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Dedico esta obra à minha família e aos 
amigos que me ajudaram revisar esta obra, a 
quem externo minha gratidão.

A todos os líderes religiosos, que se 
afastaram da verdade de Cristo; aos políti-
cos, que pretendem apenas usufruir do poder 
esquecendo-se de que o povo precisa de ajuda; 
e àqueles que se esqueceram que o amor ainda é 
o melhor caminho a seguir. Lembro que um dia 
todos poderão ser julgados por em um tribunal 
irrecorrível, pois Deus é bom, porém, acima de 
tudo, é justo.

 Deixo, por fim, a hipocrisia de lado, pois 
existem aqueles que realmente se dedicam a 
seguir pelo caminho do amor, da paz e da so-
lidariedade. A esses, que hoje são a minoria, 
dedico este livro verdadeiramente, e espero 
que possa servir de exemplo para as gerações 
futuras.







O CirCO dO PalhaçO Sem Graça

6

Um

Um OLHAR DE BONDADE!

O sol nascia naquela manhã de verão de 1970. Eu tinha somente 

sete anos. Quando abri os olhos um feixe de luz passou por bai-

xo da porta do quarto onde eu dormia com meu irmão Isaque. 

Tudo parecia calmo, o silêncio denunciava que meus pais ainda 

dormiam. Levantei-me devagar e, ao mover a porta, um pequeno 

rangido me fez ficar paralisado. Meu pai ficava furioso quando 

era acordado por barulhos estranhos. Esperei um pouco até me 

certificar de que o ruído não o despertara. O sol brilhava inten-

samente, fui até a janela e vi que o trânsito era intenso, procurei 

ver o final da rua, mas a face interna da janela me impedia de 

avistá-lo. Em pouco tempo minha mãe acordou, saiu de seu quar-

to na ponta dos pés, fechou a porta sem fazer ruído e, em ritmo 

acelerado, preparou o café e meu lanche para a escola. Fazia um 

mês que havia iniciado meus estudos. Eu amava a escola, não 

somente pelos estudos, mas pela primeira vez sentia um descom-

passo no coração! Na carteira à minha frente sentava a garoti-

nha mais linda do bairro! Ela se chamava Luci e morava perto 

da minha casa. Mamãe se preparava para me levar enquanto eu 

colocava o uniforme, sentindo a alegria invadir meu coração...

* * *

Seguimos pela ladeira em direção à única escola do bairro, 

quando uma movimentação roubou nossa atenção! Um caminhão 

multicolorido descia pela rua com um perna-de-pau que jogava 
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papeizinhos ao alto. Sentado sobre a cabina, um jovem fazia ma-

labarismos e, no ritmo da música, as bailarinas entregavam fo-

lhetos anunciando as atrações. 

O que mais me chamou a atenção foi uma família de palha-

ços. O pequeno tinha um olhar lindo! Sua face tinha um mistério 

que não conseguia decifrar. A minha impressão era de que já 

o conhecia e, por não conseguir traduzir o que sentia naquele 

olhar, resolvi chamá-lo de: um olhar de Bondade!
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DOis

O COmEÇO DE UmA HisTÓRiA!

O caminhão dobrava a esquina quando apanhei um folheto com 

frases que eu não conseguia interpretar. Fazia pouco tempo que 

frequentava a escola e não tinha sido alfabetizado, por esse mo-

tivo, pedi à mamãe que lesse sem pular nenhuma vírgula. Minha 

mãe, dona Valda, era uma pessoa doce e sua amabilidade era sua 

marca principal. Assim, confiei cegamente em suas palavras: 

– Sábado, às quinze horas, estreia do Gran Circo Juanito!

Suas palavras soaram como música aos meus ouvidos. 

Enfim, um circo no meu bairro: palhaços, malabaristas, mági-

cos... Lembrei que assistia TV pela primeira vez na casa de Luci 

quando conheci o palhaço Carequinha. Naquela época, poucos 

possuíam televisão, por vezes, quem possuía uma, convidava 

as crianças vizinhas para assistirem a programas infantis. As 

transmissões eram em preto e branco, e o primeiro evento trans-

mitido a cores foi a Copa do Mundo de Futebol no México, quando 

o Brasil se sagrou Tricampeão Mundial, iniciando uma divisão 

social entre os que podiam trocar seu velho aparelho por uma 

TV colorida e os que mantiveram a relíquia em preto e branco. O 

show dos palhaços na TV era inesquecível. Carequinha conquis-

tou fama nacional por seu carisma e pela projeção na mídia da 

época, tornando-se celebridade quando gravou uma canção cha-

mada “O Bom Menino”, que as crianças da minha geração jamais 

esquecerão:
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O Bom Menino

O bom menino não faz pipi na cama

O bom menino não faz malcriação

O bom menino vai sempre à escola

E na escola aprende sempre a lição

O bom menino respeita os mais velhos

O bom menino não bate na irmãzinha

Papai do céu protege o bom menino

Que obedece sempre, sempre a mamãezinha

Eu obedeço sempre à mamãezinha,

Então, aceite os parabéns do Carequinha.

Viva o bom menino!

* * *

Mamãe percebeu o brilho em meus olhos e, como toda mãe 

que pressente problemas, procurou aliviar:

– Daniel, meu filho! Vou ver se seu pai tem dinheiro para te 

levar ao circo no sábado, está bem?

Uma lágrima rolou no meu rosto inocente e mamãe perce-

beu que era o momento de me dar um abraço, o que aliviou minha 

tristeza pela possibilidade de não assistir ao primeiro espetáculo 

circence de minha vida. Na quinta-feira, quando voltávamos da 

escola, perguntei se ela havia falado com papai e a resposta foi 

frustrante:
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– Não, filho! O papai não estava muito bem, deixei que ele 

dormisse essa noite e vou ver a melhor oportunidade hoje...

A atitude de minha mãe não representava necessariamen-

te submissão ao marido, prefiro crer que sua decisão se deu por 

amor ao filho quando utilizou da melhor estratégia para que meu 

pai não desferisse um estrondoso NÃO!

* * *

O tempo parecia ter parado na tarde de sexta-feira. Papai, 

depois do jantar, se sentou à frente de um rádio velho para cur-

tir músicas sertanejas; lembro-me de que gostava de um sucesso 

daquele ano que se chamava “O Menino da Porteira”. Papai es-

perou mamãe sair do banho e falou:

– Está bem, Valda! Vamos ao centro da cidade no sábado à 

tarde para fazer compras e na volta pegamos Daniel. Ah! Veja 

com dona Adélia se Zezinho pode ir com ele que eu compro o 

ingresso.

Papai que não dava o braço a torcer, mas se rendeu à estra-

tégia de mamãe. Ela me deu uma piscada, confirmando que ele 

me deixou ir à matinê do Gran Circo Juanito.
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TRês

O mELHOR LUGAR DO mUNDO?

Na manhã de sábado acordei imaginando como seria o circo e 

percebi uma dificuldade: eu não tinha roupas à altura daque-

le evento! Mamãe, que não perdia a chance de demonstrar seu 

amor, parecia adivinhar todas as minhas necessidades, sem-

pre tentando impedir meus constrangimentos. Ao voltar ao meu 

quarto, encontrei sobre a cama uma bermuda bege, uma camise-

ta com a estampa do Batman e Robin, meias brancas e um par 

de sapatinhos pretos. A ocasião exigia traje especial e eu não po-

deria fazer feio nos dois grandes acontecimentos de minha vida: 

entrar no circo pela primeira vez e estar perto da menina mais 

linda do bairro.

* * *

O circo foi instalado a cerca de dois quilômetros de minha 

casa. No trajeto, encontramos vários conhecidos, papai pegou a 

fila dos ingressos enquanto mamãe retirou moedas de sua bolsa 

para comprar pipoca segurando Isaque em seus braços. Fiquei na 

companhia de Zezinho, meu vizinho, que tinha dezesseis anos, 

suficientemente grande para cuidar de um garoto da minha ida-

de. Antes de se despedir, papai recomendou a Zezinho que ficasse 

de olho em mim e, caso necessário, poderia me dar puxões de 

orelha. Depois, seguiu com mamãe e meu irmão em direção ao 

centro da cidade. 

* * *
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Minha emoção era indescritível, o circo parecia gigantesco, 

as lonas laterais coloridas, cabos de aço esticados para os equi-

libristas. Perfeito! O picadeiro tinha formato circular e na sua 

borda lateral cadeiras extras para o público privilegiado. As ar-

quibancadas, onde certamente eu ficaria, embora feitas de ma-

deira velha, davam um aspecto rudimentar e típico de circo. Eu 

contemplava o ambiente enquanto o apresentador anunciava as 

atrações. No meu íntimo a certeza de que aquele seria o melhor 

lugar do mundo, ao menos até que surgiram as dúvidas...

* * *

Mamãe sempre contava historinhas quando faltava ener-

gia elétrica no bairro. Muitas vezes, me sentindo entediado, pe-

dia a Deus que mandasse chuva para que desligasse a luz na 

rua. Foi assim que mamãe me apresentou aos personagens Mula 

Sem Cabeça, Saci Pererê, Lobo Mau e Chapeuzinho Vermelho, 

Branca de Neve e os Sete Anões e tantos outros. Foi também em 

um desses dias que minha mãe me falou sobre um livro sagrado. 

Recordo dela lendo uma passagem que dizia haver um lugar onde 

todos aqueles que acreditassem poderiam desfrutar maravilhas; 

na minha inocência infantil, eu acreditava que tal lugar fosse o 

circo, onde sentia a felicidade com o show dos palhaços, mágicos 

e tantas atrações, além de comer pipoca e maçãs do amor! Essa 

dúvida permaneceu no meu íntimo até que o menino-palhaço 

confirmasse as histórias contadas por mamãe.
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QUATRO

Um CÉU DE PiCADEiRO...

A entrada do mágico Nicolas Senna foi triunfal! Vestido com uma 

roupa elegante, suas mãos agiam como um raio. Tentei desven-

dar seus truques ao retirar coelhos de uma cartola ou quando 

serrou uma mulher ao meio e fez aparecer pombinhos em uma 

gaiola. Tudo debaixo dos meus olhos. Por causa daquele dia, nun-

ca aceitei quando, a partir da década de 1990, Mister M passou 

a revelar os truques que eu assistia desde criança, frustrando a 

imaginação de minha geração; mas nem de perto ele conseguiu 

abalar minha paixão pela arte dos ilusionistas!

* * *

Ainda admirado com a coragem do domador de leões e dos 

malabaristas, minha atenção foi despertada quando anunciaram 

os palhaços:

– Senhoras e Senhores! Respeitável público! Com vocês, os 

palhaços mais engraçados do Brasil: Farofa e Farofinha! – disse 

seu Mário Dantas.

O público não conteve o riso! Com suas roupas multicolo-

ridas, eles surgiram no picadeiro tropeçando, dançando fora de 

ritmo e espirrando água na plateia! O palhaço maior deixou sua 

calça escorregar ao chão e apareceu sua ceroula com um enorme 

coração costurado na parte traseira! A família era formada pelos 
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palhaços Farofa e Farofinha, Farofelha e Farelinho e uma brin-

cadeira marcou minha vida: 

– Papai Farofa, o que eu devo fazer para poder voar? – per-

guntou Farofinha.

– Farofinha, basta usar asas! E pular de cima de uma esca-

da! – disse Farofa.    

– Então... Eu quero voar! Eu quero voar até o céu! – falou 

Farofinha.

Dona Farofelha pegou um par de asas e uma escada! 

Farofinha subiu rebolando na escada, fazendo graça! No último 

degrau, abriu suas asas ameaçando pular... O repique da caixa 

de uma bateria criou um clima de suspense... Enquanto os palha-

ços pediam ao público que repetissem: 

– Pula! Pula! Pula! 

Farofinha fingia ter medo! Depois de alguns segundos, ele 

se lançou no ar, esborrachando-se no tablado do picadeiro e pro-

vocando risos!

– Buááá! Buááá! Quero voar! – resmungou Farofinha.

– Mas... Farofinha, para que você quer voar? – perguntou 

Farofelha.

– Quero voar para falar com Deus! – respondeu Farofinha.

– E você sabe se Deus quer falar com você, Farofinha? – 

questionou Farofelha.

– Uai! Claro que quer! Ele gosta de todas as crianças do 

mundo!

– Mas você é um palhaço! 

– Eu sou um palhaço criança... Buááá, mas quero voar! 
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– Então, já sei! Você precisa engolir uma borboleta! 

– O Quê? Uma Brabuleta? 

– Bor-bo-le-ta! E quando ela voar dentro de você, você voa 

também... 

– Isso! Isso! Isso! Mamãe Farofelha, eu não tinha pensado 

nisso! 

– Então, vamos caçar borboletas?

Eles brincaram com as crianças da plateia como se fossem 

borboletas! Depois de segundos, Farofa gritou:

– Peguei! Peguei!

Farofa retirou do bolso uma borboleta de papel sem deixar 

que as crianças percebessem e continuou:

– Peguei, Farofinha! Agora é só você engolir e pronto!

– Mas... Papai Farofa, isso tem gosto de quê?

– Farofelha! A borboleta... Tem gosto de quê?

– Uai! Tem gosto de... borboleta mesmo!

– É mesmo, Farofinha, a borboleta, tem gosto de borboleta 

mesmo! _

– Nossa! Que legal! Então, vou engolir essa borboleta e 

pronto! 

Ele ameaçou engolir criando suspense! Os outros palhaços 

pediram ao público que repetisse: 

– Come! Come! Come! 

Farofinha engoliu a borboleta fazendo caretas, e o público 

caiu na gargalhada! Depois, ele saiu correndo pelo picadeiro aba-

nando os braços como asas, mas não tirou os pés do chão!



Paulo alves Pereira

17

– Buááá! Buááa! Buááá! Eu não consigo voar! 

Mamãe Farofelha entrou em cena trazendo um foguete de 

papelão, com um dispositivo interno para emitir fumaça e baru-

lho de explosão:

– Farofinha! Se seu desejo é falar com Deus vou amarrar 

você em um foguete e quando ele subir vai te levar até o céu!

– Então, vamos lá, pode me amarrar ao foguete!

– Criançada, contem comigo – pediu Farofa: – um, dois, 

três... 

Quando acenderam o pavio, aconteceu a explosão e Farofinha 

foi lançado ao chão. Depois de um choro exagerado, ele iniciou a 

correria como nos clássicos pastelões. O espetáculo acabou com 

risos e aplausos!

– Senhoras e Senhores! Crianças do Brasil, isso é apenas 

brincadeira e não façam em casa! Deus ama todas as crianças e 

basta ser bonzinho. Não precisamos voar para chegar até o céu. 

Quando quiserem falar com Deus, basta unir as mãozinhas e fa-

zer uma oração: “Papai do céu, abençoe todas as crianças e que 

seus pais possam levá-las ao circo para se divertirem... Amém!” 

– disse Farofa.

Meus pais demoraram e o espetáculo chegou ao fim. Zezinho 

foi ao banheiro e eu tive uma ideia: permaneci na arquibanca-

da para conhecer Farofinha, ocasião em que testemunhei algo 

incrível.
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CiNCO

O PALHAÇO E A BONECA!

Sob a arquibancada e um calor insuportável esperava o momen-

to para conhecer Farofinha. O público havia se retirado e com o 

silêncio presenciei quando o palhaçinho falou com uma boneca 

de pano!

– Ei... Psiu... Psiu! – chamou a Boneca.

– Parece que tem alguém me chamando... Quem é? – falou 

Farofinha.

– Sou, eu! – respondeu a Boneca.

– Ora! Você está se escondendo? Quer brincar de 

esconde-esconde?

– Eu não quero brincar. Estou aqui na cadeira!

– Ah! Uma linda bonequinha!

– Minha dona me esqueceu!

– Não! Se me esqueceu é porque não tenho importância!

– Não é bem assim, talvez tenha se distraído!

– O amor não aceita distração! Ele só admite atenção 

e carinho.

– Nossa! Eu nunca havia pensado na atenção quando 

se ama!

– Eu estou muito triste! Por favor, canta pra mim...
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– Não chora, bonequinha linda, que eu te achei agora...

Não chora, não chora...

Eu vou fazer sua tristeza toda ir embora...

Não chora, não chora.

Eu vou pular e vou cair...

E assim fazer você sorrir

E ser feliz com uma bitoca bem no meu nariz...

– Me desculpe, mas... Vou chorar!

– Não! Sou um palhaço e devo fazê-la sorrir!

– Sim... Mas quando estou infeliz, sinto tristeza e choro!

– Será uma derrota eu deixá-la chorar! Eu devo fazê-la 

sorrir...

– Sua atenção me basta!

– Por que continua chorando? Estou lhe dando atenção 

agora!

– Minha dona me esqueceu na cadeira, lembra?

– É mesmo, mas... O amor supera tudo!

– Isso é verdade, o amor supera até o esquecimento. E a dor, 

só passa quando esquecemos que nos esqueceram!

– E você, já esqueceu alguém?

– Não, nunca! Nem quem me construiu!

– Mas... Quem foi?

– A “Companhia de Brinquedos Pototó”! E... Quem cons-

truiu você?
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– Eu? Eu quem? O palhaço... Ou... “Eu” mesmo!

– Você não é o palhaço?

– Sou... Quer dizer... O palhaço é alguém que... “Eu” 

construí!

– E... Quem construiu o “Eu”?

– Ora! Deus!

– Deus! Aquele que criou o céu, a terra, o mar e também... 

Você e “Eu”?

– Sim! Mas... Você acredita nisso?

– Eu nunca duvidei!

– E... Quem está falando agora? O palhaço ou o... “Eu”?

– É claro que é o palhaço!

– Mas... Por quê? O “Eu” duvida da existência de Deus?

– Nunca! Deus até me concedeu o dom para criar o 

palhaço!

– E se você se lembra D’Ele é porque o ama!

– De quem você está falando agora? De Deus ou do 

palhaço?

– Que confusão! É claro que falo de Deus! – risos.

– Disse isso para ver você sorrir! Lembra? Sou o palhaço que 

faz sorrir!

– Mas não foi somente o palhaço que me fez sorrir!

– Como assim! Então foi o meu “Eu”?
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– Veja: Deus ama você que ama Deus! Ele lhe concedeu o 

dom de criar o palhaço! Concluindo: Deus nunca esquece quem 

ama!

– Então, posso cantar pra você sorrir?

O palhaço abraçou a boneca e saiu cantando pelo picadeiro 

até sumir na coxia...

– Não chora bonequinha linda que eu te achei agora...

Não chora, não chora...

Eu vou fazer sua tristeza toda ir embora...

Não chora, não chora.

Eu vou pular e vou cair...

E assim fazer você sorrir

E ser feliz com uma bitoca bem no meu nariz...

Eu nunca havia pensado daquela forma e, a partir daquele 

instante, dispensei especial atenção às pessoas queridas e isso 

passou a ser uma regra permanente na minha vida. 
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sEis

NEm TUDO É O QUE PARECE...

Eu desejava sair debaixo daquela arquibancada onde estava 

derretendo igual sorvete quando surgiram outros dois palhaços. 

Eles limpavam as tintas do rosto e pareciam triste, assim, resolvi 

ouvir a conversa: 

– Rute! Estou preocupado! Por que Deus não tem me ouvi-

do? – questionou seu Samuel.

– Não diga isso, Samuel! Como diz Cadin: “Ele tem sido nos-

so refúgio e fortaleza!” – falou dona Rute.  

– Mas... Já se passaram seis meses sem salário! 

– Querido! Deus nos fez uma promessa através de Cadin... 

E jamais deixará de cumpri-la! 

– Não quero ver Cadin sofrendo. Vou falar com seu Dantas. 

Quem sabe ele nos paga alguma coisa! 

– Vá... Mas, tome cuidado! Seu Dantas estava muito zanga-

do pela manhã!

Farofa, que naquele momento eu soube chamar-se seu 

Samuel, saiu pela lateral do circo, enquanto Farofelha, ou me-

lhor, dona Rute, se ajoelhou:

– Senhor! Bem sabemos que és o nosso consolo! Que deténs 

o poder sobre todas as coisas, por essa razão rogo para que pro-

teja minha família. Que não nos falte o alimento e que possas 
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entrar no coração do patrão e o faça ver que somente por meio do 

Teu poder, Senhor, essa situação poderá ser alterada. 

Dona Rute chorava quando o palhacinho com o rosto ainda 

pintado foi até ela e a abraçou. Uma preocupação me trouxe à 

realidade: fazia tempo que Zezinho tinha ido ao banheiro, será 

que havia me esquecido? A possibilidade de sofrer com as conse-

quências não me abalou. Permaneci mais um pouco, pois o diálo-

go que ouvia compensava tudo o que sofreria depois:

– Mamãe, o papai está triste com o seu Dantas? – perguntou 

Cadin.

– Seu pai se preocupa com a situação do circo, filho! – expli-

cou dona Rute.

– Precisamos orar para que Deus possa atuar a nosso favor!

– Filho, você me ensinou que pela oração chegamos perto 

de Deus!

– Isso, mamãe, e não precisamos voar para chegar perto 

D’Ele! A oração feita pelo coração é como um voo direto ao cora-

ção de Deus!

– Ouvi dizer que é melhor ter um coração sem palavras do 

que palavras sem coração! 

– Na verdade, mãe, precisamos alcançar o céu! 

– E por que as pessoas insistem em seguir o mal, filho?

– É o livre-arbítrio, fomos criados para adorar a Deus, mas 

a decisão cabe a cada um!

– E... Por que Deus age assim, Cadin? 

– Ele é bom e justo, e não quer impor essa escolha a ninguém!

– E nós podemos pedir qualquer coisa? 
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– Claro, mamãe! Está escrito: “Pedi e dar-se-vos-á!”.

– Mas... Devemos fazer sempre a vontade de Deus, não é 

mesmo?

– Ele quer o melhor para seus filhos... Acho que vou até pe-

dir um cachorrinho de presente!

– Antes, temos de pedir ao Senhor para abrir o coração do 

seu Dantas.

– Mamãe, peço todas as noites que Deus transforme seu 

Dantas em uma pessoa melhor!

– Cadin, você é um anjo! Se não fosse sua ajuda, seu Dantas 

teria nos jogado na rua...

Quando ouvi aquilo, uma cortina se abriu na minha mente... 

