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      A quem dedicar esse livro, senão a minha 

querida esposa, com quem tive as primeiras ideias e 

conversas muito interessantes que me inspiraram a 

escrever a verdade. 
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Introdução 
 

 

Em que mundo vivemos onde a força bruta 

impera? Em que as religiões ditam as regras de um 

Deus impiedoso? 

Esquecemos que já fomos pequenos, seres 

indefesos protegidos por outros seres também 
indefesos que nos geraram ou nos criaram? 

Seres guiados pelo medo, de serem punidos 

pelo homem ou pela inclemência divina. 

Quem inventou tudo isso, afinal, não foi o 

próprio homem? Para manter seu império de dor e 

sofrimento, ganância e vaidades? O que leva tudo 

isso senão a degradação espiritual? 

Seria a principal função dos líderes religiosos e 
dos mais fortes proteger e ajudar os mais fracos e 

não pisá-los para poder subir ainda mais na escalada 

do poder. 

A crença do ser humano de ser superior ao outro 

é porque ele acredita ser um escolhido de Deus, por 

ter nascido homem, rico e forte, e que os outros seres 

humanos não sejam merecedores ou tem capacidade 

intelectual para entenderem seu raciocínio básico. 
Somente os que creem existir apenas essa vida agem 



Deoclécio Henrique Correia 

8 

 

assim, como seres superiores, privilegiados. Pois se 

ao menos passasse a sombra da dúvida de que teriam 

muitas outras vidas pela frente, pensariam além de 

suas mães e irmãs, mas neles mesmos encarnados no 
corpo de uma mulher nas mais miseráveis condições 

e refletiriam melhor antes de condenarem, punirem 

seus semelhantes. Mudariam seus pensamentos 

arrogantes para o da compaixão e do amor ao 

próximo. 

Essa, é ao meu ver a principal causa do 

machismo, quem o é não se vê nunca como uma 

mulher, bastaria um exercício simples de reflexão 
para fazê-los mudar de opinião. Mas, e o medo? 
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- Quando você ficar menstruada pela primeira 

vez, vai parar de ver o menino morto. 

Continuo vendo o menino morto. Todos os dias. 

A terra debaixo de suas unhas e o seus cabelos 
ungidos com óleo de lavanda, me deixam deprimida. 

Ele sofre, sua angústia me contagia. Minha mãe acha 

que quando sai sangue de uma menina ela vira uma 

mulher, isso é uma mentira, porque ela continua 

sendo uma menina, só que sangra. Ela tem um 

problema, o de achar que sabe tudo, tenho um pouco 

de pena de minha mãe, ela não entende nada sobre 

espíritos, pensa que criança é inocente, ou anjo e por 
isso veem espíritos, vive me dizendo isso como se 

eu tivesse um grande dom. Minha mãe não é a única, 

todas as mães devem ser iguais a ela. Devo ter 

paciência, é o que me diz o menino morto. Faço um 

pouco de injustiça com minha mãe, na verdade ela é 

muito inteligente, mas tem certas coisas que ela não 

quer entender, esse mundo em que vivo, por 

exemplo, ela não sabe nada porque não vive ele, eu 
sim. 

Uns tempos para cá, minha mãe tem estado 

mais pensativa, quando ela mesma percebe que está 

assim procura disfarçar fingindo que está muito 

feliz. São explosões de alegria mal disfarçadas. Uma 

coisa eu sei, ela é a pessoa que mais amo no mundo. 
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Segundo ela, já sou uma mocinha, devo fazer 

coisas mais adultas e prestar atenção se não mostro 

minhas calcinhas quando me abaixo ou sento numa 

cadeira, claro, quando estou de vestido. Eu não disse 
a ela que ainda vejo espíritos, senão vai me dizer que 

só vou parar de ver o menino morto depois que eu 

perder a virgindade. O motivo de minha mãe ver 

sexo em tudo, ainda estou para descobrir, desconfio 

que ela o faz para que eu pense que ela é liberal e 

possa confiar nela para qualquer tipo de assunto, se 

for isso, não está funcionando. 

Eu sei que vou continuar vendo o menino 
morto, independente de eu perder a virgindade ou 

não, mas só de pensar nisso me dá calafrios, porque 

sei o que devo fazer para parar de vê-lo. 

Nunca me disse o seu nome, mas diz coisas 

inteligentes para a idade dele. Não sei se estou 

preparada, ele não tem pressa e garante que ainda 

temos tempo, mas que chegará um momento em que 

eu não vou poder esperar mais e terei que fazer o que 
ele me pede: Entrar no quintal da senhora Hilda e 

desenterrar. Não sou capaz de fazer uma coisa 

dessas, nem sei como farei para entrar na casa da 

senhora Hilda, que é uma senhora gorda, com uns 

peitos bem grandes, tão grandes que serviriam de 

mesa para ela, mas é uma pessoa muito querida e 
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cheia de bom humor, tem um marido que não gosta 

de falar e fazer nada, apenas ver televisão e 

colecionar latinhas de cervejas vazias, é claro, acho 

que diz que coleciona apenas para as pessoas dá-las 
a ele, exibe suas latas com tanto orgulho que é 

irritante, eu o acho um imprestável, na verdade é isso 

o que ele é, mas não incomoda ninguém, então todos 

o suportam. 

Fico no meio da noite pensando, no menino 

morto e outras coisas que vejo, não sei o que seria 

de mim sem ele, talvez igual as outras meninas, mas 

não quero ser igual a elas, nunca, e o menino me 
deixa tranquila e me mostra coisas bonitas e que 

devo ter muita paciência com os outros, ele sempre 

diz isso, já percebi que é uma grande verdade, me 

poupa de muitos contratempos, muitas vezes já 

pensei em responder minha mãe, sei que se o fizesse 

me arrependeria muito depois, então me lembro de 

ter paciência. Com os outros é mais difícil, mas não 

falo nada, apenas por ser extremamente tímida. 
Acho que é porque não sei expressar direito o que eu 

penso. 

Sou uma menina calada, muito calada. As 

pessoas, principalmente na escola, que ainda não são 

bem pessoas, acham que sou alguma espécie de 

retardada. Não sou retardada, o problema é que 
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penso demais. 

 

- Joana! Sua retardada! 

A professora deveria estar muito irritada, ou 
com problemas de montão quando me gritou isso. 

Eu só estava distraída, pensando num monte de 

coisas e não escutei quando ela chamou com sua voz 

fanhosa e entediante. A cena foi marcante, não 

apenas para mim, parece que os outros adoraram o 

que me aconteceu e começaram a me chamar de 

retardada. Foi muito difícil segurar as lágrimas, senti 

o calor nas minhas faces e sabia o quanto estava 
vermelha, consegui segurar o choro, embora meus 

olhos ardessem como se tivessem areia dentro. Os 

meninos perceberam que eu ia chorar e pararam, 

sempre tem um que faz com que os outros parem 

quando a situação fica insustentável. Agradeci 

mentalmente a ele e fiquei com a cabeça baixa até a 

professora pedir para pegarmos o livro de 

Geometria, aí senti que todos continuaram me 
olhando pelos cantos dos olhos, fingi que não ligava 

e abri o livro na página errada. 

Nunca fizeram algo tão perverso para mim 

como naquele dia, por isso estou contando, tenho 

vergonha. Eu queria morrer por sentir raiva de mim 

mesma, pois eu deveria prestar mais atenção na 
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professora e me comportar como uma pessoa 

normal! Só depois que descobri que eu não tinha 

culpa de nada.   

O menino morto me fez perceber que não 
preciso mudar para agradar aos outros, que já sou 

uma pessoa especial e não devo ligar para o que 

dizem ou pensam de mim, senão minha vida vai ser 

horrível e não terei opinião nenhuma e farei tudo o 

que os outros dizem, virando de fato uma retardada, 

bebendo, fumando, fazendo tatuagens que me 

arrependerei depois e dando para todo mundo. 

Gostei do que ele me disse, sei que diz as coisas 
certas. Mas não me preocupar com o que os outros 

dizem é algo muito difícil de fazer, até hoje não 

consigo, mas sei que estou melhorando, quando 

continuo calada, pensando. 

 

Esqueci de dizer que minha mãe era editora, 

não sei se ganhava bem, mas estava sempre 

atendendo o telefone, podia trabalhar em casa, lia 
bastante e parecia ser muito respeitada, já que dava 

ordens pelo telefone, ou pelo menos é o que me 

parecia. Tinha um trabalho muito bom, tudo que 

precisava fazer era mandar e-mails e ler bastante, o 

tempo todo, mas como ficava em casa, achava que 

era o melhor emprego do mundo. Acho que ela quis 



Deoclécio Henrique Correia 

14 

 

assim para ficar mais tempo comigo, foi uma opção 

dela, pelo menos prefiro pensar assim, qualquer dia 

pergunto para ela, mas deve ser isso. 

Imagino se minha mãe tivesse que sair para 
trabalhar e me deixasse num lugar cheio de outras 

crianças, ou pior, com uma pessoa tomando conta de 

mim, isso seria um pesadelo, como naqueles filmes 

em que as crianças são maltratadas e só conseguem 

se safar quando aparece alguém com poderes 

mágicos para salvá-las, mas como sei que nada disso 

existe. Eu seria uma pessoa muito triste, ainda mais 

fechada. 
 Graças a Deus tenho minha mãe sempre do 

meu lado, o mundo sem ela seria um lugar 

insuportável, ficaria sozinha, sem as suas conversas, 

sem minha grande amiga de fazer bolos e 

salgadinhos, sem a adulta que vira criança na hora 

de falar besteira, isso é algo que ela inventou, 

falamos toda besteira que podemos, sai cada uma, 

até palavrão, mas é só no momento da brincadeira, 
depois fingimos ser as pessoas normais e sérias de 

sempre, só minha mãe para inventar essas coisas. 

Tinha vezes que ela reclamava do trabalho, não 

digo exatamente do trabalho, mas dos leitores, que 

não eram leitores, apenas compradores, dizia que 

essas pessoas compravam livros apenas para darem 
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de presente, para parecer uma opção inteligente, mas 

a pessoa que ganhava o livro não o lia, minha mãe 

dizia que não havia estimativa ou um estudo sobre 

isso, mas grande parte dos livros que eram vendidos 
sequer eram lidos. Por falta de tempo e muitas vezes 

de interesse. Ela ficava realmente muito, mas muito 

chateada com isso porque dizia que se as pessoas 

realmente lessem, o mundo seria bem melhor, já que 

as pessoas se entenderiam com mais facilidade. 

Acho que já esclareci o que minha mãe fazia, 

ela tinha um emprego, dizia que ganhava o 

suficiente, que toda mulher deveria aprender a 
ganhar seu dinheiro e economizar o melhor possível, 

não se deixar seduzir por qualquer besteirinha de 

consumo, para nunca ficar dependendo dos homens, 

claro que minha mãe na verdade estava falando do 

caso dela e do meu pai. No fundo eu sabia que era 

isso. 

Mas eu estava falando da vergonha que passei 

por causa da professora, que não tinha mais nada 
para fazer a não ser chamar minha atenção e me 

envergonhar na frente de todo mundo. 

 

O pior depois disso é que minha mãe foi 

informada que eu não me relacionava com as outras 

crianças na escola, tinha problemas de 
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relacionamento. 

- Em casa ela é um amor! Me ajuda a arrumar a 

mesa do jantar, limpa seu quarto, seleciona seus 

livros e conversa o tempo todo! 
Não adiantava muito se na escola me 

comportava como uma múmia, já me chamaram de 

múmia uma vez, mas não foi diretamente, eu escutei, 

doeu também, mas fiquei quietinha, como uma 

múmia. 

Uma psicóloga conversava comigo toda quinta-

feira, fazia perguntas muito impertinentes, o que eu 

achava dos garotos da escola, se falava sobre sexo 
com meus pais, meu esporte favorito, me tratava 

como se eu fosse uma extraterrestre, eu me acanhava 

e teimava em não responder nada. Aquilo parecia 

mais uma sessão de tortura, não queria responder 

nada, só queria ir para casa para ler meus livros e 

não queria falar sobre meus livros com ela, era o 

meu universo, não o dela. Uma vez me perguntou do 

que eu gostava, disse que nada, ela me perguntou se 
era de ler, fiz uma careta e disse que não, acho que a 

deixei confusa. 

- Sua filha tem déficit de atenção. Precisa tomar 

uns estimulantes. 

Logo que saí do consultório falei para minha 

mãe que não queria tomar remédio nenhum e que 
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não queria mais ver a doutora, que ela me irritava. 

Disse também que tentaria mudar meu 

comportamento na escola, faria muitas amizades e 

responderia as professoras quando me 
perguntassem, sem medo nenhum de responder 

errado. Eu mentia, porque estava desesperada. 

- Joana! - sua voz soou mais alta que o habitual, 

ela logo percebeu que eu não precisava de 

estimulantes. O que parecia ser uma bronca mudou, 

percebi uma luz que ela não podia ver, mas emanava 

até o seu coração, seus olhos viraram para o alto para 

não chorar. - Você não vai mais ver a doutora e nem 
vai tomar esses remédios. E principalmente, não 

precisa mudar o seu jeito, filha. Eu também era 

muito tímida na escola, mas no meu tempo ninguém 

ligava se você falava ou não, era considerada uma 

menina comportada, só isso, hoje em dia eles 

querem ver problemas em tudo e em todos, 

provavelmente para dar dinheiro para tantos 

profissionais formados sem ter o que fazer. Quanto 
as amizades, é melhor não forçar nada, elas 

aparecem e quando são espontâneas, melhor ainda. 

Sorri para a minha mãe e peguei em sua mão, 

estava tão aliviada que poderia dar pulos no meio da 

rua, mas prometi que quando chegasse em casa 

faríamos um delicioso bolo de chocolate para 
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comermos com chá enquanto víamos televisão. 

É, eu sei que televisão não é uma boa 

influência, mas estava preparada para contestar 

qualquer programa medíocre que aparecesse, sabia 
quando era apenas uma distração. 

Meu pai não era compreensivo como minha 

mãe, homem muito sério, mal tinha tempo de brincar 

comigo, estava sempre ocupado com o trabalho e 

reuniões. Na verdade eu sabia que ele fazia isso para 

nos evitar, mamãe também sabia. Por isso ela fazia 

tudo para não brigar comigo, tinha muito medo de 

ficar só. Passava dias, ou até mesmo semanas sem 
vê-lo, mamãe não o abraça com o mesmo 

entusiasmo, nem eu me sinto feliz quando ele está 

em casa, é como se papai fosse uma visita que toma 

conta de nossa casa. 

Logo que chega, meu pai é atencioso, me traz 

presentes dos quais não preciso mas digo que era 

tudo que queria, apenas para alegrá-lo. Nossa, como 

é chato mentir, e colocar isso no papel faz parecer 
ainda pior. Mamãe não o ama mais, eu sinto isso pela 

razão dela não falar mais dele, como se quisesse se 

acostumar com a sua ausência. 

 

O amor pode acabar? Ou será que nunca 

aconteceu? 
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Se um dia eu me apaixonar, vou ter que tomar 

muito cuidado, não quero bancar a tola, pensando 

em alguém que não se importa comigo, isso deve ser 

como ficar louca, e quando vem a consciência, a 
vergonha e a raiva acabam com a gente. Quando eu 

amar alguém, terá que ser de verdade, com muita 

intensidade, será alguém especial e tomara que ele 

não saiba nada da minha infância. Resolvi que ainda 

não vou pensar sobre o amor, já sei o quanto ele é 

complicado. 

 

Minha mãe disse que surgiria uma amizade, de 
fato essa amizade aconteceu. Não lamento ter 

conhecido Lara, só lamento que não poderemos nos 

ver por mais tempo. Quanto tempo que nos 

conhecemos? Acredito que fazem uns seis ou sete 

meses, não ligo muito para o tempo. 

Lara é tão introvertida quanto eu e acabamos 

nos conhecendo na escola, ficamos amigas por 

afinidade. 
Ela tem medo de tudo, sua voz é tão fininha, 

mas como fala pouco, não incomoda muito, parece 

que está imitando um bichinho, é engraçado, mas 

não ligo, os meninos é que caçoam do jeito dela 

falar, a imitam da forma mais grosseira possível, 

falando coisas horríveis e justamente por isso ela 



Deoclécio Henrique Correia 

20 

 

não fala muito, somente o necessário para não ser 

alvo de chacota. 

Durante o recreio me sentava ao lado da porta 

do almoxarifado, não queria brincar com ninguém e 
me sentia protegida ali onde estava o inspetor, então 

pegava o meu caderno ou meu livro e lia até que 

desse a hora de voltar para a sala. Parece que 

enquanto a gente está lendo, ninguém tem coragem 

de tirar um sarro, é como se o livro fosse uma 

espécie de amuleto contra as pessoas ruins. 

A servente trouxe Lara pela mão para sentar ao 

meu lado, tinha caído, o joelho estava ralado e 
chorava como uma criança de colo. Não gostei, 

porque ficou todo mundo olhando para mim e a 

menina chorona. 

Inclinei o corpo para frente e fiquei olhando 

para o joelho ralado dela para ver se estava tão feio 

assim para chorar daquele jeito. Depois de um tempo 

um mosquitinho ficou tentando pousar no 

machucado dela, o mosquitinho pousava bem sobre 
a meleca sangrenta, e aquilo parecia coçar e sem 

perceber estava soprando o dodói de Lara, ela ficou 

quieta, acabou a choradeira, estava me olhando com 

uns olhos azuis bem grandes. 

Me endireitei no banco novamente, meio sem 

jeito, abri o livro para procurar onde havia parado, 
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tinha deixado o marcador de páginas cair e não 

lembrava mais a última coisa que havia lido. 

- Obrigada! - ela me agradeceu, mas eu 

continuei quieta, me fazer de surda era uma das 
minhas atitudes para evitar gente de qualquer tipo. - 

Que livro é esse que está lendo? É o Colecionador? 

- ela riu, mas não foi de maldade, acho que Lara 

nunca teve maldade em seu coração. - Uns dias atrás 

eu li esse livro. Pera aí! - virou os olhos para cima. - 

Não, um ano atrás eu li e adorei esse livro. Quando 

me apego a um livro e como ter um amigo. Esse aí... 

Ah, que pena! 
Admito, ela mexeu com minha atenção. 

- O que é uma pena? 

- Não posso falar sobre o livro com você, senão 

vou estragar tudo. Mas é um livro muito 

empolgante, eu fiquei me imaginando a Miranda, 

mas claro que era tudo diferente. Eu queria procurar 

outros livros do John Fowles, o estilo dele é bem 

gostoso. 
- Você gosta de ler? 

Claro que Lara gostava de ler, os livros eram 

seus amigos. Impedida de falar pelos outros, 

encontrou nos livros uma companhia que não a 

criticava. Larguei o livro e começamos a conversar 

animadamente, a sensação de ter alguém com os 
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mesmos gostos foi para mim indescritível, fazer 

aquela amizade era como descobrir um tesouro, ou 

melhor que um tesouro. Descobrimos gostar dos 

mesmos programas na televisão! Que fazíamos lista 
dos livros que havíamos lido e prometemos trazer as 

listas para compararmos! Ela falou de sua cachorra, 

a Poly, que era em homenagem a Pollyanna, uma 

personagem de um livro que ela leu e gostou muito, 

depois ela me deixou com muita vontade de ler sobre 

a menina otimista que via beleza e oportunidade em 

tudo. Poly, a cachorra, parecia ser muito divertida, 

Lara contou de como ela subiu na mesa na ceia de 
Natal e comeu metade do peru sem que ninguém 

visse, não derrubou nem os castiçais com as velas 

acesas. 

Nos tornamos muito amigas e essa amizade se 

intensificou ainda mais pela nossa dificuldade de 

sermos aceitas pelas outras crianças. Pena que essa 

promissora amizade teria que ser interrompida, 

quantos planos perdidos, sonhos a realizar... 
 

A vida às vezes não é justa, corro para o meu 

quarto e me atiro sobre a cama, o único refúgio onde 

sei que não serei perturbada por pelo menos cinco 

minutos. O menino morto parece falar com muita 

propriedade quando diz que estou errada, e que nem 
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tudo é o que parece. Ele quer dizer que a vida é justa 

sim e que eu preciso ter humildade e paciência para 

perceber isso, mas não quero perder minha amiga, 

não faz nem um ano que nos conhecemos e 
planejamos fazer tantas coisas juntas, antes de 

casarmos ainda temos que ir a Disneylândia! 

