
Na Chuva. (Conto) 

(Yasmin Coelho) 

 

Lembro muito bem quando vi Victor depois de tantos anos, éramos amigos de 

infâncias, vizinhos na verdade; estávamos sempre juntos, mas quando me 

mudei, pensei que nunca mais o veria, nem tive tempo de me despedir. Em 

um dia chuvoso e escuro onde as ruas estavam desertas e também sem 

ninguém nas calçadas, fui forçada a me mudar para um lugar novo onde eu 

não conhecia ninguém. Assim que cheguei já estavai pedindo para voltar, um 

pedido que me foi negado, disseram-me que eu tinha que ficar naquele lugar 

que eu já detestava. 

 

Morei lá por um bom tempo com todas as pessoas que eu era obrigada a 

aturar. Um dia voltando da escola, percebi que estava começando a chover, 

eu, cheia de papéis e trabalhos escolares importantes, achei que correr seria 

a melhor opção, assim eu chegaria mais rápido na casa que eu nunca pude 

chamar de lar. Mas quando eu estava correndo, um homem me impediu, 

segurando-me pela cintura. 

 

Meu primeiro sentimento foi de raiva, a chuva estava ficando cada vez mais 

forte e todos os meus papéis estavam ficando molhados. Também senti 

medo, não sabia o que aquele homem misterioso queria comigo e ele não me 

deixava ir. 

 

Desesperada, lembro-me que disse que eu iria começar a gritar se ele não 

me soltasse, que ele seria preso. Não conseguia ao menos encará-lo. Até que 

ele colocou a mão sobre meu ombro e disse: "Ana, faz muito tempo, mas eu 

esperava que você lembrasse de mim." Eu levantei a cabeça e então, o 

reconheci pelo brilho nos seus olhos, um brilho que eu não via há sete anos. 

Era Victor, agora eu sabia. Ele tinha mudado, estava mais alto, mais forte, 

havia perdido aquele rosto de criança de 10 anos que eu conhecia tanto. 

Fiquei olhando para seus olhos, não sei por quanto tempo, ele também olhava 

para mim, quando me dei conta todos os meus papéis estavam encharcados, 

mas isso não importava, abracei Victor como queria ter abraçado durante 

esses sete anos. Não disse uma palavra, não era necessário, apenas o 

abracei cada vez mais forte. 

 

Mas só seus braços não eram suficientes, logo depois nos beijamos, no meio 

da chuva, eu fechei meus olhos e senti os lábios dele perto dos meus e os 

meus trabalhos já não importavam mais, nada mais importava. 

Nós sorrimos um para o outro e então ele segurou minha mão e começamos 



a andar só por andar naquela chuva que acabara de virar uma tempestade, 

peguei alguns papéis que eu havia derrubado no chão, embora eles 

estivessem completamente ensopados. 

 

Durante aquele momento, me senti com 10 anos de novo, andando e 

conversando com meu melhor amigo, mas a amizade já não nos satisfazia, 

ele significava muito mais para mim e me arrisquei em dizer que sim, ele era 

o amor da minha vida. 

 

Tomávamos o caminho mais longo para chegar a minha casa, apenas para 

podermos conversar mais um pouco, ele me disse que nunca esqueceu de 

todas as brincadeiras e que sempre esperou por nosso reencontro, eu dizia a 

mesma coisa. 

 

Mesmo na chuva, haviam carros andando nas ruas, um deles invadiu a 

calçada onde eu estava e como em uma cena em câmera lenta eu vi tal carro 

exatamente em minha direção, Victor me empurrou para que eu não fosse 

atingida, o carro parou mas sem que antes atirasse Victor contra a parede. 

Lembro-me do rosto do motorista ao sair do carro, bêbado, apenas dizendo a 

chuva atrapalhara sua visão, ao dizer isso ele saiu correndo desaparecendo 

no meio da chuva. 

 

Corri para encontrar meu telefone, mas minhas mãos extremamente trêmulas 

pareciam não me obedecer, quando finalmente consegui discar o número da 

emergência fui ao encontro de Victor, ainda caído no chão. Fui correndo 

abraçá-lo, não queria deixá-lo, não queria sair do lado dele, no fundo eu sabia 

que aquele seria nosso último abraço. Disse repetidamente que eu o amava 

enquanto ele fazia cada vez mais força para dizer meu nome. 

 

Estávamos sozinhos naquela chuva torrencial, o sangue de Victor caindo 

sobre a calçada, seu olhar perdendo o brilho que eu gostava tanto, seu rosto 

perdendo a cor e suas mãos ficando cada vez mais frias, tudo era demais 

para mim, comecei a chorar e minhas lágrimas se juntavam a água da chuva 

que caíam sobre meu rosto. Como eu odiei a chuva naquele momento, eu 

não sabia o que fazer.  

 

Queria muito dizer que a ambulância chegou a tempo e que vivi feliz com o 

único homem que um dia eu amei de verdade, mas não, Victor ficou pálido, 

seu corpo estava gélido, estava morto. Tive que me despedir de novo, mas 

agora seria para sempre. 