Lembrei que na sala de aula havia um menino chamado Ricardo 

que se sentava distante da minha carteira, seu olhar... 

“Deus! Não é possível! Isso é incrível!”, pensei.

Minha impressão se confirmou, o olhar do palhaço era o 

mesmo que me chamou a atenção no menino da escola! Como não 

percebi antes! Talvez tenha sido por causa de Luci e a emoção da 

primeira paixão. Cadin deve ser o apelido de Ricardo, que estuda 

na minha sala! Feliz, voltei à realidade e, tomando cuidado para 

não ser visto, saí por baixo da lona no afã de encontrar Zezinho. 

Procurei meu vizinho por toda a parte e depois de algum tempo 

cheguei a uma triste conclusão: Zezinho havia ido embora!. Os 

diálogos não me deixaram perceber que havia se passado tanto 

tempo... Sentindo um misto de medo e alegria, resolvi seguir em 

direção à minha casa. Andava pelo meio-fio lembrando um de-

talhe que me deixou envergonhado: eu acabei de ter uma aula 

sobre o poder da oração, mas o medo da reação do meu pai me fez 

esquecer disso.
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sETE

O mAL DO mUNDO!

Pensando no que diria ao chegar à minha casa ouvi um grito:

– Daniel meu filho! – gritou minha mãe.

Ela estava apavorada! Papai, pálido, correu em minha di-

reção. Eu, que havia pouco, ouvi dona Rute falando sobre a ação 

do mal, senti na pele essa cruel realidade. Sem que me deixasse 

fazer qualquer defesa, ele agarrou minha orelha e me arrastou 

até que chegasse em casa. Tentei dizer que Zezinho havia ido ao 

banheiro, mas fui surpreendido quando papai disse que Zezinho 

havia dito que eu o desobedeci.

Aprendi que a mentira pode nos trazer consequências. Meu 

pai não permitiu que lhe mostrasse a verdade e, quando chega-

mos em casa, me jogou no chão com seu dedo apontando para 

mim e gritando palavras que eu sequer conhecia. Disse coisas que 

eu não merecia e tive minha primeira lição de injustiça. Mamãe 

permaneceu no quarto, tapando os ouvidos de Isaque. Em certo 

momento, papai, cansado de gritar, se calou pensativo e, ainda 

ofegante, procurava uma forma de me punir com um castigo que 

pudesse doer mais do que uma surra e, para meu azar, encontrou 

algo sinistro.

* * *

Vovô Toninho, que chamávamos de Nanã, sabendo do meu 

desejo, presenteou-me com um cachorrinho no Natal. O cãozinho 
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era lindo, tinha o rostinho marrom, o peito branco e as costas 

tinham uma capa preta. As orelhas eram caídas. O semblante 

de meu pai se fechou quando segurei o filhote de Beagle e ele, 

contrariado, deixou-me ficar com o presente, mas sob condição:

– Daniel, você, no início do ano vai começar os estudos e 

somente poderá brincar com esse cachorro depois que fizer as 

lições, ouviu? – disse Jaime, meu pai.

Vovô Nanã conhecia bem o genro e procurou não lhe dar 

tanta atenção, perguntando-me como iria se chamar o cãozinho. 

Ao que rapidamente respondi: 

– Bolota!

* * *

Minha convivência com Bolota durou pouco! Papai, ainda 

zangado, aproveitou meu erro para se livrar do cãozinho. Na ver-

dade, quis somar o útil ao agradável, aproveitando a oportunida-

de para me punir e, ao mesmo tempo, livrar-se do pobre Bolota. 

Mamãe ouviu papai proferir sua decisão, preferindo agir com sua 

estratégia, demonstrando saber lidar com ele, que possuía gênio 

difícil. Fui para o meu quarto e chorei copiosamente! Minha mãe, 

carinhosamente, segurou-me em seus braços e esperou até que 

eu me acalmasse, e falou:

– Filho, não fique triste, você não teve cuidado e ficamos 

todos apavorados!  

– Mamãe, será que ele vai jogar o Bolota na rua?

– Não filho, o papai não é ruim a esse ponto!

– Mamãe, enquanto fiquei esperando Zezinho ouvi uma 

conversa...

– Ah! Então foi com isso que se distraiu, não foi?
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– Foi! Lembra o palhacinho que vimos em cima do caminhão?

– Sim, aquele que você se encontou com o olhar?

– Como a senhora sabe disso?

– Filho, só Deus te conhece mais do que eu.

Quando ouvi mamãe falar em Deus saltei de seu colo e falei:

– Mãe, foi por isso que me distraí! O palhacinho falava sobre 

Deus! 

– Então, foi por um bom motivo que acabou se distraindo!

– Ele se chama “Cadin” e estuda comigo, é meu colega de 

sala. Isso é incrível!

– Que bom filho, você parece que gostou desse... Cadin!

– Eu ouvi uma coisa incrível, mamãe! Ele falou com uma 

boneca de pano!

– Nossa! E sobre o que falaram?

– Que Deus nunca esquece quem ama!

– Ele tem razão, Dani... E você foi abençoado com essas 

palavras!

– No fim, Cadin cantou e dançou com a boneca, foi incrível!

A história que eu acabava de contar parecia fantasiosa, po-

rém mamãe procurou disfarçar:

– Ficarei muito feliz se você fizer amizade com esse menino!

– Eu adoraria, já imaginou? Amigo de um palhaço de 

verdade!
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Aquele dia foi especial, eu necessitava agir para impedir 

que meu pai fizesse alguma maldade quando vi que mamãe pe-

gou um livro e me chamou:

– Filho! Ouça isso: sabemos que somos de Deus, e que em 

todo o mundo jaz o maligno. 

– Nossa, mamãe! Então estamos cercados pelo mal?

– Filho, o maligno trabalha para cegar nosso entendimento 

sobre as coisas de Deus.

– A senhora quer dizer que papai está cego?

– Mais ou menos isso. Temos de pedir a Deus para seu pai 

agir com bondade e justiça.

– Temos de pedir a Deus para ajudar o papai... 

– Isso mesmo, meu filho. 

Mamãe me apertou em seus braços e, fechando os olhos, 

direcionou suas palavras a Deus.

– Meu Deus e Senhor, sabemos que o coração do meu esposo 

é bom, mas a falta de amor quando criança o fez se distanciar 

de Sua presença. Peço que lhe dê sabedoria e bondade e o ajude 

a se desprender do passado e sentir o Teu amor. Não deixe que 

ele se perca pelas maldades do mundo e conforte o coração de 

Daniel neste momento em que sofre pela perda de seu animalzi-

nho. Amém! 

As palavras de mamãe foram impactantes e me deixaram 

arrepiado... Sua fé e a forma de se relacionar com Deus foram as 

maiores heranças que ela nos deixou. 
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OiTO

A FORÇA DO PEDiR!

Ao acordar no dia seguinte, senti-me em paz, minha preocupa-

ção era o destino de Bolota: “Para onde papai o mandaria?”. Eu 

viajava mentalmente relembrando as palavras de Cadin quando 

me dei conta de uma coisa: Luci não estava no circo! Porque não 

compareceu à estreia? Todas as crianças do bairro estavam lá! O 

que teria acontecido? Pensando nisso, teria de esperar pela aula 

de segunda-feira, ao menos teria um bom motivo para puxar as-

sunto com ela.

* * *

O choro do meu irmão Isaque fez mamãe entrar no quarto 

com uma mamadeira. Papai havia saído cedo para fazer compras 

na feira-livre perto de casa e, para me acalmar, mamãe falou que 

quando ele voltasse tentaria iniciar uma conversa. Aproveitei 

para ir ao quintal pelo pouco tempo que teria na companhia do 

meu amiguinho. Bolota correu em minha direção abanando sua 

calda e pulando em cima de mim! Dei um abraço bem forte e 

não contive as lágrimas! Tentei falar com o cãozinho como Cadin 

fez com a Boneca, porém, por mais que tentasse, Bolota mordia 

minhas mãos como um palhaço! Ao ouvir minha própria voz pro-

nunciando aquela palavra gritei:

– Palhaço! O que foi que eu disse? “Palhaço!”
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Eu tive uma grande ideia. Cadin disse para sua mãe que 

pediria a Deus um cachorrinho! Genial! “Vou doar Bolota para 

ele! Assim, eu terei um bom motivo para conquistar sua amizade 

e meu pai ficará satisfeito!”, pensei. 

* * *

Mamãe servia o almoço e, percebendo que o silêncio incomo-

dava, resolveu iniciar a conversa:

– Daniel, eu falei ao seu pai sobre o Bolota!

Antes que ela continuasse, a interrompi:

– Papai, o senhor tem razão, peço desculpas pelo que fiz, 

mas quero lhe fazer um pedido.

Papai tentava cortar um pedaço de carne em seu prato sem 

perder a postura:

– Daniel, você nos deu um grande susto e já falei que não 

gosto de cachorro em casa. 

A situação financeira da minha família não era das melho-

res e esse era o principal motivo para que papai não me deixasse 

ficar com Bolota, assim, procurei surpreendê-lo:

– Não vou lhe pedir para que Bolota fique! Só quero pedir 

que me deixe doá-lo a um amigo da escola.

Mamãe, surpresa, interveio:

– Nossa! Que bom, filho! Você já tem para quem dar o Bolota?

– Isso mamãe, lembra do meu amiguinho? Aquele que te 

contei? Ele deseja ter um cãozinho!

– Ótima ideia, Dani, assim, seu pai ficará contente com sua 

obediência, não é, Jaime?
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Papai não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, 

por esse motivo aceitou de imediato, pois não queria Bolota em 

casa por mais tempo.
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NOvE

AmiGO PARA sEmPRE!

Naquele tempo se formavam filas para hastear a bandeira nacio-

nal antes de iniciar as aulas. Estiquei o pescoço e avistei Cadin. 

Subimos para a sala de aula e a professora Janete estava demo-

rando. Enquanto alguns alunos faziam baderna, aproveitei para 

me aproximar de Cadin. Disfarcei, perguntando o seu nome como 

se não soubesse, para não ter de explicar minha espionagem na 

arquibancada.

– Oi, como você se chama?

– Ricardo Bornel, mas pode me chamar de Cadin. Você é o 

Daniel?

– Sim, e pode me chamar de Dani!

Esbocei um falso espanto para disfarçar o que já sabia:

– Cadin? Por quê, Cadin?

– Meu pai começou com Ricardinho, depois Ricardin e, brin-

cando, Cadin, daí pegou!

– Seu pai parece legal.

– É sim. Meu pai é engraçado! E o seu?

– Ele é legal, mas... Não é engraçado!

– Ah! Eu sei, ele é um homem sério!

– Uai! Como sabe?
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– Sua forma de falar denúncia!

Percebi que Cadin interpretava nossas atitudes, e falei:

– É mais ou menos isso! Você é novo aqui no bairro, não é?

– Sim, chegamos há pouco tempo à cidade. 

Por algum motivo percebi que não queria mencionar o circo, 

por essa razão não insisti. A professora entrou e tive de sussurrar:

– Podemos continuar no intervalo?

– Claro, podemos sim!

– Te espero na porta da sala, vou te mostrar um lugar muito 

legal!

Cadin aceitou minha proposta e voltei para o meu lugar en-

quanto a professora Janete iniciava a chamada. Não consegui 

prestar atenção na aula esperando pelo intervalo. Quando soou 

a campainha, fui à porta e o vi pegando um saquinho debaixo 

de sua carteira. Descemos pelas escadas em meio à correria dos 

alunos e fomos em direção aos fundos da escola.

– Onde estamos indo? – questionou Cadin.

– Descobri um lugar incrível e tem um buraco no muro por 

onde dá pra gente passar!

Cadin não se opôs, o que me deixou confiante. Passamos 

pelo buraco e quando ele observou a paisagem entendeu tudo! 

Além do muro havia um jardim maravilhoso. 

Lindas rosas vermelhas, margaridas brancas e, ao longo 

de uma mureta, lírios amarelos que davam um tom especial ao 

lugar! 
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Senti naquele jardim que o menino-palhaço mudaria para 

sempre minha vida, pois para meu espanto começou a falar com 

um lírio:

– Bom dia, flor do dia!

– Bom dia, menino! Saiba que sei o que você deseja! – res-

pondeu o Lírio.

– Você sabe? Então, me diga!

– Você deseja ser meu amigo!

– Ora, como você pode ter certeza disso?

– Fácil! Você passou pelo buraco, veio até mim e agora me 

dá atenção!

– E isso basta para que eu possa ser seu amigo?

– Não! A amizade deve ser construída com o tempo e você 

está no caminho certo!

– Então... Podemos começar uma amizade?

– É claro que sim!

Cadin, falando com a flor, apontou na minha direção:

– Ele se chama Daniel e me trouxe aqui.

– Ah! Ele é seu amigo?

– Sim, ele fez a mesma coisa comigo, saiu de sua mesa, atra-

vessou a sala e me deu atenção, depois me trouxe aqui onde eu 

conheci você! 

O vento balançou o lírio, que parecia dançar de alegria...

– Então podemos ser amigos? – perguntou o Lírio.
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– Claro! Me perdoe, mas agora tenho de dar atenção a 

Daniel.

– Isso mesmo! Dar atenção é uma forma de amor! 

Meu coração quase saltou pela boca. Como se nada tivesse 

acontecido, Cadin sentou-se sobre a mureta, cruzou suas perni-

nhas e abriu um sorriso. Retirou do saquinho uma maçã des-

ferindo uma saborosa mordida, depois, esperou que eu dissesse 

alguma coisa. Por muito pouco não me entreguei perguntando 

como era possível alguém falar com “bonecas” e flores, mas achei 

melhor comer meu lanche e permanecer calado! O sinal indicava 

o fim do intervalo. No caminho para a sala de aula não havia 

clima para que eu falasse sobre Bolota! Antes de entrar na sala 

estendi minha mão a Cadin:

– Então... Podemos ser amigos?

Agindo como Farofinha, apertou minha mão e respondeu:

– Com uma condição, Dani: que seja para sempre!

Enquanto meu coração explodia de alegria, a vida real nos 

trouxe de volta à realidade. Na porta de nossa sala, dona Neide, 

com os olhos marejados, conversava com a professora Janete. 

Não conseguimos ouvir toda a conversa semente o suficiente pra 

entender que Luci estava internada!
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DEz

UmA PROvA DE AmOR!

Mamãe me esperava na porta do colégio e aproveitei para lhe 

apresentar meu novo amigo. 

– Mãe, esse é meu amigo Cadin! Cadin, essa é minha mãe 

Valda!

– Muito prazer, dona Valda, estou encantado!

– O prazer é todo meu, Cadin, meu filho já falou sobre você.

– Deus que nos fez amigos, dona Valda!

– Muito bem, Cadin, gostaria que você viesse almoçar em 

nossa casa qualquer dia desses.

– Vou falar com minha mãe e, se ela deixar, irei com prazer.

– E por falar em sua mãe, ela não vem te buscar?

– Meus pais estão preparando o ensaio da tarde, temos es-

petáculo no fim de semana!

Cadin sutilmente insinuou que trabalhava no circo como se 

eu soubesse. Depois da apresentação, despedimo-nos e ele seguiu 

para o circo e nós, para casa. No trajeto, mamãe percebeu minha 

impaciência:

– O que foi, meu filho? Por que está impaciente?

– Não é nada, mamãe, só estou triste porque ficamos saben-

do que Luci está doente!
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– A filha da dona Neide e do seu Joaquim do armazém? E o 

que ela tem?

– Não deu pra saber, ouvimos dona Neide dizer que ela está 

internada!

– Fique tranquilo, meu filho, à noite vou até a casa dela 

para saber sobre ela.

– Mamãe, será que posso ir junto?

– Claro, mas... Tem certeza de não ter mais nenhum 

problema? 

– Eu não consegui falar com Cadin sobre o Bolota!

– E agora está com medo, não é?

– Será que papai vai brigar comigo?

– Filho, lembra quando lhe contei que Jesus acalmou a 

tempestade?

– Lembro, quando seus amigos estavam com medo no barco!

– Isso mesmo, Jesus está conosco nesse barco, por essa ra-

zão, não se aflija! 

– Está bem, mamãe!
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* * *

No jantar, minha mãe habilmente aproveitou que papai es-

tava de bom humor e comentou:

– E, então, Dani, você falou ao papai do seu novo amigo?

– Papai, o senhor precisa ver como ele é legal!

– E como ele se chama? – perguntou meu pai.

– Ricardo, mas o apelido é Cadin!

– Cadin? É um nome engraçado...

– É, Cadin é engraçado! Eles e seus pais são os palhaços do 

circo!

Não me dei conta da bobagem que fiz ao mencionar o circo. 

Papai, imediatamente, lembrou-se do ocorrido no sábado e ques-

tionou sobre Bolota. Mamãe, que tinha a resposta na ponta de 

língua me socorreu:

– Jaime, Daniel está com vergonha de falar. Hoje aconteceu 

uma coisa muito triste na escola, por essa razão não conseguiu 

falar com o amiguinho!

– Mas o que aconteceu?

– Ele ficou sabendo que a filha de dona Neide da mercearia 

está internada, o clima é de muita tristeza. Hoje o assunto foi 

somente esse!

– É mesmo? Mas, o que ela tem?

– Ninguém sabe ainda. Estou pensando em dar um pulo 

ainda hoje na casa dela pra saber melhor e nos colocar à disposi-

ção se precisarem de alguma ajuda...
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O tom dramático empregado por mamãe desarmou meu pai, 

que não fez mais nenhuma pergunta, o que me garantiu, ao me-

nos, mais tempo para que pudesse falar com Cadin sobre meu 

cachorrinho Bolota!
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ONzE

O CAmiNHO NÃO É sUAvE!

Em 1948 a professora Branca Alves de Lima (1911-2001) criou o 

método “Alfabetização por Imagem”, que relacionava letras e sí-

labas a desenhos, exemplificando: a letra “A” é mostrada na asa 

da Abelha; a letra “E” aparece na tromba do Elefante; a letra “I” 

na torre da Igreja, e assim por diante! Seu método permaneceu na 

rede do Ministério da Educação do Brasil até 1995, quando saiu 

do catálogo. Foi por meio desse método que minha geração apren-

deu a ler e a escrever utilizando a cartilha “Caminho Suave”. A 

edição, lançada em janeiro de 1970, estampava na capa um casal 

de jovens com trajes escolares de mãos dadas, ambos seguindo 

para a escola e evidenciando um romance comportado! Em vez 

de fazer minha lição, ficava olhando aquele desenho imaginando 

que a menina fosse Luci e o rapaz, é claro, eu! Mergulhado nesse 

mar de paixão, não percebi que mamãe me chamava! 

– Daniel, já passa das oito, vou dar um pulo até a casa de 

dona Neide para saber de Luci!

– Posso ir também?

– Claro, meu filho!

Luci residia na casa mais bonita do bairro, era filha do por-

tuguês, seu Joaquim, dono da mercearia onde mamãe fazia com-

pras semanais anotando os valores das compras em uma cader-

neta para pagamento no fim do mês, quando papai recebia seu 
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salário de chefe de segurança na empresa Hotis. Mamãe tocou a 

campainha. Dona Neide atendeu com os olhos tristes e preocu-

pantes. Parecia que não dormia havia várias noites! A situação 

era mais grave do que eu pensava! A fachada da casa não de-

monstrava o quanto era linda por dentro. Fomos recebidos na 

sala de visitas, que parecia medir todos os cômodos da minha 

casa. Seu Joaquim descansava, pois abria todos os dias sua mer-

cearia às 6 horas da manhã. Jorge, irmão de Luci, que segurava 

um pião de madeira, convidou-me para brincar, o que aceitei por 

educação, já que minha atenção estava voltada para a conversa.

Mamãe, percebendo minha hesitação, incentivou-me. Sem 

opção, fui ao quarto de Jorge e aprendi a rodar o pião. Jorge en-

rolou o barbante no brinquedo e depois de certificar-se de que es-

tava firme, passou o cordão entre os dedos prendendo-o por meio 

de uma tampinha de refrigerante amassada fixada na extremi-

dade do barbante. Com ação firme, projetou o pião puxando, em 

seguida, o barbante. Na medida em que o pião se desprendia do 

barbante, entrava em um movimento de giro em alta velocidade. 

Procurei entender que graça havia naquele brinquedo! Confesso 

que ficava tonto ao vê-lo girando. Mamãe me chamou, despedi-

-me de dona Neide e de Jorge para irmos embora. Minha casa fi-

cava cerca de dois minutos da casa de Luci, tempo suficiente para 

que mamãe me contasse sobre a conversa com dona Neide. Ela, 

porém, permaneceu pensativa, com olhar disperso, e seu silêncio 

me deixou preocupado.

– Mamãe, por favor me diz o que Luci tem!

Mamãe permaneceu em silêncio! Deve ter ouvido algo muito 

grave e resolveu me poupar guardando segredo. De volta à mi-

nha casa, peguei a cartilha e, olhando a menina da capa, pedi a 

Deus que não deixasse nenhum mal acontecer a Luci. As crian-
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ças da cartilha me fizeram meditar: os caminhos da vida nem 

sempre são suaves como nossos sonhos! Foi assim que aprendi a 

lição: esperai em Deus com paciência.

Caminho Suave - é uma obra didática, uma cartilha de al-

fabetização, concebida pela educadora brasileira Branca Alves de 

Lima (1911-2001), que se tornou um fenômeno editorial. Calcula-

se que, desde 1948 quando teve sua primeira edição, até meados 

da década de 1990, foram vendidos 40 milhões de exemplares 

dessa cartilha.

http://gibanet.com/2012/09/08/caminho-suave-adeus-professora/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Branca_Alves_de_Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Branca_Alves_de_Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/1948
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DOzE

sER ENGRAÇADO É sÉRiO!

Terça-feira Luci não apareceu na escola, Cadin sentou-se em seu 

lugar enquanto ela não voltava. Não consegui esconder a tristeza 

por sua ausência, mas a situação de Bolota era urgente! Eu não 

sabida como iniciar a conversa, por esse motivo procurei recorrer 

à Cartilha e acabei vítima de minha própria ingenuidade.

– Cadin! Eu já estou fazendo a lição da página cinco!

– Ah! É a lição do “C” de cachorro!

– Isso mesmo, e você tem cachorro?

– Não, eu ainda não tenho!