As lágrimas parecem aliviar um pouco a dor 

que sinto, não sei bem se é dor que sinto, é perder 

alguém que a gente gosta muito, não é para sempre, 

mas tudo vai ficar chato novamente e insuportável, 

porque já estava até gostando de ir para a escola e 

ver Lara me esperando no portão com sua malinha 
de couro marrom com adesivos de bonecas.  Agora 

voltaria a solidão novamente. Insuportável! A escola 

para mim tinha acabado. 

 

O menino morto olhava para mim com aquela 

cara séria, tinha a impressão de que ele iria sorrir a 

qualquer momento. Ele nunca sorriu, acho que nem 

quando estava vivo. Deve ter tido uma vida muito 
infeliz, tenho muito medo de perguntar o que 

aconteceu a ele, porque ele então vai me convencer 

a fazer o que eu não quero fazer. 

Eu e minha mãe fomos até a casa dos pais de 

Lara para nos despedirmos. A casa deles é um pouco 

maior que a nossa, acho que o pai dela ganha mais 
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que o meu e minha mãe juntos, já que eles tem dois 

carros na garagem e até uma cachorra. 

A porta de vidro se abriu, passei pela mãe de 

Lara e fui ao seu encontro, nossos corpos estavam 
quentes e úmidos, ela já estava chorando a algum 

tempo, sentia o vapor de suas lágrimas perto do meu 

rosto que também transbordava. 

- Esse mundo é muito injusto! - Lara exibia uma 

carranca medonha, queria falar para ela que quando 

escancarava sua boca ficava com uns fios de baba, 

mas lembrei do que o menino morto me havia dito, 

percebi que eu também tinha os olhos vermelhos e 
inchados. Olhei para minha amiga um pouco 

desanimada. Seria a última vez que iríamos nos ver? 

Tudo por causa de uma mudança repentina nos 

planos de meu pai, que teria sua renda aumentada 

em pelo menos três vezes, ficaríamos ricos, ou como 

dizem alguns, melhoraríamos de vida, mas não 

estava melhorando em nada, até aquele momento, 

tudo estava ficando cada vez pior. 
- Temos que parar de chorar. 

A carranca de Lara já estava me dando um 

desconforto, peguei a sua mão miúda. Ela conseguiu 

enxugar o nariz que escorria no ombro e num 

instante estava mais controlada.    

Subimos as escadas de madeira até o quarto de 
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Lara, abraçadas, unidas por um laço que naquele 

momento achava exagerado, naquele dia não estava 

muito disposta, minha cabeça doía um pouco, 

quando chegasse a noite estaria com uma enxaqueca 
que não poderia escutar uma agulha cair no chão. 

Lara também sofria dessas dores de cabeça, era algo 

que nós duas tínhamos em comum. 

- Nunca tive ninguém! Ninguém! - Lara apertou 

minha mão, agora estávamos sentadas sobre a sua 

cama no seu quarto azul, ela mesma queria azul, era 

a cor mais limpa que existia, eu pensei que fosse o 

branco, mas ela me disse que o branco sujava muito 
fácil, não era tão limpo. O rosa e o amarelo eram 

cores encardidas, mas o azul era puro, assim como o 

céu ou o mar. Estrelas bordadas em sua colcha com 

fios prateados me cativavam, eram frios e 

confortadores, me fazia esquecer o corpo quente de 

Lara que me deixava... acho que angustiada. 

 

Não queria ter raiva de meu pai, me tornar rica 
era um sonho antigo, bobo que se desmanchou, 

assim como tornar-me princesa, só de lembrar, rio-

me, queria viver cercada de pedras preciosas, ouro, 

criados que me serviriam, me limpariam, me 

levariam para onde eu quisesse, fariam tudo por mim 

durante toda minha vida ou até enquanto durasse 
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minha riqueza. Seriam pessoas pagas para cuidarem 

de mim, por puro interesse, ninguém sincero o 

bastante para me fazer feliz ou me dizer uma 

verdade sequer, passaria a vida sendo enganada, 
cercada num mundo de ilusões. Quando sabemos 

que a vida vai além da morte, a vida em si ganha 

outra perspectiva, muitas coisas comuns perdem o 

sentido, o que parecia óbvio antes, não é mais tão 

óbvio agora. 

Meu pai trabalhou desesperadamente para nos 

dar conforto e luxo e agora vai nos separar de 

pessoas que estou amando, ele sacrificou o tempo 
dele, ou o nosso para isso. Mas não consigo explicar 

para o meu pai que isso não é o certo, não seremos 

melhores, porque com tudo isso nos distanciamos 

um do outro, cada vez mais. Queria minha vida 

antiga de volta, pensar no futuro me deixa muito, 

muito triste mesmo. 

Sei que nunca mais encontrarei outra amiga 

como a Lara, as pessoas são complicadas e eu sou 
mais ainda. Pessoas como nós não são tão fáceis de 

encontrar, eu e ela somos como aquelas conchas 

fechadas, sensíveis ao extremo, por isso muito 

sábias. 

Vivo dentro da minha própria cabeça, com as 

coisas que eu sei e ninguém quer ouvir. Isso é muito 
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solitário, Lara foi a primeira pessoa que se 

interessou em saber o que estou pensando, o que 

tenho a dizer, ela me escuta quieta e depois debate 

comigo achando um sentido em tudo. Ela é muito 
inteligente, apesar de sua cara de criança. 

Lara, ela é especial, pelo menos para mim é. 

 

Um espírito pode vagar por toda parte, ele não 

sente dor, frio ou fome e tem a eternidade, a única 

coisa que ele pode cultivar é o amor para sentir a 

verdadeira liberdade. O ódio o prende na terra, 

tornando-o cego. É simples assim, mas temos que 
seguir certas regras, enquanto somos matéria e 

estamos “vivos”, precisamos procurar por amar a 

tudo e a toda criação da natureza, isso fará com que 

nos desprenda com mais facilidade quando 

deixarmos de viver. Deixar de viver é morrer, mas 

não usei essa palavra, porque ela na verdade não 

existe. 

Quando desencarnamos, somos todos iguais, 
homens e mulheres, brancos e negros, religiosos ou 

não, depende da consciência de cada um, acho que a 

coisa mais bacana é poder viajar pelo planeta e 

outros mundos como num piscar de olhos, durante o 

sono isso me acontece, tenho esse desprendimento, 

é só querer, não sei explicar, deixar meu corpo como 



Deoclécio Henrique Correia 

28 

 

se ele fosse uma casca, e meu pensamento decolasse 

para o céu, para mim é fácil porque já nasci assim, 

me sinto muito bem quando voo por entre as 

montanhas nevadas, ao lado dos pássaros, vendo 
tudo tão pequeno lá do alto, sinto a diferença do 

cheiro de cada lugar, a intensidade da luz de cada 

parte do planeta, a temperatura, tudo muda de forma 

tão marcante que me invade no espírito uma vontade 

intensa de conhecer todo esse lindo mundo, toda a 

criação de Deus, faz com que eu ame todo o planeta, 

não apenas o país onde vivo, porque percebo que ele 

é um todo, não apenas sua ridícula divisão política. 
Acredito que todo mundo possa fazer o mesmo, 

antes de dormir, é só se concentrar um pouco, 

esquecer todos os seus problemas e se deixar levar, 

pedindo sempre para que sejam lugares bons, com 

espíritos de luz, caso contrário a experiência será 

muito ruim, um verdadeiro pesadelo. Mas 

infelizmente não é tão fácil assim, já que as pessoas 

tem muitas preocupações e desejos, que as impedem 
de fazer flutuar. 

 Eu sei destas coisas, porque vi, não sonhei. As 

pessoas se concentram na matéria e nos desejos. Sei 

de um homem que amava tanto seu ouro e suas 

coisas, que depois de morto se acorrentou a seu baú 

repleto de joias e ficou durante cinco séculos o 
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guardando dos ladrões! Uma senhora gostava tanto 

de comer carne, que depois de morta pode comer 

tanta carne quanto queria, mas não era carne que ela 

comia, era algo que ela mesma fabricava 
mentalmente e sugava como se fosse uma vampira, 

perseguia as pessoas vivas que iam para o açougue 

e o matadouro, ela tinha manchas de sangue em seu 

vestido branco e no seu rosto. Vi também casais que 

ficavam anos tentando alcançar o gozo sexual, suas 

expressões lânguidas eram tão exageradas que seus 

rostos se deformaram numa máscara de agonia. 

Não imaginei nem sonhei tudo isso, se essas 
coisas me impressionavam, eu não sei, até acho que 

sim, porque demorei um pouco para entender, mas 

depois mudei minha visão do mundo, sei que não 

vale a pena exagerar em certos aspectos ou melhor 

dizendo, exagerar nos desejos, eles nos cegam e 

ficaria muito envergonhada se minha mãe ou mesmo 

Lara depois desta vida me vissem numa destas 

situações lamentáveis, mas sei que elas tentariam me 
ajudar, porque esses espíritos precisam de ajuda, 

assim como aqui na vida material precisamos 

também desta ajuda, mas aqui as pessoas também 

estão cegas, e não percebem que o exagero faz com 

que nos distanciemos das pessoas que amamos. 
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O nariz de Lara fazia bastante barulho, eu 

alisava as suas costas com a minha mão para que ela 

sentisse algum conforto. Passei os olhos pelo quarto 

onde conversávamos durante muitas horas ou 
assistíamos televisão. Eu também estava chorando, 

mas não tinha nada para falar, só pensava no meu pai 

que ficaria rico e que as coisas não seriam melhores, 

previa uma desunião na família que já estava 

acontecendo. Uma hora teríamos discussões e 

brigas, tudo seria terrivelmente chato. Como sou 

ainda uma criança, não podia fazer nada, a não ser 

me conformar e seguir a decisão dos adultos, minha 
mãe disse que quando eu crescesse e tivesse um 

marido, seria a mesma coisa, tudo o que ele 

decidisse, eu teria que fazer, a liberdade era uma 

ilusão. Eu sabia que não. Aprendia observando, 

quando tivesse minha vida, seria diferente. 

- Nós temos... - estava tão distraída que não 

sabia o que dizer, Lara enxugou o nariz no pedaço 

da fronha e me olhou com o nariz bem vermelho. 
Como eu estava morrendo de pena dela, Lara 

precisava mais de mim do que eu dela. 

- Ele está aqui? 

- Não. - sorri, um meio sorriso, nunca fui boa 

com as palavras, mas queria sair daquele clima ruim. 

- Olhe, temos a tarde só para nós duas e a noite 
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também, não vamos estragar tudo chorando. 

- Mas eu te amo! - Lara me abraçou 

dramaticamente, suas maneiras exageradas 

continuavam me decepcionando, mas tinha que ter 
paciência com ela e com todo mundo. - Não tenho 

irmãos, amigos, somente a Poly! 

Poly já estava um pouco velha, a cachorra se 

mexia dormindo, sonhando que estava andando ou 

cavando um buraco, ela também nos deixaria em 

breve, mas Lara não sabia disso, o que era triste, mas 

eu esperava que seus pais lhe arranjassem logo outro 

cãozinho e Lara pudesse se apegar a ele para ter uma 
nova e agradável experiência. 

Lara limpou novamente seu nariz, suspirando, 

mudou de posição na cama, depois resolveu ficar 

sentada reta tentando espantar a tristeza. Parecia ter 

tomado uma decisão, fiquei mais contente. 

- O que vamos fazer? 

Não sabia se Lara estava se referindo ao futuro 

do qual não podíamos fazer nada ou se fosse algo 
para fazer naquele momento, mas não estava com 

disposição para nada, queria ficar que nem ela, 

chorando o resto do dia, mas minha cabeça não 

parava de doer. 

- Joana! Porque você não fala? 

- Não sou de falar. E a minha cabeça está 
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doendo um pouco. 

Lara me deitou em seu colo, aninhou seu corpo 

ao meu e começou a me fazer carinho na cabeça, sua 

mão macia e leve tinha o dom de confortar, meus 
olhos ficaram cheios de água, não pude me conter a 

sua ternura e senti com muita força a falta que minha 

grande amiga me faria. Olhei para os olhos dela que 

também estavam vermelhos. O teto do seu quarto 

poderia se dissolver e mesmo em plena luz do dia 

veríamos as estrelas no céu, se quiséssemos 

veríamos a lua, a aurora boreal e um foguete, pegaria 

em sua mão e como espíritos livres voaríamos pelas 
galáxias mais distantes, conheceríamos príncipes e 

heróis que só víamos nos filmes participando das 

mais gostosas aventuras. Mas hoje o teto era uma 

tela apagada. 

- O que farei sem você? Tudo vai ficar tão triste! 

Por que tem que ser assim? Me diga se tem alguma 

coisa que podemos fazer? 

- Lara, não quero que sofra por minha causa, é 
algo difícil a separação, eu sei porque já estou 

sofrendo, mas um dia a gente vai se encontrar. 

- Quando? 

Neste dia queria estar inspirada, a ansiedade de 

Lara era engraçada, queria as respostas na hora. 

Passei minha mão pelos seus cabelos, meu toque era 
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mais forte que minhas pobres e fracas palavras de 

consolo. Nunca servi para consolar ninguém, nunca 

ninguém me ouviria, um dia talvez eu serei ouvida, 

diria tudo que quisesse, mas as pessoas se 
importariam com o que tenho a dizer? Sentia um 

vazio tão grande, como queria falar alguma coisa 

bonita para tirar a tristeza da minha amiga, mas se o 

dissesse seria tudo tão falso, não teria coragem de 

enganar ela com palavras bonitas que nada 

significavam. 

- Eu não sei, eu nunca sei de nada. 

- Não é verdade, Joana. Me diga, o que o 
menino morto te diz? 

Fixei meus olhos num ponto do teto, quando 

não o via, escutava ele soprar suas palavras em meu 

ouvido, precisava estar na mesma sintonia que ele. 

Se era algo tão simples assim como eu descrevo, não 

sei, acho que isso não é para qualquer pessoa, só os 

que nascem com esse dom. 

- Podemos encontrar a tristeza, nossos dias 
serão cinzas e demorados, mas se quisermos, 

podemos sorrir, na certeza da eternidade, do amor e 

saber que tudo é um novo recomeço. Ter esperança, 

faz seu coração mais leve. 

Lara parou de fungar por alguns minutos, 

refletindo no seu íntimo o que aquilo queria dizer. 
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Ela tinha uma forte impressão quanto ao menino 

morto. 

- Gosto das coisas que o menino morto diz. 

Seria tão bom poder viver para sempre, nunca 
precisar se despedir de ninguém. 

- Pensei que tivesse medo dele. 

- Antes eu tinha, quando pensei que você 

inventou o menino morto para me assustar, mas 

quando descobri que o menino era real, passei a 

gostar dele. 

- A ilusão é o que a gente vive. - filosofei, mas 

Lara pensou que fosse mais uma das coisas que o 
menino disse e ficou pensando profundamente 

naquilo, mas depois ela disse algo sobre outra coisa, 

então não sei mais sobre o que ela pensava. 

- Lembra de quando nos encontramos pela 

primeira vez? - claro que lembrava, ela só queria 

iniciar a conversa. - Eu tenho uma confissão para 

fazer, quero dizer, você nunca me perguntou, mas a 

mulher que cuidou do meu joelho machucado me 
deu uma bronca, foi uma bronca pequena, mas 

mesmo assim ela me chamou a atenção para não 

ficar correndo no pátio da escola, que dava naquilo, 

um joelho esfolado. Mas eu não estava correndo, eu 

não sou de correr, foi um dos meninos grandes que 

me empurrou. - Lara engasgou com o próprio choro, 
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passei mais uma vez a mão pelas suas costas, para 

que se acalmasse. - Ele disse que eu o irritava, este 

menino me empurrou, com muita força, fiquei caída 

no chão e ele riu bastante, fiquei sentindo muita 
raiva, eu estava chorando de raiva, acho que nunca 

senti tanta raiva na minha vida! Então você veio e 

soprou o meu machucado e toda aquela raiva passou. 

Era a minha vez de confessar que quando soprei 

o seu dodói eu só estava querendo espantar um 

mosquitinho, mas deixei para lá, só pude comentar 

algo que a confortasse. 

- A escola é o pior lugar do mundo. 
- É verdade. - definitivamente não era o melhor 

dia para a minha amiga. - Seria muito melhor se ao 

invés de escola nós pudéssemos aprender em casa, 

ou na casa de um parente ou da mãe de nossas 

amigas, fico pensando nisso o tempo todo, que está 

tudo errado, assim não teria essa bagunça toda, e 

também todas aquelas formas bárbaras de 

intimidações que todos aqueles alunos juntos 
imprimem nos que não querem fazer bagunça. Não 

acha que poderiam fazer uma coisa dessas? Minha 

vó aprendeu deste jeito e é a pessoa mais inteligente 

que eu conheço, sempre procuro por ela quando 

quero ajuda pra estudar. 

A ideia de Lara me agradava bastante, mas o 
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homem sempre inventaria alguma coisa para 

dificultar, sempre um coordenador pedagógico ou 

alguém do ministério da educação se intrometeria 

para fiscalizar ou dizer que estava tudo errado. Ah! 
Que gente mais burra! Como não podia deixar de 

ser, eu odiava o sistema e suas formas ditatoriais. 

- Joana! Não acha uma covardia o que esse 

menino fez? Coitada da mulher dele quando ele 

casar, isso é se ele casar! Tomara que ele não se case 

nunca, ou se casar que fique com uma mulher que 

torne sua vida um inferno e quando tiver seus filhos 

que eles o infernizem pedindo coisas que ele não 
pode dar, e que os seus parentes o hostilizem e que 

viva uma vida muito ruim! - abraçou o travesseiro. - 

Acho que nada disso vai acontecer, é uma pena! Eu 

sei que não devia odiar ninguém, mas eu não 

consigo! 

 

A cachorra entrou no quarto fazendo seus 

barulhos habituais, nós viramos a cabeça para ver a 
Poly dar três voltas e se jogar no chão para dormir 

sobre o tapete, um canto do tapete já estava puído 

dela raspar com a pata. Poly era muito simpática, 

quando estava perto da gente as coisas ficavam mais 

divertidas, a maneira como se coçava e quando 

sonhava e se mexia, era bizarro e também era 
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engraçado ao beber água, porque saia um monte de 

baba de sua boca, molhava todo o chão. Lara parecia 

pensar no mesmo que eu, daqui a pouco ela diria 

alguma coisa, eu não me importava, já que eu era a 
única pessoa que não se irritava com ela falando, por 

mim poderia ficar escutando ela falar por uma 

infinidade de tempo. Sua voz de desenho animado 

era sua principal característica, sua marca pessoal, 

gostava desse jeito dela falar, mas ela mesma não 

gostava, ficava muito desgostosa quando ouvia sua 

própria voz gravada. Ela sabia que eu não me 

importava nem um pouco, então Lara aproveitava 
para falar o quanto queria, mas isso era só comigo, 

quando chegava outra pessoa ela calava a boca e não 

dizia uma única letra. 

- Durante a noite, quando acordo de madrugada, 

me sinto muito, muito, exageradamente só. A 

sensação é muito ruim, porque sinto medo e não 

tenho esperanças, é como se não existisse o dia 

seguinte. Então me sinto uma fracassada, não sou 
capaz de fazer nada certo e vem uma angústia que 

cresce dentro de mim como um monstro devorador. 

Minha cabeça fica confusa, não consigo organizar 

meus pensamentos nem para dizer: pense nas coisas 

boas! Esqueça o que te aborrece! - se jogou sobre a 

cama, ficou como eu, olhando para o teto do seu 
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quarto, a nossa tela de cinema desligada. - Antes eu 

rezava, falava as mesmas rezas até pegar no sono, 

esquecia tudo e dormia, mas agora não consigo mais 

fazer isso! Só me tranquilizo quando vou até a Poly 
e me deito perto dela, assim tudo fica diferente, 

escuto sua respiração pesada e se a Poly acorda ela 

dá umas lambidinhas na minha mão. Penso em você 

também e fico feliz por ter uma amiga tão querida, 

queria que estivesse sempre comigo, a todo 

momento. O que será de mim sem você. - sua boca 

começa a tremer, mas Lara se controla. - Joana, vai 

ser muito difícil agora. 
- Eu sei, mas devemos encarar as coisas do jeito 

que são. Um dia o mundo será perfeito, quando ao 

invés de presidentes, elegeremos todas as mães para 

governar o mundo e nunca mais teremos guerras! 

