperado aos gritos. Seu pai que estava na 

cozinha ajudando a esposa fazer o café da manhã, vem correndo para ver 

qual era o motivo do desespero do filho. Ao abrir a porta se depara com 

ele que traz um pequeno cobertor nas mãos e ali com a carinha 

descoberta um pequeno ser, ainda todo lambusadinho. Imediatamente 

sua mãe pega a criança e o leva para dentro. 

Maria que houve o barulho, vem meio sonolenta para ver o que está 

acontecendo. 

     - Maria, prepara uma banheira de agua morna para lavarmos uma 

criança. 

    - Criança? 

    - Sim, rápido. Deixaram um recém-nascido no portão. 
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Enquanto as mulheres cuidam de o pequeno ser, X e seu pai telefonam 

para uma ambulância, pois o pequeno mostra-se debilitado. A noite foi 

fria e não se sabia a hora que o bebê havia sido abandonado. 

Logo a ambulância chega e o pequeno é levado para o hospital. 

Pela tarde, a família é procurada pela polícia e pela assistência do hospital, 

para algumas perguntas. Maria quer saber se ela pode ficar com a criança. 

É informada, que primeiro eles precisam ver se a mãe não vai ser 

identificada. Caso não, ela será disponibilizada para adoção.  

Nos próximos dias o rapaz e Maria vão religiosamente ao hospital para 

visitar a tal criança. O bebê por sua vez já está totalmente recuperado. 

Maria e X, estão apaixonados pela criança.  Como até então não se sabe 

nada sobre a família do bebê. Eles começam a buscar a adoção do 

pequeno hykaro. Esse foi o nome dado pelo pessoal do hospital.  Na 

verdade, ele trazia junto a manta um bilhete que dizia: esta criança deverá 

se chamar hykaro, nada mais, além de uma pulseirinha com um pequeno 

pingente com uma estrela. 

Não demorou muito para que eles conseguissem a guarda provisória da 

criança. E assim o pequeno passou a fazer parte daquela família. 

O tempo foi passando, a “banda de Raul” agora já tomava projeção 

nacional. As músicas rendiam algum dinheiro a X, mas já não tanto como 

antes. 

O pai do rapaz teve a ideia de transformar o local onde Zu vivia com as 

meninas, em uma pensão. E assim em pouco tempo deram uma 

reformada no local, o qual passou a ser uma espécie de hotel, mas as 

pessoas alugavam os quartos por mês. Logo o estabelecimento já rendia 

alguma coisa. O pai está tocando o negócio com maestria. X, por sua vez 

continua com o seu tratamento por mais um mês. Até que o médico lhe 

informa que já está tudo bem, mas que provavelmente sua voz não 

voltaria a ser o que era antes.  Para ele tudo bem. Ele não se preocupou 

muito com isso não! 
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Ele as vezes era solicitado pela gravadora para fazer alguns 

acompanhamentos em gravação. 

Com o passar do tempo o rapaz passou a sentir necessidade de aprender 

mais. Ele já era um excelente músico. Resolve ele então fazer um supletivo 

e em pouco tempo já estava na faculdade. Realmente era um alto ditada. 

Aprendia com muita facilidade. A medida que ia avançado nos estudos, 

ele vai se afastando e deixando de ser solicitado pelos artistas para 

compor, mas ainda ganha dinheiro com direitos autorais. 

Alguns anos se passaram. Os oito filhos do rapaz já estão crescendo.  

   - O quê? Oito?  

   - Sim, oito.  

Mais dois seriam abandonados ali na frente da pensão. Provavelmente 

pelo primeiro caso ter sido comentado na televisão. Eram seis adotivos, 

mais o casal de gêmeos. O trabalho era grande para Maria e a mãe de, 

criarem aquelas crianças. Mas elas enchiam de alegria aquela casa. 

Raul de vez em quando aparecia e sempre dava uma forcinha 

Quanto a Raul; esse continuava fazendo uma ou outra aparição em 

programas, mas gravar discos, isso não mais. Ele e Carol continuavam a se 

dedicar aos negócios. Tiveram mais um filho. 

     X, se formou a alguns anos na faculdade de letras e logo começou a dar 

aulas. Continuava com algumas participações em discos, as vezes com 

composições, as vezes como músico. Ele ganhou gosto mesmo foi pelas 

aulas. Isso não lhe rendia muito, mas lhe trazia um enorme prazer. 

A vida era muito corrida. Ele dividia seu tempo entre lecionar e cuidar da 

família. O que ele ganhava, juntando com os rendimentos da pensão até 

que dava para eles se virarem. X, nunca foi de gastar muito e ainda tinha 

um bom dinheiro guardado. 
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Foi ele aos poucos se tornando um ideologista. Nas suas aulas na 

faculdade. Isso mesmo ele já lecionava em universidade. As aulas, não 

eram bem aulas, mas sim quase discursos. O não contentamento com a 

política e com a desigualdade social eram seus assuntos preferidos e os 

que mais o deixava revoltado. 

Enquanto isso a criançada continuava a crescer. O tempo passava 

também. Uma coisa era fato. A felicidade e a harmonia daquela família, 

eram incomparáveis. X, e maria nunca, mas nunca mesmo! Tiveram uma 

discussão. Ambos eram felizes um com outro. 

     X agora homem. Agora não! Há muito tempo. Os primeiros cabelos 

brancos já apareciam. Ele era muito popular ali no campus da 

universidade onde dava aulas. Todos o conhecia, tanto pelas belas aulas, 

quanto pelas suas composições. Vez em quando ele era chamado para 

participar de programas de televisão. Hora para falar de música, hora para 

outros temas. 

Foi então que alguém lhe deu a ideia de que, como ele era muito popular. 

Poderia se candidatar a vereador. Ideia inspirada por mim é claro!   

A princípio ele não gostou muito do que lhe proporam não! Mas aos 

poucos, uma fala daqui outro dali. Começou-se uma campanha entre 

todos os alunos e professores, e assim meio sem querer ele torna-se 

candidato a vereador por São Paulo. 

Eu por minha vez, farei tudo para que meus objetivos sejam alcançados. 

Bom, já venho tentando a muito tempo. Muito tempo mesmo. Desde que 

X, nasceu. Mas me decepciono.  Tanto tempo tentando ajudar ele a se 

tornar o homem mais feliz do mundo, mas até agora nada. Todos que 

tiveram contato com ele, de alguma maneira se deram bem, mas ele 

mesmo foi ficando para traz. Quem sabe agora na política as coisas 

mudam. Vou redobrar o meu trabalho. 

    - Bom, eu, mas eu...afinal, quem sou eu? Provavelmente já tenham feito 

essa pergunta. Quem é esse tal que narra a história? 
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Eu vou tentar explicar. Talvez seja um pouco difícil de entender, ou até de 

acreditar, mas essa é a verdade. Vou falar um pouco de mim. 

    -  E vivia em um lugar bem distante da terra. Distante quando se conta 

o tempo em horas, e o espaço em distância. Mas era muito próximo 

quando contado em eternidade. 

Esse lugar de onde eu era, foi evoluindo. Aos poucos as más tendências e 

os maus sentimentos foram deixando de existir. As pessoas que viviam lá, 

foram se melhorando espiritualmente, ou seja, se livrando dos defeitos. A 

inveja, a maledicência, rancor, maldade, egoísmo entre outros tantos 

defeitos, começaram a deixar de existir, e foram dando lugar para os bons 

sentimentos, como: perdão, a amizade, o altruísmo, benevolência, entre 

outras tantas virtudes, que passaram a reinar nos corações das pessoas. 

Chegou um tempo, que neste lugar, já não havia mais espaço para seres 

que cultivassem em seu íntimo, qualquer sentimento que não fosse 

condizente com a situação que aquele mundo se tornara.  

A todos, foram por muito tempo dado a chance de se livrarem dessas más 

tendências. Porém, muitos não deram a atenção devida a palavra de 

ordem. 

Até que um belo dia, igual a todos os outros anteriores. Algo inusitado 

aconteceu, e foi de repente, enquanto todos continuavam com seus 

afazeres. 

Aquelas pessoas que já estavam livres de todos defeitos, mal perceberam 

o que estava acontecendo, mas aquelas que ainda cultivava alguma coisa 

de ruim dentro de si, foram sendo separadas como num passe de mágica. 

O céu ficou com uma enorme abertura como se fosse um rodamoinho, as 

pessoas começaram a serem sugadas, e de repente já se viam em um lugar 

enorme, que era de se perder de vista. Nunca se vira antes tanta gente 

junta em um só lugar. 

Claro! Eu estava lá também. Era de dar arrepios. O lugar era frio e ventava 

muito. O barulho era ensurdecedor, e todos nós estávamos nus. 
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Praticamente não tínhamos nossos movimentos e nossa voz não saia, não 

conseguíamos nos comunicar uns com os outros.  O céu continuava a 

expelir pessoas. E assim seguiu-se por um longo tempo, não dava para 

quantificar quanto. 

 

 

Até que em um determinado momento, o barulho parou de repente, fez-

se um silêncio que se estendeu por um bom tempo, e nada acontecia. Via-

se no semblante de todos ali, a face era de medo, pois ninguém sabia o 

estava acontecendo. 

Assim ficamos ali sem nada podermos fazer. Cada um como se tivesse 

paralisado em uma bolha. Nossos pensamentos e nossa consciência, 

permanecia a mesma, mas a incerteza e o medo eram particulares de cada 

um. Não dava para compartilha-los. 

Depois de um longo período sem saber o que se passava, o cansaço já era 

insuportável, e o silêncio era total.  Como que catatônicos, estávamos ali 

presos, sabendo lá onde! Não tínhamos noção de quantos estavam ali 

conosco naquela situação. Apenas conseguíamos visualizar alguns poucos 

milhares a nossa volta. 

Eis que em um momento um barulho começou a vir de bem longe e foi 

aos poucos se aproximando, não conseguíamos ver de onde vinha o tal 

som, mas ele estava se aproximando. Era um som suave. Logo 

vislumbramos que ele vinha do alto. As nuvens começaram a se abrir, uma 

voz que saiu delas, cumprimentou a todos, e até pediu desculpas pela 

demora. 

Ela era calma, mansa e suave como pluma...bem, como pluma, seria macia 

então! 

Essa voz começou nos informando, que estava ali para nos dizer o motivo 

daquela situação. 
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      - A partir de agora vocês começarão a entender o porquê disto tudo, e 

o que acontecerá daqui para frente. 

Enquanto a voz se pronunciava, o cansaço e o frio foi se indo aos poucos, 

e logo estávamos renovados. Mesmo ali naquela posição, já não 

estávamos mais desconfortáveis. E continuou a voz. 

     - Pois é! Por milhares de anos vocês habitaram esse mundo. Tudo no 

universo evolui, os seres que habitam ele também; pelo menos deveriam. 

Deveriam caminhar junto com a evolução do planeta que cada um vive. 

Muitos conseguiram. Alguns até em velocidade mais rápida, e neste 

momento já estão habitando outros planetas mais evoluídos. 

Alguns por sua vez, patinaram demais nessa jornada. Ficaram presos a 

mesquinharias e as bobagens que a todos cercam. Uns usaram as pedras 

do caminho, como degraus para chegarem a algum lugar, outros 

simplesmente tropeçaram nelas. 

E agora? Agora não há mais o que fazer! Cada um de vocês estará preso a 

sua condição atual. Cada um será destinado ao planeta que tenha 

afinidades com o grau e estágio evolutivo que esteja.  Mas não se 

preocupem. Cada um continuará do ponto em que está. Ninguém ira 

regredir. Mas tenham certeza que aqueles que não estão aqui, estarão 

melhor que vocês. Eles tiveram a chance e souberam aproveitar. Então 

saibam aproveitar a chance que estamos dando a vocês, de um dia se 

igualarem a eles. 

Assim que cada um de vocês renascerem no planeta que lhes couber, não 

se lembrarão de mais nada; mas no subconsciente, levarão consigo qual 

será o objetivo a ser alcançado. De alguma maneira lembrarão que 

poderiam estarem melhores, e tenho certeza que farão de tudo para 

voltar a essa condição. 

Agora vou lhes mostrar o lugar onde vocês deixaram de alcançar, devido 

as besteiras que cultivaram em seus corações. 
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          De repente uma enorme tela se abre no alto. Todos fixaram o olhar 

em sua direção. E um luar maravilhoso, situações maravilhosas, jamais 

imaginadas por alguém. 

O mais feliz deste mundo, não chegaria nem aos pés do menos feliz 

naquele lugar. Aquilo tudo foi ficando gravado em nossas mentes. Me 

perguntava. Como poderia haver um lugar tão lindo? Talvez se soubesse 

não teria cultivado as bobagens que plantei. Mas nesse momento uma 

vozinha me disse na orelha. 

Plantar é uma opção, mas uma vez plantado, a colheita é obrigação, não 

tem como fugir! 

Pois é! Se tivesse plantado só coisas boas, não estaria aqui agora; disse 

minha consciência. 

Mas mesmo ali ainda, vislumbrando toda aquela maravilha que se passava 

frente aos nossos olhos, que eu prometi a mim que faria de tudo, mas 

tudo mesmo para estar um dia naquele lugar.  

Aquele lugar era perfeito. 

 No final da apresentação, para a minha surpresa, a voz termina dizendo. 

     - Esse ainda não é o lugar perfeito que eu tenho e quero para cada um 

de vocês! Esse é apenas o próximo estágio, para aqueles que se livraram 

das imperfeições que vocês ainda cultivam. 

    - Poxa como poderia existir algo melhor ainda que tudo aquilo que nos 

foi mostrado. Seria inimaginável. 

A tela se fecha. A voz começa a se despedir e termina com a frase. 

“ Se sentirem qualquer tipo de medo, não se preocupem. Chamem por 

mim que eu estarei sempre pronto a ajuda-los. Às vezes eu me atraso; mas 

é de propósito” 
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    Neste momento, na tela ali no alto, aparece a imagem de vários 

planetas, alinhados em fila indiana, dava para se ver. Formava-se um 

canal, e nele, pessoas a nossa volta, iam sendo arrebatadas para aquele 

canal.  Aos poucos, foi “raliando” as pessoas a minha volta. Até que 

aparece um planetinha muito pequeno em relação aos outros, azulzinho, 

até bonitinho de se ver. Se formou o canal, e para a minha surpresa, como 

um imã, começou a exercer sua força sobre meu corpo, eu comecei a 

levitar. Olhei para baixo, mas me via ficando para traz. Estranho! Eu não 

sentia medo. Fui ficando sonolento e devo ter apagado. Não sei por 

quanto tempo fiquei assim! Perdi a noção. 

   Olhei para um lado, olhei para o outro. Não reconheci onde estava. Era 

estranho o lugar. 

Uma mulher chorava muito. Suas pernas abertas, estavam cobertas por 

um manto, uma outra senhora, olhava na direção por baixo do pano. 

Olhei para os lados e vi duas pessoas, uma a direita e uma a esquerda. Eles 

seguravam minhas mãos. De repente um som de choro bem forte, e era 

voz de criança. Os dois olham para mim e dizem, vá, chegou sua hora, seja 

feliz. 