– Se quiser, te dou o meu. Ele se chama Bolota!

Minhas palavras furaram seu coração! Por muito tempo não 

me perdoei por agir daquele jeito. Cadin me olhou enquanto eu 

me senti um verme! Lembrei-me da bonequinha desprezada por 

sua dona e esperei Cadin me reprovar, porém, esqueci que ele 

não era uma criança comum e resolvi dizer a verdade.

– Dani, sei que deseja minha felicidade, mas o seu cãozinho 

sente amor por você!

– Me desculpe, Cadin, eu não fui sincero!

– Por quê?
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– Ganhei um cachorrinho de Natal do meu avô, mas meu 

pai não quer que eu fique com ele!

– Meu amigo, logo vi que está sofrendo com isso!

– Sim, meu pai não gosta do Bolota!

– Muitos adultos são como seu pai. Nosso patrão, seu 

Dantas, também é assim. Eles não sabem o quanto Deus se agra-

da de quem ama essas criaturas inocentes! Seu cãozinho se cha-

ma Bolota?

– Sim, ele é muito brincalhão! Cadin, você disse patrão? 

– O seu Dantas. Ele é o dono do circo e peço sempre para que 

Deus tenha misericórdia por ele! 

Cadin mencionou o circo como se eu soubesse de sua exis-

tência, e isso me deixou muito intrigado!

– O seu Dantas não deixa você ter um cachorro?

– Não! Ele acha que vai tirar minha atenção dos espetácu-

los, mas o que você disse sobre seu pai e seu cachorro é muito 

sério e muda tudo!

– Muda? Muda o quê?

– Não podemos abandonar um cãozinho à própria sorte! 

Como de costume, a professora Janete estava demorando, 

mas chegou. Cadin virou-se para a frente, uniu suas mãos e fe-

chou seus olhos. Depois, assistiu à aula com máxima atenção.

* * * 

Durante o intervalo, fomos conversar no jardim e, naque-

le mesmo dia, conheci outras habilidades do meu novo amigo. 

Depois de passar pelo buraco, Cadin me deixou espantado com 

sua determinação:
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– Dani, tive uma ideia, a mãe de Luci te conhece?

– Sim, inclusive estive ontem à noite na casa dela, mas... 

Por quê?

– Deus falou ao meu coração e temos uma missão a cumprir.

“Para quem falava com bonecas e flores, falar com Deus pa-

recia tarefa simples”, pensei!

– Vamos até a mãe de Luci dizer que você deseja dar o cão-

zinho de presente a ela. Com isso, Bolota ficará em um lugar 

seguro! Acho que a mãe dela não vai se negar!

– Genial, Cadin! E eu vou poder visitar Luci quando quiser. 

Mas por que está fazendo isso?

– Dani! Tenho mais do que mereço: meus pais, Farofinha, 

você... E sei que você ama Luci!

– Como você soube? Quem te falou?

– Você nunca desviou a atenção dela!

– Então, percebeu quando olhei você também?

– Isso mesmo, todas às vezes...

O plano era perfeito, combinamos de sair mais cedo para 

irmos à casa de Luci, mas uma dúvida me ocorreu: será que nos 

deixariam sair antes do horário? Cadin me deu um sorriso mali-

cioso, esses quando a criança vê a reprovação dos pais enquanto 

cometem travessuras, mas confiei e esperei. Faltava ainda uma 

hora para acabar a aula quando Cadin se virou para trás para 

falar comigo:

– Daniel, vou distrair a professora enquanto você pega seu 

material e sai rapidamente!
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Temeroso, concordei. Ele chamou a atenção da professora 

e, com agilidade, fez aparecer um botão de rosa vermelha. Ela 

abriu um sorriso de encanto enquanto discretamente eu saí pela 

porta. A professora abraçou Cadin com ternura. Aquilo foi uma 

tacada de mestre. Não sabia que ele também fazia mágica, mas 

foi uma linda forma de distrair a professora, que não percebeu 

minha saída. Logo Cadin saiu pela porta:

– Vamos, temos de nos apressar, não temos muito tempo!

Eu me perguntava como íamos sair da escola com os por-

tões fechados quando percebi que o grandalhão da classe, Edson, 

olhava pela janela da sala. Cadin correu em direção ao muro e a 

cerca de três metros deu um salto, como um ginasta na modali-

dade de solo. Em segundos estava sentado sobre o muro com cara 

de moleque travesso, estendendo sua mão para me ajudar a subir 

usando sua voz do palhaço.

Estendi minha mão e Cadin me puxou para cima. Em se-

gundos, estávamos do lado de fora, como dois passarinhos soltos 

da gaiola. Ele, andando de forma natural, enquanto eu me sentia 

ridículo diante da total falta de habilidade. No caminho, meu 

novo amigo me surpreendeu com uma informação:

– Dani, sabe o que vou fazer depois de falar com a mãe de 

Luci?

– Não, o quê?

– Recebi um convite para almoçar na casa do meu melhor 

amigo!

– Que legal, Cadin, e como ele se chama?

– Daniel, mas todos o chamam de Dani.

– Poxa! Então, eu sou seu melhor amigo?
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– É claro que é! E a amizade é algo muito sério, meu amigo!

– Mamãe leu no livro que um amigo vale mais que um irmão!

– Isso mesmo, Daniel: em todo o tempo ama o amigo; e na 

angústia nasce o irmão!

– Quem te ensinou isso, Cadin?

Ele parou, abriu os braços e olhou para cima. O céu estava 

lindo, com um azul sem igual: 

– O Dono do mundo! Ele me ensina todos os dias! 

Suas palavras e sua forma livre e responsável de ser me en-

cantavam... Ele era um palhaço, mas tudo o que se relacionava a 

Deus era muito sério para Cadin.
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TREzE 

A vERDADE LiBERTARÁ!

Cadin me deixava perplexo: como conseguia conciliar a criança, o 

palhaço e o servo de Deus?

Tocamos a campainha e dona Neide saiu para nos atender:

– Olá, como vai, Daniel? Quem é esse? Seu amigo?

– Boa tarde, dona Neide, esse é Cadin, ele estuda comigo e 

com a Luci...

– Muito prazer, Cadin. Vamos entrar que vou servir um 

suco gelado.

Cadin ficou admirado com a beleza da sala e com certeza 

comparou-a ao circo que possuía o chão de terra batida e era cer-

cado por lonas coloridas. Dona Neide, que havia ido à cozinha, 

retornou segurando uma bandeja de prata com uma jarra de suco 

de maracujá.

– Pois não, queridos, ao que devo a visita?

– Dona Neide, estamos muito tristes por causa de Luci! – 

falou Cadin.

– Agradeço o carinho. Ela ainda precisa de cuidados médicos!

– Mas, o que ela tem dona Neide? – perguntei.
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Demonstrando tristeza, ela não queria falar sobre a doença 

de Luci, o que me garantiu que mamãe guardara um segredo. 

Não demorou muito e as lágrimas da mãe correram pelas faces. 

– Ela está muito fraca, Dani, mas podem visitá-la. Estou 

pedindo que Deus cure minha filha!

Sem mencionar a doença, dona Neide desabou. Vendo-a se 

desmanchar em prantos, não suportamos e também choramos! 

Ela não conseguia completar uma frase, pois os soluços interrom-

piam sua fala. Inopinadamente, Cadin segurou suas mãos:

– Deus! Sabemos que podes tudo e que nenhum dos Teus 

propósitos será impedido. Sabemos que o Senhor virou o cati-

veiro de Jó quando orava pelos Teus amigos; e acrescentou, em 

dobro, tudo quanto Jó possuía antes. Que seja feita tua vontade! 

Contudo, rogamos para que ouças o clamor dessa mãe que chora 

cujas lágrimas francas e dolorosas fazem também brotar as nos-

sas! Peço que adentre às artérias e veias de Luci, restituindo as 

plaquetas de seu sangue e que amanhã todos possam ver que És 

o Senhor do Céu, da Terra e de tudo que habita debaixo da terra, 

para todo o sempre: Amém!

O impacto daquelas palavras foi tão grande que me lembrei 

de mamãe quando orou por mim. Dona Neide sentiu o poder nas 

palavras de Cadin cujo suor escorria pelo rosto enquanto abraça-

va a mãe desolada. O semblante de dona Neide mudou da noite 

para o dia! Ela encheu os pulmões com um ar de alívio, olhando 

para meu amigo como quem estivesse diante da própria salvação:

– Cadin, eu senti o poder de sua oração! 

– Dona Neide, Luci vai ficar boa!

– Eu creio, meu filho, estamos orando para que apareça al-

gum doador...
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– Deus está providenciando, dona Neide. Em breve, Ele 

revelará!

– Eu creio, Cadin, eu creio! Deus é bom e justo! 

No rosto em lágrimas se abriu em sorriso. A mãe abatida 

recebeu a oração feita com a autoridade de um verdadeiro profe-

ta! Ela me agradeceu por ter levado Cadin, que, percebendo dona 

Neide melhor, aproveitou para falar sobre Bolota:

– Dona Neide, me perdoe por tocar em outro assunto neste 

momento tão penoso à senhora, mas temos alguém que também 

é especial para Deus e precisa muito de nossa ajuda.

– Ah! Por isso aproveitaram para vir falar comigo?

– Foi a sinceridade do meu amigo Dani e o carinho por sua 

filha que nos trouxeram aqui, mas Daniel está com vergonha de 

dizer!

– Por favor, Daniel, me diga para que eu possa ajudá-lo!

– É que ganhei um cachorrinho de Natal, mas meu pai não 

quer que eu fique com ele, por esse motivo gostaria de presentear 

Luci... O cãozinho se chama Bolota. 

– Que lindo, Daniel! Vou cuidar dele com muito carinho até 

que minha filha se restabeleça e, quanto a você, sempre que qui-

ser pode vir brincar com Luci e o... Bolota! Ah! Mas, por favor, 

traga sempre Cadin para orar por nós...

Olhando o relógio nos despedimos e próximo ao portão vi-

mos mamãe dobrando a esquina. Ela se espantou quando nos 

avistou, mas dona Neide nos socorreu:

– O que fazem aqui meninos? – perguntou mamãe.
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– Valda, parabéns por seu filho Daniel, ele foi muito gentil 

ao me apresentar Cadin, que orou por Luci, estou me sentindo 

muito melhor...

Mamãe, naquele momento, preferiu não dizer nada, perce-

bendo que dona Neide realmente havia melhorado. Cadin, sem-

pre educado, dirigiu-se à mamãe:

– Boa tarde, dona Valda! Sabe aquele convite que a senhora 

me fez?

– Sim, para almoçar conosco?

– Isso! Pensei bem e resolvi aceitar, pode ser hoje?

– Claro que pode, ficaremos muito felizes com sua presença!

Mamãe, embora tenha ficado perturbada com nossa saída 

da escola, esperou o momento certo para dizê-lo. No trajeto para 

casa não fez qualquer comentário e Cadin esboçou um sorriso 

discreto como a dizer “Conhecereis a verdade e ela vos libertará!”. 
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CATORzE

O AmOR mAiOR!

Meu pai, que todos os dias almoçava em casa, ainda não havia 

chegado. Mamãe preparava o almoço e fui ao quintal apresentar 

Bolota a Cadin! O cãozinho correu em nossa direção e, para mi-

nha surpresa, pulou sobre Cadin. Seu carisma também era per-

cebido pelos animais. Sentamos nos degraus da escadinha de saí-

da para o quintal! Cadin brincava com Bolota e aproveitei para 

esclarecer minhas dúvidas:

– Cadin, você falou em plaquetas, qual é a doença de Luci?

– Não sei, meu amigo, só sei que é grave!

– Mas... Como você sabe que é grave? 

– Dani, eu só digo o que meu coração manda dizer!

– Dona Neide disse que Luci precisa de um doador!

– Deus pode mudar essa história e renovamos as forças de 

dona Neide! Isso é o que importa!

Mamãe nos chamou para o almoço e, com sua calma cos-

tumeira, aproveitou para nos interrogar. Cadin, sentindo-se 

responsável diante da minha aflição, interveio quando mamãe 

perguntou:

– Como foi que vocês saíram da escola, Dani? Falaram com 

alguém?
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– A culpa foi minha, dona Valda. Insisti para que Dani me 

levasse até a casa de Luci!

– Mas como? Os portões da escola ficam trancados.

– Nos perdoe, devemos abandonar a mentira e falar a ver-

dade, pulamos o muro!

Esperei pelo sermão de mamãe que, diante da sinceridade 

do menino, deu uma gargalhada contida, olhando de soslaio para 

ver se papai havia chegado.

– Eu desconfiei disso! Mas é perigoso, Cadin!

– Eu sei, dona Valda, porém Deus nos deu essa missão...

– Mandou que pulassem o muro?

– Mamãe, vi quando ele pediu a Deus, em seguida, teve a 

ideia de ir até a casa da Luci!

– Dona Neide estava perdendo sua fé e Deus mandou orar 

por ela! – retrucou Cadin.

– Vejo que diz a verdade, Cadin! Posso ver em seus olhos! 

Mas, por que pular o muro?

– Não adiantaria falar com a direção, não iriam acreditar, 

por esse motivo resolvi que iríamos pular o muro.

– Mamãe, dona Neide ficou melhor como num passe de 

mágica!

– Filho, eu realmente senti que ela estava melhor!

– E Cadin teve outra ideia, mãe, vou dar Bolota de presente 

a Luci!

– Ah! Agora entendi, assim poderá matar dois coelhos com 

um único golpe, não é, Daniel?
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– Não entendi, mamãe!

– Ora, você vai ter um bom motivo para visitar Luci!

Mamãe, dizendo isso, demonstrou saber da minha paixão 

secreta. Entramos para almoçar e papai lavava suas mãos en-

quanto sentávamos à mesa:

– Papai, esse é meu amigo Cadin! Aquele que lhe falei.

– Muito prazer, Cadin, então você é o palhaço do circo que 

vai ficar com o cachorro do Daniel?

– Isso mesmo, seu...

– Jaime! – completou minha mãe.

– Isso mesmo, seu Jaime, e eu gostaria de aproveitar para 

parabenizá-lo!

– Como assim, Cadin?

– Daniel me contou de sua preocupação com o Bolota! É 

verdade, seu Jaime, ele não pode ficar sozinho, alguém precisa 

cuidar dele!

Meu pai ficou desconcertado e disfarçou:

– E você aceitou ficar com o animal?

– Claro, é o sonho de toda criança ter um cachorrinho, mas 

ele não poderá morar no circo!

Cadin, com uma habilidade deu uma lição de conduta em 

meu pai, sem que ele percebesse:

– Por quê, não? Dá trabalho e despesas, não é?

– Não, seu Jaime, por cautela mesmo. Resolvemos deixar o 

Bolota na casa de Luci!

– Ah! Então, você também não vai ficar com o cachorro?
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– Na verdade, nós três vamos cuidar dele juntos...

– Como assim? 

– Pelo amor que sentimos por Bolota resolvemos que Luci 

dará o sustento, Daniel a atenção e eu, vou adestrá-lo!

– Mas você sabe adestrar animais?

– Claro, sempre ajudo os domadores no adestramento dos 

animais...

– Mas você quer somente presentear Luci ou tem outro mo-

tivo para não ficar com o cachorro?

– Eu adoraria ficar com Bolota, mas no circo temos leões, 

elefantes e tigres e penso como o senhor, temos de nos preocupar 

com o bem-estar dos animais!

– Jaime! Daniel poderá ir à casa de Luci para brincar com 

Bolota. Acho que ficará tudo bem! – afirmou mamãe.

– Mas dona Neide concordou?

Mamãe, para evitar que o assunto seguisse e papai soubes-

se de nossa fuga na escola, interrompeu:

– Cadin ajudou dona Neide e ela está melhor. Daniel pediu 

a Neide para presentear Luci com Bolota e ela ficou muito feliz.

– Você tem razão, eles têm mais condições de sustentá-lo.

Mamãe acabou omitindo nossa fuga da escola, deixando 

prevalecer o mais importante, o amor dedicado a Luci. Essa si-

tuação nos ensinou que pecado é sempre pecado, e Deus julgará 

todos segundo suas ações. Com certeza, as pequenas faltas serão 

perdoadas, uma vez que para Deus o amor vem em primeiro pla-

no; depois, temos o recurso do arrependimento. Papai simpatizou 
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com Cadin e o clima ficou leve. Meu amigo me surpreendia a cada 

segundo!

– Ah! Não posso me esquecer, seu Jaime, eu gostaria mui-

to que o senhor perdoasse Daniel por causa do que aconteceu 

sábado!

Não me lembro de ter feito qualquer comentário a respeito 

disso com Cadin. Não falei sobre Zezinho nem mesmo sobre o 

motivo por que meu pai não me deixou ficar com o Bolota. Isso 

me pareceu misterioso!

– Sei que ficaram apavorados sábado com a demora de 

Daniel, mas ele não teve culpa, ele só quis ficar para conhecer o 

circo e acabou se perdendo do amigo.

– Logo vi que tinha sido algo desse tipo... Quase enfartamos! 

– falou meu pai.

– Eu sei, seu Jaime, mas foi coisa de criança, e ele não tinha 

a intenção de deixá-los preocupados!

– Ainda bem, Cadin, você parece um bom menino! Está tudo 

bem!

Fiquei pasmo com as palavras de Cadin a meu favor e in-

trigado por ele saber do meu desencontro com Zezinho. E esse 

mistério me seria revelado somente anos mais tarde.

– Eu apenas me esforço, seu Jaime, por esse motivo quero 

lhe fazer um pedido!

Papai, um tanto desconfiado, permitiu que ele falasse:

– Daniel é o melhor aluno da sala e eu tenho muita dificul-

dade! Queria pedir ao senhor que deixasse ele me ajudar com as 

lições lá no circo!
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– Eu adoraria, papai! 

– E por que lá no circo?

– Todas as tardes preparamos as brincadeiras para os espe-

táculos dos fins de semana! Se não fizermos isso, o patrão mal-

trata meus pais!

Papai se apegava nas minhas tarefas escolares para não me 

deixar fazer outra coisa, e essa era a desculpa que usava para 

não me deixar ficar com Bolota. O pedido de Cadin deixou meu 

pai incomodado e ele até tentou encontrar algum motivo para 

negar, mas a estratégia do meu amigo foi perfeita e, para minha 

alegria, ele não teve como dizer não!

– Está bem, não chegue tarde, Daniel! Ah! E levem logo o 

cachorro para a Luci!

– Vou me trocar para levá-los – disse mamãe.

– Não precisa se preocupar, o circo fica perto e estou 

acostumado! 

– Seus pais não ficam preocupados de você andar sozinho? – 

perguntou minha mãe.

– Eu digo que nunca estou sozinho, estou sempre na compa-

nhia de Deus!

Ouvindo aquilo, meu pai ficou espantado e não fez qualquer 

objeção! Em segundos, Cadin conseguiu dobrá-lo sem maiores di-

ficuldades, o que deixou mamãe admirada!

* * *

Saímos em direção ao circo e Cadin agia como Farofinha, 

brincando com Bolota, que parecia entendê-lo. No trajeto, procu-

rei agradecer e outra novidade me deixaria atônito:
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– Obrigado por convencer meu pai a me deixar ir com você 

ao circo!

– Ora, preciso mesmo de ajuda, depois ainda temos uma 

missão para ser cumprida hoje!

– Missão? Que missão?

– Ah! É mesmo, me esqueci de te falar... 

Sem completar a frase, Cadin continuou brincando com 

Bolota até chegarmos à nova morada do meu cãozinho. Dona 

Neide recebeu Bolota com carinho, o que nos deixou felizes. Nos 

anos 1970 não havia ainda “pets shop”, surgido no Brasil somen-

te a partir da década de 1980. Naquela época, os insumos para 

animais eram vendidos em avícolas. Dona Neide comprou a casi-

nha de madeira na loja do Nilo japonês e foi uma demonstração 

de atenção e amor à Bolota!
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QUiNzE

vENCENDO O mAL!

Chegamos ao circo por volta das quinze horas. Os ensaios come-

çavam geralmente às catorze horas, e Cadin chegou atrasado. 

Senti a mesma sensação da estreia ao pisar no circo que me fas-

cinava, porém, a partir daquele dia eu começaria a mudar meu 

pensamento. Estávamos na parte dos fundos, onde ficavam os 

animais, quando ouvimos vozes que vinham do picadeiro. Cadin 

me fez um sinal para que fizéssemos silêncio! Passamos por bai-

xo da lona, exatamente na arquibancada onde me escondi no sá-

bado. Em menos de uma semana estava eu novamente debaixo 

daquela arquibancada onde conheci meu novo amigo, só que des-

ta vez a cena que presenciei me deixou muito triste. Sentados 

no picadeiro, os pais de Cadin, dona Rute e seu Samuel, ouviam 

resignados os impropérios proferidos pelo senhor Mário Dantas, 

que segurava uma garrafa de cachaça!

– Seus idiotas, palhaços sem graça! E querem receber salá-

rios. Onde está o moleque? – questionava seu Dantas.

– Eu já disse, seu Dantas, ele está estudando com um amigo 

e deve estar chegando – falou dona Rute.

– Se ele não chegar em um minuto vocês podem pegar suas 

tralhas e darem o fora!

– Seu Dantas, pode deixar que no sábado faremos um gran-

de espetáculo, se Deus quiser! – repondeu seu Samuel.
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– Preciso aumentar o público, vocês precisam fazer esse 

povo dar risada!

– Deus há de mudar essa situação! Tenha fé, seu Dantas! – 

pediu dona Rute.

– E por falar nisso, já avisei que aqui é um circo e não uma 

igreja!

Fatos como esse não podem ser generalizados, porém a ver-

dade é que as lonas do circo escondem uma realidade cruel que 

merece atenção, principalmente quanto às condições de vida da-

queles que se dedicam a levar alegria a tantas crianças.