Nunca mais uma mulher será mutilada, espancada, 

estuprada e ofendida. Chega de lemas como 

liberdade, justiça e ordem, apenas sentimento! É, 

Lara, um dia vamos nos encontrar novamente e 
conversar como antes, principalmente sobre Jane. 

Lara se transformou, havia decorado uma das 

falas da nossa ídola, que era uma apresentadora de 

televisão, uma mulher muito inteligente, mas que 

não queria ser chamada de inteligente, e que apesar 

de defender as mulheres, não queria ser chamada de 
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feminista, detestava rótulos, um dia perguntaram se 

ela se achava bonita, e ela disse que se achava 

interessante. Ela dizia coisas muito bacanas que 

faziam a gente ficar com vontade de ser como ela, 
ter a resposta certa para tudo. 

- A Jane é demais! Um dia quero trabalhar para 

ela na televisão, ser uma de suas auxiliares, ou 

qualquer outra coisa. 

- Não queria ser igual a ela? - perguntei apenas 

para ver sua reação, foi como se eu tivesse cometido 

uma blasfêmia. 

- Ninguém nunca poderá ser igual a Jane! 
Apesar de tudo, tive que concordar, a nossa 

heroína era a única pessoa do planeta que parecia 

falar alguma coisa com coerência na televisão, ela 

desafiava a todos para debater com ela, tinha uma 

força de caráter muito grande, modestamente 

negava, dizia que tinha suas vantagens, na edição do 

programa, mas principalmente que possuía uma 

equipe excepcional que a preparava para qualquer 
situação, uma legião de colaboradoras, profissionais 

ou não, pessoas de opiniões fortes. 

- É verdade, a Jane é única. - Li numa entrevista 

que seu nome Jane era por causa da escritora inglesa 

Jane Austen, tinha visto alguns filmes baseados em 

suas obras, mas estava louca para começar a ler os 
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romances desta autora, em sua época ela também 

denunciava à sua maneira as injustiças contra as 

mulheres. - Nós podíamos ver um dos programas 

que sua mãe gravou! - tive a ideia, seria bom para 
passar o tempo de uma forma menos melancólica. 

 

Lara adorava tanto o programa que pedia para 

sua mãe gravar e guardar para ela, tinha quase todos, 

separados e etiquetados com os nomes dos 

entrevistados. Alguns programas estavam gravados 

pela metade, outros não tinham o final, parece que a 

mãe de Lara se enrolava um pouco com os horários. 
O nome do programa era Desvendando, Jane 

entrevistava as pessoas que tinham alguma coisa em 

comum com as mulheres, tanto as que as oprimiam, 

quanto as que ajudavam socialmente, e suas 

perguntas eram diretas e impertinentes. Muitos 

fugiam dela, porque no dia seguinte as entrevistas 

causavam polêmicas que apareciam nos principais 

jornais. Já ameaçaram tirá-la do ar uma porção de 
vezes, suas colaboradoras eram constantemente 

ameaçadas, professoras, advogadas, médicas, juízas, 

mulheres comuns, mas ela tinha um verdadeiro 

exército de pessoas que a apoiavam, a grande 

maioria de mulheres que a cada dia, graças a ela 

cresciam de popularidade. Isso era bom, porque 
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tínhamos por quem clamar quando precisássemos. 

Alguém para se espelhar e valorizar nossos direitos 

e opiniões, só a citação de seu nome era razão para 

vencer qualquer argumento. 
- Quer ver a do estuprador? 

- Pode ser, eu adoro a do estuprador! 

Como as pessoas não gostavam de mostrar o 

rosto, por algum motivo, tinha entrevistados que 

apareciam numa janela emoldurada, onde só 

aparecia a sombra deles, na maioria eram os que 

agrediam as mulheres, Jane dizia que eles tinham 

que ficar lá por causa da falta de coragem e que toda 
mulher, agredida ou não, teria que ter a coragem de 

mostrar o rosto, sempre, que era para nunca mais 

serem vítimas da brutalidade dos homens e tirar o 

paradigma de que possuem alguma culpa dos 

infortúnios do destino. E era verdade, os homens 

tinham a mania de culpar as vítimas de toda 

violência, dizendo ora que eram elas que os 

provocavam ou simplesmente porque mereciam 
serem violentadas ou espancadas! 

- Vítimas não podem ter vergonha, quem deve 

ter vergonha são os covardes que praticam qualquer 

tipo de violência contra mulheres. Não são homens 

de verdade! 

Jane tinha presença, realmente não era uma 
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mulher bonita, mas tinha seus atrativos, sua atitude 

colocava um pouco de medo, mas acho que o que 

mais causava medo nos entrevistados era a sua 

inteligência, seus argumentos eram sempre muito 
afiados, infalíveis. Eu e Lara vibrávamos quando ela 

respondia ou fazia alguma pergunta relevante. Era 

sempre muito esclarecedor. Me fazia sentir orgulho 

e além do mais Jane ajudava um monte de mulheres 

e seus filhos, principalmente nos países onde eram 

massacradas. Artistas, profissionais e chefes de 

estado mulheres ou não, contribuíam com suas 

instituições distribuídas em todo o planeta. 
Desvendando tinha uma abertura linda, de uma 

mulher com os olhos vendados, mas ela mesma 

tirava essa venda e seus cabelos e a venda se 

esvoaçavam de uma maneira bem leve, então a 

mulher sorria e uma luz tão forte como a luz do sol 

se acendia, a música de fundo contribuía para deixar 

o momento ainda mais mágico e sofisticado. Essa 

abertura dizia tudo sobre como era o programa. 
Todos sabiam que o programa era gravado e 

editado, a própria Jane dizia isso, fazia por respeito 

as telespectadoras, não queria que vazassem 

palavrões e violência em seu espetáculo, a intenção 

era que ele fosse esclarecedor e não um show vulgar. 

Outra coisa que ela deixava claro é que ela tinha uma 
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equipe para preparar tudo, profissionais de várias 

áreas eram consultados e davam respaldo ao 

programa e a grande maioria eram de voluntárias, 

dispostas a mudar o comportamento inadmissível 
dos homens e também das mulheres. 

Segundo a Jane, a mulher ainda não tinha 

conquistado o seu espaço na sociedade mundial, elas 

apenas se igualaram aos homens, mas são pessoas 

diferentes, com necessidades e temperamentos 

diferentes! Elas se transformaram em homens, 

tornando-se mais rudes e mundanas assim como boa 

parte deles são, esqueceram que elas é que deveriam 
mudar os homens para se adaptarem as suas 

exigências femininas, tornando os homens em seres 

mais sensíveis, respeitáveis, honrados, mais 

cavalheiros! O homem considera a docilidade uma 

fraqueza e algumas mulheres acabaram por 

concordar, foram influenciadas pela publicidade, 

pelos costumes e pelas religiões, vítimas de tantas 

truculências e atitudes machistas, se tornaram mais 
agressivas, uma maneira que encontraram de se 

defenderem, concluindo que o homem está cada vez 

mais covarde e a mulher com cada vez mais medo. 

O homem vira um covarde quando usa de sua 

força física superior para oprimi-las e as mulheres 

tornam-se mais medrosas, porque precisaram se 
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adaptar aos modos rudes de todos. 

Esqueceram que um precisa apoiar o outro, 

ajudar e proteger, vivendo em harmonia e 

racionalidade. Jane consegue explicar bem melhor 
do que eu, só sei que depois ela pergunta: Como 

mudar isso? 

Lara responde que é tornando o homem mais 

sensível, concordo com ela, mas com tantos esportes 

violentos por aí, isso vai ficar cada vez mais difícil, 

porque eles encaram que a única maneira de vencer 

é derrubar, derrotar ou machucar ao outro. Por isso 

que nunca gostei de esportes, é uma coisa apenas 
para os bárbaros, acho que as mulheres que gostam 

de esportes ainda não perceberam isso, quando 

perceberem a ignorância disso tudo, as coisas vão 

mudar de verdade. 

  

Enquanto Lara arruma o vídeo, lembro de um 

episódio que ilustra bem o pensamento de Jane, 

quando ela entrevistou uma mulher da alta 
sociedade, que acabara de fazer um preenchimento 

nos lábios, nos seios e nos glúteos. 

- Por que fez as cirurgias? 

- Para agradar o meu marido. - sorriu a mulher 

com suas joias penduradas nas orelhas e no pescoço. 

Era uma perfeita perua. 
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- Colocou mais peitos e mais bunda? - 

perguntou Jane incrédula. 

- Sim, e ele adorou. - respondeu a outra 

desafiadora. 
- Mas e seu marido, será que ele faria por você 

uma cirurgia plástica? Pra colocar mais alguma 

coisa? -  o auditório riu bastante, imaginando uma 

besteira, a mulherzinha ficou brava, Jane esperou 

elas diminuírem as risadas para concluir. - Eu quis 

dizer o óbvio: um cérebro! 

 

O que chamava a nossa atenção no programa de 
Jane era a forma como ela massacrava o 

entrevistado, sempre que ele merecesse e nesse caso 

o estuprador merecia, dava muita raiva dele, mas 

também pena, por causa da ignorância, mesmo 

assim eles mereciam pagar pelo que fizeram, da 

maneira mais dura possível da lei. 

Num cenário que parecia mais com uma casa de 

bonecas, Jane ficava numa poltrona azul tendo outra 
em sua frente, como não queria ter contato com o 

estuprador, ele deu a entrevista pela janelinha, onde 

apenas a silhueta do criminoso aparecia, mas 

passavam fotos e vídeos com o violentador, 

mostrando uma pessoa extremamente hipócrita e 

machista, era muito irritante, que se esforçava por 
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ser antipático, não sei bem porque essa revolta 

contra o mundo, logo saberíamos. 

- Existem vários tipos de criminosos e esse é um 

dos mais comuns. Já foram os tempos que tínhamos 
alguma admiração por esses psicopatas, de postura 

arrogante, carência afetiva proeminente, ele tem 

inteligência para cálculos, mas calculadoras a pilha 

são mais inteligentes e não ameaçam ninguém. Além 

de serem muito baratas. - Jane adorava menosprezar 

pessoas que se diziam inteligentes, para ela, as 

pessoas deveriam em primeiro lugar serem sábias e 

isso nenhuma universidade faria por você, apenas a 
vida o tornava sábio. - São três estupros seguidos de 

assassinatos. Duas atitudes de uma pessoa muito 

covarde. Para piorar, a sua covardia era tanta que ele 

escolheu mulheres pelo menos com metade do seu 

peso. Ao invés de se sentir envergonhado, esse 

sujeito se comporta de forma arrogante e imperativa. 

Essa postura na verdade é uma auto defesa, temos 

uma junta de psicólogos e estudiosos do 
comportamento para mostrar a ele o quanto ele 

precisa de ajuda. Agora ele entende que está num 

ambiente que lhe oferece proteção, e tendo sempre 

atitudes covardes terá um comportamento 

previsível, será arrogante, frio, sarcástico e tentará 

não contribuir em nada comigo. Não custa 
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envergonhá-lo um pouco. Temos o vídeo que a 

polícia gravou, dele sendo pego em sua própria casa 

e de como ele clamou para não ser morto e ainda 

urinou nas calças. De medo. Vejam a bermuda dele, 
molhada bem no meio. Sente-se um covarde agora? 

- Estou bem confortável. - o violentador tinha 

uma voz daqueles tipos de pessoas que passaram a 

vida toda fumando. Muito rouca e autoconfiante, 

alguém destemido, embora o vídeo dele todo mijado 

mostrasse o contrário. 

 

- Por que fez o ato de estupro nas mulheres? 
- Mulheres gostam, você também gosta. - sorriu 

o hipócrita. 

- Usar de evasivas também é um artifício para 

ganhar tempo, todos sabem que mulher nenhuma 

aprecia esse tipo de violência, esse é um mito 

difundido nas culturas mais ignorantes. Aliás o 

estuprador também não consegue obter prazer no ato 

sexual, segundo estudos, frustrado, na maioria das 
vezes usa de violência. Sabemos que esse estuprador 

não gosta de mulheres, a causa disso pode ter 

motivos em suas complexas preferências sexuais ou 

ter ele mesmo sofrido violência quando criança ou 

adolescente. Não implica que todos que sofreram 

abusos serão violentadores ou criaturas covardes 
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como ele. Para entender melhor convidamos para 

participar a mãe do estuprador. 

- Não fale nada, mãe! - gritou o entrevistado 

fazendo graça, querendo demonstrar que não tinha 
medo nenhum da mãe dele estar ali. 

- Não se preocupe, sua mãe não está aqui para 

contar nada a seu respeito, mas esclarecer algumas 

coisas que parece que você nunca suspeitou. Sabia 

que sua mãe é uma mulher? Tem consciência disto? 

A pergunta parece muito idiota, mas parece que você 

não percebe coisas óbvias. 

A mãe ficou olhando para o filho, ela tinha os 
olhos como de quem vai pegar no sono a qualquer 

momento, parecia muito fraca, desamparada, acho 

que ela estava mesmo é desgostosa. O criminoso não 

diz nada, fica parado, olhando displicentemente para 

os lados. 

Jane muda sua atenção para a mãe, o filho tem 

um monitor onde pode acompanhar tudo que 

acontece do outro lado. A cumprimenta e pergunta o 
seu nome, a voz da mãe é também fraca e ela parece 

um pouco nervosa, Jane então se volta para a 

silhueta do estuprador que coçava o queixo. 

- Você sabe o que é uma mulher? - pausa, parece 

que ele não vai responder, ou ele não sabe a resposta 

ou sente-se incomodado. - Sua mãe já foi uma 
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jovem, sonhadora, cheia de vida, mas alguma coisa 

fugiu de seu controle e tudo mudou. Como os seus 

sonhos ruíram? 

- Por que ela está aqui? - vociferou o estuprador, 
perturbado por sua mãe estar sendo comparada com 

suas atitudes criminosas. 

- Eu vim para te ajudar, meu filho. - disse a mãe 

colocando as mãos sobre o peito numa atitude aflita 

e não podendo segurar mais as lágrimas que 

escorrem pelo seu rosto sofrido. 

- Perguntei para você coisas simples, mas não 

quis responder a nenhuma das minhas perguntas. - 
Jane procura dissecar o psicológico do entrevistado, 

mostrando que ele não é uma pessoa excepcional, 

mas tão comum como qualquer outro. - Você está 

mais preocupado em bancar o difícil, do que usar teu 

cérebro. O que você queria com as garotas que 

matou? 

- Sexo. 

- Mas não é possível obter sexo da maneira que 
você tentou fazer. Tem que haver uma cumplicidade 

entre as duas pessoas, e para ser bom, tem que ser 

com a mesma pessoa durante muito tempo, se 

conhecer é fundamental para ter um excelente 

desempenho sexual, todos que nos assistem sabem 

disto. Ninguém te explicou isso? 
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- Eu entendo de sexo, você é que parece não 

saber de nada! Isso é tudo conversa fiada! 

- Pelo contrário, você não sabe absolutamente 

nada a respeito. O que você sabe, ou pensa que sabe 
veio de piadas e gracinhas que ouviu num boteco ou 

das façanhas mentirosas de algum amigo. Sabia que 

o sexo é o assunto onde as pessoas mais mentem? 

Como foi que você foi tão ingênuo de acreditar em 

tantas mentiras? 

- É você que não sabe de nada! 

Aquele pobre homem estava perdido, ninguém 

melhor do que a Jane para saber das coisas, é certo 
que ela tinha a equipe dela que estudava 

minuciosamente cada caso, mas quem estava lá 

representando a mulher de opinião, era a Jane. Sua 

intenção era mostrar o quão patético o estuprador 

era, para que suas vítimas não tivessem tanto medo 

deles assim e os denunciassem, pois eles é que são 

os covardes, já que atacam pessoas mais fracas, as 

ameaçam, merecem o nosso desprezo. Dava para 
perceber que Jane buscava o ponto fraco do sujeito, 

e ela já estava quase lá. 

Eu e Lara assistíamos ao programa 

Desvendando por causa desses novos ideais, essa 

nova maneira de encarar as coisas. O programa 

esclarecia um monte de questões, importantes para 
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nós mulheres, Jane não entrevistava apenas 

estupradores, mas todos os tipos de pessoas, a forma 

como entrevistava nem sempre era assim, na maioria 

das vezes eram mais descontraídas. 
- Eu só digo o que eu sei. - Jane não mudava sua 

entonação de voz, era firme em suas opiniões, nunca 

titubeava ou demorava para responder. Sim, ela 

tinha muita classe, motivo de orgulho para uma 

nação de mulheres. Fizeram uma pesquisa dizendo 

que ela é a maior formadora de opinião do mundo, 

isso é muito importante. - Outra coisa que eu sei é 

que sua mãe não morre de orgulho por você. 
Convencê-la a vir aqui foi difícil, por causa da 

enorme vergonha que sente de você, mas ela é mãe. 

Ela representa todas as mulheres que você violentou 

e matou. Você tem coragem de olhar para a tua mãe 

e pedir desculpas para ela? A vida de sua mãe não 

tem sido nada fácil, você sabe disso, a fez sofrer 

como as vítimas de seus crimes, todos a apontavam 

na rua, imaginou como ela deveria se sentir como 
sendo a mãe do estuprador? E você fazendo pose de 

perigoso, o gostosão do pedaço, o super macho, 

acorda! Ninguém acha que você é nada disso, todos 

o consideram covarde! Envergonhou não somente a 

tua mãe, mas toda sua família e amigos. 

- Eu não tive culpa do que fiz. 
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- Quem teve? As meninas que você estuprou e 

matou? Porque se vestiam de forma insinuante? Essa 

desculpa é mais antiga que a própria igreja! E não 

adianta dizer palavrões, já te avisamos que eles não 
aparecerão. Diga a real razão, se ela existe. 

- Não tinha razão nenhuma, só queria sexo, 

satisfazer minha vontade, pronto! 

- Por que tanto motivo de vergonha? Diga 

simplesmente que você nunca teve coragem de 

chegar perto de uma mulher, fazer um elogio, puxar 

uma conversa, coisas tão simples que qualquer 

homem é capaz, mas que para você eram 
impossíveis. Por causa do teu medo de ser rejeitado, 

por se achar feio, convencido demais. Ou querer ter 

o maior número de mulheres possível, como se isso 

servisse para algo. É muita ignorância, porque não 

há uma razão plausível para o que você fez! Sinto 

pena de você, que não tem discernimento nenhum de 

como tratar uma mulher, de como se defender de 

forma decente. Que patético! 
Lara me diz que Jane pisa no estuprador como 

se ele fosse um inseto, fico pensando se não é ela 

quem mata as baratas em sua própria casa. Pensando 

bem, Jane nem deve ter baratas em sua casa, pois 

tudo deve ser limpo e cheiroso, assim como o 

cenário do seu programa. A lareira acesa com fogo 
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falso, os livros, a mesinha com flores, são detalhes 

femininos numa casa cor de rosa, contornos azuis... 

o cenário deve ser uma cópia da sua própria casa, eu 

imagino, pois tem a cara dela. Gosto mesmo é dos 
quadros, que tem na parede do cenário, são molduras 

ovais, douradas, acho que são antigas, já que os 

retratos também são. A personalidade da esquerda é 

Emily Brontë, a autora do O Morro dos Ventos 

Uivantes, um livro muito lindo, quando o li não 

consegui largar, a história de amor e ódio de um 

homem desprezado por todos por ser pobre e que 

depois fica rico e malvado é demais, e o outro 
quadro a personalidade é nada mais que Jane 

Austen. 

Jane está sentada em sua poltrona azul, na 

poltrona da frente fica sentada a mãe do estuprador, 

com seu olhar melancólico. Ela sente-se culpada, 

sinto pena da mãe do estuprador quando começa a 

chorar, Jane sempre é firme, encosta sua mão no 

joelho da mãe do estuprador pra aliviar a sua dor, e 
pergunta porque ela chora. 

