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Minha mãe estava me levando à rodoviária da Barra 
Funda, fazia 32° graus. Estava saindo quase como 

uma lebre, rápida e ligeira, sem olhar para trás. A coisa por 
aqui ficou feia, pois havia muitos tumultos em minha vida e 
ainda nem completei meus 15 anos, mas quase não iria ver a 
próxima primavera.
 Estava vestida com meu vestido de tafetá, meu pre-
ferido, que ganhei do meu amigo no natal, todo azul e com 
algumas listrinhas brancas. Minha mãe muito séria e nervosa 
continuava a dirigir o carro.
 — Eu tenho de fazer isso – disse ela olhando sorratei-
ramente para mim — Pois, pelo menos no interior, você não 
passará por isso.
 — Mas, mãe, eu não tive culpa!
 — Eu sei. Preciso protegê-la, porque você é a coisa 
mais valiosa que eu tenho. – disse chorando — Filha olha 
para o espelho – com a mão direita ela desce o protetor do 
sol à minha frente, onde havia um espelhinho. – Você é linda, 
loira, pele macia como uma rosa, olhos azuis e com um corpo, 
pela sua idade, muito bem definido. Atrairá muitos homens, 
você terá de ter muito cuidado. Prometa que se cuidará? – 
Pegando em meu braço esquerdo repetiu com um tom meio 
assustador — Prometa?

1
A chegada
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 — Tudo bem mãe. Prometo que tomarei cuidado. – 
Já estive no interior há uns dois anos atrás eu detestei aquela 
cidadezinha. A única coisa que sabem fazer é fuxicar da vida 
alheia. 
 — Pronto, filha. Chegamos à rodoviária. Seu ônibus 
sai em torno de uma hora. – descendo do carro ela abriu o 
porta-malas e com a mão esquerda o fechou. – atravessamos 
o estacionamento e fomos em direção ao guichê da transpor-
tadora de ônibus. Meu Deus, como será a reação do meu pai 
quando souber que passarei os próximos 365 dias, no míni-
mo, com ele?
 — Mãe, você irá me visitar?
 — Claro, filha! Quando puder, irei. Agora vamos para 
a plataforma 20. – Minha mãe com a mão esquerda segurou 
a passagem com muita força e com a direita apertou a minha, 
e ainda com muita atenção, olhou para as placas que indicam 
a plataforma correta.
 — Mãe, amanhã começa as aulas, eu já irei à escola?
 — Sim, a mamãe já ligou para o papai e já pedi para 
ele resolver isso, depois enviarei a transferência para lá. Agora 
filha, lembre-se de que a mamãe falou, certo?
 — De novo mãe! Está bem.
 O ônibus chegou à plataforma, meu coração partiu, 
como se tivesse levado um tiro no coração, doía muito. Como 
iria deixá-la aqui? Meu pensamento mostrava, falava em tudo, 
mas não respondia o que eu realmente queria. Vou à casa de 
meu pai.
 Minha mãe me abraçou por um tempo, senti seu co-
ração bater muito forte, quase saindo pela boca. E com uma 
voz suave me disse — Ficarei bem. Acredite!
 A sua fala me trouxe o seu “ficar bem”.  O namorado 
batia nela e segundo minha mãe, queria algo a mais comigo. 
E tenho certeza de que a minha ida para casa de meu pai, foi 
por isso!
 Com os olhos fechados e cenas de brigas entre os dois 
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eu disse:
  — Eu sei mãe. Eu também – menti muito, era uma 
menina mentirosa, mas se era para a alegria geral da nação. 
Então, entrei no ônibus e ela se foi.
 Da Barra Funda a São José do Rio Preto foi umas 6 
horas, com direito a parada do tão famoso estabelecimento 
“Castelo”. De São José do Rio Preto à cidadezinha do meu 
pai, mais uma hora e meia. Ele já me esperava na rodoviária. 
Parecia feliz. Acho que por dentro ele está gostando da idéia. 
Mas eu, por incrível que pareça, não. Já estive aqui e não gos-
tei. Tinha uma única amiga, Danusa, mas nem sei como está. 
 — Pai – olhei para ele enquanto caminhávamos até a 
casa — Lembra-se da Danusa? 
 — Sim – ele me respondeu com um tom meio des-
confiado — O que tem ela?
 — Ela mora aqui ainda?
 — Sim, claro!
 — Vamos passar lá então?