* * *

Pela primeira vez senti Cadin inseguro, quase não conse-

guia ouvi-lo. Apurei meus ouvidos para não perder a oportunida-

de enquanto ele se lançou ao chão falando:

– Senhor meu, sei que não mereço atenção maior de Ti, pois 

tanto me Tens dado, mas não peço por mim e, sim, por meus 

pais, que são Teus filhos e servos! Meu Deus, Tu és o meu guia e 

meu refúgio, minha paz e meu cajado, Tu és a chave de todas as 

portas, o caminho, a verdade e a vida em Cristo Jesus. O Alfa e o 

Ômega, o princípio e o fim para sempre. Tu és o único merecedor 

de toda honra e glória. Aquele em quem me comprazo é digno de 

todo o meu louvor. Tu és o meu alento nas horas difíceis e meu 

riso na alegria, a luz dos meus olhos a me guiar nas trevas e o 

amor longânimo que nos conduz à eternidade. Por esse motivo, 

Te peço, Senhor, que me capacite nesta hora e envie seus anjos 

para acalmar seu Dantas, Amém! 

 O momento era de grande aflição, mas a intimidade de 

Cadin com Deus me deixou sem palavras, por esse motivo só ob-

servei! Cadin pareceu confiante e me pediu que ficasse ali sob o 
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calor da arquibancada. Sem demonstrar medo, ele esperou que 

seu Dantas se acalmasse. Em seguida, respirou fundo e partiu 

em sua direção:

– A benção, mãe! Benção, pai! Seu Dantas, desculpe a demo-

ra, mas tenho ótimas notícias!

– Olha aqui, moleque...

Antes de lançar outro de seus palavrões, Cadin o interrompeu:

– Calma, seu Dantas. O senhor não vai acreditar, consegui 

falar com a direção da escola e vamos fazer uma promoção para 

os alunos em nossos espetáculos! Foi por isso que me atrasei. 

O velho ficou confuso com o que ouviu:

– Que conversa é essa, moleque?

– É isso o que o senhor ouviu, a promoção é a seguinte: fa-

remos sorteio de alguns ingressos para o fim de semana incenti-

vando os alunos. Os professores vão pedir trabalhos e redações 

sobre os espetáculos e, com isso, virão mais alunos, que trarão 

outras pessoas, e assim por diante... é simples!

Embora estivesse sob o efeito do álcool, seu Dantas parece 

que gostou da promoção feita por Cadin:

– Olha aqui, moleque, se não der certo você vai me pagar 

caro...

Tremi ao ouvir aquilo, enquanto Cadin parecia certo do que 

falava, embora a situação fosse delicada.

– Pode deixar, seu Dantas, inclusive inventei a nova brinca-

deira do espetáculo de sábado!

– É bom mesmo, por que esses dois aí já estão velhos e não 

têm mais graça nenhuma! 
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– Calma, patrão! A idade não nos torna inúteis, e sim mais 

experientes. Veja que o senhor é mais velho que meus pais e está 

em plena forma! Além do mais, eles me ajudam nas brincadeiras...

Para mim a única forma que possuía aquele velho era a de 

um barril de cachaça, e eu estava aprendendo com meu amigo a 

ser mais tolerante com os pobres de espírito! Não imaginei que 

Cadin fosse dizer aquilo ao velho e seu tom de voz foi magistral:

– Inclusive, chamei um amigo que vai me ajudar na divul-

gação lá na escola. 

– Eu já te falei que não quero outros moleques por aqui...

Como a situação estivesse sob controle, Cadin me chamou:

– Calma, seu Dantas! Daniel, Daniel! Pode aparecer!

Deixei a arquibancada torcendo para nunca mais ter de vol-

tar ali. O calor das lonas naquele lugar era insuportável. Sob os 

olhares de seu Dantas fui até o picadeiro onde Cadin me deu uma 

piscada como a me tranquilizar:

– Papai, mamãe, seu Dantas, esse é meu amigo Daniel!

– Muito prazer, seu Dantas!

– Então você vai ajudar na promoção da escola?

– Sim, Cadin precisa de minha ajuda e tenho certeza de que 

vai ser um grande sucesso...

Cadin ficou feliz com minha postura, pois se esqueceu de me 

avisar que apresentou a promoção do circo à direção da escola. 

Eu, na prática, acabei me valendo do exemplo do amor maior. 

Depois, ele me explicou que conseguiu apoio da direção da escola, 

que se prontificou a informar aos alunos de todas as séries e que 

minha ajuda seria realmente importante. As coisas ficaram mais 
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tranquilas. Seu Dantas se retirou para seu trailer, onde dormiu 

até o outro dia em razão dos efeitos funestos da bebida. Cadin 

preparou as brincadeiras para o fim de semana; verifiquei que 

sua criatividade era espantosa. Não podemos esquecer que ele só 

tinha sete anos, e era evidente que o circo Juanito dependia da 

genialidade dele!

* * *

Quando terminou o ensaio, Cadin me contou o drama vivido 

por seu Dantas e sua esposa Ana Clara, o que amenizou a péssi-

ma impressão que tive inicialmente: 

– Quando se casaram, seu Dantas estava com quarenta e 

cinco anos e, ela, apenas vinte e três. Ana Clara era a principal 

equilibrista do circo e no dia do acidente estava com trinta e oito 

anos. Depois que ela partiu, seu Dantas caiu em profunda de-

pressão, lançando-se à bebida.

– Acidente? Mas, o que foi que aconteceu, Cadin?

– Em um ensaio ela arriscou a travessia pelo cabo de aço, 

mas haviam retirado à rede de proteção, quando o leão Dominique 

escapou da jaula e entrou no picadeiro, seu rugido assutou Ana 

Clara, que despencou de uma altura de vinte metros! Ela morreu 

nos braços de seu Dantas.

Cadin me contava essas coisas enquanto trocava de roupa. 

Depois, convidou-me para comer batata frita com suco de laran-

ja. O cardápio não era dos melhores e disfarcei para não decepi-

cioná-lo. Estávamos concluindo os estudos da tarde daquele dia 

quando o relógio pendurado na jaula do macaco Zequinha acu-

sava dezoito horas e o crepúsculo indicava a chegada da noite. 

Agradeci dona Rute pelo lanche e, quando pensei que voltaria 
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para minha casa, Cadin me surpreendeu novamente, manejando 

sua mochila com alguns objetos que não consegui identificar. 

– Agora vamos para nossa última e mais bela missão do dia! 

– reiterou Cadin.

– Tem certeza de que não quer que seu pai leve vocês? – per-

guntou dona Rute.

– Mamãe, eu já disse para não se preocupar porque Deus 

está sempre comigo, além do que somos pequenos e vamos fazer 

menos peso ao Jasmim! 

Eu não compreendia o que falavam, até que Cadin me levou 

aos fundos do circo onde ficavam os animais. Eu nunca tinha su-

bido em um cavalo antes, mas como sempre tem a primeira vez... 

Aquela foi uma aventura simplesmente fascinante e meu amigo 

Cadin me ajudou a subir na sela. Pensei que veria outro diálo-

go como fez com a flor e a boneca, mas o cavalo só relinchava. 

Quando o animal empreendeu velocidade, senti como se estives-

se voando e isso me fez esquecer de perguntar onde estávamos 

indo.



O CirCO dO PalhaçO Sem Graça

68

DEzEssEis

O AmOR É CONTAGiOsO!

O galope me deixou tão maravilhado que não percebi que toma-

mos a direção do centro da cidade. Depois de meia hora, Cadin 

puxou as rédeas com força, o que fez Jasmim fazer uma parada 

brusca que quase me fez sair voando de verdade. Estacionamos 

em frente a um prédio branco, com um letreiro na fachada cuja 

inicial eu não conseguia identificar, pois ainda estávamos na li-

ção da letra “C”. Cadin me ajudou a descer da sela e percebeu 

minha confusão:

– Você ainda não adivinhou o que vamos fazer?

Ele fazia supense quando uma ambulância subiu uma ram-

pa com o giroflex ligado; no vidro traseiro trazia uma cruz estam-

pada em vermelho. Voltei a olhar a pintura da fachada do prédio 

e Cadin disse que a inicial do letreiro se chamava agá (H) e seria 

da palavra Hospital... Na mesma hora gritei:

– Luci!

A outra missão da noite seria ver Luci. Cadin acabou me fa-

zendo um favor que jamais terei como pagar, ver Luci em um mo-

mento tão dificil era o maior desejo do meu coração. Chegamos à 

recepção onde Cadin perguntou o número do quarto onde estava 

Luci. A atendente contratada, naquela semana, estranhou duas 

crianças fazendo visita naquele horário, mas o menino sempre 

surpreendia:
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– Boa noite, somos amigos de Luci e viemos visitá-la!

A moça discou um ramal pedindo ajuda. A enfermeira-che-

fe, muito simpática, aproximou-se sorrindo:

– Boa noite, meu palhaço preferido! – disse dona Sara.

– Boa noite, dona Sara, eu já estava com saudades! 

Eu não podia crer, a enfermeira Sara conhecia Cadin!

– Eu também, Cadin. E quem é esse menino lindo? Seu 

amigo?

– É sim, dona Sara, ele se chama Daniel, mas pode chamá-

-lo de Dani!

– Muito prazer, Dani, e quem vocês querem alegrar esta 

noite?

– Nossa amiga Luci está internada e viemos visitá-la.

– Já entendi, daí você aproveitou para trazer o palhaço 

Farofinha...

– A senhora sabe que faço isso com alegria!

Dona Saraleu um papel da prancheta e seu semblante era 

de preocupação. Depois de alguns segundos, entrou no balcão 

da recepção consultando uma lista sem dizer nenhuma pala-

vra. Cadin retirava de sua mochila uma peruca colorida, um na-

riz vermelho, bastões de tintas e um par de sapatos gigantes! 

Naquele momento descobri a melhor face de Cadin: sempre que 

o circo chegava à cidade ele levava Farofinha ao hospital para 

fazer a alegria das crianças! Nos anos 1990, Wellington Nogueira 

criou a ONG Doutores da Alegria, que me fez lembrar de Cadin. 

O menino nos anos 1970 fazia exatamente o que os doutores da 

alegria fazem hoje: levava alegria para as crianças internadas 
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nos hospitais! Parece que usaram Cadin como fonte inspirado-

ra, já que ele fazia esse trabalho de forma lindamente anônima. 

Impossível não recordar mamãe contando suas histórias ao apa-

gar as luzes. Sentada em sua poltrona no canto da sala, buscava 

enxergar as minúsculas letras com o ambiente iluminado pela 

luz de uma vela, nos dizendo com voz firme: 

– Quando você der ajuda, que sua mão esquerda não saiba 

o que está fazendo a direita, de forma que você preste sua ajuda 

em segredo. Deus vê o que é feito em segredo e o recompensará! 

* * *

A enfermeira Sara localizou o nome de Luci e nos indicou o 

quarto 233, no segundo andar. Antes, ajudei Cadin com o figu-

rino e, em poucos minutos, estávamos diante do palhacinho! À 

frente do quarto meu coração acelerou quando Cadin pediu para 

que apresentasse Farofinha. Só esqueceu que eu não tinha sua 

experiência, mas tomei coragem e entrei. Quando deparei com 

Luci minhas pernas tremeram! Meu Deus! Essas foram as pala-

vras que me vieram à mente quando vi seu estado. Rapidamente 

entendi por que dona Neide chorou daquele jeito. Raramente eu 

falava com Luci e só fazia isso nas poucas vezes em que ia ver 

televisão em sua casa. Ela sempre se mostrou amável, sua pele e 

cabelos claros lembravam a menina da capa da cartilha, mas, so-

bre o leito, o que vi me deixou estarrecido. Seus cabelos estavam 

ralos; os olhos fundos, com olheiras; os lábios brancos e as mãos 

trêmulas e arroxeadas. Por um acesso em seu braço passava um 

líquido amarelado, que saía de uma bolsa pendurada em uma 

haste ao lado da cama, o que nos causava má impressão. Foi 

a primeira vez que deparei com a triste realidade das crianças 

atingidas pela leucemia! Recorri a Deus para que me amparasse 

antes de pronunciar o seu nome:
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– Luci!

Luci virou a cabeça no travesseiro, abriu seus olhos com di-

ficuldade, e sussurou:

– Dani!

Minha voz embargou, mas respirei fundo e, conforme com-

binado, apresentei o palhaço Farofinha!

– Luci, trouxe um amigo para ver você, o nome dele é 

Farofinha!

Luci mirou seus olhos e abriu um sorriso, como se já sou-

besse o que iria acontecer. Farofinha entrou cantando a música 

que cantou para a boneca, mudando a palavra bonequinha para 

menininha:

– Não chora, menininha linda, que eu te achei agora, 
não chora, não chora... 

Eu vou fazer sua tristeza toda ir embora, não chora, 
não chora.

Eu vou pular e vou cair e, assim, fazer você sorrir

E ser feliz com uma bitoca bem no meu nariz.

Cadin se aproximou da cama e, movimentando as mãos, 

fez surgir um ramalhete com flores de várias cores! A cena foi 

deslumbrante e ele declamou um poema que fez Luci abrir um 

sorriso
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Luci reagiu melhor do que com os medicamentos. Nossas 

palavras de esperança fizeram a diferença.

– Querida, Luci! Não te deixes dominar pela tristeza! 

Entenda que Deus ama você como ama todas as criaturas! Ele 

tem um propósito com tudo isso! Você é uma princesa criada por 

Ele, por esse motivo, Ele jamais te abandonará. Ame-O de todo 

o seu coração, receba o sofrimento como uma oportunidade de se 

encontrar com o Pai, que a sua graça lhe será concedida! Confie 

que descerá sobre ti o Espírito Santo em 

forma de pomba e pousará sobre seu corpo, que será revigo-

rado! Acalma tua alma que o socorro te será enviado. Não tema 

que Ele estará sempre junto de ti e ainda que todos percam a fé, 

não perca a sua fé, pois um dia o seu testemunho fará muitos 

conhecerem a importância do sacrifício de seu Filho Unigênito. 

Assim manda dizer o Senhor dos Exércitos. Amém! – falou Cadin.

A pele dela ficou corada, sua voz ficou mais firme e o olhar 

voltou a brilhar. Menos abatida, ela sentiu o poder daquelas pa-

lavras; depois, pediu que a ajudássemos a se sentar para nos dar 

um abraço! Sentimos uma onda de amor invadindo aquele lugar. 

Choramos juntos, mas era um pranto de alegria, que nos trazia a 

certeza de que Deus estava presente. Luci nos agradeceu:

– Obrigada, Dani; obrigada, Farofinha! 

– Luci, Farofinha é o Ricardo da nossa sala de aula!

– Ricardo, é você?

– Sim! Mas pode me chamar de Cadin! 
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– Cadin? Que lindo! Vocês me encheram de esperança! Senti 

verdadeiramente a presença de Deus e quero que Ele permaneça 

comigo para sempre, até o último momento!

– É por esse motivo que estamos aqui, para que tenha certe-

za disso, e ainda não terminamos. Daniel tem algo muito impor-

tante para lhe dizer!

– Eu quero te dar um presente, Luci!

– Nossa... Não precisava, Dani!

– Eu sei, mas você vai amar, ele é lindinho!

– Ele? Mas, onde está o presente?

– Aí é que está a questão, Luci. Você vai ter de prometer que 

vai sarar logo se quiser brincar com o lindo cachorrinho que se 

chama Bolota!

– Eu não acredito! Um cachorrinho? E se chama Bolota!

Luci quase saiu correndo de tanta alegria, mas seu braço 

estava preso pela “mangueira”, mesmo assim me deu um beijo 

no rosto, o que fez minha face corar de vergonha. O ambiente 

ficou repleto de paz, porém uma questão me deixou preocupado: 

Luci estaria morrendo? Minha dúvida teria de aguardar, pois, 

com o avançar das horas, as visitas se encerraram. Despedimo-

nos em meio à emoção, ficando de retornar assim que possível. 

Deixamos Luci melhor do que a encontramos, mas confesso que 

não imaginava encontrá-la tão debilitada; por essa razão, ao sair 

do quarto, sentei no chão do hospital e mergulhei em prantos! 

Cadin, com sua confiança inabalável, me consolou:

– Dani! Sei o quanto é triste ver a pessoa que amamos so-

frendo, mas ela ficará boa!
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A alegria do palhacinho devolveu à Luci um céu de esperan-

ça, e as palavras de Cadin me fizeram entender que Deus tem 

um propósito para todos. Assim, me sentindo melhor, resolvemos 

voltar. 

Quando cheguei em minha casa meu pai dormia. Mamãe, 

embora preocupada com o avançado da hora, acalmou-se e ficou 

feliz quando contei sobre o trabalho que Cadin fazia no hospital. 

Em 1998, quando foi lançado o filme “Patch Adams: o amor é 

contagioso”, fui ao cinema em cinco sessões e assisti várias vezes 

esse filme na TV, pois desde a década de 1970, quando visitamos 

Luci, aprendi com Cadin que o amor realmente é contagioso!
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DEzEssETE

As LUTAs!

Jaboque e Peniel são nomes de um mesmo lugar antes e depois. 

Diz o Livro da Gênesis que havia um afluente do rio Jordão onde 

Jacó escolheu um “vau”, que é a parte rasa do rio para a travessia 

a pé. Ele transpôs o rio colocando sua família à frente com todos 

os pertences, mas teve sua vida transformada depois de passar 

por três confrontos: consigo mesmo, antes de atravessar, orou 

reconhecendo seus erros; com o próximo, deixou seu sogro para 

rever o irmão Esaú; e com Deus, foi ferido em sua coxa para lem-

brar que não pode vencer Deus! Peniel ou “lugar de confronto na 

presença de Deus”, nos ensina que mesmo quando tudo estiver 

tranquilo, sejamos vigilantes, pois as lutas virão. 

* * *

Na aula de quarta-feira, a professora Janete ensinava a li-

ção da letra “D” de dado, quando Cadin me sussurrou: 

– Dani! Algo maligno quer nos atingir! 

Não percebi se falava sério, pois sempre me surpreendia 

com suas brincadeiras e me preocupou vê-lo fechar os olhos. 

Durante o intervalo no jardim, fiquei sabendo o motivo que preo-

cupava Cadin.

– Dani! Tive um pesadelo terrível essa noite! 

– Pesadelo? Com o quê?
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– Um dragão querendo nos engolir!

– Um dragão? Mas... Eu também?

– Deus está nos avisando para nos preparar!

– E o que temos de fazer?

– Pedir a ajuda dos anjos do Senhor!

Comemos nossa merenda e decidimos voltar à sala de aula. 

No caminho, confirmei a intimidade de Cadin com Deus, pois 

nem passamos pelo buraco do muro e o dragão se revelou.

* * *

Estávamos para completar dois meses na escola e o suficien-

te para que se formassem dois grupos na sala: um dos alunos com 

base familiar, outro dos baderneiros com famílias desestrutura-

das. Edson Rossini Flores era o típico rebelde sem causa. Líder 

de sua “gangue”, todos repetentes dos últimos anos em outras 

escolas. Estava prestes a completar doze anos e tinha o dobro da 

minha altura. Fazia questão que lhe chamassem de “Ed” e em-

pregava o terror aos alunos mais fracos. Passamos pelo buraco e 

deparamos com Ed acompanhado de Miro, Nunes, Bira e Duda, 

que obedeciam às suas ordens para não se tornarem vítimas dele.

– Ah! Olha só... Não falei, pessoal? Vocês podem ver com 

seus próprios olhos que as bonecas estão se encontrando atrás do 

muro da escola! – falou Ed.

– Estávamos apenas conversando! E será melhor para você 

nos deixar em paz! – repreendeu Cadin.

Naquele tempo ainda não havia internet ou redes sociais e 

o mundo não estava globalizado. Os programas de TVs sofriam 

censura pelo regime militar e não permitiam cenas sensuais e 

picantes como nos dias de hoje. 
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Minha inocência não me permitiu entender que nossos al-

gozes colocavam em dúvida nossa opção sexual, o que tempos 

depois me seria explicado pelo próprio Cadin. Ed tentava nos 

aterrorizar para conseguir mais adeptos, porém Cadin não pare-

cia uma criança diante daquela situação. Ele não se deixou levar 

pelo medo e se manteve firme todo o tempo. Quanto a mim, não 

posso dizer o mesmo, senti um líquido quente escorrer pelas per-

nas, molhando a calça do meu uniforme! Os moleques pareciam 

abutres e começaram a formar um círculo à nossa volta buscando 

nos encurralar! Cadin percebeu meu temor.

– Então, os dois se encontram no jardim da escola... Pulam 

o muro... Por quê, bonecas? – perguntou Ed.

– Você não me conhece, Ed, e não sabe nada da minha vida 

para me acusar; e posso garantir que sei da sua vida mais do que 

você possa imaginar!

Os garotos arregalaram os olhos espantados com o tom fir-

me com que Cadin falou. Ed ergueu seu braço ameaçando meu 

amigo, que parecia um anão perto dele.

– Seu palhaço de merda, quer se meter a besta comigo? – 

vociferou Ed.

– Não estou brincando! Deus está mandando dizer que viu 

você acendendo o fogo naquela noite! – respondeu Cadin.

Ed diminuiu o tom de sua voz, chegando até a gaguejar, 

mas não queria demonstrar medo diante de seus comparsas...

– O que você está dizendo? Seu... Seu... Pirralho!

Cadin fez um movimento brusco e inopinado ao se ajoelhar, 

dando-nos um grande susto, passando a realizar uma performan-

ce dramática:
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– Obrigado, meu Deus por ter me dado essa revelação. Posso 

ver o que essa pobre alma tem feito às escondidas. O Senhor tudo 

pode e tudo vê, e essa marca de queimadura deixada em sua mão 

naquela noite é para que ele sempre se lembre disso...

Os meninos ficaram nitidamente amedrontados com a pos-

tura de Cadin. Por certo sabiam de algo relacionado à queimadu-

ra na mão esquerda de Ed, que tentou inverter a situação:

– Olha aqui, seu... moleque folgado!

Ed ergueu o menino pelo colarinho e, sem que ninguém 

percebesse, meu amigo movimentou suas mãos fazendo acender 

uma chama na ponta de seu polegar. Isso fez brilhar as pupilas 

de Ed, que em razão do susto, soltou imediatamente Cadin.

– Aparta-te de mim, você tem de se arrepender. Quem tem 

ouvidos que ouça. Cuidado! Senão serás queimado pelo próprio 

fogo! – continuou Cadin.

Parece que Deus teve misericórdia deles, pois o sinal indi-

cando o fim do intervalo soou. Os meninos só não saíram corren-

do por temer alguma represália por parte de Ed, mas ficaram 

nitidamente amedrontados com a postura de Cadin.