- É culpa minha, ele é meu filho, fiz tudo 

errado! Eu deveria tê-lo criado de outra forma, mas 

nunca percebi nada de diferente nele. Será que o 

mimei, ou deixei ele andar com as pessoas erradas? 

O que eu fiz? 
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- Teu filho agiu da pior forma possível, mas não 

sei se a culpa é sua. Você se sente culpada? 

- Claro que sinto! 

- O que acha que deveria ter feito, se batesse 
nele, você acha que ele não faria nada disso? 

A mulher limpou as lágrimas, o filho 

resmungava qualquer coisa, para a sua mãe parar 

com aquilo. 

- Acha que estou te envergonhando? - gritou 

ela. - Você acha que eu estou te envergonhando? Eu 

deveria é ter acabado com ele a pancadas, mas eu 

não sabia que ele era assim. Um pervertido! 
- Você não tem culpa. Pode ter negligenciado 

ele um pouco, ou ter dado algum mal exemplo, mas 

acredito que não teve culpa. Nem todos tem 

condições de criar seus filhos da mesma forma, de 

darem exemplos. Criar filhos é algo mais complexo 

que as pessoas imaginam. E a senhora tinha que 

trabalhar, faltava tempo. 

- É, trabalhei por ele, pois ele não tinha pai. 
- Pai eu tinha, você é que não sabia quem ele 

era. - resmungou o estuprador rindo. Sua mãe 

enxugou as lágrimas, como se não valesse a pena 

mais chorar, fechou a cara resignada. 

- Mas o seu pai o abandonou e eu resolvi criá-

lo, da melhor forma que me era possível. Falhei, 
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agora pago por isso. Se eu soubesse que daria nisso, 

faria que nem ele fez, te abandonaria. - cobriu o 

próprio rosto com as mãos, arrependendo-se do que 

acabara de dizer, ela mesma se torturava, dizendo 
coisas que não queria. 

Ser mãe não deve ser fácil, não é só dar a luz, o 

que deve ser muito doloroso, e só de imaginar, 

nossa! Mas no todo, passar a vida para se dedicar a 

um filho, para mim é muita coisa. Quando eu ficar 

mais velha, sei que vou mudar de ideia, pois parece 

que todas a meninas mudam de ideia depois que 

conhecem o homem de suas vidas. Se um dia eu tiver 
a coragem de ser mãe, vou fazer o médico assinar 

um documento para não fazer episiotomia na minha 

vagina, só de pensar dói, ui! Eu nem sabia o que era 

isso, minha mãe disse que cortaram ela para eu 

poder nascer, mas eu não quero saber, se o médico 

me meter a faca naquele lugar, eu o processo até 

arruinar com a carreira dele. Já estou viajando nos 

pensamentos, perdi um pedaço enorme da 
entrevista, pois é, sou assim. 

- Vou te dizer o que penso de você, que fica se 

gabando de sua macheza, mas não passa de uma 

pessoa cheia de ilusões, você é como uma criança 

mimada, que tudo quer e chora para obter. Saiba que 

te enganaram, se iludiu com a conversa de algum 
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amigo, você permitiu que estragassem a tua vida, 

não adianta mais nada ficar fazendo essa cara de 

bandido perigoso, não cola mais, todos temos dó de 

você porque sabemos que é um coitado, que agora 
vai pagar pelas consequências de seus atos. 

Consegue argumentar? Dar alguma razão a sua 

vergonhosa atitude? Você na verdade, não é um 

homem. 

- Posso provar que eu sou. 

- Claro, que no seu discernimento pobre, 

imagino. Mais uma vez se mostra previsível. Um 

homem de verdade não age de forma tão infantil. 
Um homem tem honra, tem palavra, se ele é forte, 

ele defende e protege os mais fracos, agora se ele é 

forte e oprime os mais fracos, ele não passa de um 

covarde sem nenhum caráter. Sabe o que é ter 

caráter? 

- Sei. 

- Então me explica. - esperou uns dez segundos 

enquanto ele dava um riso funesto. - Você não tem 
nada de especial, é um estuprador comum, onde seus 

instintos mais animalescos dominam o pouco ou 

nenhum intelecto que você tenha. Nem se defender 

você pode, porque não tem esse direito. Quem você 

queria impressionar? Talvez os seus amigos 

drogados ou bêbados. 
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- Não quis impressionar ninguém. 

- Você nem faz ideia, talvez queria impressionar 

a você mesmo. - Jane bebe um pouco de água de uma 

taça que estava bem em sua frente. - Convidamos 
seus amigos para conversar com você, vamos ver o 

que eles dirão para defendê-lo. Pode dizer o nome 

de alguns deles? 

- Eles estão aqui? - Jane não responde, a sombra 

do estuprador pareceu um pouco mais agitada. - 

Quem está aí? Roberto? É você? Alemão? Augusto? 

- Fizemos o convite para muitos de seus 

amigos, você tinha muitos amigos, pelo que 
soubemos. Agora se disser o nome só de alguns, os 

outros se sentirão excluídos. 

- Quem está aí? Quero falar com eles! 

- Pelo visto, você não percebeu a situação da 

qual se encontra. Como pode esperar que alguém 

venha te ver? Teus amigos fugiram, inclusive esses 

que você disse o nome disseram não conhecê-lo, 

apesar das evidências. Você não tem mais amigos, 
nunca os teve, aqueles que te pagavam uma bebida 

no bar só o faziam para ter algumas horas de ócio e 

diversão, assim como vocês fazem com as 

prostitutas. Acho que isso não é amizade, de 

verdade, você foi usado e descartado, assim como 

fazem com as prostitutas. Ter amigos dentro de uma 
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boate, ou bar é uma coisa, mas da porta para fora é 

outra, ninguém mais se conhece. - o estuprador 

parecia aborrecido, cabisbaixo. - Você realmente 

esperava por alguém? - pela primeira vez aquele 
homem parecia estar desconfortável, Jane faz um 

processo de desconstruir a personalidade do 

violentador, que é basicamente mostrar o quanto ele 

estava errado. - Percebeu que teus amigos agora o 

odeiam, os mesmos que talvez tenham te 

influenciado a cometer os crimes. Meu pai sempre 

me dizia pra ter opinião própria, não ir pelas ideias 

dos outros, pessoas assim, sem opiniões só fazem 
estupidez. Veremos agora que a nossa repórter 

Clarissa encontrou no bairro onde mora o estuprador 

a procura dos amigos dele. 

 

Passam imagens de uma repórter percorrendo 

ruas de uma cidade pobre, muros pichados, portas de 

bares, pessoas olhando desconfiadas para a lente da 

câmera. Procuram pelos amigos do estuprador, eles 
são apontados, e a maioria foge, mas um deles é 

pego, embora não admita ser amigo do estuprador, 

diz que o conhece. 

- Conversava com ele? 

- Sim, a gente parava pra dar um goles e 

papeava, vadiava bastante. 
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- Eram amigos, então? 

- Amigo dele, não! Eu pagava uma pinga pra 

ele, mas ele lá eu aqui. Ele nunca tinha dinheiro. 

- Nunca conversou com ele? 
- Conhecia ele desde pequeno, morou sempre 

aqui nas quebrada. Quando tinha churrasco nós 

tomava cerveja todos juntos. 

- E falavam sobre futebol, mulheres? 

- É, nós falava essas coisa de time de futebol, 

quando um perde e o outro ganha. 

- Falavam de mulheres também? 

- Principalmente. - riu mostrando os dentes 
podres, acho que já tinha tomado umas cachaças, o 

homem era muito feio, de aparência relaxada. 

- Tem muita mulher bonita aqui? 

- A maioria é trambolho, mas a gente cata 

mesmo assim, sabe como é que é, a oportunidade 

não aparece sempre. - o homem quis fazer graça, riu 

sozinho, como estava bêbado não fazia ideia da 

besteira que disse e principalmente, para quem disse. 
- Acha que os amigos do estuprador podem tê-

lo influenciado a cometer os estupros? 

O homem calou-se, estava mesmo bêbado, mas 

percebeu agora que a repórter o conduziu a falar 

demais, por isso virou as costas e saiu pela rua quase 

correndo, erguendo os braços pelo ar como se 
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estivesse espantando insetos. Esses eram de classe 

baixa, mas no programa já apareceram outros 

estupradores que eram ricos, ou filhinhos de papai 

que achavam que podiam fazer o que quisessem com 
as mulheres, e abusavam das próprias amigas e até 

de pessoas dentro da família, a arma deles era a 

intimidação, mas desde que Jane começou uma 

campanha contra os estupros, muitas mulheres 

denunciaram esses valentões, simplesmente 

conversando entre elas descobriam quem eram eles 

e os denunciavam com o apoio da equipe da Jane, 

que dava toda assessoria para puni-los. 
  

Lara tem os olhos presos na tela, me viro para 

ela, sei que gosta desta parte, quando o estuprador 

está totalmente desarmado, assim como suas 

vítimas. Acho que o ponto fraco desse estuprador 

são seus amigos, ele os tinha na mais alta estima, por 

isso que parece mais pensativo agora, arrependido 

de ter sido tão estúpido. 
- Sabe quem é sua amiga agora? - ele olhou para 

a sua mãe sem nada dizer. - Ela, uma mulher, que 

tenho certeza, tentou te criar da melhor forma 

possível e que agora sofre como se tivesse perdido 

um filho. Você quer ajudar a sua mãe? - ele guarda 

silêncio, está com o corpo parado. - Sua mãe é como 
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toda mulher, um ser que vai passar pela vida e sabe 

que sofrerá, por isso que toda mulher é corajosa. 

Gostam de dizer que somos medrosas, mas é 

mentira. Quem sabe as provações que uma mulher 
tem que passar se não elas mesmas, não digo só a 

dor do parto, da primeira vez, mas principalmente as 

dores emocionais, as desilusões amorosas, os 

desgostos, as mulheres num relacionamento tem 

alguma coisa a perder ou tudo, os homens não e 

mesmo assim não as respeitam. Até as paixões delas 

são mais intensas. Deviam levar isso em 

consideração. Sua mãe perdeu a confiança em você, 
perdeu suas amizades também e algumas pessoas 

não olham mais para o rosto dela, não sabem o que 

dizer. Você acha que pode ajudar a sua mãe? 

- Não posso fazer nada. - sua voz era dura como 

a lâmina de um punhal, falava entre dentes, como se 

sentisse raiva, dele mesmo, ao certo. - Arruinei a 

vida de todos que... - ele não consegue terminar, o 

seu emocional foi atingido, não podia ser fingimento 
já que agora era outro homem. 

- Eu particularmente, não gosto de você. É 

muito difícil para mim manter o controle. - suspirou. 

- Pode não acreditar, mas tem muita gente disposta 

a te ajudar, nenhuma morre de amores por você, 

mesmo assim, seria bom que não decepcionasse os 
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poucos que ainda tem alguma estima por você. 

Amor mesmo, acho que só a sua mãe tem por ti. Só 

te peço isso, não a decepcione ainda mais, o que 

você fez não tem volta, deve pagar por isso, e 
mesmo que pague, ninguém vai olhar para você e 

confiar, os que derem essa impressão, só estarão 

esperando a primeira oportunidade para te jogar na 

cara os crimes que cometeu. Não sei que conselhos 

dar a você, porque não confio que os cumprirá. - 

Jane fez uma breve pausa, sempre olhando 

diretamente para o estuprador que mantinha a 

cabeça baixa agora. - Acho que não se sente tão 
perigoso como antes. Também era uma ilusão sua, 

pois qualquer homem aqui tem muita vontade de 

acabar com você, mas a dignidade deles não permite 

isso, a mesma dignidade que diz o quanto é covardia 

oprimir e ferir uma mulher ou uma criança, ainda 

mais matá-la. A entrevista se encerrou, se tiver 

alguma coisa a dizer, aproveite agora, ou nunca 

mais. 
Ele manteve o silêncio, há uma leve tensão no 

ar, então depois de alguns segundos um policial se 

aproxima por trás e o faz levantar, já tinha as mãos 

algemadas para frente. A imagem dele fica borrada, 

pois vai sair de trás da parede que faz a sombra. 

Antes de passar pela porta, ele parou, olhou para a 
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mãe que choramingava e pediu desculpas a ela, a 

mãe explodiu num choro devastador, dava pena de 

ver. O estuprador se virou para Jane e parece que lhe 

agradece, com um leve balançar de cabeça, depois o 
policial o conduziu por um corredor dos estúdios até 

sumirem. 

Jane levantou-se de sua poltrona e foi consolar 

a mãe, que a agarrou pelas mãos, beijando-as com 

sofreguidão. 

- Foi a primeira vez que vi sinceridade nos 

olhos dele. Obrigada, Jane! Você salvou o meu filho! 

Obrigada! 
Lara olhou para ver se eu tinha lágrimas nos 

olhos, ela sabia que eu me emocionava facilmente, 

mas desta vez não, já tinha visto aquele vídeo. 

- Depois disso o estuprador se matou. - disse 

Lara animada. 

- Isso não é verdade! - protestei. - Eles não 

deixam que as pessoas se matem na prisão! - sabia 

que ela disse aquilo só porque queria que assim 
fosse. 

 

Lara estava mais calma, ela segurava a minha 

mão enquanto assistíamos ao nosso programa 

favorito, vez ou outra comentávamos alguma coisa, 

porque era importante ter alguém para dividir as 
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opiniões. O programa da Jane dava essa 

oportunidade de debater sobre todos os tipos de 

assuntos, mas Lara apreciava mais os temas 

polêmicos, principalmente os que envolviam 
religião. Abordar esse tema era algo para pessoas 

com muita habilidade e um ponto firme de opinião, 

e isso Jane tinha de sobra. Aliás, uma característica 

física, ou duas de Jane, ela usava óculos nada 

discretos, não para dar um ar intelectualizado, 

embora ela admitisse que isso ajudava bastante, já 

que não tem nada que intimide mais um homem que 

uma mulher inteligente. Outra coisa era que ela não 
usava sapatos, como uma pessoa que representava e 

influenciava um grande número de mulheres, era 

importante dar um sinal de liberdade, e Jane 

escolheu os pés para isso, já que as mulheres sempre 

foram escravas da elegância e obrigadas a usar 

sapatos que são verdadeiros instrumentos de tortura. 

Numa época antiga na China, as mulheres eram 

obrigadas a enfaixar seus pés para que eles não 
crescessem, uma mulher de pé extremamente 

pequeno era muito valorizada, na verdade mostrava 

ao marido como sua esposa era submissa, mas a 

tortura era tanta que algumas não podiam nem andar, 

seus pés ficavam deformados, Jane mostrou num 

programa que jamais esquecerei, nunca tinha visto 
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algo tão escabroso! O nome desta prática era pé de 

lótus, não sei se ainda usam esse bárbaro costume, 

espero que não. 

 Logo um país que se gaba de ter sabedoria, essa 
sabedoria chinesa não me serve de nada, é 

ignorância chinesa, antes era um país que eu 

admirava tanto! 

Bem, depois vou pesquisar se ainda existem 

essas chinesinhas de pés pequenos, mas de qualquer 

forma era uma tradição absurda, e mais uma vez as 

mulheres eram suas vítimas! Diabos! Por que as 

mulheres se submetem a tanta opressão! Precisou 
aparecer uma mulher como Jane para fazer com que 

elas abrissem os olhos e percebessem o quanto eram 

submissas e tolas? Muitas vezes são vítimas de 

outras mulheres, sobretudo quando estão presas a 

tradições religiosas! Aliás, acho que a mulher 

também é vítima da própria mulher, tem algumas 

que não tiranizam a liberdade das outras, além de 

tradições, creio que também seja de inveja uma da 
outra, pois nesse mundo existe de tudo. 

Jane parecia bem à vontade, andando ou 

sentada com os pés nus, dizia que temos que zelar 

pela liberdade, de poder usar o nosso corpo da forma 

que nos sentimos melhor. 
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O menino morto apareceu, Lara decidiu passar 

mais um episódio de Jane, quando ela entrevista um 

padre católico, seu espírito vibrava de uma maneira 

diferente, que é difícil de descrever, mas que me 
deixou muito apreensiva, sentia, ou melhor dizendo, 

sabia que tinha chegado a hora. O menino morto 

começava a ficar um pouco irritado comigo, e eu não 

sabia que consequências teriam essa zanga toda. 

 

- Se eu não te conhecesse, diria que viu um 

fantasma. - nem percebi que Lara olhava para mim 

com espanto. - O menino morto? 
Balancei a cabeça, mas fiz sinal que estava tudo 

bem, podíamos ver o programa. 

 

- Antes de entrevistar qualquer representante 

religioso, sempre digo que Deus criou o homem e o 

homem inventou a religião. Isso acho que ninguém 

pode contestar. - Jane sempre dizia isso para fazer a 

gente pensar, se bem que eu gostava da versão: Deus 
criou o homem e o homem inventou Deus. Claro, 

que do jeito dele. 

O padre era um senhor de cabelos brancos, 

olhos azuis, aparentava animação, como se estivesse 

pronto para qualquer tipo de questão, possuía um 

anel grande na mão esquerda e que já estava 
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interrompendo Jane antes dela fazer as 

apresentações. 

- Mas a inspiração vem de Deus. - disse o padre 

sorrindo com benevolência. - Ele nos inspira a amar 
ao próximo, a seguir um caminho de retidão. 

- Inspiração! Essas inspirações que o senhor diz 

vir de Deus e que faz seguir o caminho da servidão. 

Os fiéis devem obedecer a algumas regras para tudo 

isso funcionar, não? 

- Evidentemente que a partir do momento em 

que você segue uma religião deve 

consequentemente obedecer as leis de Deus. Não 
podemos agir como ovelhas desgarradas, não é 

mesmo? Devemos seguir a nossa vocação religiosa. 

- Eu não sigo ninguém, pretendo nunca seguir, 

tenho minhas próprias opiniões. 

O padre sorriu se desculpando. 

- Não estou aqui para criticá-la, apenas oriento. 

- juntou as mãos como se fosse rezar. 

- Não fujamos do tema, por favor. - disse 
concisa. 

- Então, quando o fiel pratica uma religião ele 

segue as leis de Deus, como as dos dez 

mandamentos, os pecados capitais, a própria Bíblia 

sagrada está repleta dessas leis divinas. É muito 

importante orientar o fiel a não praticar o mal. Se 
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todos praticassem essas leis, não existiria o mal, 

viveríamos o verdadeiro paraíso. 

- Quero entender como isso funciona, para 

formular minhas perguntas direito. Caso um fiel 
pratique o mal, ele é punido de que maneira? 

- A punição é sua própria consciência. 

- O fogo do inferno é a sua consciência? 

- Não desta forma, mas de certa forma também 

é. 

- Mas como ele faz para não receber essa 

punição? 

- Ele se arrepende. 
- Mas e a confissão? Não existe o processo do 

fiel confessar seus pecados? O fiel peca, vai até o 

padre, diz tudo de ruim que fez, o padre manda ele 

rezar e limpa todos os pecados? 

- O objetivo da confissão é fazer o fiel se 

arrepender, dar essa oportunidade a ele, para usar 

seu coração. O padre é somente um intermediário de 

Deus. 
- Mas padre, o pecador, ou fiel vai até lá conta 

todas as barbaridades que fez, reza, zera o número 

de pecados mas depois ele volta a cometer mais 

pecados? Quantas vezes ele pode fazer isso? 

- Não sei se você já se confessou. 

- Não sou católica. Conheço as tradições, 
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porque parte de minha família é católica. 

-  Que pena! Depois se quiser podemos 

conversar sobre esse seu problema. 

- Concentre-se apenas em responder minhas 
perguntas. Não perca seu tempo tentando me 

converter. 

O padre sorriu, sempre do mesmo jeito. 

- No final das confissões, nós damos a 

penitência aos fiéis, lhes dizemos: Vá com Deus, e 

não volte a pecar. 

- Esse sistema não é muito eficaz, porque 

depende do caráter do fiel, ele pode não rezar e 
voltar a pecar quantas vezes quiser. Isso não 

acontece? 

- Outro objetivo da confissão é conscientizar o 

fiel de que o que ele fez não é certo, ele precisa se 

arrepender sinceramente perante Deus, para ser 

perdoado por Ele. 

- Eu sei, já me disse isso, mas o quanto esse 

processo é eficaz? 
- Como assim eficaz? - estranhou o padre, 

depois sorriu com aquele sorriso meio duvidoso. - 

Não basta ter o perdão divino? 

