
  
 
 
 
 
 
 

  
MMIINNHHAA  ÍÍNNDDIIAA  EENNTTRREE  LLEENNÇÇÓÓIISS  

(20 de julho de 2006) 
 

e sua infância não existem fotos. Seu pai, alcoólatra, destruía 
muitas delas a cada ataque de fúria bêbada, até que todas se 
perderam, exceto uma, salva pelos avós. Não fosse essa única 

imagem, ela jamais saberia como tinha sido o bebê que foi. Não há 
mais como rever sua fisionomia por um grande hiato de tempo. Ela 
sequer lembra como era sua imagem no espelho, dos anos 
arquivados nos retratos destruídos. É uma criança sem rosto até os 
13 anos, quando, só então, as fotos sobrevivem. 
 
As imagens que permanecem gravadas em sua memória são das 
surras diárias que a mãe sofria daquele ébrio. E das surras que ela 
mesma levou. E de tantas outras que seus irmãos menores levaram. 
E quantas noites esses espancados não dormiram no coreto da praça 
central, depois de expulsos no meio da noite por aquele homem que 
queria a casa deserta para refestelar-se com bebida e mulheres? 
 
E de onde ela tirou forças para concluir o 2º grau (já aqui na "cidade 
grande") se lá, no interior, tinha tão poucos recursos que nem 
mesmo bolsa pra levar seus cadernos a mãe podia dar, arrumando-os 
em sacos de açúcar? E que vergonha era não ter nem poder comprar 
um lanche no recreio! E que vergonha era usar sandálias havaianas 
ao invés de tênis, como os demais coleguinhas de escola municipal! 
 
E quantos pais vocês conhecem que emprenharam a própria 
sobrinha, como fez o pai dessa menina? Foi daí que ela teve uma 
irmã, advinda de mais um adultério do pai, o mais escandaloso de 
todos! Mas, ah! A menina, agora mocinha, amou essa irmãzinha, 
como deveria ser, inocente que era, a bichinha! E como essa 
irmãzinha cresceu e virou uma pirralhinha linda, feito boneca de 
louça! 
 
E quantos de nós, tal qual essa menina, viu essa irmãzinha caçula 
morta pelo fogo – tragédia que comoveu a cidade inteira de Pedra 
Lavrada? Disseram ter visto a coitadinha correndo contra o vento, o 
que fez as chamas se agigantarem sobre si, até que uma grande bola 
de fogo foi vista saindo pelo cemitério, onde ela tinha ido brincar de 
fazer bola com a cera ainda mole das velas que se derretiam. Pois, 
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olhe: foi assim que a menina, já mocinha, tão acostumada a ver 
pequenos caixões brancos, guardando os corpos de "anjinhos" 
descendo a sete palmos, via agora mais outro, levando a irmãzinha 
para a boca aberta da terra. 
 
O tempo passa. Menos as surras. Quantas histórias vocês já ouviram 
de moças cansadas de apanhar em casa que encontram num 
casamento sem amor a fuga dessa desgraça da violência doméstica? 
A menina, agora crescida, fugiu aos 17, para um outro calabouço, de 
onde assistia seu marido boêmio e infiel por pouco não trazer para o 
leito essas doenças feias, ou até mesmo aquela mortal, até agora 
sem cura... E quem saiu de um casamento desse com uma mão na 
frente e outra atrás, a não ser com a merrequinha da venda da 
casinha sequer acabada que erguia no Cuia, onde tantas fomes 
passou? 
 
Como é que alguém que viveu tantas histórias trágicas não tem nem 
mesmo um trauma psíquico, uma sequidão de alma, uma doença nos 
sentimentos? Como é que alguém assim consegue dormir 
serenamente como ela dorme hoje ao meu lado, minha índia entre 
lençóis, sendo o meu bálsamo, meu consolo dos dias em que o 
dragão cuspidor de fogo quer me engolir? Como é que essa mulher 
pode sorrir tanto e ser tão carismática ao ponto de o povo disputar 
sua companhia? 
 
Hoje, 20 de julho de 2006, completam-se 5 anos desde que eu me 
casei com esta moça... E quando vejo sua história, envergonho-me 
de às vezes ter reclamado tanto da vida... Logo eu... que sempre 
estudei em colégio particular, que sempre tive pai e mãe... e uma 
casa confortável... e lanche à hora que quis... e roupa boa. Eu não 
passo de um garoto mimado... Por que eu, que sempre tive tudo, sou 
o melancólico, e o abusado, e o chato, o ansioso, o desastrado, o 
estressado desse casal? 
 
Mas não pensem vocês eu me casei porque apaixonei-me apenas pela 
grande alma de Paty. Tudo bem que ela me tenha salvo de vários 
grilos com sua aura luminosa – grilos como a dúvida quanto à minha 
capacidade de amar e ser amado a contento, o medo de achar que eu 
jamais teria capacidade de sustentar um lar, o meu complexo de 
feiúra. Não. Não foi por isso apenas que fui dominado. 
 
O fato, o bom, o forte é que ela me salvou também da minha 
donzelice! Sim! Patrícia também me enlaçou por causa do cheiro bom 
de sua pele, do seu olhar de menina afoita, do seu jogo de pernas, 
responsáveis pela doidice que me fez agarrá-la no meio do escritório 
e tacar-lhe um beijo na marra! Dia memorável aquele! Tínhamos 
acabado de chegar da audiência de seu divórcio. 



Sentença na mão, ela iria embora. Não contei conversa: peguei-lhe 
pela cintura, imprensei-a na parede e reduzi-lhe as defesas até que 
se entregasse àquele beijo! Um ano e meio depois casamos. Eita, 
como é bom! Eu me acabo sendo o homem de Patrícia! Otário é 
quem deixou ela escapar. Azar! Agora ela é minha! 
 
Cinco anos hoje... preconceitos, olhares atravessados, liseu, 
infortúnios, meus passos mal dados, aborto, provações... nada nos 
abalou o amor. E eu sei por que. É que nosso amor foi abençoado por 
ELE, a terceira corda do laço, o quarto homem na fornalha. 
 
Pra acabar, vou pedir licença aos irmãos Chico e Vilma que, no 
Acampamento Matrimonial, deram seu testemunho e me levaram às 
lágrimas, principalmente quando Chico disse o que eu mesmo 
também quero para o fim dos meus dias: 
 
"Eu queria que Deus só me levasse um dia antes de Ele levar esta 
mulher, para eu não passar um dia sequer sem ela". 
 
Que Deus abençoe todos vocês com um amor do tamanho do de 
Chico... um amor do tamanho do meu... 
 
Paty! Eu te amo! 
 

Shalom! 
 
 

Jair Pessoa de Albuquerque e Silva 
 

 
Fonte: Mensagem postada no Grupo IEAJP_TECNO. 