– Agora você escapou, nanico! Mas isso não vai ficar assim, 

me aguarde! – resmungou Ed contrariado.

Não sei se falou aquilo para manter sua liderança ou se dis-

se a verdade! O importante é que voltamos para a sala de aula 

ilesos. A professora Janete ainda não estava na sala e percebi 

o olhar irado de Ed, que parecia arquitetar alguma vingança! 

Cadin mantinha uma postura de extrema tranquilidade e nem 

parecia que há pouco havia sofrido tamanha ameaça. Minha 

curiosidade, porém, fez-me perguntar como obteve aquelas re-

velações. Cadin se agachou, fingindo amarrar o cadarço de seus 
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sapatos, mas somente para sair da visão de Ed, e começou a dar 

risadas. Eu, completamente temeroso, indaguei:

– Você está rindo? Cadin, eu estou aqui com minhas calças 

molhadas!

– Me desculpe, Dani! Deus é o dono de tudo, mas muitas 

vezes nos capacita para que façamos algo em seu nome! Por esse 

motivo, quer mesmo saber como foi?

– Claro, por favor, me conte.

– Primeiro, todo cachorro que ladra não morde! 

– Mas, como soube que Ed acendeu um fogo?

– Ele tentou esconder uma marca de queimadura em sua 

mão esquerda! 

– Mas... E daí?

– Fácil, conclui que tentou fazer alguma de suas maldades, 

mas quem se deu mal foi ele mesmo!

– E como soube que ele fez isso à noite? 

– Ah! Isso foi um chute!

– Um chute? Você, então... Não sabia de nada?

– Claro que não, mas pense comigo: quem faz maldades, 

procura se esconder para não ser visto, não é mesmo?

– É mesmo! Isso tem lógica!

– Então, a probabilidade de que tenha tentado algo durante 

a calada da noite é muito maior do que durante o dia, não acha?

– Sim...!

– Então, foi só pensar rápido, juntar tudo e falar com firmeza!
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– Mas como você acendeu o fogo em seu dedo?

– Ah! É um truque que o Nicolas me ensinou! Veja: é só 

encaixar essa capa no meu polegar! Eu sempre levo comigo para 

treinar nas horas vagas! Deus nos capacita, Dani, mas nós tam-

bém temos de ser espertos. 

Sem que ninguém notasse, Cadin colocou sua mão no bolso 

encaixando em seu polegar uma espécie de molde no formato de 

seu dedo e da mesma cor de sua pele. Ao retirar a mão do bolso, 

em movimento rápido, acendia a chama pelo atrito do dedo em 

sua coxa. Simplesmente magistral! Cadin surpreendeu a todos e 

sua ação foi digna de gargalhadas. Fazendo um trocadilho, quem 

ficou com cara de “palhaço” foram os demônios de nossa sala! 

Mas a graça durou pouco, Cadin pediu para me manter vigilante 

já que Ed ainda planejava sua vingança.
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DEzOiTO

AmOR DE mÃE É ETERNO!

Na saída da escola, me despedi de Cadin, mas não vi mamãe no 

lugar de sempre. Aguardei alguns minutos e, quando estava qua-

se desistindo de esperá-la, avistei dona Adélia, nossa vizinha e 

mãe de Zezinho.

– Daniel, sua mãe me pediu para vir buscá-lo no lugar dela, 

por essa razão vim correndo – disse dona Adélia.

– Mas... O que houve com ela?

– Parece que estava com muita dor de cabeça. 

Chegando em minha casa me despedi de dona Adélia e fui 

correndo ao quarto de mamãe. Ela estava deitada com um pano 

sobre o rosto; aproximei-me devagar:

– Oi, filho, dá só um tempinho que a mamãe já vai colocar o 

almoço. Por favor, querido, olhe seu irmão enquanto o papai não 

chega!

Ao mover o pano sobre seu rosto, vi algumas rodelas de ba-

tata em sua testa, pois diziam que melhorava as dores de cabeça.

– O que a senhora tem, mamãe?

– Dor de cabeça, filho, por esse motivo pedi para dona Adélia 

te buscar!

– Mamãe, não precisava, a senhora sabe que sei vir sozinho!
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– E você pelo menos tem quem possa te fazer companhia?

– O Betinho e o Jorge. Mas... não seria melhor a senhora ir 

ao médico, mamãe?

– Não precisa, filho, é só enxaqueca... Tomei um comprimido 

e já vou ficar boa! 

Ela se levantou para servir a mesa e seu abatimento era 

visível. Papai me pediu que ficasse em casa e, percebendo minha 

preocupação, disse que antes de voltar à empresa passaria no 

circo para avisar Cadin! Mamãe serviu a comida e voltou para 

a cama. Depois do almoço, papai levou Isaque para dormir, en-

quanto eu retirei a mesa.

– Daniel, caso seu irmão acorde, brinque com ele e deixe sua 

mãe dormir! – pediu papai.

– Está bem, papai! Por favor, o senhor avisa o Cadin que 

não vou poder estudar hoje?

– Pode deixar, meu filho. É caminho da empresa e eu o aviso!

Passei a tarde fazendo minhas lições. Por volta das dezes-

sete horas meu irmãozinho Isaque estava sentado no berço brin-

cando com a girafinha de pano “Gigi”, que ganhou do vovô Nanã. 

Nem percebi que o sol estava sumindo. Com fome, fui à cozinha 

comer algo e, ao abrir a geladeira, sua luz interna não acendeu! 

Acionei o interruptor, confirmando que não havia energia elétri-

ca! Ainda havia claridade na rua, mas em uma hora estaríamos 

na total escuridão! Mamãe dormia e, antes que Isaque começasse 

a chorar, resolvi fazer como Cadin! Ajoelhei aos pés da minha 

cama:

– Senhor, eu e meu irmão somos crianças e temos medo 

de escuro! Faça meu pai voltar logo, mas não deixa a luz voltar 
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agora, assim mamãe poderá contar uma historinha. Obrigado. 

Amém!

Ao cair da noite, meu irmãozinho Isaque resmungava em 

razão da escuridão, por esse motivo fomos buscar a claridade da 

lua no quintal. Junto ao portão, passados dez minutos, a silhueta 

de papai descia pela rua e havia alguém em sua companhia, mas 

somente quando estava perto reconheci Cadin.

– Olha quem veio comigo, Dani!

– Cadin, meu amigo, que bom que veio!

– Seu pai me disse que dona Valda não está bem, por essa 

razão resolvi vir.

– Que bom! Assim, papai poderá sentir o poder de sua 

oração!

Cadin colocava Deus no centro de tudo, vivendo o manda-

mento: “Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti 

mesmo”. Meu amigo colocava em prática o princípio do “amor ao 

próximo”, sendo que os “próximos” éramos nós. Meu pai, impac-

tado com as palavras de Cadin, procurava no escuro um fósforo 

para acender uma vela. Cadin, vendo sua dificuldade, acendeu 

seu polegar deixando papai admirado. A luz da vela iluminava o 

caminho para o quarto de mamãe, que ouviu nossos passos.

– Quem é? – questionou mamãe.

– Somos nós, Valda, você está melhor? – respondeu papai.

– Sim, mas minha cabeça ainda dói!

– Mamãe, papai trouxe Cadin para orar pela senhora!

Ela ergueu a cabeça e quando viu Cadin abriu um sorriso.
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– Cadin! Não precisa se preocupar, é apenas uma enxaque-

ca, logo vai passar!

Cadin se aproximou e a chama da vela refletiu a sombra de 

rosto com semblante preocupado. 

– Dona Valda, a senhora é uma mulher de fé, vamos orar a 

Deus para que seja curada!

Mamãe segurou a mão de Cadin e, com voz firme, disse algo 

que nos deixou preocupados:

– Cadin, peça a Deus que não me recolha agora. Meus filhos 

ainda precisam da mim.

O tom de despedida nos abateu! Papai, preocupado, falou 

com os olhos marejados:

– Querida! É só uma dor de cabeça! Logo ficará boa, não é, 

Cadin?

Cadin não respondeu e papai sutilmente enxugou uma lá-

grima que brotava pelo canto do olho! Cadin segurou as mãos de 

mamãe:

– Deus! Sei que estás vendo a aflição desses corações. A dor 

de tua serva não é sem motivação, peço que a restabeleça para 

que possamos testemunhar tua obra. Tu és poderoso. Peço que 

receba as lágrimas do seu filho Jaime, que ama sua esposa de 

todo coração, e os filhos que necessitam dos cuidados dos pais. 

Como fizeste a Ezequias acrescentando quinze anos a sua vida, 

que possas conceder muitos anos de vida a Tua serva, pois é o 

desejo do coração dela colocar os filhos no caminho que leve a Ti. 

Amém!

O silêncio indicava uma reflexão sobre aquelas palavras. 

Mamãe respirou fundo e abriu um sorriso:
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– Obrigada, Senhor, por me enviar teu anjo; a dor sumiu!

Papai ficou encantado com a prece de Cadin e o que parecia 

simples passou a preocupá-lo. Mamãe, percebendo sua aflição, 

aliviou:

– Calma, meu amor, isso é para que você creia que o Senhor 

é conosco e que somos dependentes d’Ele! Estou me sentindo 

muito bem! Agora vou tomar um banho e me trocar para servir 

o jantar que hoje será à luz de velas. Você janta com a gente, 

Cadin?

– É isso mesmo, Cadin, fique para o jantar! – pedi.

– Já que vocês insistem...

Depois do jantar, como era de costume sempre que faltava 

luz, preparamo-nos para ouvir mamãe contar suas histórias; mas 

com a presença de Cadin tudo era diferente! Antes de se despe-

dir, ele nos disse como sentiu a presença de Deus naquela noite. 

Tudo havia sido preparado para ocorrer, exatamente, daquela 

forma. Aproveitando o clima de harmonia, Cadin nos contou uma 

linda história. 

Naquela noite compreendi a grandiosidade do gesto de 

Maria. Uma jovem simples que, visitada por um anjo, disse “sim” 

para ser a mãe do Salvador! Por seu gesto, Jesus veio ao mundo 

para nos trazer seus ensinamentos! Cadin contava de forma ter-

na os momentos em que Maria colocou o filho nos braços e prepa-

rava-o para mudar a nossa história para sempre!

Depois, com a volta da energia elétrica, meu amigo nos 

abraçou e voltou para o circo deixando-nos uma linda mensagem 

que jamais esqueceremos. 
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DEzENOvE

O CAmiNHO, A vERDADE E A viDA!

Mamãe estava melhor na manhã de quinta-feira e até cantaro-

lava pela casa: 

Meu bom Deus me deu o Sol e à noite a Lua

Para iluminar os passos meus

Fez também o mar, o ar, e deu-me a chuva

Pra regar a rosa que nasceu pra mim...

– Bom dia, mamãe, parece melhor.

– Muito melhor, filho. Depois dessa noite meu coração ama-

nheceu repleto de paz!

– O papai já saiu?

– Saiu mais cedo, filho. Você precisa ver como lhe fez bem 

ouvir Cadin. 

– Que bom! Mamãe, a senhora não precisa me levar à esco-

la, ouviu?

– Eu sei, querido, você disse que já sabe o caminho...

– Saiba que adoro sua companhia, mas prefiro que a senho-

ra descanse.
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Pela primeira vez fui à escola somente na companhia de 

Betinho. Quando passei defronte à casa de Luci pedi ao céu por 

seu restabelecimento e decidi que depois da aula faria uma visita 

a meu amigo Bolota. Subindo as escadas em direção à sala de 

aulas depararei com Ed, que fingiu não me ver. Duda fixou seu 

olhar em mim e sem que Ed visse fez um sinal indicando que que-

ria falar comigo. Na sala de aula, Cadin estava em sua carteira 

debruçado sobre seus braços:

– Cadin! Você está bem?

– Estou sim, só estou com muito sono!

– Mas, por quê... Não dormiu?

– Não, quando cheguei à noite, seu Dantas estava caído no 

picadeiro!

– Mas... O que houve?

– Ficou no bar até tarde, daí já viu... estava totalmente 

embriagado! 

– Nossa! E o que você fez?

– Chamei papai e o colocamos em sua cama...

– E ele dormiu?

– Não, esperou papai sair, levantou-se irado e me deu uma 

bofetada!

– O quê? Ele agrediu você? E o que você fez?

– Esperei ele se acalmar e, quando dormiu, pedi a Deus por 

sua vida!

– Eu não acredito! Mas, ele te machucou?

– Não se preocupe, estou acostumado!
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– Como assim? Não foi a primeira vez que ele te bateu? 

– Não, mas prefiro que bata em mim do que em meus pais.

– Mas, seus pais sabem disso?

– Eles desconfiam, mas lembra da lição do amor maior? 

Prefiro não confirmar, senão eles vão querer deixar o circo, o que 

para mim seria o fim.

– Mas você não pode sofrer sozinho!

– Calma, Dani, Deus tem um propósito em tudo isso.

– Me desculpe, mas se precisar conte comigo. Ah! Quase es-

queci, Duda quer falar comigo.

– Duda? O que será? Fale com ele, Dani, mas não demonstre 

medo!

– Está bem, Cadin!

A professora Janete interrompeu nossa conversa e, acompa-

nhada da diretora, apresentou a promoção do circo para os alu-

nos. Dona Vilma chamou Cadin até a frente da sala dizendo que 

se sentia honrada em ter um artista na escola. Nesse momento, 

observei que a ira de Ed saltava aos olhos! 

* * *

No intervalo, Duda me fez um sinal para que eu fosse ao 

banheiro; eu precisava demonstrar a firmeza de Cadin. Ele ficou 

todo o tempo olhando à porta com medo que entrasse alguém:

– Daniel, me perdoe por ontem, preciso te contar uma coisa: 

Ed está preparando uma vingança contra Cadin! – falou Duda.

A porta se abriu e Duda quase desmaiou, mas se tranquilizou 

quando viu que era um menino da segunda série e continuou...
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– Ele está planejando algo, se eu descobrir o que é, vou te 

contar para que ajude Cadin!

– Mas por que está fazendo isso? Você faz parte do grupo de 

Ed, não gosta dele?

Duda ficou perturbado com a pergunta e seu silêncio confir-

mou que ele temia Ed por algo terrível que o fazia submisso, e eu 

precisava descobrir o que era. Sua atitude me fez ver que ele po-

deria se tornar um forte aliado na luta contra Ed e, com certeza, 

isso seria uma grande ajuda enviada do céu!

– Cadin! Duda me disse que Ed está planejando uma vin-

gança! – eu disse.

– Ele disse o que Ed pretende fazer?

– Não! Mas disse que quando souber irá me dizer!

– Vamos tomar cuidado! Duda está se arrependendo e o ar-

rependimento quando feito de coração movimenta até o universo! 

E isso poderá nos servir de grande ajuda contra a maldade de Ed!

Depois da aula, fomos para o circo. Cadin me pediu para 

não demonstrar o que sabia sobre seu Dantas. Dona Rute estava 

escovando Jasmim e Cadin foi direto trocar de roupa.

– Como está, dona Rute? – perguntei.

– Muito bem, Daniel! Vamos seguindo com a graça de Deus!

– E seu Samuel, como vai?

– Bem obrigada, só seu Dantas que não anda bem e o seu 

Samuel está lá dentro tentando ajudá-lo!

– Ajudá-lo? Mas o que seu Dantas tem?

– Nem acabou a ressaca de ontem e foi ao bar logo cedo.
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– Nossa! Ele está bêbado novamente?

– Você não viu nada, antes era uma vez por mês, agora é 

todo dia.

Cadin retornou com sua roupa de trabalho e me pediu:

– Dani, papai não está podendo ajudar mamãe e o serviço 

do circo está todo atrasado, por esse motivo queria saber se você 

poderia nos dar uma mãozinha, em vez de estudarmos.

– Claro, será uma honra ajudar, mas o que posso fazer? 

Passei a tarde dando água aos elefantes; jogando carne às 

feras, porém amei alimentar o macaco Zequinha. Eu lhe dava 

bananas e ele jogava a casca em mim, pensando que eu fosse seu 

novo treinador! Tudo estava bem, até que seu Dantas, saindo de 

seu trailer, cambaleante, não gostou de me ver:

– O que esse moleque está fazendo aqui? – esbravejou seu 

Mário Dantas. 

– Calma, seu Dantas, Daniel só está ajudando! – respondeu 

seu Samuel.

– Eu já falei que não quero moleques aqui!

Seu Dantas, com um semblante demoníaco, pegou o chicote 

do domador que estava pendurado na jaula do tigre e partiu para 

cima de seu Samuel. Enquanto se preparava para desferir a chi-

cotada, Cadin, de súbito, entrou na frente para proteger o pai, 

mas o velho já havia iniciado o movimento para o golpe, acertan-

do inevitavelmente as costas de Cadin, que expressou somente 

um gemido contido. Ao ouvir o estralo do chicote, seu Samuel 

empurrou seu Dantas, que caiu sobre as caixas de malabares, 

pegou o chicote de sua mão ergueu-o acima de sua cabeça para 

desferir um forte golpe, mas... Cadin gritou:
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– Não, papai!

Com o susto, seu Samuel jogou o chicote longe, sendo abra-

çado por dona Rute! Cadin, mesmo tendo recebido um forte golpe, 

correu e amparou seu Dantas para ver se o velho havia se ferido.

– O senhor se machucou, seu Dantas?

O velho, tomado pelo constrangimento, nada respondeu. 

Seu Samuel, vendo a marca deixada pelo chicote nas costas do 

filho, interveio:

– Desculpa, meu filho. Você está bem?

– Estou bem, pai, mas o senhor não poderia atingir seu 

Dantas!

– Filho, seu pai só estava querendo te proteger! – disse dona 

Rute.

– Eu sei, mamãe, mas não se esqueça: quem faz uso da espa-

da, pela espada será morto. Não devemos pagar o mal com o mal! 

Dani, me ajude a levá-lo para o trailer!

Com sacrifício, o levamos para o trailer. Cadin pegou uma 

vasilha com água e com carinho de filho fez compressas em seu 

Dantas, que, atônito diante da conduta do menino, não resistiu e 

começou a chorar! 

– Por que você está fazendo isso, se eu o agredi?

– Não se preocupe, seu Dantas, o senhor não fez por mal, 

mas precisa parar com a bebida. O circo precisa muito do senhor!

– O circo... Ele acabou com a minha vida...

– Isso não é verdade, seu Dantas, o senhor ainda não se 

conformou com a partida de Ana Clara!

– Deus não podia ter feito isso comigo!
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– Deus, na verdade, foi quem movimentou o universo para que 

o senhor a conhecesse e lhe concedeu quinze anos na companhia de 

Ana Clara. Isso é um presente que Ele lhe deu.

– Mas, Ele a tirou de mim!

– A vida não nos pertence, ela pertence a Deus. Ele nos dá 

e nos tira quando bem entender, e o senhor, se fizer por merecer, 

poderá revê-la. Basta crer nisso e seguir o caminho certo!

– Como poderei revê-la? Por favor, me diga como.

– O senhor faria tudo para revê-la, não é?

– Sim, eu daria minha vida por isso!

– Então, seu Dantas, foi isso que o filho d’Ele fez por nós!

– O filho?

– Sim! Ele doou sua vida para que possamos entrar na casa 

de seu Pai!

– Jesus? 

– Seu Dantas, Ele é o caminho, a verdade e a vida, só assim 

iremos para onde está Ana Clara.

– E como você pode afirmar que minha Ana Clara está lá?

– Foi Ana Clara que me ensinou a amar a Deus sobre todas 

as coisas, e Ele mandou seu filho para, através de seu sacrifício, 

nos permitir o reencontro! 

Seu Dantas, refletindo sobre as palavras de Cadin, fechou 

seus olhos. Aos poucos, foi se acalmando e em minutos ouvimos 

seu ronco, confirmando que havia adormecido. As palavras de 

Cadin tocaram seu coração, que necessitava encontrar a verdade!
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viNTE

O AmOR mUDA O RUmO DAs COisAs!

Estávamos sentados nos degraus do trailer de seu Dantas quan-

do dona Rute nos trouxe uma cesta com lanches e suco de me-

lancia. Cadin esperava seu Dantas acordar para dar a notícia da 

promoção que fizeram na escola e aproveitei para aprender um 

pouco mais:

– Por que você pediu para Deus conceder anos de vida à 

minha mãe? Ela vai morrer? – eu perguntei. 

– Dani, tudo tem sua hora, há hora de nascer e de morrer!

– Então... Mamãe vai morrer?

– Todos nós vamos morrer, mas só Deus sabe quando!

– Eu fico muito triste com tudo isso, Cadin! Luci, mamãe, 

seu Dantas... 

– Se todos entregassem sua vida nas mãos de Deus, tudo 

seria mais fácil!

– Mas por que Ele permite tantas coisas ruins?

– Deus é amor! Mas as pessoas só lembram que Ele existe 

quando estão sofrendo.

– É verdade que seu Dantas poderá rever Ana Clara?

– Claro! Jesus derrotou a morte, resistiu às tentações e nos 

permitiu uma vida eterna!
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– E quem poderá viver essa... Vida eterna?

– Todos que crerem na salvação pela cruz de Jesus.

– Então, para podermos entrar no seu Reino, temos de crer 

nisso?

– Isso mesmo! Aceitar que Jesus nos permitiu isso através 

de seu sacrifício!

De repente, me dei conta de que fazia algum tempo que não 

ouvia o ronco de seu Dantas. Preparava-me para fazer outra per-

gunta quando ouvimos o velho chamar:

– Ricardo!

– Seu Dantas! O senhor está melhor?

– Sim! Ouvi vocês conversando, me desculpe se o machuquei.

– Não se preocupe! O senhor não estava bem! Tenho uma 

ótima notícia!

– Espero que seja boa mesmo!

– Dona Vilma, diretora da nossa escola, passou de sala em 

sala e apresentou a promoção aos alunos! Sábado teremos casa 

cheia!

– Eu queria lhe agradecer por tudo que tem feito por mim!

– Que nada, seu Dantas! Amamos o circo e queremos vê-lo 

cheio!

– Não falo do circo! Mas da esperança de poder rever Ana 

Clara!

– Eu sei! É só o senhor crer que isso será possível! 
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Antes que eu saísse vi seu Dantas segurando o braço de 

Cadin com carinho, mas meu tempo havia se esgotado e tive de 

interromper:

– Cadin! Desculpe, mas tenho de ir!