Não entendi bem o que acontecia. De repente era eu que estava 

chorando. A sensação que eu sentia, era de quando você está embaixo de 

um cobertor quentinho em noite de inverno, e chega alguém e lhe puxa a 

coberta. A sensação era desagradável, e esse era o motivo do meu choro.  

Meu pensamento era confuso, eu me lembrava do ocorrido 

anteriormente. Tinha noção do que tinha acontecido, mas essas 

lembranças eram vagas. Eu tinha noção de que havia vindo de outro lugar, 

que tinha passado por aquela segregação, se é que se pode chamar assim, 

mas tudo anteriormente, havia se apagado. Não havia lembranças. 

Com o passar dos dias, mesmo essas lembranças se apagavam pouco a 

pouco. As únicas sensações que eu tinha, era de hora estar com frio, hora 

com fome. Quando estava com frio ou fome, era só chorar, que logo me 

aqueciam e me davam o que comer. Eu até comecei a tomar afeição a 
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aquela senhora, que sempre me agasalhava e me alimentava com todo o 

carinho do mundo, que geralmente as mães tem pelos filhos. 

Os dias passavam, a minha visão ia ficando mais nítida. Eu começava a 

visualizar as pessoas a minha volta, mas não entendia e nem conseguia 

me comunicar com elas. Bom, pelo choro, até que eu conseguia. As 

lembranças já não existiam mais. 

O tempo passava e eu me desenvolvendo. O ano era 427 a.c, isso mesmo, 

antes de cristo. Grécia era a minha casa. 

 Minha família tinha certa influência na sociedade. Eu cresci como 

qualquer criança. Desde cedo me interessava pelos assuntos filosóficos. 

Até que um dia fui apresentado a um homem, o qual me interessei muito. 

Suas ideias, seus pensamentos.  Eles eram revolucionários, diferenciados 

de outras pessoas. 

Ainda muito jovem, eu passei a ser uma espécie de parceiro daquele 

homem, talvez um discípulo. Eu o ouvia muito. Tudo o que ele dizia e 

ensinava, eram de total fundamento. Pelo menos para o meu conceito. 

Fiquei adulto, passei a ter minha própria linha de raciocínio, mas de certa 

maneira, ela era sempre embasada na filosofia daquele mestre. Era assim 

que eu o considerava. 

Um dia ele se foi, e então comecei a pôr no papel, todos os seus 

ensinamentos, toda linda filosofia. Ele não havia deixado nada dos seus 

conceitos, escritos em lugar algum. Eu me encarreguei disso. Não dava 

para deixar tantas lições apenas guardadas na minha mente. 

Eu por minha vez, tratei de completar suas ideias, também registrando as 

minhas. 

Assim o tempo passou, envelheci e parti. Mas tive a certeza que tudo que 

vivi, ficaria registrado por muito tempo. Mas nem imaginava que seria por 

toda a posteridade. 



X. O Homem mais feliz do mundo 
 219 

Fiquei do outro lado da vida, por um longo período, muito mesmo. Mas 

um belo dia, cá estou eu outra vez. Chorando para ganhar um pouco de 

leite, chorando para me aquecerem do frio. Novamente a visão vai 

clareando e as lembranças vão sumindo. 

Estou em família bem estruturada. Que pode me dar uma boa educação 

e todas as facilidades para que eu pudesse me dedicar aos estudos. O ano 

era 5 a.c.  Éramos de origem judaica, mas tínhamos cidadania romana. A 

medida que fui crescendo ia me dedicando ao estudo da bíblia que 

pregava os ensinamentos de Moisés. Já adulto e com um bom cargo 

público, eu estava me estabilizando, apesar de economicamente já ter 

herdado alguns bens. 

Nesta minha função eu tinha muitos amigos. Um deles, talvez meu melhor 

amigo. Era um cidadão muito inteligente, religioso também; mas era 

muito convicto e duro em suas ideias. Eu por minha vez, vivia a aconselha-

lo em suas decisões. Ele quase não me ouvia, apesar de sempre pedir 

minha opinião. As vezes parava para ver o que eu tinha a dizer. 

Nesta época, um pouco antes talvez, tinha vivido por aqui um cidadão com 

ideias revolucionarias. Andou pregando um tal de amor entre os homens. 

Não lhe deram muita atenção não! 

Logo trataram de poda-lo. Pelo que ouvimos nossos pais falarem, 

mataram o tal homem que falava de paz e amor. 

Agora anos depois, as suas ideias e ensinamentos, começaram a serem 

difundidos entre os homens. Essas pessoas eram chamadas de cristãos, 

por seguirem o que esse tal de jesus pregou no pouco tempo que esteve 

por aqui. Essas ideias atazanavam muito a vida do meu amigo. Esse por 

sua vez, combatia ferroneamente a difusão dos ensinamentos do tal jesus. 

O tempo que estávamos juntos trabalhando, eu tentava mostrar a ele, que 

não deveria perder tanto do seu tempo com assuntos sem importância. 

Eu até que achava interessante o que o cristo havia pregado.  
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De tanto meu amigo perseguir os cristãos, eu comecei a me interar do que 

de tão interessante era o que ele havia dito, pois a cada dia que se 

passava, mais pessoas aderiam a seus ensinamentos, mesmo sendo 

perseguidos, eles continuavam firmes na sua fé. 

Os nossos cargos públicos, nos dava uma grande influência e poder sobre 

a sociedade. Estávamos a serviço de Roma na cobrança de impostos. No 

fundo da minha consciência, eu até que achava injusto o objetivo do meu 

trabalho sobre a população sofrida; mas esse era o nosso trabalho, então 

tinha que fechar os olhos e seguir o procedimento. 

Assim os anos se passavam e a nossa rotina sempre a mesma. Apenas meu 

amigo que cada vez mais dividia seu tempo entre o trabalho e combater 

que o cristianismo se expandisse. 

Um certo dia eu estava me preparando para dormir, quando eis que bate 

à porta. Eu imaginei que seria um dos meus guardas que sempre faziam a 

minha segurança, mas não! 

Era alguém de cabelos longos, vestido em uma manta branca, de olhar 

sereno e calmo. Eu até achei estranho, pois aquela não era a norma. O 

correto seria a pessoa se anunciar a um dos   guardiães da minha casa, e 

este por sua vez me comunicaria da visita. De repente alguém ali, face a 

face comigo. 

O homem me cumprimentou. Eu até pensei em chamar o guarda ali 

próximo. Pensei não! Eu o chamei. Como poderia alguém furar o bloqueio. 

Poderia ser um ladrão, um assassino talvez! Muitas pessoas não se 

simpatizavam conosco devido a nossa função. 

Chamei por várias vezes. Os guardas estavam ali bem próximos, mas não 

me ouviam. A cada chamado eu aumentava o tom da voz e nada. 

O homem põe a mão nos meus ombros e diz calmamente, 

     - Filho não tenha medo. Eu quero apenas trocar umas palavrinhas com 

você, e serei breve. 
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Não que eu estivesse nervoso com a presença do homem, mas sim com a 

falha na minha guarda, ainda mais depois de chama-los e não ser 

atendido. Isso nunca havia acontecido antes. 

Pedi para que o homem entrasse. Assim ele fez. 

        - Pois não! O que lhe traz aqui? 

        - Filho, você tem um amigo, e por sinal seu melhor amigo. Talvez você 

seja a única pessoa, que as vezes ele houve. Converse com ele, tente 

convencê-lo de que não deve perseguir aquele povo que segue os 

ensinamentos de Deus. 

   - O senhor quer dizer de jesus! 

   - Sim, claro; mas os ensinamentos que passei, são os ensinamentos de 

Deus. 

     - Eu sei, que ele está exagerando com os cristãos, eu até já tentei alerta-

lo de que não deve perder tanto tempo com coisas sem importância; mas 

ele não me houve! 

Eu não havia prestado muita atenção no que ele acabara de dizer. 

    - Espera um pouco! O senhor disse, ensinamentos que passei? 

   - Sim, disse! 

  -  Quem é você? 

  - Eu sou jesus. 

Eu até dei uma risadinha de ironia. Mas de repente minha fisionomia 

muda. Por um instante vem à lembrança, eu chamando os guardas e eles 

não me ouvindo, como se não notando a presença do tal homem, que 

agora diz ser jesus. 
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Me subiu um calafrio dos pés à cabeça. Mas tentei manter a firmeza, não 

demostrando medo. 

      -  O tal de jesus morreu a alguns anos e agora me vem o senhor dizendo 

ser o jesus. Acho melhor o senhor ir embora e falar pessoalmente com 

meu amigo. Eu não sou servo de recado não! 

     - Ele me agradeceu, chamando-me pelo nome, e saiu. Eu observei pela 

porta que estava aberta, e que os guardas continuavam ali no corredor da 

saída. O homem passava entre eles, mas eles pareciam não notar. Resolvi 

ir até eles, e de imediato todos me cumprimentaram. Perguntei um por 

um, se alguém havia estado ali. Todos foram categóricos em afirmar, que 

ninguém estivera lá. 

Voltei para dentro encucado. Naquela noite, dividi meu sono com sonhos, 

e todos tinham a mesma linhagem. Todos ligados ao tal jesus. 

No dia seguinte fui procurar o avô de um amigo, que dizia ter tido muito 

contato com jesus e sua turma. Ele era um dos que tentavam difundir os 

ensinamentos de seu mestre. Era assim que ele o chamava. Fique por 

horas conversando com ele sobre o assunto. Como ele era um mercador 

de suma importância, não era muito perseguido pelo meu amigo não!  

Mas ele dependia muito de nós para realizar seus negócios. Talvez por isso 

tinha me dado tanta atenção quanto ao assunto. 

Eu por minha vez, sai de sua casa, quase um “expert” nos assuntos 

relacionados ao tal mestre. Se já o admirava pelo pouco que sabia a seu 

respeito, agora passei a respeita-lo. 

Já pela noitinha, eu me preparava para a ceia, quando um dos meus 

guardas anuncia uma visita. Pedi que dissesse para aguardar na antessala 

de espera, até que fizesse minha refeição. 

Não deu tempo. Meu amigo invade, dizendo precisar falar-me com 

urgência. Nossos postos eram idênticos, mas ele era meu superior, e era 

meu melhor amigo também que estava ali. 

O convidei para ceiar comigo. Ele nem ouviu o convite. 
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     -  Não! Eu preciso falar-lhe com urgência. 

Pedi para os criados aguardarem um pouco mais para servir a refeição, e 

fui ter com meu amigo. Ele estava respirando aceleradamente, e estava 

muito suado também. Dava para ver em seu semblante que algo de 

anormal havia lhe passado. 

     - Você não vai acreditar! 

Me contava ele 

        - Eu vinha pelo caminho, a algumas horas atrás e fui surpreendido por 

alguém que dizia ser jesus, o tal mestre dos cristãos. Fui repreendido por 

ele. Queria saber por que persigo os seus seguidores. Eu fiquei sem 

argumento, na verdade o medo era tudo que eu sentia. Medo como nunca 

tive antes. Eu estava rodeado por soldados, mas nenhum me ouvia ou 

percebia a presença do tal jesus. 

Agora sim, me subiu um calafrio pelo corpo todo. Então tentei acalma-lo, 

dizendo que o tal, esteve por lá também e que teve uma conversa comigo. 

      -  Ele veio falar com você também? 

     -  Sim, esteve aqui, para pedir para que lhe aconselhasse sobre o 

mesmo assunto. 

    -  Meu amigo não sei o que fazer!  A aparição foi real e agora me sinto 

aliviado, pelo mesmo ter acontecido com você. Imaginei que quando eu 

fosse te contar essa história, você iria me dizer que estava 

enlouquecendo. 

          - Eu pensei o mesmo de mim. Talvez se ele não tivesse se mostrado 

para você, eu não teria coragem de contar sobre a aparição.  Mas meu 

amigo, vá para sua casa e reflita sobre o que deve fazer sobre o assunto. 

          -  Não sei se tenho coragem de ir para casa, já que vivo só, eu e meus 

criados. 
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         - Sem problemas amigo, pode ficar por aqui hoje. Vou mandar 

preparar um leito para você. 

Ele me agradeceu, e pareceu gostar da ideia. Dava para se ver, que o 

ocorrido mexeu muito com seu emocional. 

Ficamos por ali até tarde da noite, conversando sobre vários assuntos. 

Assuntos estes que sempre acabava voltando para o mesmo. 

Na manhã seguinte, quando acordei, passei em seu leito para tomarmos 

a primeira refeição do dia juntos, mas notei que ele não mais estava lá. Ao 

passar pela sala, vi que estava sentado e ainda meio que catatônico. 

     - Bom-dia irmão. Acordou cedo? 

    -  Na verdade eu nem dormi. Aquele assunto mexeu muito comigo. 

Minha cabeça, esta confusa. Eu até que tentei dormir, mas era só 

adormecer e começar a sonhar com o mestre dos cristãos. Ele parece estar 

dentro de mim. 

    - O que são estes papeis a seu lado? Parece que andou trabalhando na 

madrugada. 

    - Alguém tomou a minha mão, eu não conseguia controla-la. E acabei 

escrevendo tudo isso aí, mas não tive coragem de ler o que está escrito 

Fiquei curioso para saber o que trazia aqueles papeis, mas não demostrei 

interesse, peguei-os juntei e guardei ali. Abracei meu amigo e o chamei 

para a primeira refeição. Ele veio meio que cabisbaixo e quieto. Comeu 

um pedaço de pão, ainda em silêncio, despediu-se e saiu. 

Dois dias se passaram, lembrei dos escritos ali guardado por mim, e de 

imediato peguei-os para ler. E a cada frase, cada estrofe eu ia me 

surpreendendo com o que ali estava escrito. Parecia que era grafado 

diretamente a mim. 

Resolvi ir ter com meu amigo, saber como ele estava. Ao passar por um 

beco da cidade, já quase chegando ao condomínio onde ele vivia. Vi um 
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pequeno grupo de pessoas, e logo identifiquei a voz que vinha do meio do 

deles. Olhei pela fresta entre as, e o vi ali com alguns papeis na mão. Ele 

os lia para aquele grupo.  Parei para ouvir, e percebi que ele falava de jesus 

e seus ensinamentos. 

Logo depois, ele finaliza e o grupo se desfaz. Vou até seu encontro e ele 

me diz que o senhor estava ali com ele. 

Confesso que eu não o vi, mas senti algo de anormal no ar. 

    - E aí meu amigo, o que acontece? Parece que mudou de opinião sobre 

os ensinamentos de jesus. 

    - Sim meu irmão, mudei sim, e espero que você também mude, pois, o 

mestre me disse que havia deixado um recado a ti. 

Eu já tinha uma certa simpatia pelo que ouvia falar sobre o tal mestre dos 

cristãos. E estava muito feliz, por meu amigo ter mudado de opinião sobre 

o assunto. 

    - Sim meu amigo, ele me falou através do que você escreveu na noite 

de anteontem. O que lá estava escrito era direcionado a mim. 

Eu escrevia muito bem. E fui convidado pelo mestre a ajudar o meu amigo 

a grafar tudo que ele queria passar aos povos. Era muita coisa, muitas 

cartas. Passávamos noites em claro escrevendo o que o mestre ditava a 

meu amigo. 