- Não falo do perdão divino, isso nem me 

passou pela cabeça, mas do caráter dos fiéis, essa é 

a verdadeira questão. Se eles se tornam pessoas 
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melhores depois de se confessarem, e como isso 

funciona. 

- O ato da confissão já é um arrependimento, a 

confissão é a conversa do homem com Deus. 
- Na verdade do homem com o padre. 

- Mas minha cara, o padre é um intermediário 

de Deus. 

- O padre funciona como um porta-voz de Deus, 

que pode condenar e perdoar? 

- Não existe isso, o padre não pode perdoar, 

muito menos condenar, ele apenas serve como uma 

consciência. 
- Então não vejo motivos para se confessar. Se 

Deus não escuta nossos pensamentos, não podemos 

simplesmente pensar nele e conversar assim, já que 

ele saberá se estamos ou não sendo sinceros? Será 

que tem uma validade? O que me incomoda em tudo 

isso, é que o padre saiba de todos os meus pecados. 

Claro, se eu acreditasse em pecados. Acho que não 

contaria nem metade deles para um padre, já que não 
acredito que minhas ações sejam pecado, ajo de 

acordo com o meu livre arbítrio. Como ficaria a 

minha consciência? Se eu tiver vergonha de contar? 

- Existe o sagrado voto do silêncio, o padre não 

pode revelar os segredos do confessionário. Tudo 

que o fiel contar para ele, ficará ali, no 
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confessionário! E assim o fiel poderá ir em paz com 

a consciência tranquila, tirando dos ombros o pesado 

fardo do pecado. 

- Se um dos seus fiéis morrer sem ter se 
confessado, ele vai direto para o inferno? Vamos 

supor que ele cometeu uma infinidade de pecados, 

todos monstruosos e mortais. 

- De forma alguma, um fiel em Deus, sempre 

terá a compaixão do Pai, eu poderia citar uma parte 

da bíblia do livro dos Provérbios... 

- Por favor, padre, combinamos antes da 

entrevista, sem palavrões e sem citações bíblicas, 
senão vou ter que falar algumas besteiras. 

- Não será necessário, mas todas as respostas 

para a vida estão no livro sagrado. O fiel deve ser 

temente a Deus, mas ele sabe também que Deus é 

generoso, pois nos dá tudo que precisamos. Se 

cometemos alguma falta ou pecado, ele ficará 

zangado conosco, porque não somos dignos do seu 

amor. 
- Então recebemos um castigo ou vamos para o 

inferno? 

- Não. - o padre riu. - Inferno e purgatório são 

definições que precisam de uma análise mais 

aprofundada, quando se lê alguma passagem na 

bíblia que fale do inferno ou purgatório, tudo 
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depende da interpretação, que só pode ser feita por 

uma pessoa especializada, a ciência que interpreta a 

bíblia chama-se hermenêutica e são muitos poucos 

que a conhecem e fazem uso dela. 
- Um minuto, padre. 

- Até dois. - respondeu o padre, sempre rindo 

simpaticamente, mas era um pouco forçado, sabia 

que Jane ia pegar no pé dele. 

- Esse negócio de intérprete para entender a 

bíblia foi demais, quer dizer que tudo o que está 

escrito nela não faz sentido. 

- Claro que faz. 
- E para quê um intérprete especializado? A 

bíblia é confusa? 

- Algumas partes precisam de um entendimento 

mais aprofundado, como o apocalipse por exemplo. 

- Não entremos nesse livro. Eu só quero saber 

de uma coisa. Eu vou ou não vou para o inferno? 

Jane olhou bem firme para o padre, que 

continuava rindo, todo benevolente. 
- A bíblia é um livro muito claro... 

- O senhor acabou de dizer que é complicado, 

que precisa até de uma ciência para interpretá-lo! 

- Vamos começar do começo. - riu o padre, mas 

já estava claro que era de nervosismo. - Deus criou 

o mundo, o fez perfeito, por isso que era chamado 
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de paraíso... 

- Nesse ponto que eu queria chegar, padre! Que 

benção! 

- Mas deixa eu terminar meu raciocínio. Quero 
concluir. Deus fez o paraíso, ele queria criar seres 

perfeitos... 

- Então Deus criou a mulher e danou-se tudo. 

Desculpe-me a intromissão, mas foi aí que começou 

a história do pecado e do inferno? É isso, padre? 

- No livro da Gênesis está escrito que Eva foi 

feita da costela de Adão... 

- Todos conhecemos a história de Adão e Eva, 
que depois veio a cobra e sugeriu que comesse a 

maçã, mas não posso permitir que fuja da questão... 

- Não estou fugindo, meu anjo, você precisa 

entender a palavra... 

- Agora sim, primeiro de tudo, não sou teu anjo. 

- Jane era durona, não importa com quem fosse, isso 

era bom, dava uma balançada no entrevistado, mas 

mesmo assim mantinha a classe. - Outra coisa, 
padre. Eu não preciso entender nada, eu quero é 

saber porque a igreja resolveu condenar a mulher? 

Por que acham que as dores que ela sente no parto 

são merecidas? 

- É o pecado original, não há o que contestar. Se 

está escrito na bíblia é um fato. Não sou eu quem 



Deoclécio Henrique Correia 

74 

 

está dizendo, mas o mundo. O livro sagrado é usado 

nos tribunais para fazer o juramento. Se diz que a 

mulher tem as dores no parto por causa do pecado 

original é porque Deus assim o quis. 
- Padre, o senhor deve dar graças a Deus por 

não ter nascido com uma vagina, não é mesmo? 

Nesse momento o padre ficou muito 

desconfortável, Lara ria porque ele perdeu toda a sua 

calma, ou a calma que estava dissimulando. 

- Combinamos que não faria as citações bíblicas 

e a senhora não falaria palavras que ofendessem. 

Seria bom que não começasse a se exceder. 
- Vagina não é palavrão, padre, é uma parte do 

corpo feminino, assim como vulva, ânus, mesmo a 

forma vulgar não pode ser considerada palavrão 

quando é descritiva, mas vou poupá-lo dessas 

palavras. Não quero deixá-lo desconfortável, 

estamos aqui para esclarecer o público, e não 

confundi-lo. Só quero saber o porquê desta 

implicação das religiões com as mulheres, que nos 
consideram sempre como a origem de todo o mal. 

- Não é bem assim, no catolicismo existem as 

santas e a virgem Maria, acho que estão muito bem 

representadas pela nossa santa igreja. 

- É isso que o senhor tem a dizer, as santas e a 

nossa senhora representam bem a igreja? Não são 
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mulheres comuns, quer dizer que depois que uma 

mulher faz sexo não pode servir de exemplo para 

ninguém? Para ser mãe deve se manter virgem? Ou 

então sofrer até a morte? 
- O pecado carnal, ele é permitido, ou diria até 

incentivado para fins reprodutivos, e somente dentro 

do casamento. 

- Por prazer, não? - o padre faz uma cara de 

nojo, está bem descontente agora. - Padre, o senhor 

ainda está ofendido? 

- De maneira alguma. - tirou um lenço dos 

bolsos da calça para limpar a boca enquanto era 
observado por Jane. 

- Só por eu ter feito uma analogia dizendo que 

se possuísse uma vagina sua forma de pensar seria 

diferente. Quem deveria se sentir ofendida, sou eu. 

Pelo que vejo o senhor nunca cogitou nascer mulher. 

Se pudesse renascer, numa próxima vida, uma 

mulher, não acha que suas opiniões seriam 

diferentes? 
- Não existe essa possibilidade. 

- No catolicismo não existe reencarnação. 

Então talvez possa me explicar por que eu nasci 

mulher e você homem? É pura sorte, ou é por 

merecimento, como isso pode ser explicado? 

- Isso não faz a menor diferença se na igreja um 
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padre é homem ou não. O tratamento é igual. Quero 

dizer, a igreja nunca discriminou as mulheres, muito 

pelo contrário, ela as trata de forma muito digna. 

- Faz toda diferença, sim. Das mulheres é feita 
uma cobrança maior. Uma mulher não pode tomar o 

lugar de um padre, de um bispo, um cardeal, ainda 

mais um papa. O que eu vejo é que não somente a 

sua religião, mas a maioria delas desrespeita muito 

a posição da mulher, o ser mulher, são tratadas e 

descritas como seres inferiores. O senhor ainda tem 

mãe, pelo que me informaram. 

- Minha mãezinha está com noventa e seis anos, 
se encaminhando para um século de vida se Deus 

permitir. Aliás foi minha mãe que me incentivou a 

seguir o caminho da religiosidade, se estou na fé 

crista é por causa de uma mulher. E devo dizer 

também que estou muito grato por isso. 

- Claro, imagino que sim, padre. Quero 

agradecer a presença do senhor, que entendeu que 

isso aqui não se trata de um debate, ou um programa 
sensacionalista, estamos aqui somente como dois 

amigos para discutir nossos pontos de vista de uma 

forma clara e pacífica, para que nossos 

telespectadores entendam um pouco mais da nossa 

sociedade. 

- Eu que agradeço, só queria deixar claro que a 
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igreja católica faz de tudo pelas mulheres, não as 

discriminamos, nem tentamos prejudicar ninguém. 

- Mas ainda tenho que expor as minhas 

conclusões, e vamos ver o que o senhor acha delas. 
O padre respirou fundo, antes ele estava 

aliviado do programa ter acabado, mas fingiu mais 

um sorriso. 

- Vamos ver, então. 

- Eu é que quero ver. Vou fazer algumas 

perguntas e gostaria que o senhor apenas 

respondesse se concorda ou não. 

- Concordo. - essa primeira é fácil. 
- A natureza é a maior manifestação de Deus. 

- Concordo. - concordou titubeando um pouco, 

pensando que fosse uma pegadinha. 

- Se Deus escolheu as mulheres para darem a 

luz e criar, é porque confia nelas mais do que tudo. 

- Concordo. - mais um concordo cheio de 

reticências. 

- Deus confia nos sentimentos maternos das 
mulheres, e por isso elas são abençoadas em suas 

decisões. 

- Concordo. 

- Então, a mulher é um ser abençoado e não 

amaldiçoado como gostam de pregar os religiosos. 

O padre ruminava a questão, mas para 
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apaziguar acabou concordando. 

- Concordo, também. Mas não amaldiçoamos 

as mulheres. - fez um sorriso forçado. 

- A igreja deveria ser mais aberta aos assuntos 
referente ao sexo. Não adianta ficar só punindo e 

condenando, tem que dar aos fiéis mais informações 

a respeito, mostra que o ato sexual é coisa da 

natureza, portanto, faz parte dos planos de Deus. 

Mostrar aos fiéis como evitar a gravidez na 

adolescência, de forma natural, é claro, nada de 

pílulas e injeções contraceptivas, falar sobre os 

preservativos, e até doá-los na própria igreja, 
durante a missa, eu sugiro. - claro, aqui o padre faz 

uma careta de reprovação. - Discutir com 

naturalidade sobre o prazer do sexo, a masturbação, 

o aborto, a homossexualidade, a igreja fica sempre 

cheia de pudores, fala que as consequências do ato 

sexual é errada, entretanto, não faz nada para dar 

uma orientação esclarecedora, não é segredo que 

muitos fiéis fazem sexo fora do casamento, e elas 
precisam de orientação tanto quando qualquer outro. 

- Esses temas são discutidos, a pedofilia, o 

aborto, sempre faço minhas recomendações. - o 

padre queria impressionar Jane que só ficou olhando 

para a cara dele muito séria, essa parte é engraçada. 

- A igreja está aberta para qualquer tipo de... de 
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esclarecimento. 

- Então preciso fazer uma visita em suas missas 

para ver se esses sermões são realizados de maneira 

tão aberta quanto imagino. Apenas para terminar 
minhas conclusões: os religiosos, não deveriam ver 

a mulher como objeto de pecado, ver uma mulher 

como uma tentação e causa de todo mal, que visão 

pervertida que vocês tem de nós mulheres, é assim 

que nos veem? Devem nos ver como Deus nos criou, 

como o milagre da vida, que abriga em seu ventre 

todas as criaturas, são elas que nos dão proteção, o 

alimento, o sentimento, deveriam pregá-la como um 
ser sagrado! Que não dá apenas a vida, mas também 

a harmonia, o equilíbrio! - fez uma curta pausa, antes 

de perguntar para o padre. - O que acha? 

- Acho que está certa. - disse sorrindo do 

mesmo jeito, naquele momento pareceu que o padre 

era um ser sem alma, como um autômato, que não 

havia entendido, ou não quis compreender uma 

palavra do que Jane disse. 
 

Teve um programa em que Jane entrevistou 

uma freira, esse programa foi ainda melhor que o do 

padre, sei que a freira era muito simpática e tinha 

conquistado Jane apenas pelo seu carisma, lembro 

que foi engraçado. 
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Os religiosos são os mais difíceis de entrevistar, 

eu imagino que é porque eles sabem falar de forma 

bastante enrolada, como é a palavra mesmo... 
prolixo, eles são prolixos, explicam de uma maneira 

que mudam de assunto ou desviem a ordem e o valor 

das coisas. 

O programa em que Jane entrevistou um imã, 

também chamou muito a minha atenção, porque no 

islã a mulher é muito maltratada. Estava curiosa para 

ver como Jane conduziria a entrevista. Ah, um imã é 

aquele que prega o culto islâmico, assim como o 
padre na igreja católica. 

Vou dar alguns exemplos de como a mulher é 

reprimida no islamismo: a elas não é permitido se 

casar com um homem não muçulmano, entretanto 

eles podem se casar com várias mulheres! Precisam 

de uma autorização do marido para poderem 

trabalhar fora, e em alguns países não permitem que 

elas estudem! Elas devem cobrir o corpo e em alguns 
países são obrigadas a cobrirem o rosto e as 

punições, se não cumprirem as regras, são o açoite, 

a lapidação, que é o apedrejamento público até a 

morte, existe também a amputação, a crucificação, o 

degolamento e o enforcamento. Bem, dizem que as 

leis se aplicam tanto para os homens quanto para as 
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mulheres, mas elas tem mais dificuldade em se 

defender, já que não são ouvidas. Essas são as leis 

do Sharia, que são baseadas no alcorão, o livro 

sagrado deles. Eu sou como a Jane, não tenho 
religião nenhuma, sei que no budismo ou no 

hinduísmo existe mais igualdade entre homens e 

mulheres, mas não fazem o meu gosto, o número 

estrondoso de lendas que elas possuem, acho as 

lendas algo muito complicado para entender, seus 

significados obscuros, nada é explícito, li sobre elas 

num trabalho de escola que fui obrigada a fazer, 

claro, detestei! 
O menino morto, ele está bem insistente, estou 

tentando ignorá-lo, por dois motivos, um deles é que 

estou me despedindo da minha melhor amiga, 

assistindo nosso programa favorito, de vez em 

quando mudamos de lugar, mas estamos sempre de 

mãos dadas ou uma fazendo carinho na cabeça da 

outra. O outro motivo é que ele diz que chegou a 

hora, de desenterrar seu destino, eu não sei o que ele 
pode fazer, mas não estou a fim de obedecê-lo, acho 

que o máximo é ficar me assombrando por toda a 

vida, mas já estou acostumada com isso. 

  

Lara começa outro episódio, esse é do imã, 

como já disse antes. 
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O homem tem barba e bigodes espessos, gosto 

desta palavra: espesso. Mas só dá para usar com 

pelos. Tem uma roupa tradicional, um chapéu 

diferente e roupas como uma batina de um padre, 
mas não tem cara de padre. Sua expressão é dura, 

concentrada. Não parece ser uma pessoa fácil, quero 

dizer, de mente aberta. 

Jane faz os cumprimentos e as apresentações, 

explica as regras do programa e começa a entrevista, 

sempre olhando séria para seu entrevistado, sem 

emoção ou qualquer sinal de cumplicidade. Gosto 

disso na Jane, ela não é falsa, se ela não gosta da 
pessoa, ela não fica demonstrando o contrário, ela 

fica sisuda e tenta arrancar do entrevistado o que 

pode. 

- Todos já sabemos das tradições religiosas do 

islã em suas mais variadas ramificações, por isso 

vou tratar de uma forma generalizada, já que todos 

variam de uma única fonte que é o livro sagrado de 

vocês, o alcorão. Que por conseguinte, foi inspirado 
da bíblia dos cristãos, onde explica de forma, um 

tanto truncada, as gerações de Abraão. 

- O ramo de descendentes de Ismael deram 

origem ao nosso povo. Toda origem vem de um 

único Deus. 

- Vamos procurar não citar muitos os livros 



Desvendando 

 

83 

 

religiosos, eles são complexos demais para buscar 

uma explicação que satisfaça a nós dois. Vamos 

acabar discutindo e brigando como todo mundo faz. 

- Nosso livro tem interpretações diversas, mas 
seu sentido é único. 

- Eu sei, isso parece ser algo em comum com 

todas as religiões. Sabemos então que uma mulher 

muçulmana não pode se casar com vários homens. - 

o imã sorriu bem humorado. - É proibido contrair 

matrimônio com um homem que não seja 

muçulmano, para trabalhar, a mulher precisa pedir 

ao seu marido uma permissão especial, não é 
permitido as mulheres ter prazer sexual, em algumas 

nações elas sofrem a mutilação genital, a amputação 

do clitóris e em alguns lugares, países africanos o 

clitóris é retirado a faca, até mesmo os grandes 

lábios da vagina são estripados, por mãos sem 

pratica ou conhecimentos médicos! Não permitem 

também que elas tenham educação, para isso devem 

pedir permissão aos seus maridos e líderes 
religiosos... 

- Com licença, você está misturando tudo. O 

islã não permite todas essas ações. 

- Avisei antes que seria assim, sei que você não 

obriga suas fiéis a fazer parte das coisas que citei, o 

que não entendo é que o islã, ou quem o lidera, não 
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diz que aprova nem desaprova, e não faz nada para 

coibir algumas atrocidades, como se fossem coisas 

comuns ou sem a menor importância, mas o que eu 

preciso saber é somente uma coisa. Poderá me dar a 
explicação que eu quero? 

- Estou aqui para isso. Quero deixar tudo claro 

como a água cristalina. 

- Missão difícil de se cumprir, mas vamos lá. 

Por que essa implicação de sua religião com as 

mulheres? 

- O que você chama de implicação, na verdade 

é um cuidado. 
- Um cuidado, espero que seja no sentido 

carinhoso da palavra. 

- Sim, o homem tem o dever de cuidar de suas 

mulheres. Tratando-as com respeito, só assim eles 

também serão tratados como merecem. 

- Somente respeito, as mulheres são criaturas 

mais frágeis e sensíveis. Sabe disso? 

- Por isso que são tratadas com todo esmero. 
- É preciso amor, confiar nelas, ter cordialidade, 

muito carinho. Não tem porque temê-las, basta 

confiar numa mulher e amá-la, sendo muçulmana ou 

não. Peço que respeitem os desejos delas, a opinião 

das mulheres é muito importante para toda a 

sociedade. 
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O imã arregalou os olhos, mas permaneceu com 

um leve sorriso nos lábios. 

- A mulher muçulmana cumpre o seu papel na 

sociedade islâmica, o de servir e o de ser mãe. 
- Limita-se a isso? Ser mulher é apenas ser mãe 

e servir ao seu homem? 

- Qual seria a outra função da mulher? - o 

homenzinho sorriu achando aquilo um absurdo, 

dava para perceber como estava cego, com os olhos 

vendados de ignorância. 

- As mesmas que do homem. Sabe o que mais 

acho triste nas suas tradições, é de uma mulher não 
poder escolher com quem se casar, com quem vai 

passar o resto de sua vida. Isso é muita crueldade! 

Vemos meninas, ainda crianças, sendo tiradas das 

casas de seus pais para se casarem, serem 

violentadas por homens feitos, alguns até idosos! 

- Elas se acostumam, o tempo é um grande 

sábio. 

- Não tem outro jeito, você entende isso? 
Algumas se casam ainda crianças, eu fico 

imaginando o terror dessas meninas, que serão 

depois violadas com o consentimento de suas 

famílias. - Jane estava furiosa, eu a conhecia bem, 

Lara olhou para mim e sorriu. - É preciso aplicar o 

medo e o terror logo, para verem quem é o 
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dominador! Acaba-se com o psicológico da pessoa 

para serem submissas por toda a vida! Só não 

entendo o medo que vocês sentem de nós mulheres. 