– É mesmo? Ah! Eu estava me esquecendo, amanhã temos 

aula.

– Sim! Até logo, seu Dantas!

– Garoto, me perdoe por tudo! 

– Que nada, seu Dantas, Cadin tem razão! Fique com Deus!

– Venha ao espetáculo sábado, seu ingresso está garantido. 

Ah! E com direito à pipoca.

– Está vendo, Dani, não disse que seu Dantas tem um cora-

ção de ouro? – falou Cadin.

O velho estava diferente depois de tudo. Até minha antipa-

tia e meus conceitos mudaram entendendo que seu inconformis-

mo tinha como causa o amor pela esposa e a dor da separação. 

Ele passou a refletir sobre as palavras de Cadin entendendo que 

o melhor seria seguir aquele caminho. Enfim! O que havia co-

meçado mal, acabou bem! Tudo por causa da sabedoria de meu 

amigo.

Eu desejava passar na casa de Luci e apressei meu passo! 

As palavras de Cadin ficaram impregnadas em minha mente, 

sua forma de falar nos deixava reflexivo, as lições eram verdadei-

ras obras de conhecimento para mudar nossa vida!

* * *

Toquei a campainha e dona Neide saiu para me atender. 

Assim que me identificou, abriu um sorriso, como a dizer: “Que 
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Bom!”. Olhou para ver se eu estava sozinho, por certo esperava 

que Cadin estivesse comigo, por essa razão me antecipei:

– Boa noite, dona Neide, Cadin não pôde vir, pois acabamos 

de fazer nossas tarefas da escola.

– Ah! Que pena, eu amei Cadin e sou grata a você por tê-lo 

trazido.

– Não por isso, dona Neide, Luci é especial e merece nosso 

carinho!

– Obrigada, com Cadin as coisas mudaram totalmente, es-

tamos confiantes para lutar por Luci.

Dona Neide falava quando a porta se abriu! Bolota veio em 

minha direção! Sua alegria era contagiante, ele pulava, latia e 

tentava morder minhas mãos, demonstrando saudade.

– Filho! Eu sei que sente saudade de seu cãozinho, por essa 

razão sempre que quiser, venha vê-lo!

– Sim, dona Neide, a senhora é muito boa e quando Luci 

sair do hospital, virei todos os dias para ajudá-la com as lições e 

aproveito para ver Bolota!

– Daniel! Deus tem me falado ao coração que minha filha 

será curada! Deus permitirá a realização do nosso sonho de vê-la 

conhecer alguém que a ama de verdade e construa uma família! 

Ao dizer isso, olhou dentro dos meus olhos, o que me fez sen-

tir vontade de pular de alegria, pois parecia que falava de mim. 

A cautela, porém, me fez pensar: “Poderia ser outra pessoa”. Meu 

coração ficou fora de ritmo, eu precisava me acalmar para conti-

nuar a conversa:
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– Sabe, dona Neide, aprendi muitas lições com Cadin e uma 

delas é que precisamos saber que existe um lugar preparado 

para nós.

– Eu sei, Dani! Queremos chegar lá para viver na presença 

do Pai e a saúde de Luci está sendo uma prova de nossa fé.

– É verdade, temos de ter fé para um dia chegar lá. 

– E temos de fazer o melhor de nós para agradar ao Pai!

– E a senhora, acha que Luci está melhor?

– Você não imagina o que os médicos disseram!

– O quê?

– Logo depois que vocês saíram, os médicos disseram que 

na manhã seguinte fariam outro exame para verificar o nível de 

plaquetas.

– E o que aconteceu?

– Os médicos ficaram perplexos, sem entender! As pla-

quetas haviam subido cerca de vinte por cento, sem nenhuma 

explicação!

– Nossa! A senhora acha que foi um milagre?

– Deus opera milagres, e minha filha precisa estar melhor 

para um transplante. Deus usou Cadin como instrumento!

– E já conseguiram o doador?

– Tive um sonho essa noite! Daniel, você não vai acreditar!

– Um sonho? A senhora pode me contar?

– Vi uma bola de fogo em direção ao quarto de Luci e quando 

a chama se apagou saíram pessoas do meio da fumaça. De repen-

te, Luci se levantou sorrindo.
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– Mas, o que isso quer dizer?

– Deus está providenciando um doador para salvar minha 

filha e, em breve, isso ocorrerá! 

A conversa me deixou feliz, dona Neide estava confiante, 

Bolota queria brincar quando perguntei a hora e vi que já pas-

sava das sete! Despedi-me dizendo que estaria orando por Luci. 

Dona Neide agradeceu o carinho que estávamos dispensando à 

filha e me deu um abraço que me fez ter a certeza de que, mo-

mentos antes, se referia a mim.
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viNTE E Um

QUE CAmiNHO TOmAR!

Diz o ditado popular que todos os caminhos nos levam a Deus. 

Por muito tempo achei que isso fosse verdade, mas temos de to-

mar muito cuidado, pois os caminhos que o mundo nos oferece 

tentam nos afastar d’Ele!

Tarde da noite passei pelo quarto e mamãe estava deitada. 

Papai tentava fazer meu irmão dormir, quando percebi seu sem-

blante diferente. Havia algo que não conseguia decifrar. Preferi 

deixá-lo com suas reflexões, apaguei a luz do quarto deixando 

somente a claridade que vinha da sala. Meu coração, aflito, me 

fez ajoelhar e orar:

Senhor Deus, obrigado pelo que tem feito por minha famí-

lia, por ter me dado a companhia de Cadin. Por favor, que o co-

ração de Duda possa ser visitado por seus anjos e que ele seja 

preenchido de arrependimento, que possa nos ajudar a impedir 

que Ed faça algum mal ao meu amigo. Amém!

Ao abrir os olhos, tomei um susto! Vi uma silhueta na porta, 

que depois de alguns segundos, quando minha visão se adequou 

ao ambiente, percebi que era de meu pai com Isaque dormindo 

em seus braços. 

– Me desculpe, seu irmão dormiu e preciso colocá-lo no berço 

– falou.

– Tudo bem, papai, eu já acabei de orar!
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Papai acomodou meu irmão no berço e ficou contemplando-

-o. Pensei em dizer alguma coisa, mas preferi aguardar. Depois 

de beijar o bebê, ele se virou na minha direção:

– Filho, estive pensando... Estou muito feliz com suas 

atitudes!

Se me dessem mil oportunidades jamais arriscaria que um 

dos motivos de suas reflexões fosse eu!

– O senhor está feliz... Comigo?

– Sim, você é bom aluno, amigo e obediente!

Fiquei sem palavras, e papai continuou:

– Eu queria te pedir perdão, filho. Você gosta tanto do ca-

chorrinho e acabei te chateando.

– Pai, não se preocupe. Acabei fazendo Luci muito feliz e... 

Bolota está feliz também!

– Eu sei! Depois que Cadin esteve aqui, tenho pensado mui-

to em Deus!

– Que bom, papai. Mamãe ficará feliz, ela espera muito por 

isso!

– Eu sei, filho, fiquei muito preocupado com sua mãe e o 

medo de...

– O medo de perdê-la, não é?

– Isso mesmo! Como sabe?

– O patrão de Cadin é uma pessoa amargurada pela morte 

de sua esposa. Ela era a equilibrista do circo e acabou caindo do 

cabo de aço!
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– Nossa! Que coisa terrível!

– É! Cadin disse que há a hora certa para nascer e morrer, 

mas só Deus sabe esse tempo! 

– Eu nunca tinha me dado conta do quanto amo sua mãe, e 

imaginar a vida sem ela... 

– Então, pai! Vamos procurar viver uma vida melhor!

– Está bem, filho! Mas agora você tem de dormir, boa noite!

– Benção, papai!

– Durma com Deus, meu filho!

– O senhor também, durma com Ele!

Adormeci entre a alegria de saber que meu pai estava ávido 

para conhecer a Deus e a preocupação de que Ed ainda estava a 

serviço do mal!

* * *

Sexta-feira eu estava no pátio aguardando o sinal para a 

formação da fila quando olhei ao redor e não avistei Cadin. Isso 

não seria problema, porém, quando olhei para trás Ed me obser-

vava. Senti-me inseguro sem a companhia de Cadin, na verdade 

comecei a me preocupar com o que teria acontecido com ele. Ed 

teria alguma coisa a ver com sua ausência? Minha visão perifé-

rica mostrava que Ed falava com Miro e Nunes, se referindo a 

mim. Durante a aula pedi a Deus que me enviasse seus anjos de 

proteção, pois a ausência de Cadin poderia ser um gancho para 

os “demônios” da minha sala. Fiz como Cadin me ensinou. Pedi 

ajuda e proteção do céu e, aos poucos, as ideias foram surgindo. 

Para minha segurança, resolvi que durante o intervalo ficaria 

em frente à lanchonete onde os alunos brincavam e os serventes 

estavam sempre por perto. Ao sinal do intervalo, desci conforme 
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planejei e fiquei na companhia de minha amiga Creusa. Para 

meu azar, os algozes chegaram. Enquanto Nunes distraía a me-

nina, Miro veio perto do meu ouvido e disse:

– Olha aqui, cadê sua amiguinha?

– Se você pensa que tenho medo de você, está muito 

enganado!

– Cala sua boca! Fique sabendo que estamos de olho em 

você, moleque.

– Não sei, por quê? Não fiz nada para você...

– Exatamente, você ainda não fez, mas vai fazer...

– O que vocês fizeram com Cadin?

– Ainda nada, mas fique certo de que ele vai ter o que merece!

– Acho bom pensarem bem, pois irão pagar muito caro!

– Isso é o que vamos ver!

– Se eu fosse você não pagaria para ver!

Ele me deu um empurrão quase imperceptível e se foi. 

Comecei a perceber que não havia unidade no grupo. Miro e 

Nunes estavam com Ed, mas os irmãos Duda e Ubiratan eram 

forçados a obedecê-los por algum motivo macabro. Pensei em fa-

lar com Duda, mas achei arriscado, pedi a Betinho que avisasse 

mamãe, pois iria ao circo falar com Cadin.

Estava chegando ao circo e, por coincidência, avistei seu 

Chico, o domador de leões, estacionando a caminhonete onde es-

tavam Cadin, seu Samuel e seu Dantas.

– Boa tarde, seu Dantas, boa tarde, seu Samuel, boa tarde, 

seu Chico!
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– Cadin, peça pra servir um lanche ao menino, vou me dei-

tar, pois não me sinto bem – falou seu Mário Dantas.

Ele tentou minimizar o dia anterior e eu queria saber por 

que Cadin havia faltado na aula:

– Cadin, o que houve? Por que faltou à aula?

– Ontem, depois que você foi embora, seu Dantas me pediu 

que chamasse meus pais.

– E daí?

– Disse que precisava me levar à cidade para regularizar 

um documento, pois sou menor de idade e trabalho no circo. Não 

entendi nada.

– E o que seria isso?

– Não sei, pela manhã pediu à mamãe para pegar meu re-

gistro de nascimento e partimos.

– E onde vocês foram?

– Lá no centro da cidade.

– Estranho! Em que lugar vocês foram?

– Não sei, tinha muita gente. De vez em quando um funcio-

nário gritava o nome de alguém.

– E o que esse funcionário fazia?

– Preenchia papéis em uma máquina de escrever. 

– Mas você não sabe o nome do lugar? Não seria a Prefeitura?

– Seu Chico me falou o nome do lugar, mas não prestei 

atenção.

– Desculpe insistir, Cadin, mas como isso terminou?
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– Seu Dantas foi ao balcão, falou com um funcionário, que 

perguntou meu nome e minha idade.

– Seu pai não fez nada?

– Não, o moço preencheu um papel na máquina e deu ao seu 

Dantas. 

– Mas o que foi que fizeram? Você não perguntou?

– Seu Dantas parecia feliz e achamos melhor ficar em 

silêncio!

Seu Dantas mudou muito depois do que aconteceu e minha 

curiosidade ficou aguçada. O que teria feito? Cadin não via mal-

dade nas pessoas, mas eu desconfiava das intenções do velho. 

Cadin me perguntou como tinha sido a aula, ao que respondi que 

a professora Janete ensinou a letra “D”. Na verdade, ele desejava 

saber se Ed teria feito algo de mal. Contei o que Miro me disse, 

sem demonstrar temor, o que deixou Cadin contente. Ele me pe-

diu que continuássemos perto de Deus, pois ainda sentia que o 

inimigo estava nos rondando.

Terminamos o lanche e combinamos uma nova visita à Luci 

no domingo pela manhã. Voltei para casa esperando o espetáculo 

de sábado, porém, algo inesperado mudaria nossos planos.
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viNTE E DOis

O ARREPENDimENTO!

Depois que os sábios partiram, um anjo apareceu a José em um 

“sonho” e ordenou: Levante-se! Pegue o bebê e sua mãe e fujam 

para o Egito! Fiquem lá até que recebam notícias. Herodes está 

perseguindo a criança e quer matá-la. O sonho é um meio utili-

zado por Deus para três finalidades: revelar profecias, encorajar 

seu povo e alertar as pessoas, como fez com José diante da amea-

ça do rei Herodes. A maior parte dos sonhos é resultado de nossa 

imaginação, decorrente do estado emocional, somado às nossas 

memórias. Para se atribuir um sonho a Deus, necessitamos de 

confirmação. Esses sonhos, porém, nunca poderão ser contrários 

aos seus princípios.

Às quatro da manhã pulei da cama. O sonho que tive, ou 

melhor, o pesadelo, me deixou abalado: Cadin desfalecido era 

carregado por pessoas com roupas estranhas. Muitos gritavam 

e corriam. Fiquei com medo: isso teria relação com as ameaças 

de Ed? Seria minha imaginação? Ele estaria tramando contra a 

vida de Cadin? Estava amanhecendo e fiquei na janela vendo o 

movimento dos carros. Ouvi que alguém acordava e imaginei que 

fosse mamãe, porém, era papai que se arrumava.

– Filho! Tive um sonho que me deixou preocupado e vou 

levar sua mãe ao médico...

– Ela não melhorou, papai?
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– Melhorou, mas a dor de cabeça vai e volta e é melhor não 

perder tempo.

– O senhor disse que teve um sonho?

– Isso mesmo, eu via um hospital e entendi que temos de 

agir.

– Papai, também tive um sonho, quer dizer um pesadelo, 

que me deixou com muito medo.

– Mas, o que foi, filho?

– Ed quer prejudicar Cadin e vive fazendo ameaças. No so-

nho vi Cadin sendo carregado.

– Cadin fez algum mal a esse moleque?

– Ed tem raiva gratuita porque Cadim é bom.

– Diga a Cadin que fique atento e, se precisar, no setor de 

segurança da empresa mantemos contato direto com o comando 

da polícia.

Depois da visita de Cadin, papai passou a falar mansamen-

te comigo, seu íntimo verdadeiramente estava mudando; assim, 

passei a ter mais confiança para abrir meu coração:

– Está bem papai, hoje é o dia do espetáculo no circo, lem-

bra? Seu Dantas me deu os ingressos.

– Fique tranquilo, espero voltar rápido.

– Ah! Pai, o senhor poderia ir até o quarto de Luci e dizer 

que mandei um...

– Um beijo?

– É, pode ser.
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– Não precisa ficar encabulado, filho, nós sabemos que você 

gosta dela.

O jeito de papai me deixou feliz, senti que não falava para 

manter sua autoridade como sempre fazia. Agora, eu começava 

ter além de um pai, um amigo! Mamãe parecia bem e antes de 

sair deixou o café da manhã sobre a mesa, me deu um beijo segu-

rando meu irmão e seguiu com papai para o hospital.

O relógio indicava nove da manhã. Cansado de fazer os 

exercícios que a professora tinha passado, deixei meu caderno 

por instantes e fui até a laje. O céu estava lindo e não havia 

uma única nuvem. Fiquei muito tempo deitado sobre as telhas 

contemplando aquele azul; era magnífico pensar que tudo aquilo 

pertencia a Deus. De repente, minha atenção foi desviada, pois 

alguém gritava meu nome. Com cuidado, olhei por trás da viga 

de sustentação da caixa d’água e Ubiratan, irmão de Duda, me 

chamava no portão:

– Daniel! Daniel!

Fiquei sem saber o que fazer, porém, se não o atendesse ja-

mais saberia por que estava me procurando. Desci pelos fundos 

e segui pelo corredor lateral. Para minha segurança, pensei em 

manter certa distância do portão. Ubiratan, dos quatro segui-

dores de Ed parecia ser o mais frágil, e o tom de sua voz me fez 

perder o medo rapidamente:

– Daniel! Preciso falar com você, posso entrar?

– Claro! 

– Me desculpe, mas a situação é urgente.

– Pode falar, Bira, tem algo a ver com Cadin?
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– Sim, meu irmão pediu para vir falar com você, por esse 

motivo não fui ao circo.

– E por que Duda não veio pessoalmente?

– Ed está desconfiado, Duda tem desobedecido às suas or-

dens e tentou defender Cadin.

– Entendo, e daí?

– Ed percebeu nosso afastamento e nos deixou fora das con-

versas sobre o que está planejando.

– E... Você não sabe o que ele deseja fazer contra Cadin?

– Essa é a maior preocupação. Ele quer fazer algo terrível, 

mas nos excluiu. 

– E por que vocês estão fazendo isso? É por vingança?

– Não! Faz tempo que queremos nos livrar dele, mas... Não 

podemos!

– Por quê? O que vocês fizeram para ter de segui-lo?

– Cometemos um erro com a ajuda dele, agora somos força-

dos a fazer o que ele manda.

– Mas isso é coisa do demônio!

– Isso mesmo, Ed é o demônio em pessoa.

– E o que fizeram? Vocês se arrependerem? 

– Quando meu pai nos deixou, ficamos em situação difícil. 

Duda com onze anos, eu com dez, minha mãe nunca trabalhou, 

quase passamos fome!

– Eu me lembro dos comentários, mas o que vocês fizeram?

– Daniel, você é amigo de Cadin e queremos uma oportuni-

dade de reparar nosso erro. 
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– Prometo que não farei nada para prejudicá-lo, fique tran-

quilo, por favor, me conte tudo!

– Está bem. Foi por causa do desespero de nossa mãe que 

resolvemos fazer uma grande bobagem, por orientação e com a 

ajuda de Ed. Lembra o assalto na mercearia?

– O quê? Não! Foram vocês? Coitado do seu Joaquim!

– Espero que nos perdoe, não queríamos ver nossa mãe pas-

sando fome e fomos roubar comida. Por favor, não nos denuncie! 

Cadin não merece nossa ingratidão.

– Ingratidão? Mas por que ingratidão com Cadin?

– Certa vez, mamãe nos contou que estava acontecendo algo 

estranho. 

– Mas... O quê?

– Depois que meu pai se foi, começou a aparecer cestas de 

alimentos no alpendre lá de casa. 

– E quem estava fazendo isso?

– Por volta das duas da madrugada vimos Cadin.

– Já entendi, mas como ele soube da situação?

– O circo se instalou perto de casa, mamãe desolada foi à 

igreja ao lado do circo e Cadin estava lá. Entende por que nossa 

vergonha?

– Não se preocupe, vamos ajudá-los e os demônios ficarão 

envergonhados!

– Daniel, precisamos saber o que Ed pretende fazer contra 

Cadin!
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– Diga a Duda que fique de olhos abertos e qualquer coisa 

me avise.

Eu precisava antecipar essas novidades a Cadin, mas meus 

pais ainda não haviam retornado, assim não tive alternativa se-

não esperar. Deus estava fazendo uma grande obra por meio de 

meu amigo, por essa razão entrei no meu quarto para agradecer 

o arrependimento de Duda e Ubiratan. 
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viNTE E TRês

NADA FiCARÁ OCULTO!

Pela hora do almoço resolvi fazer um lanche, o relógio indicava 

duas horas da tarde quando papai surgiu segurando meu irmão 

nos braços. Depois de colocar Isaque no berço, foi ao seu quarto:

– Papai, onde está mamãe?

– Os médicos acharam melhor fazer exames. Você comeu, 

filho?

– Comi, sim, e os médicos ainda não sabem o que mamãe 

tem?

– Ainda não, filho, os médicos querem investigar.

Não fiquei feliz com aquela notícia, mas preferi não demons-

trar, pois, com certeza, papai estava muito triste.

– Vou voltar ao hospital e podemos subir juntos, daí você 

fica no circo. 

Enquanto falava, papai colocava peças de roupas em uma 

bolsa.

– Mas o senhor ficou de levar meu irmão ao circo, lembra?

– Só vou levar as roupas para sua mãe, depois te encontro 

no circo, está bem?

– Está bem, diga à mamãe que estou com saudades dela!
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– Eu direi, filho. Ah! Eu ia me esquecendo, nós visitamos 

Luci!

– E como ela está?

– Pareceu bem confiante. Ela ficou feliz com a visita que 

fizeram e disse que adorou o presente.

– Não falei, pai, ela vai amar o Bolota.

– Pelo modo que falou, já está amando o cachorrinho.

– Está vendo, papai, como Deus nos ajuda!

Papai pendurou a bolsa em um dos ombros, pegou meu ir-

mão e saímos. Ele seguiu em direção ao hospital, enquanto corri 

para contar a Cadin sobre a conversa com Ubiratan. 

* * *

A tranquilidade no circo durante os dias da semana desapa-

recia por completo aos sábados. Com os espetáculos aumentava 

a movimentação dos artistas e havia um clima de muita alegria. 

Os equilibristas treinavam em um canto, os domadores prepa-

ravam as feras, os trapezistas faziam aquecimento, e o mágico, 

Nicolas Senna, arrumava seu fraque. Cadin acertava com seus 

pais os últimos detalhes da cena que ensaiaram na semana e, 

quando me viu, interrompeu a conversa:

– Daniel, hoje é um grande dia e com casa cheia! E você vai 

assistir tudo por trás das cortinas.

– Obrigado, Cadin, isso é a realização do meu sonho!

– Eu sei, Dani. Você é um amigo maravilhoso e merece isso.

– Assim você me deixa sem graça...

– Que nada, temos de dar honra a quem merece honra.
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– Cadin, você tem de se concentrar, mas não poderia deixar 

de te contar o que aconteceu.

– Diga, meu amigo.

– O Ubiratan esteve na minha casa.