 — Não, você vai descansar. Você sabe que horas são?
 É acho que havia me esquecido da hora, era pratica-
mente 21 horas, como eles costumam dizer, horário de Brasí-
lia. Mas não era tão tarde assim.
 — Amanhã, você irá à escola. – tentando manter o 
contato comigo. Não estávamos muito íntimos ao ponto da 
conversa estar muito agradável. Sempre o silêncio predomi-
nava.
 — Eu não podia faltar amanhã? – disse meio encabu-
lada
 — Não! – Eu já sabia disso. Meu pai é muito zelador, 
gosta de tudo certo, mata e morre por mim. Ele era legal, 
o que fez para ficarmos assim, foi simplesmente à distância. 
Mas, com os meus 14 anos sei reconhecer. Por isso que não 
fiz questão de argumentar, pois se fosse a minha mãe. Aí sim, 
seria momento para a discussão entrar, e como sempre, eu 
ganhar.
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 — Chegamos! – disse ele ainda muito fechado. O que 
mais me intriga era que, novamente, ele mudou de casa. Ele 
veio para este inferno de cidade desde quando se separou de 
minha mãe, eu tenho certeza que é para não vê-la. Ele não 
admite que eu fale, e por isso fica muito furioso se eu disser 
isto.
 — Quem está em casa? – perguntei meio assustada.
 — Um amigo meu. – disse já com uma expressão 
de gosto, por um minuto pensei que ia dividi-lo com outra 
mulher. Entrei em casa e o amigo de meu pai estava no sofá 
assistindo TV. 
 — Severino, está é a minha donzela! – meu pai dizen-
do com um sorriso estampado de uma orelha a outra, nem 
parecia àquele cara que vinha comigo pelo caminho, só res-
pondendo o necessário.
 — Nossa! Como ela cresceu! Ficou mais bonita e 
muito...
 — Veja o que vai falar! 
 Meu pai o interrompendo já com uma expressão 
meio de bravo. Percebi algo estranho neste velho. Ele olhava 
para mim como uma cobra olha para um rato. O que chegou 
a me dar calafrios, senti nojo e logo abaixei a cabeça. Meu pai 
pegou minha mala e a colocou no quarto que passará a ser 
meu. Enquanto isso este amigo ainda me olhava. É estranho.
 — Vem cá filha! – gritou meu pai de lá de dentro. Eu 
corri e com um pingo a mais de curiosidade, olhei para trás e 
vi o seguimento dos olhos daquela cabeça branca.
 — Nossa pai! Você trocou tudo?
 — Sim. Bem vindo a sua vida nova. – abrindo os bra-
ços e vindo em direção a mim. Então eu o abracei e saudades! 
Senti.
 Logo tratei de tomar um banho e deitei na cama com 
um pensamento apenas no novo colégio. Como será? Nunca 
estudei e muito menos fiz questão de conhecer. Mas agora 
chegou a hora. Tomara que a Danusa esteja na mesma sala. 



13

Tínhamos a mesma idade, mas como é pequena a cidade, terá 
poucos alunos.
 — Acorde Bela Adormecida – entrou meu pai dizen-
do e abrindo as cortinas — Está na hora de ir à escola. Estava 
tão cansada que desmaiou.
 — Bom dia para você também pai! – falei ainda com 
muito sono, coçando o dedo indicador no olho. Levantei-me 
e fui ao banheiro tomar banho, quando saí vi o café da manhã 
já pronto à mesa.
 — Acho que você ainda gosta de pão com geléia, não 
é?
 Com um sorriso no rosto, ri e afirmei balançando a 
cabeça.
 — O que é? O gato comeu sua língua?
 Novamente ri e tomei meu café. 
 — Como é o seu primeiro dia na escola, pedi para o 
Severino a levá-la.
 — O que? – falei rapidamente e com a voz elevada – 
Não precisa.
 — Claro que precisa, só hoje. Eu confio nele. – como 
ele estava sendo muito bom comigo, resolvi não fazer restri-
ções no momento. — Tudo bem pai, mas da próxima vez me 
comunique!
 Ouvi a buzina de um carro tocar, logo meu pai foi ao 
portão para ver quem era e voltou dizendo para eu me apres-
sar porque o Severino já estava a minha espera.
 Peguei minha mochila que havia trazido da outra es-
cola e fui em direção ao carro. Abri a porta e sentei. 