Eu continuava meu trabalho a serviço de Roma, mas meu amigo 

abandonou tudo e foi pregar o tal cristianismo.  Eu era uma espécie de 

protetor dele. Na verdade, eu me sentia meio covarde, por não ter 

acompanhando-o na sua missão.  Mais tarde soube, que minha parte era 

protege-lo sempre que necessário. Se eu tivesse me juntado a ele, talvez 

tivéssemos morrido os dois. Desta maneira eu não estava de corpo, então 

podia protege-lo, e assim continuamos nosso trabalho. O meu em 

paralelo, o dele de corpo e alma. 
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Anos se passaram, conseguimos escrever muita coisa que o mestre ditava. 

Uma das mais profundas que escrevi junto com o querido irmão foi o que 

se segue a baixo. 

Se  eu não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o címbalo que 

retine.  

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e 

toda a ciência, e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que 

transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.  

E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e 

ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, 

nada disso me aproveitaria.  

O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se 

vangloria, não se ensoberbece,  

não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, 

não se irrita, não suspeita mal;  

não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade;  

tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.  

O amor jamais acaba; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo 

línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá;  

porque, em parte conhecemos, e em parte profetizamos;  

mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.  

Quando eu era menino, pensava como menino; mas, logo que cheguei a 

ser homem, acabei com as coisas de menino.  

Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos 

face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, 

como também sou plenamente conhecido.  

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três; mas o 

maior destes é o amor. 

Meu amigo não contente em difundir a tal doutrina, queria ele, cada vez 

mais espalhar as boas novas a terras mais distantes. E assim fomos nos 

afastando. Com o passar do tempo, fomos perdendo contato. Muito 

tempo depois, em uma viagem que fiz a Roma, o encontrei por acaso 

pregando em um beco. Ele estava mudado, velho e surrado pelo tempo, 

mas com o entusiasmo ainda maior na pregação da doutrina. Algum 

tempo mais tarde, ao voltar a Roma, o procurei, mas me informaram que 



X. O Homem mais feliz do mundo 
 227 

ele havia sido condenado a morte pelas suas pregações. Deve ter 

incomodado algum grande da época. 

Alguns anos depois, pedi exoneração do meu cargo, comecei a me dedicar 

e continuar espalhando as boas novas que o mestre nos deixou. 

As minhas pregações, começaram a incomodar as autoridades e acabei 

sendo condenado. 

Assim cheguei ao outro lado.  Para minha surpresa, meu amigo estava lá, 

cheio de glorias e de braços abertos para me receber. Foi um tempo bom. 

Mas algum tempo depois teria que voltar, desta vez por missão. 

Lá estava eu outra vez. Aos poucos, minha vista clareando. Só pensava em 

dormir e leitinho quente. Mamãe e papai me bajulando o tempo todo.  Fui 

dando por conta de mim como pessoa neste mundo. Com tenra idade 

ainda, descobri que era herdeiro de um trono e de um império. Eu vivia 

rodeado de pessoas que atendiam todas as minhas vontades. A medida 

que eu ia crescendo, iam me preparando para no futuro, assumir o posto 

que era de meu pai. Minha vida era cheia o tempo todo. Praticamente não 

tive uma infância normal que qualquer outro garoto tem. Toda carga de 

informação que chegava até mim, foi me fazendo ver que aquele não era 

o futuro que eu queria. 

Meu pai era um tirano, que levava tudo a ferro e fogo. Enquanto todos no 

palácio tinham de tudo, o povo vivia oprimido e na miséria. A 

desigualdade imperava. Eu observava, mas sem opinar muito, pois 

sempre que dava sugestões, era podado pelo meu pai, pois para um 

tirano, só as suas opiniões é que contam. A medida que ia assumindo e 

tomando decisões juntamente com ele, começávamos a divergir. Ele 

nunca pensava nos seus súditos, apenas seu bem-estar e seu poder 

interessava. 

Foi então que resolvi mudar a estratégia. Comecei a exercitar a prática da 

paciência.  Meu pai por sua vez, tentava passar suas táticas de comando a 

mim, mas eu sempre dava um jeito de suas ordens abranda-las.  
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Muitas vezes ele era duro comigo, dizendo que eu era fraco, e que um 

imperador não deveria ter certos sentimentos. 

Como eu não poderia amar meu próximo. Esse sentimento estava 

enraizado a muito dentro de mim. Agora vem meu pai tentando me fazer 

esquecer tudo que aprendi no decorrer de minha... 

A medida que meu pai envelhecia, eu tomava mais decisões, decisões 

essas, que sempre iam de encontro aos pensamentos dele. Meu pai até 

que com o passar do tempo, foi amolecendo o seu coração. 

Passávamos muito tempo juntos, ele tentando mudar a minha linha de 

raciocínio, eu tentando o mesmo em relação a ele. Eu sempre pedia a uma 

força maior que me ajudasse na empreitada de mudar o pensamento de 

meu pai. Nem digo que orava a Deus, pois na minha família nunca se falava 

em religião. Mas dentro de mim havia algo mais forte em que eu 

acreditava, e era para esse ser superior que eu imaginava, que eu pedia 

forças. 

O problema era que o reino tinha seus ministros e conselheiros, que 

exerciam certa influência sobre o rei. Esses sim eram duros, apenas 

pensavam em si, apenas votavam projetos que os beneficiassem.  Eu 

nunca me dei bem com eles, pois meus pensamentos eram de um 

governante do povo, mas isso era visto como fraqueza para eles. 

Meu pai veio a falecer. Eu era o primeiro na linha sucessória, mas os 

ministros, juntamente com um irmão mais novo, o segundo na linha 

hierárquica.  

Na surdina eles preparam um golpe. Nas vésperas da minha coroação, 

enquanto eu me preparava para repousar, fui alvejado com uma flecha e 

desfaleci. 

Acordei em um lugar que não reconheci. Estava sendo levado em uma 

rede e ouvia os soldados conversando entre si, decidindo o que fazer com 

meu corpo. Eu estava vivo, sentia muitas dores, elas eram insuportáveis. 

Lentamente passei a mão no peito e senti a flecha ainda ali. Apenas 

tinham quebrado rente a meu corpo. Provavelmente não tinham 
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conseguido puxa-la para fora. Eu sangrava, mas não muito. O pedaço 

provavelmente estancava a hemorragia. Eu não podia pedir ajuda, pois 

aquelas pessoas estavam me levando para o descarte. 

Logo a frente há um desfiladeiro; ouvi um dos soldados dizer. 

     - Podemos joga-lo montanha a baixo. 

O outro dizia: 

    - Melhor enterrarmos o corpo para não deixar vestígios! 

Os outros concordaram. Logo a frente, em um pequeno riacho, pararam e 

me colocaram no chão. Senti a agua corrente molhar a rede e meu corpo 

também. Pude perceber que estavam cavando um buraco bem próximo. 

Isso durou mais ou menos duas horas. Eu estava consciente, apesar de 

fraco e com muitas dores. Eu ouvia eles conversarem, dava para perceber 

o assunto. Alguns não concordavam com o que havia ocorrido. 

Comentavam que eu era um homem bom e que sempre os tratei bem e 

de igual para igual. Um deles até pediu para que fizessem uma prece a 

mim. Mas tinham que cumprir as ordens. Em determinado momento, 

levantei a cabeça e vi que eram muitos soldados ali em volta. Eu tinha que 

me manter imóvel, mas de que iria adiantar, no final iriam me enterrar, e 

vivo, pois eu estava consciente. 

De repente uma luz desceu até mim, e com ela, eu senti uma energia 

correr o meu corpo. Parece que eu ganhava vigor. Uma voz eu pude ouvir, 

bem baixinho na minha orelha. 

   - Chame-os, grite. 

Eu conhecia quase todos por ali. Eu sabia o nome da maioria daqueles 

soldados. Foi quando ouvi alguém dar a ordem de me jogar na cova. Logo 

me levantaram com a rede em que estava, e começaram a se dirigir rumo 

a cratera ali aberta. Me colocaram primeiro do lado, mas nenhum deles 

tinha coragem de me empurrar para dentro. Pensei essa é a hora. Então 

ergui a cabeça comecei a chamá-los pelo nome. A princípio eles se 

assustaram, mas eu dizia, venham eu estou vivo e preciso de ajuda. 
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Me colocaram sentado e encostado em uma pedra ali próximo, eu sentia 

fortes dores. Logo encostou o encarregado da missão, que também era 

meu amigo, mas seguia ordem do general chefe de toda a guarda. 

Pediu desculpas, mas disse que não poderiam voltar sem cumprir a 

missão. Foi então que comecei a falar; mas parece que alguém falava por 

mim. 

      - Olvides meu amigo. Esse era seu nome. Eu quero lhe fazer uma 

proposta, e está se estende a todos aqui.  Nós precisamos impedir que 

meu irmão tome posse, pois irão mata-lo em seguida e quem assumirá o 

reino será seu superior. Esse mesmo que vive sendo duro com vocês. 

O general era um homem extremante cruel. Volta e meia matava ele 

mesmo os soldados que deixavam de cumprir algo ou que falhasse em 

alguma coisa. Ninguém gostava dele. Mas no passado, havia salvado a vida 

de meu pai, então foi lhe dado o mais alto posto do exército. 

    -  a minha proposta é que me ajudem e então saberei recompensa-los 

a todos aqui. Vocês governaram comigo de igual para igual. Seremos um 

grupo de amigos trabalhando em prol do povo. 

Eles pediram um tempo se reuniram, eu continuei ali sentado ao pé da 

pedra, já estava com algumas ataduras que me colocaram para estancar 

o sangue. 

Não sei de onde me veio forças, mas parece que nada havia sofrido. Estava 

sim um pouco fraco e debilitado, pois tinha perdido muito sangue. 

Percebi que fizeram uma votação e a maioria achou que deveriam me 

ajudar. Alguns vieram até mim. A frente, Olvides. 

   - Conversamos entre nós. A maioria achou arriscado demais ajuda-lo, 

acham que não temos chance, mas enquanto fazíamos a votação, 

ouvimos uma voz vinda de algum lugar que disse ao ouvido de cada um. 

Vão e lutem, pois sairão vitoriosos. Eu estarei com vocês e os ajudarei. 

Então quase que por unanimidade, concordamos em seguir o plano. 
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Assim fui levado a casa de um familiar de um dos soldados, o qual o pai 

era um homem que detinha conhecimento de plantas que curam. Em 

menos de quinze dias eu estava quase pronto.  

Foi quando logo pela manhã chega lá na casa onde eu estava, alguns 

soldados e pediram que eu os acompanhasse. Assim eu fiz, sem saber o 

que estava acontecendo. Por mais que perguntasse, eles não respondiam. 

A medida que nós nos aproximávamos da cidade, um medo ia me 

batendo, mas pensei; 

    - Já era para estar morto mesmo, e aqui estou. O que mais pode me 

acontecer de ruim? 

Chegamos a frente do palácio, muitos soldados ali. Desci do cavalo e 

quando ergui minha cabeça, todos se curvavam a mim. Entramos corredor 

a dentro, e lá, próximo ao trono, Ovildes e mais alguns soldados, inclusive 

o general e a seu lado meu irmão. Cheguei a frente deles e ainda sem 

entender o que estava acontecendo. 

    - Meu amigo; disse-me Ovildes. Estas aqui para assumir o trono que é 

teu por direito. Temos aqui seu irmão e o general. Foi então que percebi 

que estavam amarrados. 

Segue Ovildes. 

    - Diga-nos o que faremos com eles, e cumpriremos a ordem de 

imediato. 

Provavelmente esperavam uma ordem de execução. Mas confesso que 

não foi isso que me veio à cabeça. Pedi que os tirassem dali, que depois 

iriamos pensar no que faríamos. 

Assim os levaram dali, e os colocaram na prisão. Vi minha mãe ali do lado 

de cabeça baixa. Deu para perceber que estava feliz por mim, mas 

provavelmente triste por meu irmão. Fui até ela, e a beijei. Ela retribuiu, 

mas me pediu que não fizesse mal a ele. 
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Juro que não pensava nisso, mas também não sabia o que fazer! 

Naquele resto de dia seguiu-se a cerimônia de minha coroação. 

No dia seguinte me reuni com os cinquentas que estavam encarregados 

de meu descarte. Eu tinha que cumprir o prometido. Eles iriam governar 

comigo. 

Traçamos os planos para o novo governo. O exército e a guarda, foram 

divididos em cinquenta grupos, cada um desses, com uma função 

especifica.  Cada grupo tinha um general, e esse generais eram cada um 

dos cinquentas. Desta maneira tínhamos todo o exército a nosso lado. 

Logo após, reunimos todos os conselheiros. Eram vinte, e eram eles quem 

realmente traçavam os planos do reino. Seus cargos eram vitalícios, 

passavam de pai para filho. Descobri antes, que eles participaram da 

decisão do meu assassinato. 

   - Senhores, agradeço a presença de todos. Diz Ovildes. 

Aguardem um momento, que o rei quer lhes falar. 

  - Bom-dia senhores. Quero lhes informar que a partir de hoje, esse reino 

não mais contará com as decisões de vocês. Os senhores acabam de serem 

destituídos de suas funções, não terão vós ativa.  De agora em diante 

serão pessoas comum como qualquer outro do reino. Não terão mais 

fórum privilegiado e outras mordomias, muito obrigado e podem ir. 

     Dava para ver no rosto de cada um deles o semblante de raiva e ódio. 

     No dia seguinte o povo do reino foi convidado para a minha 

apresentação como novo rei. Era lindo de se ver, a multidão logo à frente 

do palácio, todos apreensivos esperando o meu discurso. 

Eu não tinha preparado nada, mas me esforcei e foi muito fácil dizer o que 

todos queriam ouvir. Foram anos e anos de repressão, desde que meu avô 

havia tomado o trono em um golpe. Meu pai seguiu a linha dura de seu 

pai. Agora eu era a esperança para daquele povo sofrido. 
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No dia seguinte, mandei chamar o general traidor. O colocaram a minha 

frente. Pedi para ficar a sós com ele, queria entender o porquê da traição. 

Ele por sua vez se dizia estar muito arrependido, pois tinha sido 

manipulado pelos ministros conselheiros. Disse-me também, que meu 

irmão relutou, mas também foi obrigado a participar do golpe. Ele seria 

uma marionete nas mãos deles. 

Eu não sabia qual decisão tomar em relação aos dois, mas sabia que 

precisava tomar uma. 

Chamei meu irmão. Esse eu já conhecia bem. Não tinha opinião própria, 

era facilmente manipulado, e foi o que aconteceu. 

Os coloquei um ao lado do outro e lhes perguntei, qual seria o melhor 

castigo que eu poderia dar-lhes pela traição. Um olhou para o outro sem 

saber o que dizer. Dava para ver que o medo tomava conta de ambos. Eu 

conhecia muito bem o general. Era um homem duro, cruel; mas percebi 

naquele momento o seu pavor. 

Eu desde cedo tive um mestre. Foi o homem que preparou meu coração 

e cabeça para ser rei. Ele era extremamente sábio. Seu coração era feito 

de puro amor. Eu nunca vi aquele homem erguendo a voz a ninguém, mas 

suas palavras sempre eram seguidas e era sempre o que a gente precisava 

ouvir. Pedi que viesse até mim. Logo ele estava lá a minha frente. Éramos 

íntimos. Passei muito da minha infância absorvendo seus ensinamentos. 