– O Bira! Ele ameaçou você?

– Não! Eles estão arrependidos, mas não conseguem se li-

vrar de Ed por causa do que fizeram.

– E o que foi que ele te contou?

– Uma coisa terrível! 

– Antes que você fale, Dani, preciso te dizer que já sei de 

tudo...

– Você... Já sabe?

– Dani, Deus não deixa nada oculto, se o arrependimento 

deles for sincero, Deus está movimentando o universo para que 

tudo seja revelado.

– Então... Eles sabem que você...

– Sim, eu os vi naquela noite! Estávamos no serviço social 

da igreja. Eu pedi ao seu Chico que me ajudasse a levar os ali-

mentos com a caminhonete.

– E... Eles viram você?

– Escutamos a sirene da polícia. Eles se assustaram, pula-

ram o muro para se esconder e eu estava em cima da caminhonete.

– É por essa razão que Ed está tentando atingir você, Cadin! 

Ele quer arrumar algo para comprometê-lo, como faz com os 

moleques!
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– Isso mesmo! Duda e Ubiratan, quando me encontravam 

na igreja, desviavam o olhar, mas sempre os tratei com amor. 

– É por essa razão que sentem vergonha!

– Naquela noite eles ficaram escondidos junto ao pé do muro 

e ouviram quando a viatura da polícia nos parou e os guardas 

perguntaram sobre o assalto à mercearia.

– E o que foi que você disse aos policiais?

– O capitão Rubens perguntou se tínhamos visto algum as-

saltante e eu respondi que não, pois eu não sabia o que os meni-

nos tinham feito!

– E você já conhecia os policiais?

– Fazemos um trabalho social na igreja toda semana. 

Levamos alimento e agasalho aos moradores de rua e sempre en-

contramos os policiais nas madrugadas; eles são nossos amigos e 

sempre nos dão cobertura.

– E por que você não denunciou os moleques?

– Pelo que está acontecendo agora, Dani. Eles precisavam 

de uma oportunidade e eu tinha certeza de que iriam se arrepen-

der. Lembra a lição do amor maior? Deus teve misericórdia deles.

– Nossa! Mas Deus não é justo? E agora, como vamos 

ajudá-los?

– O arrependimento deles chegou ao coração de Deus, que 

perdoa os contritos de coração e está colocando as coisas no de-

vido lugar!

– Como é bom ver Deus agindo, Cadin! Temos de ficar esper-

tos por causa disso. Ed ficará ainda mais furioso com você, Cadin!



Paulo alves Pereira

115

– Vamos esperar em Deus, agora, venha, vamos agradecer 

nosso Pai: Amado Deus, sabemos de Teus desígnios em favor dos 

Teus servos e pedimos com o profundo de nossas almas que re-

ceba nossa oração, a qual faço por intermédio do amor de meu 

coração. Peço que nos capacite a realizar o melhor de nós para 

alegrar essas crianças e todas as pessoas que estiverem assis-

tindo ao espetáculo que estaremos realizando para honrar o Teu 

Santo nome, e que não falte a Tua proteção contra todo o mal que 

esteja sendo planejado. Receba, Pai, o nosso melhor amor e que 

possamos exaltá-lo nesta noite e para todo o sempre. Amém!

Cadin voltou ao seu camarim enquanto eu fui ver o público 

que começava a chegar. 

A divulgação feita na escola parece que seria um sucesso. 

Faltava cerca de duas horas para começar o show no circo e mui-

ta gente estava chegando. Quando faltavam vinte minutos para 

o início do espetáculo, as arquibancadas estavam lotadas. Havia 

apenas algumas cadeiras livres na área reservada onde se sen-

taram nossas professoras e a diretora Vilma. Papai chegou com 

meu irmão e os acomodei ao lado delas. Graças à promoção, a 

lotação era completa e não havia um único assento livre. Tive de 

ajudar a colocar algumas cadeiras extras ao lado do picadeiro. Eu 

também desejava assistir ao espetáculo e, com a falta de cadei-

ras, me acomodei sobre um tambor ao lado da cortina por onde 

entravam os animais. Acabei ficando em um lugar privilegiado, 

de onde ao mesmo tempo dava para ver o picadeiro, os artistas 

atrás da cortina principal e ainda recebia uma fresca que entra-

va pela lona aberta à minha esquerda. Seu Dantas parecia feliz 

com o público que lotava o circo, mas caminhava com dificulda-

de. Ele se dirigiu ao centro do picadeiro e abriu o espetáculo, 

apresentando os malabaristas, em seguida, os trapezistas, de-
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pois, Jasmim e os cavalos adestrados, que arrancaram aplausos 

e gritos da plateia. Nessa noite, o mágico Nicolas Senna deixou 

o público encantado ao fazer desaparecer um tigre de dentro de 

uma jaula. Tudo parecia perfeito quando meu encanto foi inter-

rompido com a apresentação do cuspidor de fogo Jhonny Rivera. 

Sua apresentação me deixou inseguro, as labaredas de fogo e as 

lonas de circo não pareciam uma combinação perfeita. Percorri 

a plateia com os olhos para saber quantas pessoas estavam no 

circo, calculei por volta de mil e, apesar do sucesso da promo-

ção feita por Cadin, senti um aperto no peito, pois muitos dos 

meus amigos estavam presentes, com exceção de Luci. Antes 

que anunciassem os palhaços, olhei pela abertura da lona por 

onde entrava uma brisa deliciosa; de repente, tomei um susto: 

uma sombra caminhava em direção aos fundos do circo. Tentei 

identificar quem andava no escuro, mas minha atenção se voltou 

para seu Dantas que, não se sentindo bem, pediu ao seu amigo 

Chico que apresentasse os palhaços em seu lugar, seguindo em 

direção ao seu trailer. Minha dúvida permanecia, de quem seria 

aquela sombra? Fui ao limite da lona para tentar identificar al-

guém, mas tive de voltar correndo, pois seu Chico anunciava o 

meu show preferido: 

– Senhoras e Senhores, crianças de todo o Brasil! Respeitável 

público! Temos a honra de lhes apresentar os melhores palhaços 

do mundo: com vocês, os geniais Farofa e Farofinha!
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viNTE E QUATRO

O EsPETÁCULO DE ALEGRiA!

Eles entraram correndo, pulando, rebolando, trombando, por 

fim, cantando:

Viva o Farofa

Viva o Farofinha

Estamos aqui

Pra alegrar sua festinha

Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá

Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá

Farofa tomou à frente:

– Criançada linda do meu Brasil varonil, cor de anil, boa 

noite!

As crianças responderam:

– Boa noite!

– Farofinha, você não tem “educação”? Dê o seu cumprimen-

to para a criançada – falou Farofa.

Ah! Desculpa, Farofa... Criançada, meu cumprimento é um 

metro e setenta e oito.  
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Risos! Farofa interrompeu:

– Seu palhaço burro, você não tem nem um metro. Farofinha, 

você tem de cumprimentar as crianças com palavras doces.

Ah! Agora entendi: criançada, meu cumprimento pra vocês 

é doce de coco, doce de abóbora, doce de marmelada... 

Farofa gritou:

– Para! Farofinha... Você não tem respeito pelas crianças... 

Você tem de cumprimentar as crianças com palavras de dentro, 

Farofinha...

– Por que você não disse antes, Farofa... Com palavras de 

dentro não é, Farofa?

– Isso mesmo, Farofinha, palavras de dentro...

– Crianças, meu cumprimento é meu estômago, meu cora-

ção, meus rins, minhas tripas... 

Farofa ficou furioso:

– Cala sua boca, seu... Palhaço idiota! Você não tem “edu-

cação” ...

– Tenho sim... Você que é muito fraco, Farofa!

– Você disse que sou fraco?

– Isso mesmo, você é um palhaço muito fraco.

– Não sou! Eu sou um palhaço muito forte...

– Não é não! Aposto que você não consegue levantar uma 

cadeira em um minuto...

– Você está muito enganado, eu sou o palhaço mais forte do 

Brasil... Eu sou mais forte que o Batman, que o Tarzan, que o 

Homem Aranha...
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Farofinha pediu e as crianças gritaram: 

– Não é! Não é! Não é!

– Está vendo, até as crianças sabem que você é muito fraco...

– Então, vamos apostar... Cadê o dinheiro... Vamos casar a 

aposta...

– Está aqui o dinheiro. Pronto, está apostado... Agora, vou 

colocar uma cadeira aqui e você terá um minuto para levantá-la...

– Um minuto? Eu vou ter um minuto? Isso é muito fácil...

Farofa se preparou. Farofinha, no momento em que Farofa 

ia levantar a cadeira, rasgou um pedaço de papel sem que ele 

visse. Farofa, ao ouvir o barulho, pensou que era o fundo de sua 

calça que se rasgara.

– Crianças, vamos contar até três para ele levantar a 

cadeira.

– Um... Dois... Três... (som de papel rasgando...)

– Ai, Farofinha... Estou sentindo um ventinho aqui por bai-

xo, parece que rasguei os meus fundilhos...

– A cadeira, Farofa! Você tem de levantar a cadeira!

– É mesmo... Eu só tenho um minuto pra levantar a cadeira, 

não é, Farofinha?

Novamente, quando Farofa tentou levantar a cadeira, 

Farofinha rasgou um pedaço de papel. Farofa desconfiou e falou 

com ironia:

– Ah! Farofinha... Então eu tenho de levantar a cadeira em 

um minuto, não é?



O CirCO dO PalhaçO Sem Graça

120

– Isso mesmo, Farofa, senão as crianças vão ver que você é 

um palhaço fraco...

Farofa ameaçou levantar a cadeira novamente, mas, em vez 

disso, deu um giro para trás e flagrou Farofinha com o papel na 

mão. Começou a correria... Farofa correu atrás de Farofinha, que 

o surpreendeu: 

– Farofa! Você é mais forte, mas não é mais corajoso!

– Eu sou mais corajoso, mais forte, mais bonito... Eu sou o 

palhaço mais bonito do Brasil!

Farofinha pediu que as crianças gritassem: 

– Não é! Não é! Não é...

– Então, eu duvido que você consiga ficar aqui sozinho...

– O quê? Você duvida que eu fique aqui sozinho... Sozinho?

– Isso mesmo, sozinho!

– Então, vamos apostar...

– Vamos casar o dinheiro!

– Vamos casar. Olha aqui, está casado! Então... Pode 

contar...

– Crianças! Vamos contar... – pediu Farofinha.

– Um... Dois... Três!

Farofinha saiu de cena e Farofa ficou falando ao público, 

fingindo estar sozinho. 

– Esse Farofinha parece que não sei... Ele pensa que não 

tenho coragem de ficar aqui sozinho... Estão vendo, crianças, eu 

estou aqui sozinho e não tenho medo de nada... Eu sou mais co-

rajoso que o “Super-Homem”.
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Farofinha, com um pano branco, se disfarçou de fantasma e 

amedrontou Farofa. As crianças tentaram avisar o palhaço que o 

fantasma estava às suas costas...

– Olha o fantasma atrás de você!

– O quê? Não estou ouvindo... Atrás de mim! Tem o quê?

Farofa girou para um lado, girou para o outro, mas o fantas-

ma sempre o acompanhava nesse giro. Farofa insistiu:

– O quê vocês estão dizendo? Atrás de mim?

– Atrás de você tem um fantasma! Olha para trás... – grita-

vam as crianças.

Farofa começou a tremer! As crianças caíram na gargalha-

da. O palhaço, olhando por baixo de suas pernas, avistou o fan-

tasma. Começou a correria e o público gritou: 

– Medroso! Medroso! Medroso... 

No fim do espetáculo, Farofinha ensinou para as crianças o 

melhor remédio para o medo:

– Atenção, crianças de todo o Brasil, isso foi só uma brinca-

deira, mas não tenham medo, pois Papai do Céu sempre está do 

nosso lado. O medo só domina quem não acredita que Ele existe. 

Se você acredita no Papai do Céu e pratica sua fé, nunca sentirá 

medo. Ter fé é acreditar firmemente que o Papai do Céu tudo 

pode, mas temos de pedir nas nossas orações. Ele nos ama e de-

seja muito o nosso coração. Por essa razão, quando o medo bater 

à sua porta, você deve dizer que o Papai do Céu mandou ele ir 

embora, senão sofrerá as consequências.

Farofinha ensinava as crianças sobre como ter coragem, 

quando, por ironia, minhas pernas começaram a tremer, pois 

surgiram mais duas sombras na escuridão! Estiquei meu tronco 
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para ver melhor e o breu da noite não me permitiu identificá-las. 

Minha preocupação se multiplicou e meu coração foi a mil. O pa-

lhacinho ainda falava e o público estava eufórico. Eu precisava 

saber o que estava acontecendo do lado de fora do circo.
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viNTE E CiNCO

sOB O DOmÍNiO DO mAL!

Tentei controlar o medo, porém meus pensamentos me deixavam 

cada vez mais preocupado. Resolvi fazer uma prece como meu 

amigo sempre fazia. Na medida em que falava com Deus, minha 

mente se abria e comecei a imaginar o que estava ocorrendo do 

lado de fora, com o medo cedendo lugar ao pavor. A queimadura 

na mão de Ed, a bola de fogo no sonho de dona Neide, as labare-

das do cuspidor de fogo e as lonas do circo, somadas às sombras 

do lado de fora... Jesus! Cadin sendo carregado por bombeiros em 

meu sonho! Seria a maior vingança de Ed contra Cadin. Eu não 

tinha mais dúvidas. Ed tentaria colocar fogo no circo! Eu tinha 

de agir rapidamente. Deixando o medo de lado, corri em direção 

às sombras e não precisei andar muito, pois surgiram Duda e 

Ubiratan ofegantes e assustados:

– Daniel, depois que meu irmão falou com você, fomos até a 

casa de Miro, onde eles costumam se reunir e, sem que nos vis-

sem, ouvimos uma discussão – Duda falou.

– Mas o que falavam? 

– Estavam discutindo... Ed gritava como um louco...

– Ele quer executar seu plano agora. Nunes e Miro pediram 

para ele não fazer isso com inocentes.

– Minha suspeita está confirmada. Ed planeja colocar fogo 

no circo!
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– Isso mesmo, mas os moleques não aceitaram. Ed ficou ira-

do, perdeu o controle, xingou os dois, esmurrou a porta e prome-

teu que acabaria com todos.

– Então, estamos correndo perigo!

– Sim, seguimos Ed e vimos quando ele retirou gasolina do 

Jeep de seu pai – concordou Bira.

– Meu Deus! Ed está louco e deve estar escondido por aqui.

– Vimos que Miro e Nunes seguiram em direção ao circo – 

afirmou Duda.

– Eu vi sombras na direção do trailer do seu Dantas, podem 

ser eles...

– Avise Cadin enquanto localizamos Ed para impedi-lo des-

sa loucura... – pediu Duda.

– Vou falar com meu pai, ele poderá avisar a polícia e cha-

mar o Bombeiro...

Cadin ainda falava com o público quando acenei para que 

terminasse rapidamente. Ele entendeu minha aflição e logo ouvi 

os aplausos. Enquanto isso, corri em direção ao meu pai:

– Papai!

– O que foi, filho, por que está tão assustado?

– Lembra o moleque da escola que quer prejudicar Cadin?

– Sim, mas o que houve?

– Ele planejou colocar fogo no circo e deve estar escondido 

para executar seu plano!  

– Filho, vamos agir rápido, vou chamar os Bombeiros. Avise 

Cadin e saiam do circo rapidamente, vamos evitar pânico...
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Corri para os fundos do circo e uma luz oscilante clareava o 

ambiente. Ed, na porta do trailer de seu Dantas, segurava uma 

espécie de tocha, e os moleques tentavam convencê-lo a não fazer 

aquilo.

– Daniel, Ed jogou gasolina no trailer e está ameaçando 

atear fogo!

A situação era muito tensa quando Cadin e seus pais 

chegaram:

– O que está acontecendo?

– Ed ia colocar fogo no circo, Miro e Nunes o impediram, 

agora ele ameaça colocar fogo no trailer! – falou Bira

– Cadin, seu Dantas está lá dentro...

– Seu Dantas! 

– Ele não estava bem e vi quando saiu em direção ao trailer...

Todos tentavam entender a atitude de Ed, por esse motivo 

aqui cabe uma reflexão sobre sua vida: seu pai, Roberto Flores, 

um empresário mal relacionado no mercado era sempre visto em 

bares e casas noturnas com mulheres vulgares. Sua mãe, Elza 

Flores, por vingança, gastava o dinheiro do marido com roupas, 

sapatos e viagens. O menino rejeitado procurava contrariá-los. 

Estudou nos melhores colégios e, sempre com péssima conduta, 

acabava na escola pública. Seu pai decidiu que não pagaria mais 

escola para o filho que não desejava vencer na vida pelos estu-

dos. Aliás, Ed não tinha qualquer pretensão de vencer na vida, e 

os estudos serviam apenas para cumprir as obrigações dos pais. 

Sofreu perseguição no colégio Salesiano, pois, além de gordinho, 

tinha pintas no rosto e estava trocando os dentes. Assim, os de-

mônios daquela escola o humilhavam. Certa vez, deixaram-no so-
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mente de cueca no pátio do colégio durante o intervalo das aulas. 

No dia seguinte, foi pego com pólvora e fósforos, o que indicava 

estar tramando, já naquele tempo, algo relacionado a incêndios. 

Outros colegas relatam que seu maior trauma veio da paixão por 

uma menina de sua sala. Ela era a líder da gangue do mal no 

colégio e, além de esnobá-lo, espalhou pela escola que Ed era ho-

mossexual. Não havia um só dia em que Ed não se envolvia em 

brigas e discussões, sendo reprovado por anos. Foi aí que se mu-

dou de escola e resolveu continuar agindo no mal, impondo coisas 

pela força aos meninos com menos idade. Some-se a isso o fato 

de ter nascido em uma família sem base cristã. Seus pais viviam 

em razão dos bens materiais e nunca deram a menor atenção ao 

filho, que só queria se sentir amado. Não enxergávamos a histó-

ria de Ed, por essa razão o julgávamos de forma a desconsiderar 

suas dificuldades. Somente Cadin teve essa capacidade. Foi ele 

que percebeu a total carência de afeto que levou Ed ao desespero. 

E isso comprovava cada vez mais que meu amigo não enxergava 

com os olhos da carne, mas com a visão do espírito.

* * *

A tensão aumentava e Ed perdia totalmente o controle. Os 

meninos tentavam se aproximar de modo a possibilitar um bote. 

Ed, acuado, percebendo que os meninos preparavam uma ação 

em determinado momento, deu um grito desesperado:

– Vocês acham que estou louco? Então, é isso que vocês que-

rem? Não vou ficar sozinho! Vou para o inferno, mas vou levar 

vocês comigo!

Os meninos se aproximaram e Ed se desesperou, lançando 

a tocha ao chão que estava encharcado de gasolina, o que fez le-

vantar rapidamente uma chama que o deixou no centro do fogo. 

Os garotos saltaram para trás diante das chamas que tomaram 
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conta do trailer. A maior parte do público havia se afastado, per-

manecendo somente alguns casais que aproveitavam o romantis-

mo da noite, mas quando ouviram os gritos correram para ver o 

que estava acontecendo. Cadin, vendo que as chamas aumenta-

vam, correu em direção ao trailer. Duda tentou impedir, porém, 

Cadin, que desejava salvar seu Dantas, correu dando um salto 

e entrando pela janela. Meu impulso foi ir atrás de meu amigo, 

mas quando ameacei correr, ouvi o grito de meu pai:

– Dani! Os Bombeiros chegaram, abram espaço! 

Ouvimos o som do carro de Bombeiros. Papai abriu os por-

tões que permitiu a entrada rápida do caminhão vermelho. As 

pessoas corriam com baldes cheios d’água e lançavam sobre o 

fogo, sem sucesso. Os homens do fogo desceram rapidamente e 

me lembrei das pessoas que carregavam Cadin em meu sonho. 

Eles tinham uma agilidade incrível, esticaram a mangueira 

e em minutos dirigiam a água diretamente às chamas. Na medi-

da em que o fogo diminuía, a fumaça aumentava e se espalhava. 

Outros policiais fizeram um cordão de isolamento e tivemos de 

nos afastar. A fumaça ardia em nossos olhos e sentíamos falta 

de ar. Ed foi o primeiro a ser socorrido. Em seguida, lembrando o 

meu sonho, Cadin foi puxado pelas pernas. Depois, graças à cora-

gem dos Bombeiros, seu Dantas foi retirado de dentro do trailer. 

Ele estava inconsciente e parecia muito mal. Logo chegaram am-

bulâncias onde foram colocadas as vítimas para serem socorridas 

no hospital central. À noite, que parecia linda e romântica, trans-

formou-se em um cenário trágico e triste.
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viNTE E sEis

CERTO POR LiNHAs TORTAs!

Na vida há momentos que deixam marcas profundas, muitos de-

les abrem feridas que permanecem anos ou que às vezes nun-

ca se fecham. Meu coração foi atingido brutalmente quando ma-

mãe nos deixou em dezembro do ano 2000. O meu conforto foi 

saber que ela foi para o céu, pois fez tudo para merecê-lo. A dor 

de sua partida foi imensurável e, diante dessa realidade, só en-

contrei conforto em Deus que nos concede a vida eterna. Até os 

dias de hoje sou grato a Ele pelos trinta anos que acrescentou à 

vida de mamãe em nossa companhia, o que me permitiu retribuir 

um pouco do amor que nos dedicou, e tenho certeza de que par-

tiu feliz, pois conseguiu nos colocar no caminho que permitirá o 

reencontro.

* * *

Mamãe aguardava os exames quando percebeu que algo es-

tranho acontecia. Havia uma grande movimentação no hospital e 

o médico que deveria fazer a verificação de rotina não apareceu. 

Ela ainda não sabia do ocorrido e a chegada das vítimas do incên-

dio exigiu que todo corpo médico, enfermeiros e funcionários do 

hospital fossem mobilizados para o atendimento. Embora Cadin 

não fizesse parte da família, eu o considerava como um irmão, 

por essa razão minha alma estava combalida e não conseguia me 

manter em pé diante da situação. Papai procurava me consolar, 

dizendo que o socorro fora muito rápido e que Cadin iria se re-
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cuperar, mas eu não ficaria em paz enquanto não o visse pular e 

brincar como Farofinha.