 — Oi – disse Severino com uma voz melódica, não 
respondi e ele mais uma vez fez seus cumprimentos e logo 
após soltou uma gracinha – Não fala a minha língua? – ri 
discretamente — Não sabia que seu pai tinha uma filha tão 
bem apanhada. Quantos anos você tem? – continuei voltada 
para frente, sem mover ou falar uma palha. — Tem medo de 
mim? – insistiu — Tudo bem. Não quer falar não precisa.
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 Ah! Graças a Deus avistei o colégio, esta ida de carona 
parecia ser uma eternidade, pois ao meu lado havia um cara 
velho, barrigudo e cheio de muitas graças.
 De repente vi a mão dele se esbarrar em minha perna 
e concretizar. Não aguentei — Por favor, você pode tirar essa 
mão da minha perna?
 — Desculpe! — Não estou gostando desta carona. 
– disse rusticamente — Pode me deixar aqui. Pare o carro!
 — Calma já está chegando.
 — Pare este carro! Eu vou gritar!
 — Calma, vou parar.
 — Então ande logo! – ele com olhos alucinados, pa-
rou bruscamente o carro e eu mais que depressa, abri a porta 
e sai do carro. Como pode um velho daquele querer algo com 
uma garota. Então tratei de esquecer por enquanto a tentativa 
do melhor amigo de meu pai. Cheguei à escola, assim que 
meus cabelos apontaram no portão, vi aqueles garotos e garo-
tas olharem para mim, constantemente, parecendo estar com 
algo de outro mundo. De repente, de longe ouvi o chamado 
de meu nome, não olhei para trás, pois estava angustiada com 
os olhares fixos e precisos destas pessoas. Mais uma vez escutei 
o meu nome, e agora, com mais força e rapidez.
 — Talita, não se lembra de mim? – quando ouvi esta 
frase olhei calmamente, virando a cabeça para a direita e gritei 
— Amiga! Que saudades. – era a Danusa.
 — Eu quem digo esta frase. Nossa! Como você mu-
dou. Loira, olhos azuis gatona..
 — Danusa...
 — Ah para sô! Está cada dia mais linda. Você vai arra-
sar corações aqui na escola. Veja como as pessoas já te olham. 
– Danusa olhando para todos os lados —  Veja – apontando 
para o lado esquerdo — Aquele é mais gatinho da escola, e 
olha como ele te olha.
 — Danusa pare com isso, eu ainda não tenho idade 
para estas coisas – falei baixo, mas firme.
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 — Ah! Mas deveria, pois com este corpão. Até eu es-
tou com inveja. Mas me conte o que faz aqui na escola?
 — Então me mudei para cá.
 — É? Por quê? – Danusa muito curiosa, eu não pode-
ria falar o motivo, mas simplesmente disse que queria passar 
uns tempos com meu pai. Apenas isto.
 — Talita, você não sabe mentir – disse Danusa rindo. 
E o que mais me irrita é que ela sabe realmente que eu não 
sei mentir. — Mas se não quiser contar, não precisa. Agora 
vamos, nossa primeira aula é de Matemática e ele é novo na 
escola.
 Quando entrei na sala me deparei com gritos e asso-
bios e alguém lá do fundo gritou: — Gostosa! – minha amiga 
só olhava para mim rindo da situação, mas nunca pensei que 
em uma escolinha do interior eu  poderia  provocar tantos 
olhares.
 Então, chega o tão esperado professor de matemática 
e a atenção se volta para ele, e começa um novo tiroteio de 
assobios e gritos. Minha amiga como não tem trava na língua 
já foi logo dizendo — Nossa professor, você é um gato – ele 
logo sorriu, ele era bonito sim, alto, meio forte, cabelo curto 
e branquinho como o leite, mas tinha um olhar cobiçador, 
olhou para todos e com uma leve expressão disse — Bom dia. 
– Claro que a maioria não fez questão nenhuma e ainda forte 
responderam os cumprimentos. 
 Matemática, a aula que mais detesto na face da ter-
ra, poderíamos apenas saber as quatro operações e está bom, 
quem quisesse ir trabalhar com cálculos deveria se aprofun-
dar. Após algum tempo de explicação da matéria. Era *básca-
ra. O estado nos fornece um caderninho cheio de situação de 
aprendizagem, é muito chato.