Nos abraçamos e eu disse a eles: 

      - Estão vendo esse homem; passarão uma semana com ele, depois 

serão trazidos a mim e então ele dará a sentença a vocês. Somente ele, 

ninguém mais poderá lhes condenar, nem mesmo eu. Pensem bem no que 

farão na próxima semana, pois daqui a sete dias, virão a minha presença 

para o veredito. 

Eu sabia que ele teria a melhor solução para o caso, pois eu não sabia o 

que fazer! 

Uma semana depois o mestre estava lá a minha frente, e acompanhado 

dos dois, um a cada lado. 
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      - Meu rei! Disse o sábio. “Meu rei...era para mim que ele falava...tá 

pensando o que”! 

     - Já tenho o veredito. 

     - Então diga-me qual foi a solução que deu ao caso. 

    - Simples, meu rei. 

    - Por favor, não me chame de meu rei não! Me chame pelo nome. 

   - Está bom meu menino. Era assim que ele sempre me chamava. 

   - O general irá ser o seu protetor. Ele estará sempre a seu lado, cuidando 

da sua vida como cuidou da de seu pai. Com ele a seu lado, ninguém, 

jamais o fará mal algum. Quanto a seu irmão, esse nunca foi uma pessoa 

má. Sobre este falaremos em particular, mas pode solta-lo, ele não fará 

mal algum. 

Me surpreendi com a decisão, mas confesso que fiquei aliviado. No fundo 

eu não queria ver sangue. Meu reino seria de vida e não de morte. 

Sophia...a Sophia! Linda, cabelos negros como seus olhos. No meu 

primeiro dia de reinado, me foi colocado alguns serviçais a disposição. Ela 

já estava lá a algum tempo. Já era uma das que serviam meu pai. Ele até 

tinha um carinho especial por ela. Sophia era filha de um de seus melhores 

soldados, este havia morrido a serviço do reino. Ela veio ainda jovenzinha 

para o palácio. Eu até que cheguei a olha-la com outros olhos, mas nunca 

tive coragem de corteja-la; meu pai não aceitaria. Agora...agora eu era 

senhor de mim. Tinha que ser ela. Eu não tinha olhos para mais ninguém. 

Eu percebia sempre que ela me olhava disfarçadamente. Sempre que eu 

fixava os olhos em sua direção, ela abaixava a cabeça. 

Fui então falar com meu mestre, e disse do interesse que tinha por aquela 

moça. Meu mestre sorriu, bateu-me levemente no peito com as mãos 

fechadas, e disse-me apenas uma frase, e saiu. 

- Boa escolha meu menino. 
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Aquilo era tudo que eu precisava ouvir. Comecei a dispensar os outros 

serviçais e solicitar sempre Sophia. Aos poucos fui puxando assunto, e aos 

poucos fui esticando os assuntos. Ela era doce. Doce como a 

primavera...sei lá se primavera é doce! Mas ela era um encanto de 

menina. Não tão menina assim! Já estava com seus vinte anos. 

Um dia lhe perguntei.  

Se você pudesse realizar um desejo qual seria esse desejo. Ela me 

respondeu que não tinha muitos desejos não! Eu insisti que ela escolhesse 

um. Ela me disse que seu único desejo seria estar sempre, por toda sua 

vida ali no palácio servindo ao rei, isso já a faria feliz. 

Bom eu era o rei. Quanta honra, eu disse a ela. Ela sorriu e saiu. Ao virar o 

corredor ali frente ao trono, virou-se novamente e sorriu. Pensei eu; 

provavelmente ela não disse seu maior desejo. 

Eu já estava apaixonado por Sophia, só não tive coragem de me declarar; 

ainda! 

No dia seguinte minha mãe veio até mim. Veio agradecer a decisão do 

perdão de meu irmão.  Eu não quis esticar muito o assunto não. Para mim, 

ele já estava morto. O assunto é claro. 

Meu filho, disse-me ela.  

   - Acho que precisamos enviar mensageiros a outros reinos. Precisamos 

arrumar uma esposa para você. Há muitas belas princesas por aí 

esperando um partido como você. 

   - Mãe; minha mamãezinha. Ela sempre foi um doce de mãe. Doce como 

a prim...de novo não né. Apenas era doce. 

Eu já tenho uma princesa eleita pelo meu coração, e na hora certa todos 

vão ficar sabendo. 

Minha mãe ficou curiosa para saber quem seria, mas eu disse que nem 

minha futura rainha sabia ainda que seria a escolhida por mim. 
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   - Mamãe, no momento oportuno, eu lhe revelarei quem será a futura 

rainha desse reino. 

Os dias passavam, e eu não sabia como me declarar a aquela princesinha. 

Tinha a minha disposição praticamente quem eu quisesse. Muitas 

mulheres fariam de tudo para estar uma noite com rei, mas eu só pensava 

em Sophia. Ela acordava bem antes de mim, e geralmente era quem vinha 

me acordar trazendo o meu alimento matinal. Aquele sorriso era 

inigualável. 

    - Sophia, sente-se aqui a meu lado. 

   - Senhor, há dois lugares que ninguém pode sentar-se, no trono e na 

cama do rei. Estes dois são exclusivos dele. 

A puxei pela mão e a sentei em minha perna, com elas voltadas entre as 

minhas. Percebi que o nervoso a tomou conta. Ela tremia igual vara 

verde...não sei porque vara verde; eu nunca vi uma tremendo, mas esse é 

o ditado! 

A apertei contra meu peito e lhe beijei levemente os lábios. 

         - Sophia, eu a desejo. 

        - Senhor, eu não posso. Eu serei apenas de meu marido. 

       - Você tem alguém Sophia? 

       - Não senhor, mas um dia posso ter alguém e é para esse alguém que 

me guardo.  Na verdade, eu nem penso nisto. 

Me declaro ou espero mais um tempo? Não aguento mais! Quero essa 

mulher para mim; ou o melhor dizendo, quero ser dela. 

    - Sophia, já lhe passou pela cabeça em um dia ser rainha. 

   - Senhor eu sou uma plebeia. Só as princesas se tornam rainha. Veja sua 

mãe por exemplo, foi escolhida entre várias princesas.  
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Eu sou apenas um serviçal. Serei muito feliz se puder continuar servido 

vossa majestade pelo resto da vida. Aqui eu tenho tudo que preciso. 

     - Você acha mesmo que tem tudo que precisa? Não pensa em se casar 

ter filhos? 

     - Senhor, eu nem posso pensar nisto. Servir-lhe me ocupa quase todo 

o meu tempo. Acredito que esse tipo de coisa não me pertence.  Eu nasci 

para fazer o que faço. 

     - Sophia, eu percebo que as vezes me olha de um jeito diferente. 

    - Não senhor! Me perdoe se isso lhe constrange. Juro que daqui para 

frente manterei minha cabeça baixa ao servi-lo. Não olharei mais para o 

senhor. 

     - Minha querida Sophia, eu não me importo que me olhe. Na verdade, 

eu até gosto...gosto muito; mas isso eu não disse a ela!  Sophia eu gosto 

muito de da sua companhia. Eu acho você muito bonita. Melhor dizendo; 

eu te acho uma gata...nem sei se foram essas palavras que usei! Acho que 

naquele tempo, não se usava gata para se definir uma linda mulher. 

   - Como se sentiria se por acaso, seu rei, lhe dissesse de repente, que 

você seria a mulher escolhida para ser a rainha. 

   -  Senhor, eu acho que preciso voltar para meus afazeres. 

    - Mas você não me respondeu. 

   - Senhor eu não consigo pensar em coisas impossíveis! 

Eu me calei, ela já ia saindo, quando novamente olha para traz. Eu a estava 

olhando, ela pede perdão de cabeça baixa. A chamei de volta e lhe disse: 

vá, mas hoje, logo após ao jantar, quero você aqui, preciso lhe falar algo. 

Logo mais à noite, convidei meu mestre e minha mãe para ceiar comigo. 

Comuniquei a eles minha decisão de me declarar a nossa serviçal Sophia.  
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Eu até esperava uma reação adversa de minha mãe, mas ela me abraçou 

e disse-me que estava de acordo, e que realmente aquela garota era 

exemplar ali entres as criadas. Eu até acredito que ela não tenha gostado 

muito, mas por eu ter perdoado meu irmão, não se sentiu no direito de 

opinar. O mestre por sua vez já era cúmplice das minhas intensões. 

Finalizamos o jantar e logo minha mãe traz Sophia até mim. A menina 

tremia, dava para ver o nervosismo dela ali a minha frente. 

Pedi para que nos deixasse a sós. Assim o fizeram. 

   - Sophia, eu tenho algo para lhe dizer. Eu já escolhi a pessoa que quero 

me casar. 

  - Senhor, mas porque está me dizendo isso. O senhor não precisa de 

minha aprovação. O que o rei fizer não cabe a mim opinar. O senhor é 

soberano de si. 

   - É que eu gostaria que você continuasse a meu lado menina. 

   - Senhor eu sou sua serva e isso não vai mudar em nada. A escolha que 

fizer, tenho certeza que será a melhor, e eu estarei aqui para servi-los, 

como sempre fiz. 

    - Sim Sophia, eu entendo, mas você não mais me servirá como criada; 

claro, isso vai depender de você. Se aceitar a minha proposta. 

   - Eu não entendo senhor. De qual proposta o senhor fala! 

  - Sophia, aceita ser minha rainha? 

   - Como senhor? 

   - Isso mesmo que ouviu. Ser minha esposa, mãe dos nossos filhos, e 

assim por diante. 

   - O senhor não pode brincar assim comigo! Eu sou apenas uma criada. 
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  - Na condição de rei e seu soberano, eu até posso fazer a brincadeira que 

quiser, mas não estou brincando. Eu falo sério como nunca falei antes. 

   - Mas senhor, o senhor pode ter a princesa que quiser. 

   - Pois é! Poderia sim; mas escolhi a mais linda e incrível pessoa que já 

conheci, você Sophia. Eu não vou dizer que a quero para mim.   Vou lhe 

dizer, que quero ser o seu súdito. Eu quero ser seu. Prometo lhe respeitar 

e faze-la muito feliz. mas você pode dizer não! A vida é sua. 

Ela cala-se por um tempo, parecendo não acreditar no que houve. 

   - Senhor, não sei se o que o senhor me disse é sério ou apenas uma 

brincadeira, mas posso lhe afirmar que não iria existir pessoa mais feliz no 

mundo, se isso acontecesse. 

Corri para os braços dela e a beijei demoradamente. Logo fomos 

separados por palmas e parabéns. Era o mestre e minha mãe, que 

deveriam estar escondidos ouvindo tudo. 

Ficamos envergonhados, mas só um pouco, ela muito mais. Sophia juntou 

os pratos e talheres e tratou de sair rapidamente. Eu a puxei pelo braço e 

lhe disse que esse serviço não mais lhe cabia. Ela pediu desculpas, mas 

levou as louças, talvez a melhor desculpa para sair daquela situação. 

Na manhã do dia seguinte, acordei com um barulhinho ao lado de meu 

leito. Era Sophia que como todas as manhãs vinha me trazer a ceia 

matinal. 

     - Sophia o que faz aqui? Tem de passar esses afazeres a outro serviçal. 

    - Senhor. Se for verdade que vai me tornar sua esposa. Mesmo assim 

serei eu que lhe servirei todas as manhãs. 

    -  Não Sophia! Você estará a meu lado para fazermos a refeição juntos. 

Ela sorriu. Continuou ajeitando tudo ali na mesa e saiu. 
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A chamei de volta e lhe pedi para que se sentasse comigo. Ela relutou e 

insistia em ficar de pé a minha frente. 

   - Solte essas mãos menina. Sente-se aí. 

Deslocada, ela senta-se. Eu a servi. Ela mal tocou nos alimentos, ainda 

muito desajeitada com a sua nova condição. 

    - Sophia. A partir de hoje começaremos a preparar a cerimônia de nosso 

casamento. Eu não quero mais você aqui me servido. Quero sim, sua 

companhia, o mais que puder ficar comigo. Você não está entendendo! 

Eu estou apaixonado por você. Eu penso em ti o tempo todo. Se pudesse 

gostaria de te tomar como esposa hoje mesmo. 

Ela sempre estava de cabeça baixa ao me responder. Raramente me 

olhava nos olhos. 

Me levantei, fui até a frente onde ela estava sentada, e a acariciei no rosto. 

Pedi para que me tratasse de igual para igual. 

Nos dias seguintes ela foi perdendo a timidez e já estava mais... 

Em fim chega o grande dia, muitos reis e rainhas, príncipes e a nobreza 

toda no palácio. Ela estava linda...linda de viver. Nem acreditei quando a 

vi entrando porta a dentro. Levantei-me do meu trono e fui a seu 

encontro. Sua mãe passou-me, dando um beijo em minha testa e dizendo 

cuide de minha filha tão bem quanto ela cuidara de você, meu rei. 

Eu nem prestava atenção no que o sacerdote dizia.  Apenas fixava os olhos 

em Sophia. Realmente eu via a minha frente a minha alma gêmea. 

Os dias que se seguiram foram os mais lindos de minha vida. Não demorou 

muito e ela já estava esperando o nosso futuro rei ou rainha. Um ano 

depois chegava ao mundo Thais. 

Linda, linda de viver. Tinha o rosto de Sophia, mas o carocinho atrás da 

nuca, era igualzinho o meu. 
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Doce menina. Doce tanto quanto a mãe. Sophia me fazia feliz em 

plenitude. 

Como ela havia dito, todas as manhãs, acordava primeiro que eu, e ela 

mesmo trazia o nosso alimento matinal. Aquela rotina era maravilhosa; 

eu Sophia e Thais. 

O reino ia de vento em poupa. Eu sempre assistido pelo meu mestre, 

sempre tomava as melhores decisões. Alguns reinos menores a nossa 

volta, começaram a unir-se ao nosso, tamanha prosperidade. O povo não 

mais era oprimido. Não lhes faltava nada. Todas as riquezas eram bem 

administradas e revertidas em benefícios aos súditos. Eu e minha família 

éramos adorados pelo povo. A paz realmente reinava conosco. 

Muito tempo passou; a velhice começava a chegar, mas a felicidade 

sempre insistia em ficar grudada a nós. A medida que envelhecia, Thais ia 

aos poucos assumindo as decisões. Ela era sábia, de uma ternura e 

mansidão invejável. O povo a adorava. Foi então que decidi, que era hora 

de lhe passar o trono, e assim aconteceu. Aos quarenta anos Thais assume 

e é transformada em rainha. Eu e Sophia passamos a velhice viajando, 

conhecendo esse mundão de meu Deus. 

     Havíamos acabado de chegar de uma viagem, quando alguma coisa 

aconteceu com Sophia. Cheguei a sua frente. A beijei na testa. Ela estava 

sentada lendo, como sempre fazia antes de se deitar. Quando meus lábios 

encostaram em sua testa, percebi que estava gelada. A chamei pelo nome 

e a sacudi. Seu corpo voltou-se para frente; eu a segurei e a coloquei na 

cama. O meu grito foi ouvido por todo o palácio. Sim, ela estava morta, foi 

o que constatou o médico imperial. 

Senti uma dor no peito, como nunca antes havia sentido. Nem mesmo 

aquela flecha havia doido tanto.  E assim juntei-me a Sophia do outro lado. 