Acham que dominaremos o mundo e acabaremos 
com vocês? Então porque vocês nos acham seres 

inferiores? 

- Homens e mulheres são iguais, é o que prega 

as escrituras. 

- Esqueça as escrituras, você acha isso certo? 

Tem uma opinião sua? 

- As escrituras estão certas, o que eu acho é isso. 

- Tudo bem, vamos aprender um pouco de 
história. Maomé disse: que uma nação liderada por 

uma mulher nunca terá sucesso. Nesse episódio, ele 

se referia a Umm Qirfa, uma anciã que liderava uma 

tribo. Mas ela não teve chance de provar nada, pois 

foi sentenciada a morte por liderar um povo. Quer 

me dizer como ela foi assassinada? 

O homem barbudo coçava a barba e parecia 

incomodado com o jeito que as escrituras eram 
tratadas. 

- Existem várias vertentes que consideram esse 

episódio, como você mesma diz. Umm Qirfa era 

uma líder sanguinária, merecia ser punida e quando 

a tomaram, a filha de Umm Qirfa foi poupada e 

casou-se com um dos discípulos de Maomé. Quero 
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lembrar que não são todos que praticam as leis do 

Sharia. 

- Pouparam a moça porque segundo dizem era 

muito bonita. O Sharia são as leis islâmicas baseadas 
no alcorão e nas opiniões de alguns líderes 

religiosos. É um tipo olho por olho e dente por dente. 

Ou seja, a lei da vingança. De quem querem se 

vingar? 

- Vejo que estudou. - o religioso até ri um 

pouco. - Mas é importante ressaltar que depende da 

interpretação de cada líder religioso, e também de 

cada caso. Claro que alguns líderes optam pelo 
fanatismo, fazendo do islã muitas vezes uma religião 

incompreendida. 

- Toda religião prega o fanatismo, são por sua 

natureza intolerantes. Nisso que eu queria chegar. 

Como fica a opinião do líder religioso, se o próprio 

Maomé, ordena amarrarem cada perna de Umm 

Qirfa num camelo ou cavalo que seja e a rasgam 

pelo meio? Logo em seguida decapitando-a, como 
se isso fosse necessário. Você concorda que o 

fanatismo já não vem do começo de tudo? Pregar o 

ódio e a vingança, não é algo assustadoramente 

perverso? A mensagem é praticamente essa, 

acreditem no que acredito senão as consequências 

serão a morte! 
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- Você não está contribuindo com a nova 

interpretação do islã, sabemos hoje que o que é 

entendido pelo pé da letra é diferente do significado 

a ser interpretado. - lá está mais um líder religioso 
sendo prolixo, acho que eles sentem prazer em se 

ouvirem falar, só pode ser, por isso não querem fazer 

nada a não ser ficar falando e falando, ganhando 

dinheiro, comida de graça e respeito absoluto como 

se fossem os próprios deuses de suas próprias 

religiões! - Como uma falta grave deve ser punida 

nos dias atuais? Os povos antigos eram mais rudes, 

não entendiam das leis do islã como entendemos 
hoje. 

- Claro, as leis do Sharia ainda são largamente 

cumpridas, de formas ainda mais violentas. 

Principalmente contra mulheres e crianças, a 

maioria morta com pedradas, sofrendo mutilações 

sexuais nos países africanos, sendo explodidas por 

homens bombas que sonham com o paraíso cheio de 

virgens! As famosas húris! - sobre elas eu pesquisei, 
as húris são seres sem alma, como anjos, que 

atendem todos os prazeres dos muçulmanos 

bonzinhos, ou seja, que cumprem as leis islâmicas, 

são esposas totalmente submissas que não podem 

dizer não aos seus maridos, é um absurdo! - Setenta 

e duas, senão me engano. Essas virgens nos paraísos 
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não tem alma! Como podemos chamar isso de 

paraíso! - o imã parece muito irritado, mas Jane está 

bem mais, ela dá uma respirada, demonstrando que 

está mais furiosa do que ele, olhando-o com muita 
firmeza. - Por que reprimir as mulheres tanto assim? 

- As mulheres muçulmanas não se sentem 

oprimidas, para elas o islã é sua maneira de agradar 

a Deus, cumprir suas leis para garantir uma vida 

harmoniosa. 

- Que vida harmoniosa? É a lei do medo. Aliás 

essa é a única maneira que as religiões escolheram 

para conquistar seus fiéis, o caminho do medo. Que 
vocês disfarçam com o nome de: o caminho da 

verdade, ou o caminho da fé que são duas coisas 

inalcançáveis ou muito mal explicadas. - Jane 

respirou fundo mais uma fez, dava para perceber que 

ela tinha um monte de coisas para falar, mas estava 

se controlando, dificilmente ela perdia a 

compostura. - Vocês deveriam orientar melhor seus 

fiéis ou seguidores, para não usarem de tanta 
violência, principalmente contra as mulheres, usar 

mais a paz em suas mensagens. Quem seria o líder 

máximo do islamismo? Um aiatolá? 

- Desde a morte do profeta Maomé, em 632, não 

seguimos propriamente um líder espiritual, 

seguimos as escrituras, e elas são o suficiente. 
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- Ah, sim. Existem uma série de títulos 

religiosos e políticos, algumas nações são 

teocráticas e por isso não é definido um líder apenas 

para todos os muçulmanos. É isso? 
- Quase isso. - o imã parecia indisposto a 

colaborar. 

- A violência feita em nome de Alá não é 

invenção minha, parece que matar infiéis, ou os 

impuros é algo que não incomoda tanto. É 

incentivado até! Como religioso, não deveriam os 

líderes do islã propagar o amor, a paz entre os 

homens? 
- A paz é algo que existe entre os crentes, 

conquistá-la é para poucos. - foi a mensagem 

enigmática do religioso, pelo que entendi somente 

os que acreditavam na religião deles teriam a paz. 

- Como é possível conquistar a paz com a 

violência, não há uma contradição nisso? 

- O islã não aprova a violência, ele é contra a 

violência, são pequenos grupos que a praticam. Os 
povos do ocidente também proclamaram várias 

guerras para depois finalmente conquistarem a paz. 

- Acha justo então praticar a extrema violência 

para defender uma religião? 

- Todos que tem a verdadeira fé dão a própria 

vida por ela, e isso não é exclusividade do islã. 
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- Infelizmente. 

- O islã é contra a violência, os mais fanáticos 

são grupos que difundem a violência como forma de 

doutrina. O islã prega a reza pela paz e cumpre com 
os cinco pilares, que são as formas de manter a fé e 

purificar o homem. 

- O que você acha do corpo de uma mulher? 

- O corpo de uma mulher é belo para o seu 

homem, por isso, não deve ser visto ou 

compartilhado, isso degenera os outros. Distorce os 

valores, os princípios básicos da decência. 

- Não acha que ao invés das mulheres se 
cobrirem, os homens, para evitar a tentação, é que 

deveriam furar seus próprios olhos para não mais vê-

las? 

- Não entendi. - o imã fica pasmo com a ideia 

da Jane, ela só queria ver a cara dele se desse uma 

sugestão tão absurda quanto as que eles usam contra 

as mulheres. - O homem deve zelar e defender seus 

ideais religiosos. 
- Se o homem ficasse cego, ele seria vencido, 

traído, viveria manso, sendo logo dominado, isso 

não é certo, é? 

- Exatamente. 

- O engraçado é que a violência contra a mulher 

sempre é justificado, mas contra o homem não é 
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compreendida. Achou meu exemplo um absurdo, 

não? 

- Simplesmente não entendi. 

- Você compreende então como as atitudes de 
violência contra as mulheres são sempre de uma 

covardia grave, nem parecem homens! Oprimindo 

sempre o mais fraco para que ele não o tente. Quem 

é o fraco aqui? Será que o homem não é forte o 

bastante para resistir as tentações, ele é tão fraco, ou 

mais fraco que a mulher nesse aspecto? Agora por 

ter força física, o homem se impõe com uma tirania 

desmedida. Para controlar seu desejo sexual o 
homem racional oprime a causa do desejo! 

- Tanto homens quanto mulheres devem andar 

com retidão. 

-  Na minha opinião, vocês líderes religiosos, 

deveriam em primeiro lugar perder o medo que tem 

das mulheres, elas não vão dominar vocês, as 

mulheres estão aqui para agregar, ajudar, elas são os 

anjos para o desenvolvimento espiritual do homem 
e o homem como ser mais forte deve ajudá-la 

também nesse desenvolvimento. Vocês precisam 

impedir que seus fiéis, os pervertidos, que eles 

parem de violentar suas mulheres. Sexualmente a 

mulher muçulmana não tem direito algum, são 

constantemente estupradas, humilhadas, e a 
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repressão religiosa só favorece esse tipo de crime, ao 

invés de impedir a perversidade, vocês estão é 

incentivando-a! Sexo é criação divina, é algo 

natural! Será que é tão difícil ver o sexo como algo 
sagrado e não tão subversivo como está na visão do 

machista? - o imã mantém sua pose, mas pelo menos 

parece estar ouvindo, mas as esperanças de fazê-lo 

entender são mínimas. - Não acha que é preciso uma 

reforma nas instituições religiosas, inclusive e 

principalmente no islã? Para atenuar e depois acabar 

de vez com toda essa violência cometida em nome 

de Deus? 
- A religião e seus ritos são perfeitas do jeito que 

são. O homem tem a natureza fraca, é comum que 

aja conflitos de todos os tipos. 

Jane ficou olhando demoradamente para o imã 

que não acrescentou mais nada, as respostas curtas 

mostravam como estava querendo encerrar o quanto 

antes aquela entrevista. Não era fácil debater com a 

Jane. 
- Tentei mais uma vez, mas não vou desistir 

enquanto estiver viva. Obrigado seu imã. Você com 

certeza ajudou muito a esclarecer o meu público. 

- Espero realmente que sim. Sei que seu público 

são de pessoas muito inteligentes. 

- Sim, elas são mais que inteligentes, elas são 
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sensíveis, são sábias. Obrigada. 

 

Fizemos uma pausa para o xixi. Sorte que Lara 

tinha uma suíte, ter banheiro no quarto era uma coisa 
muito legal. Depois Lara foi buscar um lanchinho 

para comermos enquanto assistíamos mais uma 

parte do programa. O bom era que as entrevistas 

eram bem curtas, mas muito esclarecedoras, 

principalmente para nós meninas na pré-

adolescência. Algumas pessoas achavam que a Jane 

era feminista, mas ela mesma dizia que não: “Luto 

pela consciência da mulher, para ela se posicionar na 
sociedade, não se deixar levar pelos apelos 

machistas da publicidade, da medicina e dos 

religiosos. Não existe uma definição clara para o que 

é ser feminista. Não me sinto feminista, olho para a 

sociedade em geral.” 

Sentei e esperei por Lara na cama, o programa 

de Jane fazia a gente conhecer um monte de coisas 

interessantes sobre as mulheres, que não éramos tão 
banais quanto alguns homens imaginam, ela falava 

muito sobre sexo, mas de um jeito que não deixava 

ninguém incomodado, tanto que o seu programa não 

tinha nenhuma restrição, era totalmente livre. 

Quando escrevia alguma coisa, algumas professoras 

até se surpreendiam com o meu desprendimento 



Desvendando 

 

95 

 

com as palavras, acho que devo isso a Jane, o 

programa dela faz com que eu fique mais inteligente, 

me sinto mais inteligente, é como se ela nos 

revelasse a maneira certa de usarmos os nossos 
corpos e de como se comportar para conquistarmos 

nossos ideais. As coisas que me chamavam mais 

atenção eu fazia um pesquisa depois. 

- Você quer parar? - Lara já tinha colocado o 

próximo episódio. - Está cansada? 

- Estou bem. 

- Ainda com dor de cabeça? 

- Passou, só estou um pouco desanimada. Mas 
pode colocar o episódio. Esse é do médico? - 

perguntei para animá-la a continuar enquanto 

pegava umas bolachinhas que ela trouxe num prato 

de plástico com desenhos de rosas. 

 

O médico era um homem de aparência jovial, 

barba bem feita mas seu cabelo estava esquisito, 

como se estivesse dormindo e um lado da cabeça 
dele ficasse com os cabelos levantados. Isso dava a 

ele um ar relaxado. 

Jane bebeu um pouco de sua água, que ficava 

numa taça muito bonita. Ela não bebia bebidas 

alcoólicas, dizia que toda pessoa pública deveria dar 

o mesmo exemplo, aliás, pensando bem, não vejo 
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celebridade nenhuma dando bons exemplos 

ultimamente, comportam-se como doidos varridos 

irresponsáveis. Que pena! 

- A medicina receita hormônios para a 
anticoncepção e para “regular”, em tese, o 

organismo feminino, mas sabemos das disfunções 

que os hormônios causam tanto no físico quanto no 

emocional das mulheres. Os hormônios não são 

mais perigosos do que benignos para a mulher? 

Quero dizer que sou totalmente contra, sou adepta 

da medicina natural e sei o quanto isso incomoda 

vocês doutores. 
O médico balançou a cabeça como se Jane 

tivesse falado alguma bobagem. 

- Se você me apontar um outro tratamento que 

seja tão eficaz quanto o dos hormônios. 

- O natural! E o melhor contraceptivo é o 

preservativo masculino, conhecido como a 

camisinha, que boa parte dos homens recusam a 

usar, ele é simples, barato, eficaz e não faz mal 
nenhum. 

- O tratamento natural é evasivo, não há 

comprovações científicas quanto a sua eficácia! Isso 

leva as pessoas a auto medicação, o que é muito 

arriscado. 

- E há um estudo de quantas mulheres piraram 
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por causa dos hormônios e outros métodos 

agressivos de contraceptivos que deformam e 

mudam o humor de nossas mulheres? Levando a 

tratamentos para os efeitos colaterais dos 
hormônios, que levam a fazer novos diagnósticos, 

para mais uma bateria de exames, que dão um lucro 

muito grande para as clínicas e hospitais. 

- Vou responder somente a primeira pergunta. 

Há estudos para tudo, mas seguramente não é 

possível viver sem os hormônios sintéticos, são uma 

revolução na medicina, isso ninguém pode negar. 

- Claro que é possível, doutor. E digo mais, dá 
para viver e muito bem. A qualidade de vida é outra. 

Sabe o que eu acho? - o médico olhava para Jane e 

sorria como se estivesse debochando, mas ela 

mantinha a seriedade. - Acredito que há um acordo 

entre médicos e laboratórios para vender seus 

remédios caros e inacessíveis. 

- Não é que existe um acordo, o médico precisa 

dos laboratórios, precisa medicar para resolver seus 
casos e melhorar a qualidade de vida de seus 

pacientes. 

- Mas há de concordar que existe um abuso no 

número de remédios receitados, assim como no 

número de exames que nos pedem para fazer e boa 

parte deles evasivos, como gosta de dizer. 
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- O que ocorre é que com a tecnologia de hoje 

temos mais opções de diagnósticos e o tratamento 

fica mais eficaz com os exames mais precisos. 

- O senhor acredita mesmo que é mais eficaz? 
Também é muito lucrativo, exageradamente e 

injustamente caro para os pacientes mais pobres. 

Será que grande parte destes exames e remédios, não 

seriam também nocivos ao paciente? 

- Não diria que grande parte, mas casos muito 

raros onde acontece um caso de alergia ou outra 

complicação. Mas a maioria tem sua saúde 

recuperada com sucesso. 
- Há um uso discriminado de hormônios nas 

mulheres? 

- Não. 

- Tem certeza, doutor? O senhor é que estudou. 

- Estudei numa das universidades mais 

renomadas do mundo. Os hormônios são 

poderosíssimos, mas seu uso é feito sobre 

recomendação médica, por isso o risco é mínimo. 
- Os efeitos colaterais são comuns? 

- Um efeito ou outro sim, mas nada que 

atrapalhe a vida diária da paciente. 

- Muitas mulheres não concordam com o 

senhor. Dizem que para combaterem os efeitos 

colaterais dos hormônios são prescritos calmantes e 
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uma série de outros remédios que só servem para 

encobrir a principal causa. Acredito que toda mulher 

deve ser esclarecida, saber o que lhe faz bem ou não. 

Ter opções de escolha para um tratamento mais 
digno e que não destruam sua vida. Esse mundo é 

muito complicado e tem vezes em que devemos 

parar para tirarmos nossas próprias conclusões. O 

médico não vive no seu corpo, você, mulher, sabe 

melhor como ninguém o que acontece nele. Não 

acha necessário ter mais humanização no tratamento 

entre médico e paciente? 

- Existe essa humanização, o juramento 
socrático que todo médico faz ao se formar... 

- Doutor, não me diga que acredita que todos 

que fazem o juramento cumprem, o juramento é 

muito bonito eu o conheço, mas tenha um pouco de 

pena de mim, eu conheço as pessoas... 

 

A imagem saiu do ar, as luzes do quarto 

piscaram como se fosse faltar a energia. Eu via o 
menino morto, um pouco irritado comigo, Lara 

percebeu logo que aquilo era uma manifestação do 

espírito. 

- O que ele quer? 

- Se eu disser, você não vai acreditar. - o menino 

morto apontava para porta, como se pedisse para 
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acompanhá-lo, queria que eu agisse imediatamente. 

Eu devia obedecê-lo, como se não o fizesse junto 

com Lara, não fosse fazer com mais ninguém, mas 

era o nosso último dia juntas, nunca mais nos 
veríamos, eu não podia pedir uma coisa dessas a 

Lara. - Ele vai sair. 

Nesse momento a janela se abriu com uma 

rajada forte do vento, o que me deu um baita susto, 

Lara também se assustou e ficamos abraçadas 

olhando juntas as cortinas dançarem na nossa frente. 

- Pelo amor de Deus, o que ele quer, Joana? 

Olhei bem séria para ela, mas sabia que Lara 
não iria rir. 

- Ele quer que eu o acompanhe agora, junto com 

você lá fora. 

- Mas para quê? 

Lara me apertava os braços, quase enfiando as 

unhas em minha carne, sei que ela não fazia de 

propósito, deveria estar tão apavorada quanto eu, ou 

talvez não. 
- É pra gente desenterrar alguma coisa no 

jardim da senhora Hilda. - disse de maneira rápida, 

pois o menino morto precisava de mim naquele 

momento, Lara franziu as sobrancelhas. 

- Então vamos logo, estamos esperando o que? 

Por essa eu não esperava, talvez eu tenha 
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subestimado minha amiga, ela era mais corajosa do 

que imaginei. Lara pulou da cama e me puxou. 

- Você sabe as consequências disto? - indaguei 

alto para que o menino morto também me ouvisse. 
- A essa hora a senhora Hilda e seu imprestável 

esposo vão para a igreja, não teremos outra chance, 

e seja lá o que o menino morto quer que 

desenterremos, deve ser muito importante. Não sabe 

que os espíritos não brincam com a gente? 

Quem deveria saber disso era eu, mas seja lá o 

que ele queria que desenterrássemos me dava uma 

péssima sensação, eu sabia que era algo muito ruim, 
dava para perceber as vibrações negativas, isso 

sempre me dava medo. 

- Vamos precisar de uma pá. - disse eu ainda 

meio perdida, sentia-me um pouco acovardada. 

- Temos uma na garagem, vamos sair pela 

janela, não sentirão a nossa falta. - Lara estava muito 

empolgada, nunca pensei que ela fosse do tipo que 

gosta de aventuras, eu pelo menos sou totalmente o 
contrário, tenho muito medo de me arriscar, e pular 

pela janela não me parecia algo muito seguro. Se eu 

cair lá de cima? 

Mas a descida por uma treliça era até divertido 

e devo dizer, seguro também. Lá fora já estava bem 

escuro, muito apropriado para o que iríamos fazer. 
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- O que vamos desenterrar? 

- Eu não sei, Lara, tenho medo de que seja... - 

não pude continuar, o menino morto olhava bem 

para o meu rosto, com aquele seu jeito estranho. 
- Nossa, o corpo dele? 

- Espero que não, mas tudo indica que seja, é 

bom estarmos preparadas. - Lara não disse nada, 

mas ficou pensativa alguns segundos em silêncio. 