 Enquanto fazíamos a matéria e eu distraída algo fis-
gou meus olhos em direção à mesa do professor e me deparei

*Fórmula de Baskhara



16

com um olhar contrário. Ele não tirava os olhos de minha 
direção, olhei disfarçadamente para trás para averiguar o que 
poderia chamar tanta a atenção daquele novíssimo professor, 
mas ao meu lado e atrás só havia meninos. 
 Fiquei constrangida e sem fazer barulho mudei de lu-
gar, sempre disfarçando o olhar por cima do professor para 
tentar retirar de minha cabeça o que poderia apenas ser uma 
impressão. 
 — Uai Talita, aonde vai? - minha amiga com a cabeça 
torcida diz.
 — Vou trocar de lugar – respondi meio rápida. Sen-
tei-me em outra carteira e logo, mais uma vez disfarcei e olhei 
em direção ao professor e seu olhar estava em outra direção, 
quando estava prestes a virar-me os olhos para outro colega 
de classe, vi os olhos daquele professor atravessando os meus, 
sem discrição. O sinal bateu. Graças a Deus. 
 Passamos ainda por português, história e uma de ge-
ografia. E estava prestes a chegar a casa. O sinal bateu para a 
saída e convidei minha amiga para ir a casa. Ela foi. 
 — Pai, cheguei, trouxe minha amiga da escola – gritei 
ao entrar em casa, fechando a porta.
 — Quem é? – gritou meu pai da cozinha
 — A Danusa – respondi indo em direção ao meu 
quarto, quando o ouvi dizendo que depois iria levar almoço. 
Já em meu quarto, mostro as fotos de minha mãe e o atual 
namorado dela, ou ex. Danusa ficou encantada. — Nossa! 
Como ele é lindo. – Danusa realmente achava qualquer um 
bonito. Eu estava acreditando que realmente tem um mau 
gosto.
 — E aí? – toda ansiosa perguntando. Logo respon-
di — E aí, o quê? – ela deitando se sobre a cama de bruços, 
abraçando o travesseiro — E o novo professor de matemática? 
O que achou?
 — Sinceramente?
 — Claro que sim!
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 — ‘Um mala’.
 — Mala? Eu queria “um mala” daquele lá em casa – 
falando alegremente se desvirando na cama.
 — Danusa, você tem um mau gosto – disse em bom 
tom para ver se realmente se tocava, estávamos na 8ª série e 
ela só fala em homens.
 — Talita eu percebi que ele te olhou muito. – quando 
ela me remeteu isto, eu não sabia onde enfiar a cara, será que 
só ela percebeu, além de mim. Isto só vinha me confirmar a 
minha tensão naquela aula e logo respondi — Impressão sua. 
– afastei-me até chegar ao guarda-roupa, abrindo a gaveta de 
saias. Retirando a minha calça. A porta se abriu e gritei.
 — Calma filha, sou eu, seu pai.
 — Pai tem de bater na porta – falei com muita raiva, 
pois meu pai acabava de me ver apenas de trajes intimas. Ele 
me olhou e fez uma cara que eu não soube decifrar e logo saiu 
fechando a porta.
 — Desculpe filha! – ele gritou do lado de fora
 — Eh! Talita, você está muito bonita.
 — Pare com isso Danusa - essas conversas estavam me 
irritando. Logo coloquei a saia e fui abrir a porta — Agora 
entre pai.
 — Desculpe filha, mais uma vez – achei a atitude dele 
de não bater na prota, infeliz e muito mal feita — O que 
achou da escola? – perguntou ele.
 — Gostei – respondi brevemente sem muitos deta-
lhes para ver se ia embora, pois já estava irritada com todos 
aqueles assuntos e comentários que os dois derrubaram em 
cima de mim.
 — Bem de mais, teve até um professor que deu em 
cima dela – Danusa rindo sentada na cama.
  Logo exclamei: — Danusa! - meu pai não gostou do 
que ouviu  e logo foi soltando o verbo:
 — Espero que seja apenas uma brincadeira – eu ba-
lancei a cabeça assustada com a reação do meu pai — Estou 
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indo para o trabalho com o Severino, qualquer coisa estou no 
celular, certo? – respondi novamente com a cabeça. Ele saiu 
e eu joguei o travesseiro que estava na beira da cama em Da-
nusa.
 — Você não podia ter dito isto!
 — Relaxa tá, ele levou na esportiva. — Conhecen-
do um pouco meu pai, esportiva, nunca. Ele guardou aqui-
lo. Mas vamos conversar sobre nossos amigos, o que achou 
do Léo? – ri, com um grande entusiasmo  — Ah, você 
gostou dele! – ri novamente, confirmando a afirmação. Ele 
é um doce de pessoa, alegre, sorridente, engraçado e bom de 
papo, além de ser lindo, lembro-me do instante em que con-
versamos hoje pela primeira vez. 
 Estava indo ao banheiro quando o vi, conversando 
com outro rapaz, ele me olhara tão profundamente que os 
brilhos dos seus olhos invadiam meu pensamento me deixan-
do sem reação, mas como de costume não disse nada, apenas 
olhei muito discreta e caminhei ao meu destino. Quem não 
iria observar um cara com todas estas qualidades. Ao voltar 
ele me parou e então fluímos em uma conversa de apenas 10 
minutinhos.
 — Eu prefiro o Marcelo. Ele é mais cara-de-pau.
 Ri novamente porque está é a principal característica 
dele, é tão cara-de-pau, que mesmo sem saber o meu nome já 
pediu para ficar comigo. Contei isto a Danusa.
 — Você não aceitou? 
 — Claro que não, gostei do Léo.
 — Aí Léo, aí Léo – gritando — Ele foi o sortudo, 
pois você em um dia chamou a atenção de vários homens, 
Léo, Marcos e Marcelo. Tá podendo, heim, amiga. Olha se 
eu tivesse o corpo que você tem, eu fazia esses caras ‘de gato e 
sapato’. 
 Algo tocou uma música animada. Procuramos e 
achei, era o meu celular. Há muito tempo ele não tocava, 
estava acostumado com outra música que tocava quando mi-
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nha mãe me ligava. Peguei e vi um número estranho, atendi 
ressabiada: — Alô – ouvi uma voz cortada e logo perguntei:
 — Quem é? – ouvi meio eufórica:
 — Leonardo – meu coração quase saiu pela boca, mas 
como ele teria o meu número, se ainda a área era diferente, 
mas curiosa eu não iria ficar — Como conseguiu meu núme-
ro? 
 — Não conto, vou falar meio rápido, pois está como 
interurbano, vamos sair hoje?
 — Sim, aonde vamos?
 — Na praça, eu te encontro lá, beijos – caiu a ligação.
 Eu com uma alegria imensa fechei o telefone e pulei, 
gritando — Era o Léo
 — Não acredito! Como pode?
 — Não sei, mas ele me chamou para sair – ela logo se 
levantou. Segurou minha mão e pulamos juntas.
 — Miga, deixa eu ir, beijos – pegando suas coisas e 
abrindo a porta
 — Tchau. 
 Danusa saiu de casa e eu fiquei pensando no telefone-
ma, quem poderia ter passado meu número, se meu pai ainda 
não tem. Mas o que importa era que o encontro foi marcado 
e eu estava muito contente.
 Passada algumas horas comecei a me arrumar, colo-
quei meu vestido vermelho, com um brinco que a minha mãe 
me deu e disse para usar apenas em ocasiões especiais e acho 
que chegou uma dessas ocasiões. Parecia uma criança que não 
via a hora de chegar o momento para ganhar seu brinquedo.
 — Vai sair? – meu pai, mais uma vez, invadindo o 
meu quarto.
 — Eu já não disse para bater na porta, pai. Quase, 
desta vez, me pega nua. – gritei, pois já não era a primeira vez 
que acontecia isto.
 — Desculpe – abaixou a cabeça como um mendigo. 
Mas, percebi que não era de propósito. É porque sempre vi-
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veu sozinho e ainda não se acostumou comigo na casa.
 — Sim, vou – ele só me disse, ainda meio chateado, 
cuidado — Tudo bem. Assim que terminei de me arrumar 
saí. 
 Já na rua, parece que algo falta, acho que a ilumina-
ção estava precária e comecei a subir em busca da praça. Bem 
distante ouvi passos, além dos meus, acelerei e percebi que os 
outros cantavam mais depressa. Comecei a me apavorar. An-
dei mais depressa e comecei sentir um perfume suave, abaixei 
a cabeça e me deparei com duas sombras, uma minha e a 
outra não sei de quem. Parei, fiquei como estátua, os passos 
alheios já pararam de soar. Senti arrepios dos pés a cabeça. 
 Quando, pela sombra, vi o braço direito se levantar, 
gritei. 


