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O menino   

  

Tiça Soares  

  

Amanheceu.  E não era um dia qualquer. Posto o sol ardente saiu a labutar 

o garoto rumo à agência onde auxiliava como contínuo. O trabalho não era duro 

como noutros tempos. Duro mesmo era manter a atenção nas atribuições, 

porque se perdia na multidão de pensamentos. Na realidade, o corpo passeava 

pela terra, enquanto a mente percorria outros lugares. É... A peregrinação mental 

sempre o levava a lembrar-se de coisas e situações vividas.  A distração do 

menino, muitas vezes, transformava-se numa lógica de sonhador e dava outros 

sentidos à sua curta existência.  

 Após o trabalho— que ia do período da manhã até a hora do almoço— o 

garoto seguiu para a escola, sua segunda casa. Ansiava pelo intervalo das aulas 

para ir refugiar-se na biblioteca, o cantinho favorito da morada vespertina. Ah! 

Como gostava daquele lugar! Ocupava todo tempo do recreio flertando algum 

livro. Lia o ano todo. E como sua mente se alimentava das mais diferentes 

histórias! Dessa maneira, transportava-se para outro mundo.   

Naquele dia, então, como de costume, após o gritar do sinal para o recreio, 

de um salto, correu para o esconderijo literário. A bibliotecária já saía quando deu 

de cara com o ratinho corriqueiro que sempre a ocupava no intervalo. Ao vê-lo, 

suspirou, remexeu os olhos, ergueu as córneas fitando o teto com irritação e logo 

desceu os ombros como que vencida pelo visitante insistente que a fez voltar 

para a clausura submersa em livros e poeira. E para aumentar-lhe a agonia, o 

menino demoradamente passava o dedo em alguns volumes, até que finalmente 

encontrou o que poderia ser lido naquele mesmo dia. O livro, que parecia de 

versos curtos e livres, consistia em definições grosseiras de objetos e coisas.   

— Levarei este, disse ele à mulher.  

Assinou o caderno de empréstimos. Dirigiu-se à sala de aula. Já estavam 

todos lá. O silêncio era grande. O professor não admitia ruídos. Pediu desculpas 

pelo atraso e sentou-se na carteira.  Abriu o caderno, copiou o texto da lousa, e 

silenciosamente, abriu o livro que acabara de tomar emprestado, e leu: “O chato 

é um piolho bem chatinho”.  Não entendendo muito bem a obviedade da definição 
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passou a outro verso: “A roda roda porque é redonda”. A aliteração dos fonemas 

o divertia. E ria-se imaginando rodas de todos os formatos e tamanhos, rodas de 

carro, de caminhões, de bicicletas e até de aviões.   

—Terminaram? Perguntou a professora.   

Ele não ouviu porque o que rodava mesmo era sua atenção. Sua mente 

orbitava noutro planeta. Os amigos ansiavam pelo término da aula, afinal de 

contas, deviam se preparar para a celebração. Findado o tempo de estudo, 

começaram os burburinhos. O garoto, entretanto, perdia-se em seu mundinho... 

Saíram todos. Após um tempo, despertado da viagem mental, viu que a aula 

havia terminado. Foi então que se lembrou de sua tarefa como parte da equipe 

de organização do evento que consistia em selecionar as pinhas que adornariam 

a capela.  Correu a buscá-las.   

Após tê-las colhido, perto das seis horas, quase noite, aprontou-se. Vestiu 

a calça jeans, a camiseta branca, o tênis— seu traje de ver Deus— e penteou-

se. Após, rumou para a capela da escola com a sacola de adereços. 

Desconcertado ficou ao ver os amigos com camisas de mangas compridas, 

gravatas e sapatos sociais. As meninas de salto alto, maquiadas, vestidas todas 

formais; intimidado, cabisbaixo, colocou os enfeites nos lugares.  

 No banco da primeira fileira, ao lado dos colegas da classe, assentou-se. 

A simplicidade da vestimenta o colocava em evidência. Ao olhar fixamente para 

o altar adornado de velas e santos foi tomado por uma recordação que o fez 

perder todo o rito. Todavia, a lembrança libertou-lhe, ainda que por instantes, da 

sensação de ser um peixe fora d’água.   

Despertou-se da recordação quando lhe entregaram a flor que devia ser 

dada à mãe ao findar o culto. Engoliu seco. Reteve a lágrima. Os pais, nos 

bancos detrás, aguardavam o momento de abraçar seus filhos que já se iam ter 

com eles. Deu-se um nó na garganta do garoto. Forte, conteve a água dos olhos. 

Foi quando, de súbito, um pensamento lhe atravessou o coração e balbuciou: “as 

mães deveriam ser eternas, ao menos até durar a infância”. Agora já então 

desvigoroso, dos olhos água jorrou.      

  