Entramos na garagem, ela não quis acender as luzes 

para não chamar a atenção. Sem querer derrubei algo 

pesado que caiu no chão e fez um barulhão, Poly 

latiu lá de dentro, e depois de alguns segundos 
estava ao nosso lado. 

- Poly! - Lara abraçou a sua cachorra, tinha 

acabado de encontrar a pá. - Podemos levar a Poly, 

não? 

- Sim. - era reconfortante ter um animal para 

nos proteger, seja lá do que fosse, pelo menos dava 

menos medo. 

- Vou levar também essa lanterna, será muito 
útil. 

- Que boa ideia! 

- Sabia que a alguns anos atrás morreu um 

menino aqui nas vizinhanças? 

- Eu sei. 

- Pensei que talvez ele pudesse ser o menino 
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morto. Perguntei para minha mãe se ela sabia 

alguma coisa. 

- Espera aí, você não contou para a tua mãe que 

eu vejo o menino morto? Contou? - Lara arregalou 
os olhos se entregando. - Ela vai achar que eu sou 

louca! 

- Desculpe-me, é que eu confio muito na minha 

mãe, precisava contar a ela sobre isso, ela sabe um 

monte de coisas, além do mais só queria ajudar. - 

tomamos o caminho para o portão da rua, sempre 

cochichando e acompanhadas de Poly. - O que eu 

soube é que esse garotinho que morreu morava 
naquela casa ali, eram bem pobres, só ele e a mãe. - 

apontou para uma casa verde desbotada na qual 

nunca prestei muita atenção, o menino morto 

também nos acompanhava, sempre sério. - Mas esse 

garotinho morreu do coração, minha mãe andou 

perguntando por aí, acho até mesmo que foi a 

senhora Hilda quem contou sobre ele. O garotinho 

fazia trabalhos de jardinagem para ela. Essa nossa 
rua é cheia de segredos, mas tem uma outra história 

que você também sabe, da mulher do pastor, 

bandidos entraram na casa dele enquanto ele estava 

na igreja, mataram ela e roubaram as coisas deles, 

dinheiro, joias, essas coisas de valor. Acho que foi 

na mesma época, pois a senhora Hilda balançava a 
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cabeça tristemente e se lamentava, triste época foi 

aquela, embora não tenha sido a muito tempo, nós já 

estávamos aqui, não lembramos porque éramos 

bebês. - caminhava apontando o caminho com a luz 
da lanterna. -  Sempre gostei de romances de 

mistérios, por isso acho interessante essas coisas. 

- Sério? - olhamos para os lados da rua, toda 

deserta, deveriam ser quase dez horas da noite. 

Apesar de ser escuro e ter um arzinho frio soprando, 

não me sentia com medo. - Como é que você está? 

- Estou bem, me sentindo ótima! Jane sempre 

me deixa pra cima, com coragem, ela me estimula 
bastante. Quando ela diz para nos valorizar mais, 

formar uma opinião sobre tudo, não se deixar 

seduzir por qualquer um, esperar ser cortejada por 

um rapaz que seja educado, respeitador, culto, 

principalmente culto e também amigo. 

- Você está querendo namorar? 

- Não, por enquanto não, mas quando aparecer, 

ele terá que ser tudo isso, para não me sentir 
desamparada depois. - acho que Lara estava 

tentando falar para não sentir medo, tentei então 

ajudá-la. 

- Vou esperar que as coisas aconteçam, não 

quero me desesperar, ainda sou muito nova para 

procurar um namorado. - falei qualquer coisa para 
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ver se ela dava continuidade. - O destino afinal é 

quem vai dizer. 

- Isso é, dependendo do jeito que nos 

comportamos será o tipo de pessoa que atrairemos, 
por tanto, nunca vou procurar ninguém em bares, 

não quero depois ficar aturando um bêbado cheio de 

amigos idiotas. 

- Realmente. - caminhávamos pelos cantos das 

ruas, acho que para não sermos notadas, Poly 

resfolegava, e só dava para ouvir os nossos próprios 

passos. - Espero que ninguém nos veja com essa pá. 

- E lembre-se, nada de ser vulgar. 
- Como assim? 

- Não ser uma mulher vulgar, você sabe, 

oferecida. 

- Ah, sei. - Lara ainda estava no mesmo assunto, 

então nada de falar sobre a pá com a qual 

provavelmente desenterraríamos um corpo. - 

Romance, devemos persistir no sonho de encontrar 

alguém que nos faça feliz. 
- Isso, o pensamento romântico é algo que 

forma o caráter de uma moça, está cheio de valores 

e princípios, deve ser estimulado. - nem eu mesma 

sabia do que estava falando, pois já estava 

começando a sentir um pouco de medo. 
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Paramos em frente à casa da senhora Hilda, não 

lembrava dela ter cachorros, o portãozinho baixo 

estava sem cadeado, coisa muito comum numa 

cidade do interior como a nossa, onde todos se 
conhecem. Acho até que Poly conhecia o cachorro 

da casa dela, pois ele veio correndo cheirar o rabo 

da Poly que se ofereceu sem nenhum pingo de 

dignidade, eu e Lara nos entreolhamos e ela 

balançou a cabeça decepcionada com a atitude de 

sua cadela. 

- Onde vamos cavar? - Lara perguntou 

enquanto eu assumia a frente para acompanhar o 
menino morto, ele parecia bem mais calmo, seguiu 

pelo caminho que levava até a porta da casa e depois 

virou para o lado direito da casa, num canteiro de 

rosas que ladeava as janelas da sala e o que parecia 

ser a janela do banheiro, bem ali ele parou. Sorriu, 

não tenho certeza, mas acho que ele fez um esboço 

de um sorriso e apontou para o chão, ao lado de uma 

roseira grande e de rosas vermelhas escuras como o 
sangue. O luar fazia uma grande sombra naquele 

lado da casa, mesmo assim era possível ver o local. 

- É para cavar aqui! - disse a Lara que carregava 

a pá, mas ela me entregou a ferramenta para que eu 

cavasse e ficou olhando a sua volta como se 

começasse a perceber somente agora no que havia 
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se metido. 

Finquei sem muito jeito a lâmina da pá no chão, 

aquilo pareceu excessivamente pesado para minhas 

mãos, a terra era um pouco dura, mas na segunda 
tentativa achei que me dei melhor, era uma questão 

de fazer várias tentativas até pegar o jeito. Vinha um 

cheiro diferente da terra, como se fosse úmido, mas 

não consegui definir o que aquilo me lembrava. Lara 

achou uma enxada e começou a me ajudar, puxando 

a terra que eu tinha tirado para o lado, nosso trabalho 

era feito de uma maneira um pouco lenta, 

descuidada, não queríamos nos sujar e isso fazia 
tudo demorar ainda mais. 

Uma hora Poly apareceu mais o outro cachorro, 

entraram no buraco que estávamos fazendo e 

começaram a cavocar com suas potentes patas. 

- Ah, não! - reclamei. 

- Espere, eles estão ajudando a gente! - Lara 

apontou a lanterna para dentro do buraco onde Poly 

e o outro cachorro trabalhavam de maneira bem 
mais rápida. - Você é demais, Poly! 

Sorri, aliviada com a ajuda, mas também um 

pouco preocupada com a sujeira que estavam 

fazendo, nós teríamos que arrumar tudo aquilo antes 

de sairmos de lá, precisava encontrar uma vassoura 

o mais rápido possível. 
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- Você viu uma vassoura por aí? - cochichei. 

- Encontraram algo! - Lara segurava a sua 

cachorra e tentava tirar o outro cachorro do buraco, 

dando-lhe leves tapas, mesmo assim obedeceram e 
sentaram sobre a terra. - Meu Deus! O que é isso? 

Tinha me afastado, ela fitava dentro do buraco 

que abriram e apontava a lanterna de um lado para o 

outro. 

Confesso que não estava com muita coragem de 

ver o que tinha lá dentro, o menino morto não estava 

mais por ali para me orientar, por que tinha sumido? 

Lara olhou para mim me convidando a ver. 
No buraco de uns trinta centímetros de 

profundidade havia um saco de pano, com alguma 

coisa dentro.  Nós duas começamos a cavar dos 

lados daquele pano, que parecia um saco feito de 

lona, um pano bem resistente. A terra estava mais 

fofa ali, mas deixou nossas mãos muito sujas. Foi 

surgindo a forma disforme daquele saco, uma coisa 

grotesca e suja. Lara mantinha a lanterna presa entre 
os dentes, por isso ela não podia falar. Seus cabelos 

começavam a cair sobre a testa e os lados da cabeça, 

acho que ela nunca trabalhou tanto na vida dela, 

estava muito empolgada com aquela descoberta. O 

saco era um pouco menor que uma mochila e tinha 

a boca presa por um nó preso por uma corda muito 
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forte. Era um pouco pesado também, mas dava para 

uma de nós levar com tranquilidade. Colocamos o 

saco ao lado e nos empenhamos em fechar o buraco 

da melhor forma possível, para que ninguém 
suspeitasse do que fizemos. 

- Não sei o que a senhora Hilda tentou esconder 

aqui, mas ela nunca me enganou com aquele jeito de 

santinha dela. 

- Você suspeita que foi ela quem enterrou esse 

saco? - aquilo nunca tinha me passado pela cabeça. 

- Por que? 

- Oras, está no quintal dela! - bateu as mãos 
umas nas outras para tirar o excesso de terra, por 

sorte encontramos uma torneira para podermos lavar 

as mãos, embora o saco que desenterramos ainda 

estivesse todo sujo de terra. - Temos que sair logo 

daqui, não sei quanto tempo demoram os cultos da 

igreja, talvez umas duas horas ou mais, esses 

pastores gostam de falar um bocado. 

- Esse pastor é o mesmo que a mulher morreu 
assassinada? - perguntei por curiosidade, pois não 

frequentava igreja alguma. Graças a Deus! 

- É ele mesmo, dizem que ele ficou tão 

perturbado com o que aconteceu com sua esposa, 

sabe que nunca encontraram os ladrões, eles deram 

um único tiro, bem no peito dela. - enxugou as mãos 
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na própria roupa. - Vamos embora, estou morrendo 

de curiosidade para saber o que tem dentro desse 

saco. 

Uma trovoada anunciou o começo repentino de 
uma chuva. Peguei o saco que desenterramos e 

saímos correndo em meio a um temporal. Poly 

estava muito animada com a nossa corrida, e nos 

acompanhava latindo para o nosso desespero. 

Se por um lado a água da chuva tenha nos 

encharcado, por outro lado ela limpou um pouco o 

saco de lona, tirando a terra que estava encrostada 

nele. 
Subimos a treliça até a janela de Lara rindo um 

pouco, Poly entrou pela portinha da frente, feita 

especialmente para ela, ficamos surpresas que 

ninguém se manifestou quando ela entrou com as 

patas sujas de terra. Estávamos torcendo também 

para que ninguém tivesse notado a nossa falta 

durante aquela meia hora. 

Por sorte o quarto de Lara tem o banheiro, e a 
primeira coisa que fizemos foi irmos juntas para o 

chuveiro, deixamos o saco num canto do box para 

que saísse a lama pelo ralo. Tomamos juntas um 

banho, imaginando com certo temor o que poderia 

estar naquele saco, decidimos que só o abriríamos 

depois, caso contrário não teríamos coragem de 
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tomar banho, não sei por que isso nos ocorreu, mas 

tirar as nossas roupas diante de um saco todo sujo de 

terra era algo um pouco assustador, ainda mais 

quando não sabíamos o que tinha lá dentro, talvez 
uma ossada humana, era o que eu imaginava, não do 

menino que Lara disse ter morrido, esse caso era 

muito recente e seu corpo não teria se decomposto 

até chegar aos ossos, pelo menos é o que eu acho. 

Ficar nua diante de uma ossada dava uma sensação 

muito, mas muito estranha mesmo. 

 

Nos secamos rapidamente, Lara tinha toalhas 
limpas em seu guarda roupa e depois arranjou 

roupas felpudas e quentinhas, se perguntassem 

qualquer coisa, diríamos que saímos pela janela para 

tomar chuva, tínhamos direito a alguma 

extravagância, já que era nosso último dia juntas. 

Depois nos concentramos em abrir o saco de lona. 

 Espalhamos algumas revistas velhas no chão, 

colocamos o saco sobre elas e tentamos desatar o nó, 
mas era impossível desfazê-lo. Lara pegou uma 

tesoura para furar a lona, mas não conseguimos, 

então ela desceu lá embaixo na cozinha para pegar 

uma faca afiada. Fiquei sozinha, olhando o saco 

sujo, contando os segundos até que minha amiga 

voltasse. A aparência do saco era de algo triste e sem 
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vida, parecia ter alguma coisa de metal ali dentro e 

um monte de coisas soltas, eu não queria apalpar o 

saco, não era algo decente de se fazer. Lara estava 

demorando um pouco, ou era impressão causada por 
minha ansiedade, sei que não resisti e comecei a 

apalpar o saco, senti seu peso úmido e frio, algo duro 

e com uma forma bem distinta, descobri, me arrepiei 

toda, minha pele gelou e larguei o saco sobre o chão 

novamente. 

- Se eu não te conhecesse, teria dito que viu um 

fantasma. - Lara sentou-se na frente do saco e 

preparou-se para cortá-lo, eu teria que ajudá-la para 
que não se corta-se. 

- Lara, é bom ter muito cuidado quando for 

abri-lo. 

- Você segura a boca com força e eu corto aqui. 

- orientou ela não ligando para o que eu falava. 

- Não, eu digo para tomar cuidado com o que 

está aí dentro. - Lara fez uma cara engraçada 

segurando o saco na altura do rosto. 
- Por que? 

- Apalpei o saco, e descobri que dentre outras 

coisas que não sei o que são, tem também um 

revólver aí! Só não quero que se machuque, sabe, 

faca, revólver, essas coisas todas juntas... 

Lara ficou me olhando com aqueles olhos bem 
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grandes, pousou bem devagar o saco no chão e 

cortamos a boca com todo o cuidado. Com muito 

cuidado também estava as coisas embaladas dentro 

do saco, com sacos plásticos, acho que para serem 
recuperados depois. 

Tiramos tudo de dentro e enfileiramos para 

contemplar cada objeto e raciocinar o significado de 

tudo aquilo. 

Um revólver, joias e um livro de poemas! 

 

O livro estava bem conservado, nele uma 

dedicatória: 
 

 “Para Cristina, um amor, um destino, talvez um 

final feliz. Todo seu, Alex.” 

 

Tudo ficou escuro, minhas forças pareciam ter 

sumido, larguei o livro tremendo. 

O menino morto estava bem ao meu lado, do 

outro lado Lara procurava me amparar, devo ter 
ficado muito branca, senti o sangue sumir da minha 

pele. 

- Meu Deus! Joana, o que está acontecendo? 

Pensei que você fosse desmaiar! 

- Quase desmaiei mesmo! 

- O que está escrito aí? - puxou o livro sem tirá-
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lo das minhas mãos. 

- Meu pai, essa letra é dele! - apontei para a 

dedicatória com a caligrafia caprichada de meu pai, 

com um jeito único de fazer a letra A. - É o nome 
dele! - olhei para a única criatura que poderia me 

esclarecer algo, o menino morto. 

 

“Três anos atrás eu vivia naquela casa verde que 

você reparou somente hoje. Era um menino calado, 

doente, mas que precisava de dinheiro para cuidar da 

minha mãe que também sofria dos nervos. Eu fazia 

pequenos trabalhos de jardinagem, coisinhas 
simples, como puxar folhas com o rastelo, carpir, 

plantar folhagens, flores, hortaliças, podar e regar, 

alguns me contratavam para cuidar de seus cães e 

esses se tornaram com o tempo meus melhores 

amigos. Eu não podia trabalhar muito, só devia 

pegar trabalhos leves, já que meu coração era fraco 

demais e por isso me cansava muito depressa. 

Aprendi bastante com minha mãe e também com um 
senhor que gostava de conversar sobre plantas, seu 

Nicolau, ele me mostrou como se fazia enxerto 

numa roseira e como eliminar as formigas que 

estavam devorando o jardim da dona Bertha. 

Adorava sair na parte da manhã para passar em 

frente as casas e olhar as coisas que eu tinha feito, 
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era uma maneira de fazer uma inspeção e perguntar 

se precisavam de um novo serviço, apesar deste 

nunca me faltar, nunca falta serviço quando se faz 

direito, era o que dizia minha mãe. As pessoas mais 
velhas me adoravam, me paravam na rua para 

conversar e até para me perguntar sobre as plantas, 

mas as crianças da escola me achavam estranho e 

fracote, e não sei por que estavam sempre querendo 

me bater, talvez porque eu não pudesse revidar. 

Minha mãe avisou a professora mais de uma vez 

sobre o problema de saúde que eu tinha, voltava para 

casa com hematomas nas costas, mas parece que a 
professora não ligou muito. É algo muito comum os 

mais fortes baterem nos mais fracos nas escolas. 

Aos domingos, aproveitava para ir a igreja, não 

que eu fosse muito religioso, é que ali era o melhor 

lugar para se combinar os serviços, era muito bem 

quisto na paróquia, por isso vestia a minha melhor 

roupa, dava um beijo em minha mãe e a deixava em 

casa, sozinha, mas era por pouco tempo, se o pastor 
demorava num sermão eu arrumava um jeito de sair 

de fininho, ninguém nunca falou nada. 

Não conheci meu pai, parece que quando ele 

soube dos problemas de saúde dela, nos abandonou. 

Nunca disse isso para minha mãe, mas me sentia 

culpado por isso, e sempre procurava ajudá-la, no 
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que fosse preciso. Era muito bom quando chegava a 

noite e na hora de dormir ela me dava a benção e 

dizia que eu era o melhor filho do mundo. 

Justamente, num domingo ensolarado, 
arrumado com minhas roupas de igreja, meu terno 

um pouco surrado e as calças de cor diferente da do 

terno, roupas que ganhei de dona Elizabeth, uma 

senhora que me tratava como um filho, ela tinha 

criação de galinhas e sempre me dava ovos frescos. 

Queria ir mais cedo desta vez para resolver uns 

problemas com ratos na casa do seu Miguel que não 

podia dormir a noite com eles passeando pelo sótão, 
já havia me despedido de mamãe, quando saia para 

a rua, vi que o pastor já me esperava no portão, meio 

que escondido, meio aflito. 

Pensei que ele já estivesse na igreja, logo vi que 

tinha acontecido alguma coisa, ele estava ofegante, 

me passou um saco e pediu-me para não abri-lo em 

hipótese alguma aquele saco, que era para enterrá-lo 

num lugar onde ninguém pudesse descobri-lo. Era 
para fazer aquilo imediatamente, disse que não 

poderia contar isso a ninguém e que depois ele 

falaria comigo e contaria tudo. Repetiu suas 

instruções, fazendo-me repetir que faria tudo que 

ordenou e saiu da forma mais apressada possível, eu 

segui suas instruções à risca. 
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Àquela hora não havia ninguém na rua, mas a 

única pessoa que já estaria na porta da igreja, era a 

senhora Hilda e seu marido, por isso escolhi enterrar 

na casa dela, alguns dias atrás havia plantado umas 
mudas de hortênsias ao lado da casa quando 

descobri um ninho de formigas, cavei um grande 

buraco lá para matar as formigas, era só enfiar o saco 

lá dentro e enterrar, mas antes de enterrar, não sei 

porque naquele momento me veio a curiosidade, 

desde o primeiro instante achei uma coisa normal  o 

pastor me pedir para enterrar aquele saco, pois as 

pessoas me pediam as coisas mais estranhas, e eu 
não me importava, na maioria das vezes eram 

animais mortos, ou mesmo algum lixo, não sei se foi 

na hora de mexer que fez um barulho diferente, 

então apalpei o saco e percebi nitidamente que 

dentre os objetos havia ali também um revólver, 

confesso que não pensei em nada, apenas atirei o 

saco no buraco e joguei a terra por cima, 

caprichando depois no arranjo do jardim, as 
hortênsias cor de rosa não duraram muito e sobraram 

apenas as roseiras que já estavam ali a alguns anos. 

Apesar de ter feito o serviço num tempo até que 

rápido, não estava com vontade de ir mais a igreja. 

Estava confuso e muito, muito cansado. Vesti o 

paletó que havia tirado para não sujar de terra e 
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voltei para casa, com a desculpa de que me haviam 

arranjado um serviço rápido para fazer. 

Minha mãe ainda me disse para nunca trabalhar 

aos domingos, mesmo que fosse um servicinho, pois 
isso não era uma atitude cristã. Não sei se menti para 

minha mãe, prefiro achar que não, mas mesmo assim 

me senti péssimo, pois não podia falar que foi o 

pastor quem me pediu para fazer o tal servicinho. 

Tudo isso me deixou preocupado, roubando de mim 

o que seria uma agradável manhã dominical. 

De tarde, logo depois do almoço bateram na 

nossa porta, era a senhora Glacy, ela veio correndo 
nos contar uma tragédia, que em dias normais não 

me afetaria em nada. Sentou-se com seu jeito 

esbaforido e começou a tagarelar pronunciando cada 

silaba com seu costumeiro tom de desprezo. 

- Me diga se não é o fim do mundo! Em que não 

temos paz nem em nossas moradas? O que faremos 

agora? Ficaremos trancadas dentro de casa? Sabe o 

que aconteceu? Não imagina? Pois eu vou te contar, 
comadre! Prepare-se, pois a notícia me deixou muito 

chocada, e confesso que estou muito preocupada! 

Pois os bandidos fugiram! A mulher do pastor foi 

assassinada hoje pela manhã! O pastor descobriu 

agora, quando voltou da igreja! Imagine que 

roubaram as joias e deram-lhe um tiro no peito! 
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A lembrança do pastor me dando o saco onde 

havia a arma e ele me pedindo total segredo vieram 

à minha memória com a ameaça que depois teria que 

conversar com ele novamente. Meu pânico foi tanto 
que meu pobre e fraco coração não aguentou, senti 

o corpo todo gelado e uma dor muito intensa dentro 

do meu peito. Desfaleci na frente da visita. O que me 

matou de medo foi o de rever o pastor, meu coração 

começou a bater tão rápido e forte que não aguentou, 

estourou dentro do meu peito.” 

 

Passei toda a narrativa do menino morto para 
Lara que me olhava com seus grande olhos azuis, de 

vez em quando pegava um objeto ou outro, menos o 

revólver que no máximo deslizava seu dedinho pelo 

cano da arma. Parecia estar em dúvida do que fazer 

com todos aqueles objetos recém descobertos. Eles 

contavam uma história, não era algo bonito, como os 

contos que líamos, aquela história estava carregada 

de uma verdade que parecia mais forte do que a 
gente, era assustador. 

- Um crime encoberto, precisamos fazer 

alguma coisa, Joana! 

- Vamos ter que recapitular tudo desde o 

começo, tudo indica que foi o pastor quem matou 

sua esposa, num acesso de fúria e ciúmes, talvez 
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logo depois de descobrir o adultério dela com o meu 

pai! - tomei um pouco de ar, falar sobre meu pai 

daquele jeito era algo tão irreal, mesmo assim tentei 

ser o mais fria e lógica possível. - Era por isso que 
meu pai estava sempre viajando e arrumando 

desculpas para não ficar aqui na cidade, esse 

emprego que ele arrumou em outro lugar depois 

desses anos todos, foi para não ter que cruzar com o 

pastor! Ele queria esconder a verdade! 

Escutamos um suspiro angustiado, a porta do 

quarto abriu devagar, minha mãe estava lá, não sei a 

quanto tempo, mas ela deve ter escutado tudo. As 
lágrimas que escorriam pelo seu rosto, o nariz e os 

olhos vermelhos indicavam que já havia um tempo 

que estava ali escutando junto com a mãe de Lara 

que parecia compartilhar da emoção de mamãe. 

Ficamos nos olhando durante algum tempo, eu 

ainda me virei para os objetos, e pensando se teria 

que explicar a origem do revólver, as joias que 

cintilavam e o livro de poemas, mas ela não disse 
nada, abaixou-se e me deu um abraço muito gostoso, 

senti o calor intenso de sua face perto da minha e 

meus olhos também se encheram de água. Mamãe 

então chorou como nunca tinha visto antes, e eu não 

sabia ao certo por que, se era tristeza ou raiva de 

papai. Ela fora enganada durante alguns anos por 
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ele, acho que nunca desconfiou, mas se desconfiou, 

nunca falou sobre isso. Ouvir seu choro foi duro, no 

começo um pouco vergonhoso, mas enquanto ela 

chorava, fui me condoendo por ela, imaginando a 
falta de caráter do meu pai de não compartilhar o seu 

sentimento, ou a verdade com minha mãe e comigo, 

escondendo uma paixão, que pelo que li ele esperava 

concretizar, depois que tudo desse certo abandonaria 

eu e minha mãe? 

O que é um homem de verdade? Meu pai não 

estava nessa categoria, eles acham que é ser forte, 

mas eles não são fortes, vejo muitos homens se 
esconderem da verdade, arranjando amantes, 

enganando, se fazendo de desentendidos. É mais 

difícil do que parece, ser um homem de verdade, 

pelo menos do ponto de vista que imagino. Um 

homem tem que ser íntegro, ter palavra. Será que 

isso é tão difícil assim? Isso também é um mito, 

escuto muitos dizerem que tem palavra de homem, 

mas aproveitam deste mito para tirarem vantagem e 
enganarem. Alguns não assumem 

responsabilidades, e agem como moleques, dizendo 

que são pessoas divertidas, mas a maioria mesmo 

resolve se esconder atrás de vícios, como a bebida, 

fugindo de suas responsabilidades num copo de 

bebida! Imagino que ser um homem, de verdade, 
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deve ser muito difícil, mas se eu nascesse homem, 

acredito que teria bem mais coragem do que eu 

sendo mulher. O certo seria unir os dois, a força e a 

sensibilidade, tudo seria perfeito. 
Mamãe enxugou as lágrimas, tentou sorrir para 

mim, mas confesso que estava um bocado assustada, 

Lara também estava quieta e ficou perto de sua mãe, 

quase agarrada na barra de sua saia, éramos agora 

como duas criancinhas. Mamãe pegou o livro de 

poemas, abriu a capa dura, uma encadernação de 

couro marrom, alisou ele com as duas mãos, num 

carinho forçado, a capa tinha desenho de flores 
delicadas, ela abriu na parte da dedicatória de papai 

para outra mulher e ficou tempo demais olhando 

para que estivesse só lendo. Era preciso ter 

paciência, ninguém ousava dizer nada, somente 

mamãe poderia falar o que sentia e nos libertar 

daquela angústia. 

- Então você ainda vê o menino morto. Nunca 

mais falou sobre ele. Pensei que não o visse mais. 
Ela mexeu nas joias, anéis com pedras 

vermelhas e brilhantes, colares de ouro, pulseiras, 

correntes douradas, broches com pedras vermelhas, 

muitos brincos de ouro também e camafeus de 

pedras incrustadas de brilhantes. Eram joias bonitas, 

um bom punhado delas, cada uma com uma história 
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de comemoração nos anos em que o pastor e sua 

esposa ficaram juntos e que ele pôs fim ao saber da 

traição. Será que se mata por amor? Será isso algum 

tipo de amor? 
- Você não está brava comigo, está? - tive que 

perguntar, mamãe já estava folheando o livro a 

algum tempo e eu estava com medo de que 

começasse a ler ele inteiro. 

- Não, filha. De jeito nenhum. - me deu um 

beijo delicado na testa, agora ela estava bem ciente. 

- Esse livro era um dos meus favoritos, mas teu pai 

nunca soube disso, ele nunca me falou sobre livros. 
- respirou fundo, deixando o livro de lado. - Sabe o 

que significa tudo isso? - ela falava daqueles objetos 

espalhados no chão, eu poderia imaginar um monte 

de significados, mas não ousava dizer nenhum deles. 

- Significa que não vamos mais para lugar nenhum, 

ficaremos aqui na cidade. Você não precisa mais se 

despedir de Lara. 

Essa foi a melhor notícia de todas, não pudemos 
nos conter e nos abraçamos e depois Lara se juntou 

a nós num abraço triplo e acho até que a mãe de Lara 

não resistiu e nos abraçou. Eu poderia estar triste por 

meu pai, mas como disse anteriormente, ele foi nos 

deixando pouco a pouco, naquele momento, tudo 

que eu queria era continuar sendo amiga de Lara. 
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Não sei se deveria agradecer ao menino morto ou ao 

destino, no final as coisas acabaram dando certo de 

uma maneira esquisita, mas mesmo assim, estava 

muito satisfeita que tudo continuasse como sempre 
foi, embora soubesse que não seria assim para 

sempre. 

 

Separamos cada item, o livro, as joias e o 

revólver que ninguém queria encostar, minha mãe 

parecia querer ficar com o livro, alguma coisa nele a 

intrigava, descobri depois que eram os poemas, o 

que cada um deles poderia significar para papai e a 
amante dele. Pensar que meu pai fugiu 

covardemente, ou pior, que havia traído minha mãe 

me deixava muito brava com ele. 

As lágrimas de minha mãe pingavam sobre as 

páginas do livro, ao perceber isso, ela respirou fundo 

e sorriu. 

- Não fique triste, mamãe. 

- Estou triste por mim mesma. O que afinal é 
uma bobagem. Devo estar feliz e procurar não me 

enganar mais, somos livres agora, filha. Há outras 

possibilidades para nós duas. - ficou pensativa 

depois, olhando atentamente os objetos, talvez 

pensando o que faria com eles, acredito que todos 

nós sabíamos que a decisão só cabia a ela mesma. 
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Minha mãe não era uma mulher comum, não 

acreditava na moralidade das religiões e muito 

menos na dos homens. Nem passou pela sua cabeça 

chamar a polícia e contar tudo ou procurar pelo 
pastor para ouvir seus arrependimentos, muito 

menos os remorsos de papai. Ela me disse, que se 

tinha algo para resolver, era cuidar de mim. 

O pastor, desde que ficou viúvo, ganhou mais 

popularidade, compaixão de seus fiéis que o 

procuravam para receber conselhos matrimoniais. 

Sua pose de homem experiente e acostumado a 

conviver com a dor, cativava, enganava muito bem 
a todos, menos a mim e a mamãe que sabíamos do 

crime por ele cometido. 

Mamãe disse que não procuraria por papai, 

somente enviaria por correio o livro que 

encontramos, nenhuma carta, nem nada. Seria o 

bastante para cobri-lo de vergonha, se é que tivesse 

alguma. Mamãe ainda me perguntou se eu queria ver 

papai, mas eu disse que não, pois ele não nos 
procurou, vindo até nós para dar explicações. No 

princípio, pensei que o dinheiro regesse seus 

objetivos mais que o amor, depois vi que foi a 

luxúria. Não posso pensar em outra coisa, pois ele 

tinha todo o amor de minha mãe, vi pelas lágrimas 

que ela derramou naquele instante, senti a sua dor 
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profunda, mas tudo aquilo parecia não significar 

nada para meu pai, que nunca soube, nem saberá 

desse seu sentimento. 

- O que aconteceu com o menino morto? - 
mamãe começava a voltar a sua normalidade. - E a 

sua mãe, como está? Talvez... - entendi o que 

pretendia minha mãe, me concentrei para escutá-lo. 

O menino morto foi me contando e passei o 

recado a minha mãe e a Lara e sua mãe. 

- “O pastor ainda apareceu lá em casa algumas 

vezes para saber onde eu havia trabalhado pela 

última vez, mas minha pobre mãe não sabia de nada, 
dizia apenas o que havia dito a ela, que eu tinha feito 

um serviço leve no domingo pela manhã. Coitada de 

mamãe, estava confusa além de muito abalada com 

a minha morte. Ela sofreu demais com a insistência 

do pastor que queria suas coisas de volta, devia estar 

preocupado se alguém as encontraria ou não. 

Como era eu a única pessoa que cuidava da 

saúde de mamãe, e que ganhava o dinheiro para 
pagar o aluguel da casa, minha mãe ficou muito 

desamparada. A única pessoa mais perto de nossa 

família era uma tia minha de outra cidade, que veio 

para levá-la embora. Apesar de viver com pessoas da 

família, minha mãe ficou extremamente deprimida, 

seus últimos dias foram de dor e muita angústia. Eu 
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era a única coisa que lhe restava e ela não percebia 

que eu estava sempre do lado dela e eu não percebia 

também o quanto lhe fiz mal por estar sempre por 

perto lhe aumentando a angústia, sempre nos 
apegamos as pessoas, mas nos apegamos ainda mais 

a nossa própria dor. 

Minha mãe morreu sem compreender direito o 

que estava acontecendo, quando posso eu tento 

ajudá-la.   

Esquecer é benéfico, levar a vida em diante 

também para os que estão vivos e mais ainda para os 

que estão mortos. Não devemos nunca nos esquecer 
da eternidade do espírito e que o tempo é relativo, 

uma hora ou outra reencontraremos novos e velhos 

amigos.” 

 

Alguns dias depois, resolvemos todas fazer um 

piquenique perto da praia, tínhamos que nos livrar 

daquele saco para sempre, por isso escolhemos um 

dia de semana, bem calmo, precisávamos tomar um 
pouco de ar fresco, nos faria muito bem, pegamos o 

carro e fomos todas juntas seguir a estrada a 

caminho do litoral, uma estrada muito bonita, cheia 

de curvas sinuosas, com muitas plantas e árvores 

floridas, pedras de onde brotavam musgo e água, 

além de pontes, muitas pontes. 
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Paramos numa dessas pontes, já sabíamos o que 

minha mãe queria, primeiro ela desceu e foi até o 

meio da ponte, olhar lá para baixo, ela já tinha feito 

isso a duas pontes atrás e pelo olhar dela vi que essa 
era a do rio perfeito. 

Saímos todas do carro, a mãe de Lara e a 

própria Lara, eu entreguei o saco bem amarrado com 

a arma e as joias, tiramos todo o ar do saco e 

testamos para ver se não flutuaria antes, o peso do 

revolver e das joias eram suficientes para fazerem 

afundar aquela história horrível. 

No meio da ponte vi as águas escuras de um rio 
que corria com bastante velocidade, mas parecia 

muito profundo. Sem a menor cerimônia, minha mãe 

jogou bem no meio do rio o saco, ele foi 

desaparecendo, muito rápido nas profundezas 

escuras daquela água escura. 

Ela nem precisava me explicar por que fez 

aquilo, o preço daquela liberdade era tudo e eu sabia 

disso como ninguém. 
Nós quatro ficamos no meio da ponte, primeiro 

olhando o saco afundar, depois para o céu azul, 

muito convidativo para um banho de mar. 
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* * * 

 

As primeiras ideias, vem de divagações que 
fazemos de pequenos assuntos que surgem, em 

nossa turbulenta vida diária. 

Quando estou com insônia ou varrendo, tenho 

minhas pequenas ideias e algumas se transformam 

em livros. Tive duas boas ideias, que poderiam dar 

um livro cada uma, mas resolvi juntar as duas num 

só livro, não para fazer um grande livro, mas um 

livro mais rico em ideias. Criei um enredo onde 
pudesse prender essas duas ideias, fazendo uma 

trama com sentido para pelo menos satisfazer o 

menos exigente dos leitores. 

Vamos então expor os temas por mim 

escolhidos e debatidos com minha esposa, que 

contribuiu com algumas ideias. 

O primeiro deles é a depressão, um problema 

que assola a todos os humanos e que em grande parte 
causam muitos transtornos, como dependência 

química e até mesmo a morte. Pensando sobre esse 

assunto e todas as causas da depressão, como os 

sofrimentos e suas perdas. Uma hora essas 

sensações serão águas passadas, somente o tempo 

para apagar marcas, mesmo que profundas, pode 
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levar um bom tempo, mas vai passar. 

Se tivéssemos todos a certeza da vida eterna, ou 

melhor dizendo, a eternidade do espírito, saberíamos 

lidar melhor com a melancolia, pois não adiantaria 
ficar sofrendo ou odiando, por algo que uma hora 

passará, tomaríamos consciência de que é efêmero o 

sofrimento e suportaríamos melhor nossas dores, 

nos livrando assim da depressão com a certeza de 

uma continuidade, uma vida inteira, ou o infinito 

pela frente, onde passaríamos ainda por mais dores, 

sofrimentos e momentos de depressão, mas que 

também estariam repletos de alegrias, surpresas e 
felicidades. 

Outra questão, é a situação de desvantagem das 

mulheres em nosso mundo. Quem acredita na vida 

eterna, ou em reencarnação, sabe das infinidades de 

vidas que poderemos ter e as que já tivemos. 

Sabemos que em algumas delas seremos 

homens, e outras vezes mulheres, brancas ou negras, 

altas ou baixas, pobres ou ricas, gordas ou magras. 
Acredito, que se todos cressem nisso, haveria mais 

tolerância, pois se nasci homem, por que motivos 

acharia que sou melhor que os outros? Se acreditasse 

ter somente essa vida, teria essa pretensão. Há um 

grande equívoco, então as mulheres são injustiçadas, 

principalmente no aspecto religioso, onde são tão 
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discriminadas. As mulheres, dizem estudos, são 

maioria no planeta, mesmo assim sofrem com a 

discriminação e a violência. A maior parte das 

religiões as tratam com inferioridade, mas por que 
isso é feito? E também por que parte das mulheres 

apoia essa violência? Quais os motivos para essa 

submissão? 

Medo. 

No meu entender e o que pretendo passar com 

este livro é que se as mulheres administrassem o 

mundo, este seria regido pelo sentimento, não pela 

força, como é o que vemos hoje em dia. As mulheres 
poderiam exercer com mais liberdade, seu 

romantismo, o instinto materno, a delicadeza, a 

compaixão, uma percepção mais madura do espírito. 

Seríamos seres mais educados ou formais, 

respeitaríamos os sentimentos de todos, enfim, 

esqueceríamos as guerras, os esportes violentos, as 

disputas, a ignorância religiosa e tudo que nos aflige 

nos dias atuais. 
Certas mulheres tem o poder se sensibilizar os 

homens, não seria bom se todas elas exercessem esse 

fantástico poder? 

Então essa é a intenção do livro, fazer o leitor 

perceber que as pessoas são condicionadas a 

acreditarem em tudo que as religiões e a sociedade 
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prega, sem lhes dar opções, elas são obrigadas pelo 

medo de serem punidas a acreditar, sem nem mesmo 

questionarem seus princípios absurdos! 

O leitor não precisa acreditar em reencarnação, 
basta fazer um exercício de reflexão com o tema, se 

na outra vida eu nascer como mulher, e for uma 

negra, numa família pobre, como será a minha vida? 

Minha maneira de pensar? 

É aí que os dois temas se casam, porque creio 

que assim poderá haver uma compreensão melhor 

do leitor para todo esse preconceito descabido não 

somente sobre as mulheres mas a todos os outros 
seres vivos. 
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Joana – menina introvertida. 

Mãe de Joana – exemplo de mulher moderna. 

Lara – amiga de Joana, tem voz de desenho 

animado. 
Mãe de Lara – mãe dedicada. 

Psicóloga – tem convênio com a escola de 

Joana. 

Jane – entrevistadora no programa 

Desvendando. 

O estuprador – entrevistado por Jane. 

Mãe do estuprador – presente na entrevista. 

Repórter de Jane – saiu na caça dos 
entrevistados. 

Amigo do estuprador – homem bêbado. 

Padre – representando católico. 

Imã – líder religioso muçulmano. 

Médico – também entrevistado por Jane. 

Senhora Hilda – moradora das vizinhanças das 

meninas. 

Alex – pai de Joana. 
Cristina – mulher do pastor. 

Pastor – viúvo. 
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Deoclécio Henrique Correia começou a 

escrever antes dos quinze anos. Influenciado pelos 

programas e filmes da televisão e romances policiais 

que lia, seus primeiros ensaios foram de humor, 

inventando personagens e um estilo bastante 

incomuns. 

Essa experiência trouxe leveza e clareza para 

escrever depois romances e obras mais filosóficas e 

com temáticas sobre as injustiças sociais e a 

natureza. 

"Quando escrevemos expomos o que somos, o que 

estamos pensando. E o que pensamos é importante? 

Pensar é mais importante do que agir e falar. Eu sei 

que escrever, para mim é como pensar. A única 

maneira de revelar quem realmente sou." 

Veja outros títulos do autor: 
www.clubedeautores.com.br 

http://www.clubedeautores.com.br/
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