* * *

O rescaldo começou cerca de quarenta minutos do início 
do incêndio. Tudo foi feito com agilidade e eu ainda observava a 
ação dos Bombeiros quando papai me chamou:

– Filho, seu Chico está indo para o hospital e podemos ir 
com ele.

Minha angústia era tanta que tomando a frente, num pis-
car de olhos estava sentado no banco dianteiro da caminhonete. 
Seu Chico, apesar da idade, dirigia muito bem e em trinta mi-
nutos estávamos estacionando no hospital central. No hospital, 
o ambiente estava diferente do dia em que estive lá com Cadin. 
As atendentes estavam agitadas, uma delas ligava ofegante 
para a emergência solicitando a presença de mais enfermeiros. 
Aguardávamos nossa vez quando dona Sara, a enfermeira-chefe, 
passou no corredor. Não perdendo tempo, corri até ela:

– Dona Sara, sou Daniel, amigo de Cadin, o palhaço 
Farofinha!

– Eu me lembro, como esqueceria um menino tão lindo?

Não tive tempo sequer para ficar encabulado:

– Obrigado, dona Sara, mas a senhora já soube o que 
aconteceu?

– Sim, Daniel, você não precisa ficar tão aflito.

– Dona Sara, e Cadin? Ele está bem? Eu vi meu amigo sen-
do carregado pelos Bombeiros!
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– Acabei de passar na emergência e deu para ver que o dono 
do circo e um menino preocupam, mas os médicos são competen-
tes e estão fazendo seu trabalho, fique tranquilo, Daniel.

Quando a enfermeira Sara mencionou “um menino”, meu 
coração disparou, quase saindo pela boca. Diante da minha afli-
ção, permaneci com a dúvida, seria Cadin? Tentei saber um pou-
co mais... 

– Mas, eles correm risco de morte?

– Não posso adiantar nada, pois sofreram queimaduras 
graves!

– Por favor, dona Sara, como poderei saber?

– Calma, meu filho, daqui a pouco venho trazer notícias.

– Obrigado, dona Sara! Que Deus abençoe a senhora!

A enfermeira Sara parecia tranquila demais para quem 
gostava tanto de Cadin. Depois de me acalmar, ela desapareceu 
no corredor. Aproveitando a confusão na recepção, subimos ao 
quarto de mamãe. Ela estava linda e seu semblante era de paz. 
Nem parecia que havia sofrido com as dores de cabeça. Logo que 
entramos, ela me deu uma notícia que me deixou perplexo justi-
ficando a calma de dona Sara.

– Filho! Que saudade, meu amor! Você nem sabe a surpresa 
que tive!

– Surpresa? Que surpresa?

– Sabe quem veio me visitar?

– O vovô Nanã?

– Errou!

– A titia Mariana!

– Não, filho! Tenho certeza de que você não vai adivinhar.
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– Então, quem foi mamãe?

– Seu amigo Cadin!

Senti-me confuso, pois achava que Cadin estava na emer-
gência correndo risco de morte, mas logo compreendi por que a 
enfermeira Sara demonstrava estar tão tranquila quando per-
guntei de Cadin:

– Cadin? Mas, mãe ele...

– Eu já sei de tudo... Ele me contou o que o menino tentou 
fazer... 

Papai passou meu irmão Isaque à mamãe e entrou na 
conversa:

– Realmente, Cadim é um garoto especial!

– Mamãe, nós o vimos sendo carregado pelos Bombeiros!

– Eu sei, ele desmaiou com a fumaça e está bem. Filho, eu 
quase morri de rir com Cadin.

– _Como assim, mamãe a situação é grave!

– Eu sei, querido, mas quando encontrá-lo você mesmo verá.

– E a senhora sabe para onde ele foi?

– Disse que iria ver Luci, depois, seu Dantas, mas antes 
falou que você foi um herói.

Ao tocar no nome de Luci, mamãe percebeu minha 
inquietação:

– Filho, por que você não aproveita e vai vê-la?

– Estou cheirando fumaça...

– Que nada, você está com cheiro de herói...

– Como assim, mamãe?
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– Cadin tem razão. Você me acionou rapidamente para que 
chamasse os Bombeiros...

– Mas, não era isso que eu tinha de fazer?

– Claro, Dani. Você foi um herói e ajudou a impedir a tragé-
dia. Cadin contou que o circo estava lotado e Luci já deve saber 
do que você fez.

– Nossa! Está bem, mamãe, vou ver Luci.

– Fique tranquilo, meu filho... Eu estou me sentindo bem!

Dei um beijo em mamãe e saí para ver Luci. Na porta de seu 
quarto, me lembrei daquela noite e não podia entrar sem antes 
me preparar. Cadin, porém, já havia preparado o ambiente. Abri 
a porta e Luci abriu um sorriso tão lindo que minha vontade era 
de correr e abraçá-la, mas me contive e entrei:

– Oi, Luci, como você está?

– Muito melhor e feliz...

– É mesmo? Por quê?

– Dani, Cadin esteve aqui e me trouxe a maior alegria...

– Cadin? Mas o que ele disse?

– Me contou do incêndio. Disse que meu socorro está perto 
e quase morri de rir. 

– Ele disse isso?

– Sim, disse também que você não é seu amigo!

Minhas pernas tremeram com aquelas palavras:

– Como assim? Não sou seu amigo?

– Calma! Ele o considera mais que amigo, o chamou de herói.

– Herói? Ele me chamou de herói? Mas... Por quê?
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– Contou de sua coragem e o que fez para salvar o circo.

– Eu não tenho que levar essa honra! Deus é que me usou 
para fazer isso!

– Cadin tem razão, você, além de corajoso, é humilde.

Acho que nunca me senti tão feliz em toda minha vida. Luci 
segurou minha mão com ternura e olhou dentro dos meus olhos 
para me dizer o que tanto esperei:

– Estou muito feliz por ter você ao meu lado. Você é muito 
especial para mim! E estou ansiosa para conhecer meu cachorri-
nho. Mamãe me falou que Bolota é lindo e muito fofo. Obrigada, 
Dani!

Meu desejo era que o tempo parasse naquele instante; sen-
ti que estava sendo recompensado pelas palavras de Luci, mas 
me despedi de minha amada, pois precisava saber onde estava 
Cadin.

* * *

Cadin e seus pais estavam na porta do leito de seu Dantas. 
Só entendi as risadas de mamãe e Luci quando encontrei meu 
amigo. A peruca do palhaço virou uma carapinha, as tintas em 
seu rosto se misturaram à fuligem e o resultado ficou muito 
engraçado. 

Era estranho ver um palhacinho engraçado com ar tão tris-
tonho. Seu semblante estava desfigurado. Realmente não era o 
momento de Farofinha, mas Cadin, que estava orando quando a 
enfermeira Sara trouxe a notícia de que o estado de seu Dantas 
era muito grave!
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viNTE E sETE

Os OLHOs DA ALmA

A grandeza de um ser humano deve ser medida por atitudes que 

fujam à razão. Uma das coisas que me fez admirar aquele meni-

no foi sua capacidade de enxergar através da alma. No meu ani-

versário de dezoito anos, Luci me presenteou com um livro infan-

til! Eu, que estava entrando para o mundo adulto, não consegui 

entender. Aquilo me pareceu estranho! Quando terminei o livro, 

achei genial. Era uma linda mensagem infantil para atingir o 

universo adulto. Parece que Cadin havia inspirado o autor. Em 

O pequeno Príncipe, Antoine Saint-Exupèry deixou ricas lições e 

uma sentença para ser observada:      

Só se vê com o coração, o essencial é invisível para os olhos.

Cadin me ensinou a enxergar através do coração, e em vários 

momentos fui surpreendido com suas ações de amor ao próximo.

* * *

No saguão do hospital ainda havia muita tristeza pelo ocor-

rido, o silêncio somente foi quebrado quando surgiram na recep-

ção os pais de Ed desesperados:

– Sou a mãe de Edson Rossini Flores, disseram que ele está 

aqui, onde está meu filho!

A atendente pediu que aguardassem, mas Cadin não se 

conteve:
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– Com licença, me desculpem, sou um dos palhaços do circo 

e a fumaça acabou me deixando assim. Meu nome é Cadin e es-

tudo com Ed. Graças a Deus ele foi socorrido com rapidez e ficará 

bem!

Os pais de Ed ficaram sem jeito, pois tinham ouvido falar 

de Cadin e sabiam o que o filho havia feito. Emocionados com as 

palavras do menino se acalmaram.

– Obrigada! Você é amigo do meu filho? – perguntou Elza.

Todos no saguão ficaram na expectativa da resposta:

– Deus nos considera todos como filhos, portanto, somos 

mais que amigos, na verdade, somos irmãos porque temos o mes-

mo Pai!

A resposta de Cadin deixou todos no saguão perplexos; sua 

sabedoria e bondade eram admiráveis. Os pais de Ed expressa-

vam uma dor maior do que aquela pelo filho em risco de morte, 

na verdade, pediam uma chance para reparar as omissões do 

passado. 

* * *

O ritmo no hospital estava normalizando, mas muitas pes-

soas ainda aguardavam no saguão. Cadin, percebendo o ambien-

te tenso, subiu em um dos bancos de espera e pediu a atenção de 

todos:

– Amigos, o momento é de tristeza, por esse motivo eu gos-

taria de convidá-los para nos unir em agradecimento a Deus pelo 

que nos fez esta noite.

As pessoas se sentiram desconcertadas, mas Cadin tinha 

razão, e o momento era propício. Estendi minhas mãos à dona 

Rute e seu Samuel para dar início à formação de um círculo: 
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– Deus do Universo! Nós agradecemos por tudo o que nos fez 

nesta noite. Eu me alegro pelas vidas de nossos irmãos Belmiro, 

Nunes, Ubiratan e Eduardo, mas, principalmente, pelo meu ami-

go e irmão Daniel, pois eles impediram uma grande tragédia. 

Agora, necessitam do Teu socorro. Clamo ainda em favor de seu 

filho Ed, esperando que esse momento sirva para que sinta tua 

presença e haja uma reforma completa em sua vida. Por favor, 

Deus, peço que considere que Ed é uma criança e merece uma 

chance como a que concedeu a seu Dantas, nosso patrão, per-

mitindo que o encontrasse em seus últimos momentos de vida. 

Rogo que os pais de Ed possam ser visitados pela Tua bondade e 

entendam que é chegada a hora de deixar as coisas do mundo que 

nos desviam do Teu caminho, para buscarem a Tua benção. Peço 

humildemente por mim, pois sei que necessitarei de Teu consolo 

ainda esta noite, mas nunca deixarei de reconhecer que és bom, 

justo e perfeito. Tu tens o poder de conceder e recolher todas 

as vidas que pertencem a Ti, e sabemos que tudo tem sido feito 

para que daqui possa sair o socorro de nossa querida Luci. Que o 

Senhor seja bendito por tudo que tem feito em favor de todos nós, 

principalmente nesta noite em que nos protegeu de uma grande 

tragédia, impedindo o incêndio do circo. Receba essa prece que 

vem do âmago do meu coração infantil para que possa ser sentida 

por Teu imenso coração. Por fim, dedico meu amor incondicional 

pelo sacrifício do seu filho amado. Amém! 

As palavras do menino Cadin deixaram as pessoas em es-

tado letárgico. Os olhares dos presentes somados ao silêncio se 

fizeram reflexivos. Cadin expressou um sentimento que foi além 

das frases, externou um amor desmedido que ninguém conseguia 

assimilar a olhos humanos, proporcionando questionamentos 

silenciosos: “Como era possível uma criança agir com tamanha 

grandeza?”. A resposta no campo da fé é simples: para Deus, tudo 
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é possível! Seu Samuel e dona Rute abraçaram o filho em nome 

de todos os que presenciaram aquele momento, mas uma dúvida 

emergia: “Estaria seu Dantas à beira da morte? Seria ele o doa-

dor de Luci?”. 
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* * *

A madrugada foi longa. Cadin permaneceu todo o tempo em 

frente ao leito de seu Dantas. Dona Rute tentou por vezes reti-

rá-lo dali, mas ele se manteve firme. Às quatro da manhã, não 

suportando o sono, me acomodei em um dos bancos de espera e 

adormeci. Por volta das seis da manhã, o sol entrava pela sacada 

anunciando a chegada do dia. Quando despertei, Cadin estava 

absorto! Meu amigo passou a noite em pensamentos. Dona Rute 

trouxe um copo de café com leite e um sanduíche e o menino re-

cusou. Senti que era o momento de me aproximar:

– Meu amigo, você precisa dormir um pouco!

– Eu sei, Dani. Deus está agindo para que todos vejam que 

Ele é o dono do universo.

– Cadin, você acha que seu Dantas corre risco de morte?

– Sim, meu amigo! Este é o último sol que meu amigo con-

templará nesta vida. 

– Meu Deus! E agora? O que será do circo?

– Deus há de nos dar a direção, Dani. Tudo está sob Seu 

controle!

– Desculpe, Cadin, você disse que a cura de Luci está 

próxima! 

– Sim, mas ainda não sei quem será o doador.

– Mas, se for seu Dantas e ele falecer antes? 

– Dani, não se perturbe. Deus sabe disso antes que nós!

O relógio indicava vinte e uma horas quando dona Sara 

surgiu no saguão, acompanhada do médico-chefe do plantão 
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Dr. Nelson Hussein, ambos com olhos abatidos, como a dizer: 

“Perdemos a luta!”.

– Senhores! Por favor, o Doutor Nelson gostaria da atenção 

de todos.

– Bem, os senhores sabem que nossa luta a favor de todas 

as vítimas foi intensa. O garoto Edson teve queimaduras nas per-

nas, mas o socorro foi rápido e o risco de morte está afastado. 

Quanto ao dono do circo, fizemos o possível, porém, ele já tinha 

um tumor no pulmão em razão do cigarro e, com a fumaça, infe-

lizmente não resistiu e acaba de entrar em óbito!

Até nos momentos de dor, Cadin permanecia sereno; delica-

damente, fechou os olhos e abaixou a cabeça:

– Que seja feita a Tua vontade, meu Deus! Doutor, podemos 

vê-lo?

– Claro, Cadin, dona Sara poderão acompanhá-los.

Permaneci o tempo todo ao lado do meu amigo, pois sabia 

que ele estava profundamente triste. Preparávamo-nos para des-

cer quando Dr. Nelson chamou Cadin e seus pais em particular:

– Cadin, você é querido por todos no hospital pelo trabalho 

que desenvolveu com os doentes, por esse motivo não poderíamos 

deixar de te dizer algo tão importante.

– Doutor Nelson, estou triste pela partida de seu Dantas, 

mas pode dizer!

– Antes do último suspiro, ele nos fez um pedido.

– Um pedido?

– Sim, pediu que lhe dissesse que deixou um segredo para 

ser revelado depois de sua morte! – disse dona Sara.
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– Que bom, doutor! E qual é o segredo? – perguntou dona 

Rute.

– Infelizmente não deu tempo de ele nos dizer, faleceu antes 

de contar! – contou dona Sara. 

– E agora? Como vamos saber, doutor? – questionou seu 

Samuel.

– Não sei o que dizer, infelizmente não pude fazer nada...

– Não se preocupem, se for da vontade de Deus, Ele nos 

revelará.

O médico, espantado com a maturidade de Cadin, nos cum-

primentou e seguiu para sua rotina da noite. Dona Sara nos 

acompanhou até o local para onde levaram seu Dantas. Eu ain-

da era pequeno para essas situações e Cadin percebeu minha 

insegurança:

– Dani, se não tiver coragem, não tem problema, meus pais 

estão comigo!

– Nunca, amigo! Eu quero acompanhar você.

Chegamos ao subsolo do hospital diante de uma porta de 

ferro. A enfermeira Sara tocou uma campainha e um funcionário 

vestindo um macacão azul desbotado abriu a porta. O cheiro era 

terrível e os olhos ardiam, depois soube que era o efeito do for-

mol usado para a conservação dos corpos. Entramos e meu amigo 

Cadin, depois de certo silêncio, não suportando a cena, chorou 

por seu Dantas. Deixei que ele molhasse meu ombro com suas 

lágrimas. Cadin chorava por quem o rejeitou. Por muito tempo 

refleti sobre sua conduta e a conclusão é que isso o diferencia-

va. Cadin amou seu Dantas incondicionalmente e conseguiu res-

gatá-lo das portas do inferno. Ele sabia que representava uma 



Paulo alves Pereira

143

lembrança dolorosa para o velho. Ana Clara não podia ser mãe 

e, quando Cadin nasceu, foi ela quem lhe prestou os primeiros 

cuidados, suscitando o ciúme depois de sua morte. Anos mais 

tarde, minha esposa, que cursou psicologia, disse que as atitudes 

de Cadin não se explicavam à luz da ciência. 

Somente algo superior poderia fazer uma criança desenvol-

ver essa postura. Na história da humanidade poucos tiveram a 

capacidade de perdoar seus algozes, e nenhum agiu como Jesus 

de Nazaré, que vivenciou o amor ao próximo em seu último grau, 

perdoando todos os que injustamente lhe tiraram a vida. Cadin 

era um menino que possuía essa capacidade de chorar por quem 

o maltratou; amava quem o perseguiu e se realizava ajudando as 

pessoas, sempre se safando das situações com maturidade, habi-

lidade e flores. Nas horas vagas, fazia a alegria das crianças em 

um picadeiro. Aquela noite nos deixou tristes, mas a vida seguiu 

seu rumo. De volta ao saguão do hospital, papai me chamou para 

irmos para casa, pois a madrugada se aproximava e a segunda-

-feira começava recheada de incertezas.
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viNTE E OiTO

DEUs É BOm!

Os seres humanos precisam repensar sua existência. A evolução 

tecnológica tem aproximado quem está longe e afastado quem 

está perto. A modernidade quer reduzir famílias em pólen de um 

livro velho! Todo o tempo, o tempo todo Deus é bom, mas o ho-

mem se afasta d’Ele pelas conveniências do mundo, esquecendo 

que a vida passa e o depois só pertence a Ele. No livro de Êxodo, 

Deus protege seu povo e impõe justiça aos opressores enviando 

as dez pragas. Ao compararmos o Brasil àquele Egito, em tem-

pos de “Operação Lava Jato” temos em comum a corrupção des-

medida de políticos, a violência desenfreada nos meios urbanos 

e o povo sem saber a quem recorrer com, a polícia agindo em mi-

lícias, a imoralidade em todas as partes e a ganância em busca 

do vil metal em detrimento ao sofrimento dos pobres que se acu-

mulam nas filas dos hospitais e debaixo dos viadutos. Em outro 

exemplo nos dias de hoje, as doenças e pragas se fazem presen-

tes, como o vírus do HIV e o mosquito Aedes Aegypti, um simples 

toque do Criador como a nos dizer: “Eis-me aqui novamente!”.



Paulo alves Pereira

145

* * *

Na segunda-feira acordei confuso, pois naquele horário eu 

estaria retornando da escola. Papai justificou minha falta com a 

internação de mamãe e aproveitou para ver se eu queria acompa-

nhá-lo ao velório. Antes de sairmos, fiquei pensando no que havia 

acontecido e nos atalhos que Deus usou para nos proteger, mes-

mo assim, minha fragilidade me fazia necessitar de respostas: “E 

se o doador de Luci fosse seu Dantas?”. 

Chegamos ao cemitério, Cadin não era mais o palhaço quei-

mado, depois de um banho voltou a ser o menino conhecido de 

todos. Nas rodas de conversas, todos comentavam sobre a atitude 

de Ed e qual seria o destino do circo. Cadin permanecia sereno 

quando me aproximei:

– Você está precisando de alguma coisa, Cadin?

– Sim, quando tudo terminar temos de voltar ao hospital.

– Está bem, vou falar com papai, mas o que houve?

– A enfermeira disse que fizeram exames de compatibilida-

de com Luci!

– Localizaram um doador?

– Os exames devem confirmar.

– Cadin, Deus preparou tudo para ser dessa forma!

– Com certeza, e não se esqueça que dona Valda está no 

hospital!

– Mamãe! Eu não tinha me dado conta. Você acha que ma-

mãe é a doadora?

– E por que não? Seria uma grande lição de amor.
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Seria maravilhoso! Mamãe contribuindo para a vida de 

Luci, não haveria algo mais lindo, ao menos para mim. Em meio 

a essa possibilidade, outra preocupação perturbava minha men-

te, enquanto Cadin simplesmente olhava para o céu.

– Cadin, você não está preocupado com o destino do circo? 

– Estou sim, mas Deus está cuidando disso, Daniel.

– E o segredo que Dr. Nelson mencionou?

– Dani, tudo está acontecendo conforme a vontade de Deus!

– Mas e as apresentações no circo? Serão canceladas?

– Quando Ana Clara se foi, fizemos uma homenagem no es-

petáculo que deve continuar. Acho que faremos a mesma coisa, 

mas agora temos de pensar em Luci.

– Você está preocupado por causa de seu Dantas?

– Dani, Deus nos dará uma grande lição e temos de crer que 

sua promessa será cumprida!
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* * *

Às dezesseis horas os funcionários do cemitério fecharam o 

caixão. Os artistas do circo se revezaram em segurar as alças e 

o velho Chico permaneceu durante todo o percurso. Dois homens 

abriram a cova; quando olhei para a terra fria que seria o novo 

cobertor de seu Dantas, mergulhei em reflexão: a vida é efême-

ra, por que somos tão apegados às coisas materiais? Há mais de 

dois mil anos um homem que andava de sandálias pelo deserto 

nos deu uma grande lição: “Vai, vende tudo quanto tens, repar-

te-o aos pobres, e terás um tesouro no céu”. Quanto cada um de 

nós está disposto a perder para conquistar um lugar no céu? Seu 

Dantas trabalhou toda a vida construindo seu patrimônio, agora 

estava deitado em um caixão de madeira que só cabia seu corpo, 

mais nada! Os artistas jogavam terra sobre o caixão como símbo-

lo de despedida. Cadin fez surgir uma rosa vermelha e a lançou 

sobre a terra que cobria a urna. Os homens estavam colocando 

as coroas sobre o túmulo quando seu Chico, meio desequilibrado, 

passou por entre os túmulos vindo em nossa direção:

– Menino Cadin, preciso falar com você! 

– Pode dizer, seu Chico!

– