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Caminhava apressada como sempre, esperançosa por chegar a casa, o 

cansaço batendo, a fome já apertando: tudo igual a todos os outros sábados 

depois da longa jornada estudantil que se iniciava cedo, bem cedo. As outras 

pessoas que estavam pela rua, não preocupadas com o tempo, apenas 

passeavam, sem querer mais do que simplesmente observar a beleza que as 

rodeava. Para mim, já acostumada com tal paisagem e com seus encantos, 

deixava que outros pontos de atenção fossem levados em consideração. 

De mochila nas costas, sacola de livros usados recém adquiridos no sebo – 

uma bela aquisição, apesar da aparência visivelmente deteriorada – e um 

guarda-chuva. Nunca se sabe o que esperar do tempo em certas épocas do 

ano por aqui. 

Nunca se sabe o que esperar de todo o resto também... 

Todos caminhavam calmos, mas logo percebi um certo apertar de passos que 

acompanhavam os meus. Recuei, olhei ao redor, aguardei uns instantes, 

mudei de calçada. Pensei que tivesse conseguido me desvencilhar de quem, 

suspeitava eu, me seguia. 

Saí da rua movimentada e fui em direção a outra, pacata e exclusivamente 

residencial. Sentia-me em casa e assim me deixei caminhar... 

De repente, sem ter mais como fugir ou para quem pedir socorro, eu me vi 

despreparada para o que viria a seguir: moleque armado, canivete em punho. 

Não fazia diferença correr ou ficar. Era só o dinheiro, mais nada, o que o 

garoto queria. Talvez levasse minha vida junto, se eu reagisse. Num momento 

de calma – calma artificial – pedi a ele que segurasse o guarda-chuva e a 

sacola de livros para poder, de mãos livres, lhe entregar o combinado. Não 

era nada mais que um volume de notas sem grande valor, mas que 

representavam, pelo brilho em seus olhos, o sucesso do assalto. Pegou 

rapidamente o que queria e, sem qualquer sombra de dúvida, me devolveu o 

guarda chuva e os livros antes de fugir. 

Fiquei sem a parte que me caberia para um café com leite, o Brasil, porém, 

continua sem se preocupar com as chuvas, e muito menos com a educação... 


