
  



VERDADES À MINHA JANELA 

     Era noite quando alguém forçou minha janela.  Com os pés descalços e sujos de 

lama, ela pulou minha janela e deitou-se em minha cama. Sussurrou desculpa bem no meu 

ouvido e me abraçou. Foi a primeira vez. E eu, ainda sem entender por que ela estava 

ali agarrada ao meu pescoço e com pés sujos de lama no meio da madrugada, dormi. 

     Acordei, acho que atrasado porque, quando levantei, o galo já havia cansado de 

cantar. Laurinha não estava lá.  Atrasado me perguntei onde ela podia estar. Não 

perguntei a minha mãe, pois achei estranho contar. Quando cheguei à escola, estava lá. 

Eu perguntei aonde você tava Laurinha? ela abriu um sorriso e disse em casa Sebá. Por 

que se atrasô? Eu nada entendi. Mas, no fundo, soube que aquela não seria a ultima vez. 

     Na noite seguinte, outro barulho e Laurinha pulou a janela. Minha casa era uma 

daquelas de roça. Varanda de telha na frente, quintal largo de terra vermelha e janela 

baixa. Naquela época, a gente só se preocupava se ia chover pra ter colheita ou se a 

cerca tinha rompido e os bichos iam fugir. Quando acordei, ela novamente não estava lá 

e quando cheguei à escola ela disse Sebá, por que se atrasou? 

     De seis anos, nós passamos a sete, depois a oito e assim se seguiu. Quando o sol 

se punha a adormecer, Laurinha aparecia junto com a lua e se instalava em minha cama. 

Eu já havia até colocado mais um travesseiro escondido no armário, junto com umas 

cobertas, porque uma manta de criança não cobria quatro pés. Não importava o que 

acontecesse, ela aparecia todas as noites em minha casa e todas as manhãs no colégio, 

antes de mim. Mas nenhuma palavra havia sobre aquele assunto. 

     Eu achei que isso era fruto da morte de sua mãe. Ela morreu no parto da que seria 

sua terceira irmã. Laurinha e a sua irmã mais velha ficaram morando só com o pai. 

Pensei que devido à morte da mãe, ela sentia medo de dormir sozinha e tinha vergonha de 

pedir pra dormir com o pai. Homem calejado, duro de roça, às vezes não entende essas 

coisas. Mulhé tem que tê alguma sirvintia. Não entendia por que Laurinha sempre tinha o 

sono atormentado por essa frase. Repetia isso e se debatia enquanto dormia. Mas depois 

que sua irmã mais velha fugiu de casa, com apenas quatorze anos, ela passou a abrir 

minha janela cada vez mais cedo. 

     Certa noite, enquanto eu fazia a lição, ela não apareceu. Fui à cozinha, peguei um 

copo de leite morno pra ela e acabei cochilando. Acordei no meio da noite com a janela 

batendo e pensei finalmente, mas era só o vento. Dormi de novo. Ela podia ter pegado no 

sono em casa, me ocorreu. Dormi novamente. Quando acordei, o leite estava lá, o 

travesseiro intocado e a cama vazia.  

     Sem nem tomar café, corri para a escola esperando por que se atrasou, Sebá? Mas 

ela não estava lá. Perguntei a todos, mas ninguém havia visto Laurinha. Corri para sua 

casa com desespero, todos vinham correndo atrás de mim pra saber da menina que nunca 

deixava de madrugar na escola. Quando cheguei, vi o carro de boi saindo todo florido; e 

a medida que ele andava, eu via que elas formavam um grande arranjo. Ele se virou mais 

um pouco e eu pude ver dois pezinhos. Percebi que conhecia aqueles pequenos pés, pois 

eles haviam passado tantas noites comigo. 

     Eu tinha nove anos. Então, minha mãe me contou uma historia bonita, de que ela 

havia se afogado no rio tentando pegar o fundo do mundo; julgou-me muito novo para 

saber a verdade. Verdade essa que pulou minha janela quando eu tinha apenas seis. 

                                                                                  