     O que foi nosso reino, é um dos países mais prósperos dos dias atuais. 

A partir daquela vida de rei que tive e que consegui cumprir ao 

compromisso, de dar uma guinada na vida daquele povo sofrido. Me foi 

colocado a possibilidade de voltar ao lugar de onde vim um dia, a quase 
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dois mil e quinhentos anos. Sim já estava aqui na terra a todo esse tempo. 

Mas era eu quem tinha que me decidir, se estava preparado para habitar 

o meu lugar de origem. Pensei por um bom tempo. Imaginei como estaria 

aquele lugar tanto tempo depois. Será em que nível eu chegaria lá? Pensei 

bem e percebi que alguma coisa ainda me prendia a este planeta. Alguma 

coisinha que eu precisava me livrar. 

Eu já havia me livrado de todas as más tendências e sentimentos ruins que 

nos prende a este estágio da nossa eternidade.  

Me foi passado que não havia mais necessidade de voltar. Meu coração já 

tinha atingido um estágio a cima do plano terreno. Mas mesmo assim 

senti que não estava pronto a partir daqui. 

Então pedi a meus superiores, que me dessem alguma missão, tarefa, sei 

lá! Algo que eu pudesse fazer, até estar convicto que seria a hora de partir 

para o lugar, onde tanto desejava voltar. Foi então que me foi dado a 

oportunidade de retornar como mensageiro da sorte. A princípio quase 

me tornaram um anjo da guarda, mas imaginei e relutei! Já pensou ficar 

no pé de alguém a vida toda, deve ser um pé no.... 

Meu trabalho, como missionário, anjo, mensageiro; sei lá qual a melhor 

definição!  Enfim, eu era o encarregado de levar a sorte as pessoas que 

merecesse. Como isso funcionaria? 

Mais ou menos assim. Me era passado a data de quem seria beneficiado 

pela sorte e eu teria que cumprir fielmente os horários. A regra era; eu me 

materializava para pessoa destinada a receber a sorte. Eu sempre ia de 

encontro e a olhava. Se ela me cumprimentasse, então a sorte estaria 

consigo. Se não houvesse cumprimento para comigo, nada de sorte. Isso 

as vezes me frustrava. Tinha pessoas que a meu ver, não merecia, mas me 

cumprimentava. Outras que merecia, além de precisar muito, mas nem 

me olhava. A sorte que levava era dos mais variados tipos. Não pensem 

que era apenas para acertar nas loterias ou coisas do tipo. 

Sabe aquele dia que você quase foi atropelado e escapou por sorte. Foi 

exatamente isso; provavelmente você me cumprimentou. Esse tipo de 

sorte era o volume maior do meu trabalho. Já os de levar a sorte para 
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acertar os números, por exemplo, esse eram mais raros, mas geralmente 

eram os que mais me davam prazer em receber os cumprimentos, ainda 

mais quando era de alguém que merecia. Isso no meu ponto de vista, 

porque se era para eu levar a sorte, era porque a pessoa merecia, mesmo 

que eu achasse o contrário. Esse trabalho começou em 1498, e foi neste 

ano que fui incumbido de passar a sorte a um tal navegador que viria ter 

muito sucesso em suas novas descobertas. 

 Dali para cá, foram milhões de pessoas que me cumprimentaram, ou não! 

Até o Hitler me cumprimentou uma vez. Eu fiz de tudo para ele não me 

ver, virei até o rosto, mas ele tocou me no ombro, me deu um bom dia e 

foi-se. Naquele dia ele escapara de um atentado. Ele deveria estar em um 

determinado local, mas não compareceu. A bomba estourou, mas ele não 

estava lá. Fazer o que, pensei eu! Um dia ele não me cumprimentará. Bom 

não era eu quem escolhia e nem fazia as regras, na verdade eu nem sabia 

como isso era feito. A minha responsabilidade era apenas de ser o 

mensageiro. 

     Com o passar do tempo fui tentando entender o que estava faltando 

para eu me purificar ao extremo e aí sim partir de vez daqui. Anos se 

passaram, séculos também. Claro que isso no tempo contado em horas, 

meses, anos. O tempo, para quem estava na minha condição, era contado 

em eternidade. 

Depois de mais de quinhentos anos nessa missão, eu já estava com a 

paciência à flor da pele, mas ainda não sabia o que faltava para eu atingir 

a condição do retorno ao meu lar. 

Foi aí que resolvi pedir ajuda superior. Solicitei uma audiência. Ela foi 

marcada para trinta anos depois. Trinta anos depois estava lá eu frente ao 

“chefe”. 

    - Como esta meu irmão, o que lhe traz aqui? 

Na verdade, ele já sabia. 

    - Eu por todo esse tempo, cumprindo os meus afazeres, nunca deixei de 

pensar no que me falta, para sentir que esteja preparado a partir de volta 
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para casa. Acho que preciso de ajuda, uma dica, ou coisa do tipo. Já estou 

ficando sem paciência. 

      - Muito bem meu irmão, você acaba de obter a resposta. Volte e 

pratique a paciência. 

Nossa, nunca havia pensado nisso. A resposta estava em baixo do meu 

nariz o tempo todo. 

      -Mas como eu saberei se irei dominar a paciência algum dia? 

     - Isso é simples, mas teremos que lhe passar uma prova. Não temos 

como saber se superamos um mal sentimento ou má tendência, sem 

passarmos por um teste. 

    - E como vai ser isso? 

   - Nós vamos, lhe passar algo mais a cumprir, além dos afazeres que já 

lhe cabem. Isso mesmo vai ser um acúmulo de funções. 

  - Mas será que darei conta? Eu vim buscar uma resposta e volto com o 

dobro de trabalho. 

 - Não encare assim não! Eu vou lhe mostrar ali naquele telão do lado, 

como esta seu planeta agora depois de todos esses anos da sua partida. 

Terá quinze minutos de apresentação e depois tenho certeza que se 

sentira capaz de cumprir o que lhe cabe. 

     Fiquei ali sentado junto a meu mestre por quinze minutos visualizando 

minha “casa”. Foi o melhor momento da minha estadia aqui. Senti uma 

coisa sem igual. Desejei mais do que nunca o retorno para lá. 

O superior muda de canal o telão e aparece uma casa, no meio de outras 

iguais a ela. Não era uma cidade, era uma colônia de fazenda. 

    - Veja você. Nesta casa, daqui a alguns minutos, estará nascendo uma 

criança, precisamente um menino. Você vai ser o seu anjo da guarda. 
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 E tem mais; a sua tarefa, será, torna-lo o homem mais feliz do mundo. 

Cumprindo com sucesso, você estará pronto para partir. 

    - “Caramba” foi a primeira coisa que me veio à mente. O que eu evitei 

no começo, agora não terei como fugir. Já pensou, além da correria toda, 

mundão a fora, ainda ter que ficar o tempo todo no pé de alguém, 

cuidando para que ele fique bem, e o pior ter que ajuda-lo a ser a pessoa 

mais feliz do mundo. 

Pensando bem, acho que não vai ser tão difícil assim; a final sou eu quem 

levo a sorte. Farei de tudo para torna-lo em o homem mais feliz que já 

existiu. 

Terminamos e logo parti de volta. Entreguei a sorte a mais uns três, e 

então estava eu ali do lado daquela cama, ajudando aquela senhora puxar 

o “ bugrelinho” para fora. 

O danadinho já me começou dando um trabalhão danado. Já saiu com o 

cordão todo enrolado ao pescoço. Quase que eu o perdi ao nascer, mas 

acabou dando certo. Lá estava ele são e salvo. 

    O menino foi crescendo. Não parava um minuto, parecia um “serelepe”. 

Caiu da pinguela umas cinco vezes. Uma delas quase se afogou no 

ribeirão. Mas estava eu lá para segurar sua cabecinha para fora da agua. 

Foi só o que ficou para fora! Áh, lembra de quando ele foi jogado no poço, 

todo machucado. Quem você acha que ficou o tempo todo segurando sua 

cabeça a cima da agua? O “degas aqui, é claro! ” 

Dali até aos dezesseis foi uma correria só. O moleque aprontava demais! 

Foi então que seu pai resolve manda-lo para São Paulo, e assim o fez. 

Um camioneiro, veio buscar algodão na fazenda em que seu avô era 

administrador, então seu pai... 

Espera um pouco! Essa parte vocês já conhecem. Vamos para frente né! 
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     Agora a campanha ali no campus para eleger um representante, é 

pesada. X, mesmo não parece muito entusiasmado, mas aos poucos ele 

vai incorporando aquela ideia. 

    Seus pais tocam a pensão, que por sinal está indo muito bem a muito 

tempo. Não é algo que se pode dizer um grande negócio, mas dá para 

pagar as despesas; e olha que não são poucas. Quanto aos filhos. O casal 

de gêmeos acabara de se formar, já os filhos do coração, estes, alguns 

ainda estão crescendo, outros já caminhando para a adolescência. E 

alguns já na faculdade. X, com seu salário, mais os rendimentos da pensão, 

vai tocando a vida em frente. Maria é uma grande mãe; nunca fez 

distinção de nenhum deles, tanto aos de sangue, quanto os adotados. 

Sempre tratou todos iguais. Seu amor era imenso por cada um. 

Outubro, campanha pesada. X, já mais entusiasmado. Quem sabe em um 

cargo público, possa ajudar um pouco mais esse povo sofrido da periferia; 

pesava ele.  Os assuntos que mais lhe tomava tempo eram os relacionados 

a prática da educação. A campanha, quem tocava mesmo, era o pessoal 

do campus. 

    X, continuava escrevendo muito. Ele escrevia matérias para o jornal da 

universidade que também eram replicadas para um jornal público e uma 

revista mensal, mas isso nunca lhe rendeu lá grandes coisas. O homem 

escrevia, escrevia. Eu sempre lhe inspirando. Quem sabe ele tenha muito 

sucesso fazendo o que mais gosta. Ele escrevia um livro atrás do outro, 

mas nunca se interessou muito em publica-los. Até conseguiu imprimir 

alguns por conta própria, distribuía a amigos, nada mais que isso. Sua obra 

anônima era invejável. Tenho certeza que muitos escritores de renome, 

não possuíam uma obra tão grande e de tão boa qualidade. Só quem sabia 

disso, era seus arquivos ali na sua pequena biblioteca, e eu. 

    - O que eu já cruzei a frente dele, mas ele nunca me cumprimentou. 

Ainda ontem quando ele foi pagar a conta de luz na lotérica, ele viu que, 

estava acumulada, então resolveu fazer uma fezinha. Eu fiquei o caminho 

inteiro cruzando a sua frente, e nada, parece que eu era invisível. 
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Vocês pensam que é fácil! É duro você conhecer alguém a vida toda, estar 

junto dele quase o tempo todo, e esse nem saber que você existe. É 

preciso muita paciência, mesmo.  Olha a minha frustração.  

Primeiro de janeiro, um só ganhador leva a bolada toda. Era para ser o 

filho da mãe do meu protegido, e o filho da mãe...para não dizer outra 

coisa, não me enxerga. Com essa dinheirama toda, ele e toda sua família, 

seriam as pessoas mais felizes do mundo. Mas que nada, estou eu aqui 

todo frustrado. 

    Eleição, votação e nosso amigo se torna vereador por “sampa". 

 Quem diria que aquele garoto que chega perdido por aqui, se tornaria 

político pela grande megalópole do pais. 

Quanta decepção, com o passar dos meses. Um idealista que não 

consegue muita coisa. Os interesses próprios são as regras que regem a 

maior parte dos companheiros, com raras exceções, é claro! Isso que ele 

descobre com a política. 

     Seus rendimentos como vereador, mal dava para as pessoas que o 

procuram pedindo favores. Uma coisinha aqui, outra ali e lá se ia tudo. 

X, percebe que seus interesses são diferentes da maioria dos outros 

companheiros de câmara. 

Nesse negócio da política, muito tempo depois, o que ele conseguiu foi 

um orfanato, o qual lhe foi passado as responsabilidades. Agora além do 

sustento da família, ele tinha uma criançada danada naquele negócio da 

china que lhe passaram. 

     Essa instituição estava em um prédio alugado, o qual o dono já havia 

entrado na justiça para reaver o imóvel, pois os antigos dirigentes, 

deixaram longas dívidas de aluguel. Lá estava ele com um pepinão nas 

mãos. 

   X, até que tentou uma campanha junto a seus colegas da prefeitura, para 

que arranjassem um novo lar para a criançada, mas ninguém se interessou 
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muito pelo assunto.  Não eram muitas crianças não, mas sempre chegava 

mais um que ia ficando. 

   Sem muita opção, despejados, ele conversa com Maria e seus pais, os 

quais não fizerem objeção. Prepararam uma parte da pensão e lá se foram 

os vinte um. 

   O mais novo Julinho de três anos, e o mais velho, Paulo, dezesseis. 

    X, um homem de verdade. Não media esforços para manter o bem-estar 

da galera toda. A vida já não era fácil. Um professor bem-conceituado, 

vereador, e até fama pelas músicas que fizera com Raul. Vez em quando 

um desses artistas da atualidade regravava uma de suas composições. 

Sempre entrava um dinheiro extra quando menos se esperava, além do 

mais, Raul sempre direcionava os direitos autorais ao amigo, pois as 

músicas sempre traziam o nome dos dois. Raul por sua vez sempre 

aparecia para ver o amigo. Ele estava muito bem com Carol. Carol viria ser 

prefeita da cidade, depois deputada federal. Raul e Carol nasceram um 

para o outro. 

    O tempo passava a criançada crescendo, mas sempre aparecia mais um. 

Todos sempre eram bem encaminhados. Eles cresciam se tornavam 

adultos. X, fazia questão que eles se formassem. Ele conseguira bolça para 

todos no campus que lecionava. Assim todos acabavam se graduando. 

     X, foi reeleito por vários mandatos. Na verdade, o reelegiam, pois ele 

mesmo, não via muita utilidade em ser um deles. Suas prioridades eram 

outras.  Ele tentou até ser prefeito uma vez, mas não deu em nada. 

Também ele sempre virava a cara para mim. 

    Apesar de tudo, eu via nele um homem sempre alegre, não reclamava 

de nada, não se alterava nunca também. Ele era um pacato cidadão 

sempre lutando por ideais, mas sem grandes resultados. 

    Nessa época, sua mãe começa a esquecer de tudo. A coitada nem se 

lembra mais quem é. Seu pai e Maria sempre por ali cuidando da melhor 

maneira possível. Além de que a criançada toda, era que dava muito 

trabalho. Alguns ficaram adultos mas continuaram ali ajudando a cuidar 
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dos menores. A coisa havia tomado uma grande proporção. A pensão 

acabou se tornando um orfanato por inteiro. Eram dezenas de crianças 

    Logo seu pai também começa a apresentar os mesmos sintomas da 

mãe. Houve um momento que não mais era possível mantê-los ali. Foi 

então que ele teve que tomar uma dura decisão. Seria necessário coloca-

los em uma clínica de repouso. 

   X e Maria, não deixavam de visita-los. Pelo menos uma vez por semana 

compareciam a clínica. 

A vida do senhor X, era muito corrida, então ele resolve parar de lecionar, 

pois já estava aposentado a muito. Agora se dedicaria de tempo integral 

ao orfanato. A política ele já abandonara a um bom tempo.   Maria já 

apresentava sinal de cansaço e estava precisando de ajuda. 

    Por muitos anos mais eles se dedicariam a aquela instituição. Sempre 

contando com a ajuda de voluntários, e também de alguns dos que 

cresceram ali, e ali permaneciam. Aquilo era uma grande família. 

    Seus primogénitos, o casal de gêmeos. Se formaram, e haviam ficado 

por muito tempo na Europa trabalhando por lá. Foi então que resolveram 

voltar para o Brasil. Sentiam que seus pais estavam precisando de ajuda.  

A filha era médica e o filho se tornou um conceituado advogado. Alguns 

outros que se formaram e seguiram suas vidas em paralelo, sempre 

davam um jeitinho de colaborar de alguma maneira com o trabalho dos 

pais adotivos. Realmente eles educaram muito bem todos eles. Todos 

eram gratos pelo tratamento e o tempo que estiveram com eles. 

Realmente X, e Maria tratava todos sem distinção. Todos eram seus filhos 

de “verdade”.  Ainda mais agora que o casal de gêmeos voltara, a família 

estava completa. 

    As coisas por ali tinham que serem bem administradas, pois as despesas 

eram altas e nem sempre as doações eram suficientes. Às vezes X, apelava 

para Raul, as vezes para seus cunhados. Falando na família de Maria. Seus 

pais haviam partido a algum tempo. Primeiro a mãe e cinco anos depois o 

pai. Eles estavam muito bem. A transportadora cresceu. Um deles, aquele 

da perua de lanches, virou político também, chegou a ser prefeito por 



X. O Homem mais feliz do mundo 
 250 

vários mandatos. Na verdade, X, foi quem começou aquela prosperidade 

na família. Ele investiu junto ao sogro muito de seu dinheiro, mas isso se 

perdeu com o tempo, e com a morte dos sogros, ficou por isso mesmo. 

Tudo foi sempre informal. Eles sempre que solicitados procuravam ajudar 

a X e maria. Gratidão talvez! 

A filha...a gêmea, observava o pai escrevendo ali na pequena biblioteca o 

tempo todo. 

    Um belo dia, ela espera ele se recolher a seus aposentos e resolve dar 

uma espiadinha no que ele escrevia. Viu que era um livro. Ela lê algumas 

páginas, mas resolve ver o que são aquelas pastas todas ali na prateleira. 

Em suas capas sempre há um título. Ela começa a ler aquilo, noite após 

noite. Eram mais de trinta pastas, e cada uma delas era um livro que ele 

escrevera. Ela até então, apenas conhecia os dois que ele mandara 

imprimir anos atrás para presentear amigos. 

Eram livros maravilhosos. Ela passou muito tempo lendo aquilo tudo. 

Lendo sempre escondida de seu pai. Sempre enquanto ele dormia. 

Aqueles originais a fazia viajar. Pensava ela; como pode obras como estas 

ficarem tanto tempo paradas. Eles precisam serem publicados. 

    -  Bom, no que eu puder ajudar, eu vou fazer o máximo. ”eu, não! A 

filha”.  

Quem sabe o senhor X, vendo toda sua obra publicada, viria a se sentir o 

homem mais feliz do mundo. Talvez essa seja a minha chance. 

A filha então passa noites e noites “escaneando” toda aquele material. 

Precisa dar um jeito de levar até as editoras, quem sabe alguma pode se 

interessar em publicar essas maravilhas. 

    Uma delas chamou a tenção da primogênita, por ser uma história que 

seu pai sempre contava quando eles eram crianças.      

   X, estava em um hotel no interior do Brasil, ainda no tempo em que 

tocava com Raul. Ele não tinha sono, então desceu até o saguão e 

percebeu muita gente se dirigindo ao auditório. Leu no cartaz ali fixado 
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que haveria uma palestra. Como as pessoas entravam, ele resolveu entrar 

também. Foi aí que um senhor alto de pele escura, palestrava 

magnificamente. Em um determinado momento, ele conta essa história. 

Era um conto muito bonito de um rapaz que vivia se lamentando de sua 

sorte. Eu vou contar resumidamente essa história que tanto papai contava 

a mim meus irmãos. 

         Era um rapaz sem sorte, mas tão sem sorte. Ele vivia reclamando com 

Deus.  

    - Oh senhor, onipotente, onipresente, criador de todas as coisas. O 

senhor deu sorte para todo mundo na vida.  Todo mundo tem uma casa 

legal, um carro legal, uma namorada legal. Eu não tenho nada! Que 

injustiça o senhor fez comigo Deus. Deu sorte para os outros e não deu 

sorte para mim.  

O rapaz esperava resposta e não vinha resposta alguma. Um dia cansado 

de reclamar com Deus, ele abusou.  

     - O senhor não vai falar comigo não né! Pois então eu vou descobrir 

onde o senhor mora, eu vou encontrar com contigo e ter “um face a face”.   

Então ele sai perguntando, pesquisando para saber onde Deus mora.  Ele 

pergunta para um, para outro. Até que vê um velhinho num cantinho de 

um beco de uma rua qualquer.   Há algumas pessoas a sua volta. Ele foi 

até lá, parou e começou a ouvir o tal velhinho. O homem filosofava, e nos 

intervalos cantava umas musiquinhas. Em uma delas, o senhorzinho dizia 

ter nascido a dez mil anos atrás e não tinha nada neste mundo que ele não 

soubesse demais. Foi então que ele pensou, vou esperar ele terminar e 

vou perguntar se sabe onde Deus mora. Assim com paciência ele espera 

as pessoas se dispersarem.  Vai até o velhinho e é direto.  

          - Eu vi o senhor dizendo coisas que só uma pessoa sabia diz. Por 

acaso o senhor sabe onde mora Deus? O homem diz: 

         - Sim eu sei! Deus mora longe, muito longe, lá no fim do mundo, onde 

todas as entradas se encontram e se acabam. Mas porque você quer ir até 

onde Deus mora? Pergunta o velhinho.   
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        -   Olha, é porquê...E conta ao velho o motivo.  

        -  Está bem menino, diz o velho. Põe o pé na estrada, persevere que 

você vai encontrar com Deus lá no fim do mundo, então você pode fazer 

as perguntas que lhe afringe.  

Então aquele homem azarado resolveu arriscar. Ele percebeu que se não 

colocasse o pé para fora de casa, ele não iria saber o motivo da sua falta 

de sorte.  

No dia seguinte, não fazia sol, nem frio também. O tempo era ideal para 

ele partir. Então aquele homem sem sorte começa a caminhar. Caminhou, 

caminhou, caminhou muito, muito mesmo. Até que um belo dia de 

caminhada, ele pisou em uma coisa macia e escutou um, ai, ai. Ele olha 

para o chão e vê um tapete em relevo. Olha direito e o tapete se mexe. 

Era um lobo, mas era um lobo tão magro, que só tinha pele e osso. O lobo 

muito fraquinho, falou:  

     - Moço, moço, será que o senhor não poderia me ajudar?  

O rapaz responde,  

    - Não, não posso não seu lobo. Eu sou um rapaz muito azarado, tudo 

que eu faço dá errado na vida. Olha eu sou tão azarado que eu tô indo 

procurar Deus o criador, lá no fim do mundo, para saber qual é o motivo 

da minha falta de sorte.  

Quando o rapaz contou aquela história, o lobo falou; 

       - Espera aí, o senhor disse que vai se encontrar com Deus o criador? A 

moço faz um favor para mim. É que de uma hora para outra eu senti uma 

fraqueza tão grande que eu caí aqui, e não consigo mais me levantar, tudo 

que faço para me erguer dá errado. Meus amigos lobos já estão lá na 

frente, e eu estou aqui caído. Já que vai encontrar com Deus, pergunta 

para ele, qual o motivo dessa minha fraqueza.  

    -  tudo bem seu lobo, eu posso até perguntar, só que quando eu 

encontrar com Deus, eu vou ter tanta sorte na vida, mais tanta sorte, que 
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provavelmente eu não irei mais voltar por esse caminho.  Eu vou voltar 

pelo caminho das pessoas sortudas, bem-aventuradas, abonadas, das 

pessoas felizes, mas se eu passar por esse caminho, eu dou a resposta para 

o senhor, tchau e boa sorte. 

Então ele deu adeus para aquele lobo e novamente voltou a caminhar. 

Caminhou, caminhou, caminhou por muito tempo, até que um dia ele 

tropeçou em uma raiz de árvore, quase arrancou a unha, mas quando ele 

observou. A raiz era de uma árvore que estava perdendo todas as folhas. 

A árvore falou assim: 

     - Moço, o moço, será que o senhor não poderia me ajudar? Ele então 

disse: 

    - Posso não dona árvore! Eu sou muito azarado, tudo que eu faço dá 

errado na vida. Eu sou tão azarado, que eu estou indo procurar Deus o 

criador, e contou a mesma história. Quando ele terminou, a árvore, falou.  

    - O senhor disse que vai encontrar com Deus o criador? Ah moço, então 

faz um favor para mim. Deixa eu contar qual é o meu problema. É que de 

uma hora para outra, eu comecei a sentir um calor aqui no meio das 

minhas raízes, e esse calor está subindo pelo meu tronco a fora, e está me 

fazendo perder todas as folhas. Já que o senhor vai encontrar com Deus, 

pergunta qual é o motivo do calor que eu estou sentindo aqui, que está 

me matando aos poucos. O senhor pergunta?  

      - Tudo bem dona árvore, eu posso perguntar, só que quando eu 

encontrar com Deus, eu vou ter tanta sorte, mas tanta sorte, que eu não 

vou voltar por esse caminho não! Vou voltar pelo caminho das pessoas 

sortudas, bem-aventuradas, abonadas, das pessoas felizes. Mas se por 

acaso eu passar por esse caminho eu dou a resposta para a senhora. Tchau 

e boa sorte.  

Ele deu adeus a aquela árvore e novamente voltou a caminhar. Então ele 

caminhou, caminhou, caminhou por muito tempo. Ele caminhava, quando 

avistou ali do lado da estrada um lindo jardim todo florido. Uma 

diversidade de flores, uma mais bonita que a outra. Havia ali ao fundo do 

jardim uma casinha muito bonitinha e bem cuidada. Ao se aproximar 
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daquela casa, ele viu uma moça, uma jovem varrendo o quintal. Quando 

ele vê a moça de frente, ele para catatônico. Ele nunca tinha visto uma 

moça tão bonita quanto aquela! A moça assim meio sem graça. Sem graça 

porque nunca tinha visto um rapaz tão simpático quanto aquele. Então 

por educação ela convidou aquele rapaz par entrar na sua casa. O rapaz 

foi entrando e ela rapidamente fez um suco para ele. Ele foi tomando o 

suco e pensando; mas que suco mais gostoso, de que será feito. Ele toma 

coragem para perguntar. Quando ele abria a boca para perguntar de que 

era feito o suco. A moça que estava de costas começou a responder antes 

dele perguntar.  

    - Ah o suco é feito desse jeito, vai isso, vai aquilo.  

Ele pensou, nossa que moça mais interessante, ela responde antes da 

gente perguntar. Significa que é uma pessoa muito atenta e atenciosa. 

Olha eu poderia bem que namorar ela.     

      - Moça eu sinto muito, gostei demais de você, mas eu estou com um 

pouco de pressa. Eu sou muito azarado. Eu estou indo procurar Deus o 

criador, e repete a mesma ladainha. Quando ele terminou, a moça falou;  

   -  Espera aí, o senhor está indo falar com Deus o criador? Moço me faz 

um favor. Deixa eu contar qual é o meu problema. Eu moro aqui nessa 

casinha, como o senhor pode ver.  De vez em quando, vai me dando um 

vazio no peito, uma tristeza tão grande, uma vontade chorar. Aí eu fico 

aqui lavando, passando, cozinhando e chorando sozinha dentro de casa 

sem saber o que fazer. Como o senhor vai encontrar com Deus o criador, 

pergunta qual o motivo do vazio que eu sinto aqui por dentro no peito. 

Senhor pergunta?  

 

 

 

     - Tudo bem moça, eu posso até perguntar, só que quando eu encontrar 

com Deus, eu vou ter tanta sorte que eu acho que não vou voltar por esse 
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caminho não! Eu vou voltar pelo caminho...mas se eu passar por esse 

caminho, é claro que eu te dou a resposta.  

 Assim ele se pós a caminhar novamente. Então ele caminhou, caminhou, 

caminhou por muito tempo, até que ele chegou num local onde terminava 

todas as estradas e todos os caminhos do mundo. E segundo o velhinho; 

o local onde termina todos os caminhos e todas as estradas, é o fim do 

mundo, o lugar onde mora Deus o criador. O rapaz então chega até o fim 

do mundo, vai se preparando para se ajoelhar, quando ouve uma voz.  

    -  O que queres meu filho?  

    - Opa! Se chamou de meu filho só pode ser meu pai. Eu vou logo falar 

porque eu estou aqui. Ele deve ser muito ocupado e não deve ter muito 

tempo para mim não! Oh todo poderoso, desculpe incomodar, mas o 

senhor deu sorte para todo mundo e se esqueceu de mim. Todos têm uma 

casa bonita, um carro bonito, uma namorada bonita e eu não tenho nada 

disso!  Então vem a resposta.  

     -  Você acha mesmo meu filho que eu dou sorte para alguém? Lamento 

te informar, mas eu não dou sorte para ninguém. O que eu dou, são 

oportunidades, e a pessoa transforma as oportunidades da vida dela, em 

boa sorte ou má sorte. Olha, volte pelo seu caminho e perceba quantas 

oportunidades você teve na sua vida e não aproveitou para transforma-

las em boa sorte ou má sorte.  

O rapaz faz aquela cara de surpresa e diz:  

      - Então quer dizer que se eu voltar eu encontro uma oportunidade, 

faço virar em boa sorte ou má sorte? Sim. Responde Deus.  

    - Gente, mas que bobagem! Eu perdi tanto tempo da minha vida para 

vir aqui e descobrir isso; eu estou voltando é agora. Tchau Deus, fique com 

Deus, quer dizer fique com o senhor mesmo. 

 Ele já saia, quando Deus o chama e pergunta;  

     - Você não está esquecendo de me perguntar mais nada não?  
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    - Ah é mesmo! Eu já estava me esquecendo. Eu tenho três perguntas 

para fazer para o senhor, mas é coisa sem importância. É sobre um lobo, 

uma arvore e uma moça.  

O rapaz então perguntou, Deus deu as respostas, e ele se pôs a andar de 

volta. Ele estava com tanta pressa que caminhou, caminhou, caminhou 

muito.  Vai ele passando em frente a aquele jardim lindo gramado, todo 

florido, no fundo uma casa branquinha e na janela uma moça triste e 

chorando, mas ele estava com tanta, mais tanta pressa que nem quis 

parar. Ele só parou quando a moça o chama.  

        - Moço, espera um pouquinho, esta lembrada de mim? Ele olha e 

percebe que era a mesma do suco. 

        - Moça eu estou com pressa, eu preciso encontrar com minha sorte.  

Ela então pergunta se ele havia encontrado com Deus. Ele então responde 

que sim, e que precisa ir, porque Deus falou que sua sorte estava no 

caminho e que precisava encontra-la logo.  

