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5 microcontos 
 

Barbárie 
 
O sapatinho do bebê jazia no meio da rua enquanto ele permanecia estático, em 
estado de choque. 
 
Os outros membros da família estavam sendo carregados para a calçada pelos 
vizinhos que se aproximavam. Dois dos corpos já estavam cobertos por panos 
improvisados. Incrédulo, ele observava a cena, esfregava os olhos e passava as 
mãos nervosas pelos cabelos. 
 
Enquanto uma multidão de curiosos aproximava-se, atraída pela freada, pela 
pancada no ponto de ônibus e pelos gritos, ele permanecia perdido em seus 
próprios pensamentos. A consciência lhe transbordava, dando ânsias e tonturas. 
Decidiu sentar-se e, após retornar ao banco do motorista, abaixou a cabeça e 
tentou segurar entre dedos trêmulos o turbilhão de ideias e o peso da culpa. 
 
Naquele momento, pensou: “Como é que eu vou viver com isso?”. A primeira 
batida seca dissipou a dúvida. Os gritos da multidão abafaram quaisquer outros 
questionamentos: 
 
— Assassino! 
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Destino 
 
Quando, enfim, o choro da criança cessou, abafado, todos seguiram viagem 
aliviados. Alguns, para voltar a dormir, ajeitaram-se nas poltronas, com as pernas 
sob as mantas demasiado curtas e as cabeças recostadas nos travesseiros 
espalmados cedidos pela viação. 
 
Os motores continuaram ressoando, constantes e diligentes, adentrando a 
madrugada. Os faróis na direção contrária, cada vez mais escassos, atiravam-se 
sobre algum detalhe do acabamento interno e, vez ou outra, refletiam em 
ameaças ao sono dos mais sensíveis. 
 
Pela manhã, aproximando-se da região metropolitana, iniciou-se a romaria à 
porta do motorista, seguida pelos desembarques antecipados, em postos de 
gasolina, passarelas e semáforos. 
 
Ao chegar à rodoviária, os passageiros restantes desembarcaram, pegaram suas 
malas e seguiram seus destinos. Nas poltronas e no chão, garrafas e embalagens 
vazias; Enrolado em uma manta, o corpo mirrado. 
 
 
 
 
 

Audácia 
 
Pela primeira vez em trinta anos, ela olhou fundo, bem nos olhos do marido: 
 
— Você que falou para o menino não se amiudar? 
 
Ele ficou surpreso com a novidade do enfrentamento, corrigiu a postura e falou 
com ar superior e desleixado — como se respondesse só porque queria mesmo. 
 
— Falei sim, filho meu não traz desaforo para casa! 
 
Mordendo o lábio inferior e contraindo as quinas dos olhos, ela continuou: 
 
— Não traz mesmo. E nunca mais vai trazer. 
 
Ele ainda tentou abraçá-la, mas o bote da mão esquerda o afastou daquele choro 
que era só dela. 
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Caixa de música 
 
Nos raros momentos de lucidez, chorava pelos cantos, percebendo-se 
condenada. 
 
No entanto, quando permanecia presa ao passado, alegrava-se e comovia-se, 
repetindo e recriando as mesmas histórias. Revolvendo-se em caminhos e 
devaneios, tornava-se bailarina, refém de sua própria caixinha de memórias. 
 
 
 
 
 

Dedicatória 
 
Alegrou-se com a notícia de que o livro seria dedicado a ela. Caminhou até a 
livraria com passos e um sorriso dignos de uma musa imortal, inesquecível. 
 
Ao abrir na primeira página, leu: “Em memória de...” 
 
O livreiro recolheu o corpo. 
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