     - O moço o senhor lembrou de perguntar sobre o vazio que eu sinto no 

peito que me faz chorar?  

    -  sim moça, ele falou que seu problema é solidão. A senhora fica aí 

chorando porque não tem ninguém para conversar, para namorar, se 

divertir. Ele falou que nessa vida ninguém consegue ser feliz sozinho não! 

Ele até deu uma dica para a senhora. Pediu para a senhora ficar muita 

atenta, porque segundo ele, um dia vai passar aqui um rapaz muito 

simpático, a senhora então, convida esse rapaz para entrar na sua casa, 

depois a senhora oferece um suco, quando ele tomar ele vai gostar, e 

antes dele perguntar do que é o suco a senhora explica para ele, porque 

ele vai apaixonar pela senhora e vai lhe pedir para namorar, vocês vão se 

casar e vão ter dois filhos lindos maravilhosos. E disse também, que seu 

lar vai ser o lar mais rico e abençoado da face da terra. 

       - Nossa moço, mas que notícia mais agradável. O senhor não quer 

entrar e tomar um suco?  



X. O Homem mais feliz do mundo 
 257 

Não moça eu estou com pressa, eu preciso encontrar com minha sorte, 

tenho tempo para isso não! Imagina tomar suco em uma hora desta. Mas 

quando passar o rapaz que Deus falou, a senhora oferece o suco, tá!     

Ele deu adeus para aquela moça e se pôs a andar novamente. Andou por 

muito tempo, muito mesmo, até que um dia ele tropeça numa raiz de 

árvore e percebe que era uma árvore que perdia suas últimas folhas. A 

árvore falou assim;  

       - Que bom que o senhor voltou. O senhor encontrou com Deus o 

criador? Perguntou o que lhe pedi?  

       - Sim dona árvore, falou ele que seu problema é de fácil solução. Ele 

disse que esse calor que a senhora sente aí no meio das suas raízes, que 

sobe para os seus galhos e lhe faz morrer pouco a pouco, é que quando a 

senhora era pequena, veio um homem e enterrou uma caixa cheia de ouro 

diamantes e outra pedras preciosas aí a seu lado. Agora suas raízes 

cresceram e a caixa foi sufocando-as, impedindo que a seiva da terra 

chegue até seus galhos e folhas. Disse que para a senhora ficar boa, é só 

desenterrar a caixa que volta a ficar verdinha e cheia de vida como antes.  

      - Então é isso, uma caixa que está me sufocando? Mas que bobagem.  

Ela então chama o moço e lhe pede. 

     - Moço faz um favor para mim. Cava aqui nas minhas raízes e 

desenterra essa caixa que me sufoca. Olha; eu sou uma arvore mesmo e 

não preciso de tesouros, o senhor pode ficar com ela.  

    - Eu não tenho tempo não dona árvore, eu estou com pressa, eu preciso 

ir encontrar com minha sorte. A senhora acha que eu vou perder tempo 

com uma coisa destas. É por isso que a gente não pode ser solidária, a 

gente dá uma mãozinha, a pessoa quer logo o braço. Tenho tempo não! 

Eu vou encontrar com minha sorte e ela é muito mais importante.  

Ele deu adeus aquela arvore, a desejou boa sorte e novamente volta a 

caminhar. Caminhou muito, muitíssimo mesmo, até que um belo dia 

nublado e chuvoso ele pisou uma coisa macia e úmida.  
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Quando ele olha para o chão, viu o lobo; pelo menos aquilo que sobrara 

do lobo. Ele estava tão magro que nem osso tinha mais, era um tapete 

estendido no chão, com aquele olho branco saltando do globo ocular, os 

dentes caindo da boca. Mesmo assim num esforço sobre humano, sobre 

lobal talvez, levanta a cabeça e fala,  

     -  moço, o moço, o senhor encontrou com Deus o criador?          

     - Sim seu lobo, eu encontrei e ele falou que minha sorte está no 

caminho. Então o lobo continua.  

     - O senhor perguntou aquilo que eu lhe pedi sobre minha fraqueza, por 

que eu não consigo mais me levantar?  

     - Sim seu lobo.  Ele me disse que o que o senhor tem é fraqueza, isso 

mesmo, fraqueza. E disse mais, que se o senhor não comer, o senhor vai 

morrer de fraqueza por causa da fome. Disse que a única forma do senhor 

sobreviver e o senhor comer alguma coisa ou alguém que passar por aqui, 

mas eu posso lhe afirmar que fraco do jeito que o senhor está, o senhor 

não vai conseguir caçar nada, a não ser que a caça venha aqui e entre na 

sua boca, mas pelo visto o senhor vai é morrer. 

 O lobo então indaga.  

     -  Deus falou que se eu não comer eu vou, vou morrer?  

     - Sim, ele disse que se o senhor não comer, vai morrer. Palavras do 

senhor.  

O lobo então desolado, olhou para um lado, olhou para o outro... olhou 

para o rapaz.   

    - Moço, já que eu vou morrer mesmo, e o senhor é a última pessoa que 

eu vejo em vida. O senhor não poderia vir aqui e me dar um abraço?   

O rapaz então já querendo partir, responde: 
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      - Tenho tempo para isso não seu lobo, eu estou com pressa, eu preciso 

ir encontrar com minha sorte, e minha sorte é muito mais importante.   

Mas só que o lobo insistiu. 

   - Apenas um abraçinho só!  

Mas o rapaz disse, não! Mas o lobo foi perseverante, ao contrário dos 

outros personagens que abriram mão da oportunidade, o lobo insistiu 

tanto que o rapaz se deu por vencido e disse: eu vou dar um abraço nesse 

lobo e depois vou encontrar com a minha sorte. 

 O rapaz se virou e foi caminhando em direção a aquele lobo, e a medida 

que ele caminhava, o lobo falava; mais perto moço, um pouquinho mais 

perto e quando o rapaz estava ajoelhado a frente do lobo, ele percebe 

uma coisa, a única coisa que ele percebeu durante toda a vida dele. Ele 

percebeu que a medida que ele se aproximava do lobo, os olhos do animal 

iam sendo tomado de um brilho diferente, como se aquela fosse uma 

oportunidade.  

     Bom! Como acaba essa história?  

Provavelmente com o lobo espalitando os dentes.  

     A gente percebe que nem toda história precisa ter final feliz.  

Dificilmente nós poderemos mudar o começo da nossa história, mas 

certamente poderemos mudar o final. 

       - Pai, o que tem nessas pastas que o senhor guarda na escrivaninha. 

Ela já sabia o que era, e já tinha lido quase todos os livros que ele escrevera 

por todos esses anos, mas ela pensou que seu pai não gostaria que alguém 

bisbilhotasse seus manuscritos. 

     - Nada não filha! São apenas algumas bobagens que escrevo nas horas 

vagas. Eu tenho esse vício de sempre escrevendo alguma coisa. 
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     - Sabe papai, eu ando com muita insônia ultimamente. O senhor se 

importaria se nesses momentos de falta de sono, eu pegasse para ler essas 

coisas que o senhor escreve? 

     - Claro que não filha! Só não vá rir das besteiras que eu escrevo. 

     -  Papai, eu acho que o senhor escreve muito bem. Quando ouço 

alguma música que o senhor compôs, eu fico orgulhosa de saber que foi 

meu “papito” que fez. 

Ela já tinha lido quase tudo, e logo no dia seguinte começa a fazer contatos 

com pessoas ligadas a editoras de livros, e aos poucos ela vai mandando 

os arquivos da obra do seu velho querido. 

     O ano é 2035. Parabéns para você, nesta data querida... 

X, acorda e percebe que Maria já havia se levantado, isso não era normal, 

pois ele era sempre quem acordava a sua musa senhora. Levanta-se, anda 

pela casa e vê que ela não está por ali. Ouve o barulho da turma na parte 

inferior da casa onde funciona o orfanato. Maria deve ter descido, então 

toma um gole de café é resolve descer também. Ainda não tinha chegado 

ao final da escada, quando houve gritos e se depara com uma turma 

danada que o recebe cantando a tal musiquinha. 

É pique é pique é hora…e assim por diante. O bolo nem cabe todas as 

velinhas. Oitenta ao todo. Dona Maria era bem mais nova que ele, quase 

oito meses menos. O primeiro pedaço, claro, foi para ela. Era muita gente 

ali, mais de cem. Quase todos que passaram pelo orfanato estavam lá. Foi 

emocionante, ver aquela festa de “niver”. 

     - Pai, tem uma editora, querendo publicar alguns de seus livros, e 

querem publica-los ao mesmo tempo. O problema é que eles querem 

fazer isso em consignado, ou seja, publicam e de acordo com o que 

vender, eles lhe passam a porcentagem combinada. 

       - Tudo bem filha, faça como achar melhor. Mas acha mesmo quem vão 

querer publicar essas bobagens. 
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      - Claro pai, ficaram interessadíssimos, e seria muito bom, pois o 

orfanato está precisando de umas reformas, além de que as coisas andam 

meio apertadas por aqui. 

     - Pois é filha, acho que vou ter que recorrer mais uma vez a meu amigo 

raul. 

     - Pai, o seu amigo Raul morreu a oito anos. Não se lembra! 

     - Nossa filha, havia me esquecido disso. Eu posso então falar com Carol, 

é a mesma coisa. 

     - Pai, Dona Carol também morreu logo depois de Raul. 

     - Nossa filha, me deu um branco de repente. Acho que é o excesso 

preocupação. 

A filha, a princípio, não vê nada de anormal, mas com o passar dos meses 

seguintes, percebe que seu velho anda esquecendo muito das coisas, 

principalmente as recentes. 

Quase que ao mesmo tempo, ela percebe que sua mãe, também começa 

com o mesmo esquecimento. 

Dois ou três anos depois, em consenso, com o senhor X, e os filhos, foi 

necessário colocar dona Maria em uma casa de repouso especializada em 

lidar com pessoas com doenças degenerativas. Ela já não mais se 

lembrava de muita coisa, o esquecimento era constante, perdera alguns 

movimentos também. 

O senhor x, todos os dias se levantava, se dirigia ao lado da cama para 

acordar dona Maria, mas cadê Maria. Todos os dias a mesma coisa. Ele 

saia pela casa procurando-a.  Sempre um dos filhos tinha que o lembrar 

que sua amada estava em uma casa de repouso.  De vez em quando ele 

pegava um taxi e se dirigia a tal casa para encontrar com ela. Ali os dois 

ficavam relembrando a linda história de amor que viveram. 
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   Com o tempo isso foi piorando, até que melhorou. Não entendeu? 

Houve um momento que X, já não mais tinha consciência de si. Então 

houve a necessidade de ser transferido para o mesmo lugar que Maria 

estava. 

Os filhos que pagavam a estadia dos pais naquele belo lugar. Apesar de 

ser uma casa para idosos, ela era particular e muito bem cuidada, mais 

parecia um hotel. Era o que de melhor tinha para quem pudesse pagar. 

Os livros do senhor X, foram lançados a alguns anos, mas só algum tempo 

depois que começaram a dar algum dinheiro. ´ 

Um tempo atrás, eles foram lançados no exterior, e o sucesso foi imediato. 

Alguns deles se tornaram best seller. Dinheiro já não estava sendo mais 

um problema para os filhos administrarem o orfanato e pagarem a 

internação dos pais. 

Por exigência dos filhos, o senhor X, foi colocado   no mesmo quarto que 

dona Maria. Os dois estavam sempre juntos no banho de sol ou ali na 

grande varanda. 

Os pensamentos de ambos eram vagos, já não se lembravam de quase 

nada. X olhava sempre fixamente para Maria, e ela por sua vez sempre 

fazia o mesmo. Ele achava que a conhecia de algum lugar e tinha certeza 

disso, só não se lembrava de onde. Ela também pensava o mesmo de X, 

mas nem tinha ideia de quem ele era de verdade. Como eles sabiam que 

se conheciam, mas não se lembravam, ficavam sempre juntos. 

Quando os filhos vinham lhes visitar, era como se fosse estranhos 

chegando, mas esses estranhos sempre lhes tratavam com carinho, e isso 

era muito bom. Nos momentos poucos de lucidez, X e Maria faziam 

declarações um ao outro. 

   Eu via os anos passando e meus objetivos ficando cada vez mais 

distantes. Eu me sentia um fracassado. Tive a missão de fazer de X, o 

homem mais feliz que já existiu, mas fui incapaz de torna-lo assim.  
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Agora que o sucesso chegou com os livros, olha só o lugar que ele está 

passando os seus últimos dias de vida. Mal sabe quem é! 

Nesta tarde, quando um dos enfermeiros ali da casa foi até a varanda para 

ajudar o senhor X, a se recolher para seus aposentos, mais uma vez ele 

indaga: 

       -  Onde está Maria que não veio conversar comigo hoje? 

      -  Como eu disse senhor, a alguns dias ela foi viajar, e não sabemos 

quando volta. 

     - Estou sentindo falta da sua companhia. 

    - Há outras pessoas aqui com quem senhor possa conversar. 

    - Sim, eu sei, mas Maria é especial. 

Ele se recolhe, assiste um pouco de televisão que há ali no quarto. Ele 

adora assistir o jornal nacional e a novela das oito em holograma. 

 

X, fez noventa anos semana passada, e eu aqui na minha correria de levar 

sorte de um lado para o outro, já não passo tanto tempo com ele. Tenho 

quase certeza que terei muito tempo por aqui ainda, mas foi um teste e 

tanto de paciência, acompanha-lo por todos esses anos. Eu mesmo nem 

achava que teria saco...saco não; paciência, para passar uma vida inteira 

sendo anjo da guarda de alguém. Aqui estou eu frustrado, mas foi uma 

experiência. 

-  Foi uma experiência e tanto? 

- Sim, foi. 

O senhor X, dormiu, mas não mais acordaria na casa de repouso. 
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Um portal, lindo portal. Um saguão desses de que se faz formaturas, mais 

lindo talvez! Uma sutileza nas quinas arredondadas. O vitral superior, uma 

perfeição. As pinturas no teto então nem se fala. Acho que nem 

Miguélangelo, Rafael, Leonardo e Donatelo...não as tartarugas! Os 

pintores, juntos não as fariam com mais qualidade. 

X, entra, olha para todos os lados, admira a maravilha de lugar. 

 Logo a frente, mas bem longe do campo de visão clara, ele vê algumas 

pessoas paradas. Um senhor dirige-se a ele e lhe informa para que 

caminhasse até elas, pois eles o aguardavam. Ao se aproximar, a visão foi 

clareando e então ele as reconhece. 

-  Maria é você? 

-  Sim meu príncipe, sou eu. 

Um abraço demorado e apertado. Pareciam um só corpo. Ao abrir o olho 

ainda sobre o ombro dela, ele vê as outras pessoas que ali estão para 

recebe-lo. 

    - E ai bicho! Demorou hein. Estava com saudade. 

    - Raul! 

    - Pois é bicho! Vai lá dar um abraço na sua mãe e em seu pai, mas depois 

volte aqui, temos muito que conversar. 

Logo seus pais lhes abrem os braços, e os três em só abraço. Ele chora, 

chora emocionadamente. Na verdade, todos choram. Aos poucos os 

outros que estavam um pouco mais afastados, se aproximam. 

    - Zu...é você? 

    - Sim principezinho, sou eu, e aqui algumas das meninas. Quase que não 

dá tempo da gente se ver, pois, eu já estava de partida. 

    - De partida para onde Zu? 
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    - De partida de volta para casa. Terei que voltar para aparar algumas 

arestinhas lá na terra.  Eu e as meninas fizemos questão de virmos recebe-

lo.  Agora vá ver seus irmãos, eles estão logo ali lhe esperando. 

Todos ficaram por lá se falando, se cumprimentando. Aquilo era como se 

fosse um ente querido que tivesse ido viajar, ficado muito tempo longe e 

voltado de repente. X, realmente era muito querido. Só lamento de eu 

nunca ter conseguido entrar em contato direto com ele. Jamais ele me 

viu, me ouviu ou me cumprimentou. Mas estou feliz por ele ser querido 

por todos que o conhecia. Ele era uma boa pessoa. 

      Depois de algum tempo por ali, todos os amigos o bajulando naquele 

reencontro. 

Eu estava do lado observando aquela cena. Foi então que meu superior 

me chama. Eu pude ouvir a sua voz em minha mente. Fui até ele, que 

então me disse: 

     -  seu protegido chegou. 

Eu fiquei sem saber o que fazer e responder. Senti um pouco de vergonha, 

não o encarei nos olhos; sabia que havia fracassado na minha missão de 

tornar x, o homem mais feliz do mundo. 

    - Pois não Miguel! 

    - Tudo bem irmão? 

De cabeça baixa respondi que sim. 

    - Leve X, para a sala e o entreviste. 

    - Mas eu Miguel? Não é você que teria que fazer isso? 

    - Não necessariamente! Estou passando a suas mãos essa 

responsabilidade. 

Disse eu a Miguel.  
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   -  Pelo menos terei a chance de saber da boca de meu protegido, onde 

falhei, o que faltou para que ele tivesse felicidade plena. 

Miguel deu um sorriso, mas nada disse. 

Fui até a sala de entrevista e pedi que chamassem X, e o levassem até a 

tal sala. Logo ele entra. Pedi que sentasse, e assim ele faz. 

     -   Como esta irmão, fez uma boa passagem? 

     -  Não poderia ser melhor! Estou muito feliz de reencontrar todas as 

pessoas mais importantes da minha vida.  

Ele olha fixamente em minha face e diz: 

     - Eu não sei de onde, mas o conheço de algum lugar! 

Pensei eu! Quantas vezes cruzei sua frente na esperança de um bom dia 

ou boa tarde. Foram centenas, milhares talvez! 

      -  É provavelmente a gente deve ter se visto por aí, acho que aqui pelos 

corredores. Mas me diga.  Conte um pouco de como foi sua vida, suas 

alegrias suas tristezas. O que poderia ter sido melhor. O que lhe faltou 

nessa vida para que você fosse feliz por completo. Me fale tudo que tiver 

vontade. 

     - Não tenho muito que dizer não! Só tenho que agradecer a Deus pela 

vida que tive. 

     - Como assim, não tem o que dizer? Você teve muitos problemas, 

muitas coisas na sua vida não deram certo. Você viu pessoas a seu lado 

ficando famosas, ganhando muito dinheiro. Até os números da loteria 

você deu a Zu. Sem contar que quase morreu dentro de um poço. 

    - É, mas não morri! 
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     - Não...não, eu não entendo esse conformismo, essa passividade. Sua 

vida poderia ter sido muito melhor. Mas você sempre com esse sorriso no 

rosto. Eu não entendo! 

    - Meu amigo. Pelo jeito você sabe tudo o que aconteceu na minha vida, 

mas você não estava dentro de mim, para saber o que eu sentia. Então eu 

vou lhe dizer uma coisa. 

   -    As pessoas que passam pela vida sempre com um sorriso no rosto, 

compartilham uma visão especial do mundo. Eles experimentam a 

felicidade e são capazes de desenvolver hábitos que irão ajuda-los a 

sempre obter grande sucesso para lidar com a dificuldades da vida. 

Eu sempre ouvi de muitas pessoas, que elas absolutamente, não se 

interessavam pelo que as outras pessoas pensavam delas. Eu penso o 

inverso disto. Sempre me preocupei com o que as pessoas estavam 

pensando de mim, como elas me viam. Quem pensa o contrário disto, 

geralmente se torna egoísta ou até inconveniente. Claro que a opinião dos 

outros conta, e conta muito. É através das opiniões, conselhos e até 

críticas que corrigimos nossos erros. 

Nunca me preocupei com as oportunidades perdidas, decepções, 

segredos confiados a melhores amigos, que na verdade não eram. Se 

preocupar com coisas bobas é inútil. 

Devemos sempre sermos gratos, mas aquela gratidão que vem do 

coração. A gratidão pode fazer maravilhas em nossas vidas. Quando nos 

concentramos nesse sentimento, começamos a atrair mais coisas boas. 

Ser sempre grato pelo que está acontecendo. Todos os dias quando vamos 

para a cama, temos pelo menos cinco motivos pelos quais, nós podemos 

dizer obrigado. 

Vivi sorrindo, mesmo que as vezes tivesse motivos para chorar. 

Sentimentos alegres, ativa a nossa percepção para novas vitórias. Diga 

obrigado mais uma vez, e mais uma vez, vai experimentar acontecimentos 

alegres. 
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Sempre defini metas, e as alcancei com sucesso, e o sucesso é subjetivo. 

Para cada pessoa ele tem um significado. Não passei a minha vida 

buscando a felicidade. Quem assim vive, geralmente não tem tempo para 

desfrutar o que tem. Isto é o que nos deixa infeliz. Ser feliz com o que você 

se torna a cada dia e com o que você tem. Essa é a palavra de ordem. 

Sempre ri de mim mesmo. Acredito que a auto ironia nos torna 

invulneráveis. Acho que essa possibilidade, só é dada a pessoas mais 

fortes do que qualquer preconceito. Aprendi com a vida a ter sempre 

atitudes positivas e ser perseverante. 

Procurei viver sempre para o hoje. Não adianta viver sempre reprimindo 

os erros do passado. As pessoas que assim fazem, acabam tendo medo do 

futuro. E para que, ter medo do futuro? Se não há nada além do presente. 

Sempre procurei aprender algo novo. O aprender sempre me fascinou. 
O desejo de conhecer o desconhecido. 

Procurei também ser capaz de entender as pessoas, mas sempre tentei 
distinguir entre aquelas que realmente precisavam de ajuda, e aqueles 
que sempre atraem problemas. Os mais perigosos são aqueles que estão 
sempre reclamando da vida e que se sentem vítima do que está 
acontecendo. Deles eu fugi. Procurei comunicar-me com pessoas que 
irradiasse felicidade. Elas acabam compartilhando uma partícula disto. 
Tentei ser generoso.  A generosidade sempre retorna em dobro. É uma 
reação em cadeia. Quando você é generoso com alguém, esse alguém 
sempre acaba transferindo a outro e mais outro e assim por diante. 

Não conheço o sentimento de inveja. As pessoas que vivem se 

comparando as outras, são infelizes. A competição sim, é saudável. O 

complexo deixa o homem insatisfeito consigo mesmo, ele começa a 

invejar os outros e aí começa a dor e a frustração. 

Mas no mundo, há apenas uma pessoa, a quem você deve prestar atenção 

ao se comparar. Essa pessoa é você mesmo. Assim percebe que pode estar 

sempre se tornando em alguém melhor do que você é. E é isso. 

        - Pois é X, você me disse muita coisa, gostei de ouvir tudo que me 

falou, mas concorda comigo, que você não foi feliz por completo? 
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     - Bom. Achei que você tinha me entendido, mas pelo jeito ainda não 

ficou claro para você. Eu desde pequeno, sempre ouvia uma vozinha 

falando ao meu ouvido, o que eu deveria fazer, qual o melhor caminho a 

seguir. Não sei todo mundo ouve! Mas o fato era, que eu ouvia. Também 

não sei se era a voz da minha consciência ou até mesmo a voz de Deus.  

Ouvi falar até que poderia ser a voz do nosso anjo da guarda. Eu sempre 

dei ouvido a essa voz; o ouvido esquerdo e tão somente o esquerdo. 

       - O esquerdo apenas? Não entendi! 

       -  Eu explico. Por não saber de quem era essa voz com exatidão.  Eu 

sempre percebi que ela me aconselhava e me encaminhava pelos 

melhores caminhos, mas os melhores caminhos, na concepção dela. O 

ouvido direito eu sempre destinei a ouvir a minha própria voz. Me lembro 

muito bem que quando Zu me pediu para que eu fizesse o jogo da loteria 

para ela, a voz disse ao meu ouvido; faça para você este jogo. 

    - E porque você não fez? Sua vida poderia ter sido muito mais fácil com 

aquele dinheiro todo. 

   -  Então né! Isso na concepção da vozinha, e pelo que me parece, na sua 

também, mas no meu ponto de vista, não! 

   - Confesso que não entendo! As pessoas não passam todo o seu tempo 

sonhando com uma vida melhor? 

  - Pode ser que sim, mas para mim; elas perdem o seu tempo sonhando 

com uma vida melhor. Quem sonha é porque está dormindo. Quem está 

acordado, vive uma vida melhor e por consequência e mais feliz. 

   - Você disse, é mais feliz, e mais feliz, não quer dizer feliz! 

   - Meu amigo, muito cedo eu descobri que que se você tem um sonho, 

que eu prefiro chamar de objetivo, seja qual for, você deve ir em direção a 

ele.  Descobri também que o percurso da viagem em direção ao que você 

almeja, é mais importante que objetivo; pois quando você o realiza, em 

pouco tempo ele deixa de ser importante. Eu até comparo a uma 

competição de copa do mundo. Você passa um mês vibrando jogo a jogo; 
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sua seleção vai ganhando e você sempre na expectativa do próximo jogo. 

Por um mês, parece que as pessoas são mais felizes, só se fala naquilo. 

Pois bem; chega a final e seu time é campeão. É o ápice da felicidade; mas 

dois dias depois, você já estará pensando na próxima copa. Aquela que 

acabou de ser conquistada, já perdeu a graça. Assim são com os sonhos. 

Mas com tudo que disse. Eu não quero dizer que devemos parar de sonhar 

ou ter objetivos. Dizem que quando o homem começa a deixar de sonhar, 

ele começa a morrer. Ouvi uma vez, ou li em algum lugar, não me lembro 

bem! Que “o ápice da felicidade, é quando você descobre que tudo o que 

você procura e precisa, encontra-se dentro de você. E quando você olha 

no espelho, gosta do que ele está refletindo, porque a felicidade nada 

mais é, do que nosso próprio reflexo”. 

      -     Tá! Bla, bla, bla. Disse bastante e até bonito, e a tal felicidade plena? 
Você está me enrolando! 

      -Está perdendo a paciência comigo? 

Parei pensei bem, contei até cento e cinquenta, mas pensei comigo 

mesmo. Daqui a pouco ele reconhece que não foi tão feliz assim. Eu posso 

voltar a distribuir sorte, quem sabe voltar a ser anjo de alguém, me corrigir 

no que falhei. Deixa eu ouvi-lo mais um pouco. 

     - Continue X. Eu tenho todo o tempo do mundo, para ouvir de você me 

dizer, que em algum momento você não foi feliz. 

    - Agora sim você chegou ao ponto. Sim. Ouve muitos momentos na vida 

em que não fui feliz. Quando isso acontecia, eram as horas que eu mais 

ouvia a tal vozinha. Ela sempre dizia ao meu ouvido esquerdo o que eu 

precisava ouvir. O meu ouvido direito filtrava, e eu acabava sempre 

tomando as melhores decisões e arranjando as melhores soluções. 

Problemas para resolver e defeitos todo mundo tem. As pessoas vivem 

apontando as falhas dos outros e até julgando.  

Eu sempre preferi falar das qualidades das pessoas. Todos nós temos 

alguns defeitos, e geralmente muitas qualidades, mas é só dos defeitos 

que as pessoas comentam. Quando eu falo da qualidade das pessoas, elas 

se tornam mais felizes, e essa felicidade acaba sendo transferida para nós, 
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e eles por sua vez, acabam se livrando dos defeitos, ou pelo menos 

identificando-os.  A gente sabendo quais são, já é um grande passo para 

nos livrarmos deles. 

Eu tive os melhores pais que alguém pode ter tido na vida. Casei-me com 

a mulher que amava e que me correspondia ao mesmo nível. Os amigos 

que tive, nunca me decepcionaram. Sempre fiz o que gostava de fazer; 

primeiro a música, depois lecionando encontrei um prazer ímpar. Nunca 

tive maiores dificuldades financeiras. Quando isso aconteceu, sempre 

junto vinha orientação divina para solução. Tive os melhores filhos; tanto 

os biológicos, quanto os que me foram confiados por Deus a cuida-los. E 

que prazer me dava ver cada um crescendo e se tornando alguém. Não 

posso imaginar felicidade maior. Envelheci com saúde e ao lado das 

pessoas mais importantes da minha vida. Em nenhum momento tive a 

tristeza de ver um ente querido partindo. Isso até aconteceu, mas eu já 

não era mais dono das minhas lembranças, então não sofri com isso. 

Eu poderia ficar aqui horas e horas falando das coisas boas. Mas em um 

minuto resumiria as ruins. 

 Então eu duvido, que possa ter habitado a terra, uma pessoa que tenha 

sido mais feliz que eu. Pode ter existido igual; mais que eu, isso não!  Por 

tudo isso é que me considero o homem mais feliz do mundo. 

       Nesse momento meu superior adentra a sala e interrompe a 

entrevista. Me informa que ela chegara ao fim. Me leva para uma sala ao 

lado e me pergunta o que eu tenho a dizer. 

Eu não sabia direito o que falar. E foi o que eu disse.  

      -  Sei lá; nem sei o que dizer! 

Meu irmão. Ele mais uma vez me tratou assim. 

   - Parabéns, você conseguiu. 

  -  Eu consegui? Consegui o quê? 
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  - Você conseguiu o objetivo de transformar X, em o homem mais feliz do 

mundo. 

Eu não havia prestado muita atenção na última afirmação dele, pois na 

sequência fui interrompido pelo superior. 

    - É. Realmente ele disse isso. Disse eu ao superior. 

Ele me deixa ali, pede para que eu espere um pouco, vai até sala ao lado 

e volta com X. Abre uma tela enorme a nossa frente, e então começa um 

filme. Um filme das nossas vidas no planeta de que viemos.  

Saímos de lá na mesma situação, e no mesmo dia chegamos a terra. 

Estaremos retornando juntos. A última missão nossa foi a de nos 

ajudarmos a conquistar o passaporte de volta para casa. Eu não sabia 

disso e muito menos ele. 

De repente eu me vi sorrindo. Vagas lembranças do passado. Abri meus 

olhinhos e senti uma felicidade enorme. Ainda mais que ao meu lado havia 

outra criança. Eu era gêmeo com alguém.  

Os dias foram passando eu ia esquecendo as lembranças. Desta vez não 

sentia frio, nem fome. Nunca chorava também, e nem tinha motivo para 

isto. A felicidade reinava a nossa volta.  

Depois... 

 

 

Dalmo Cônsoli 

7812 6083 nextel 

011-97541 2439 


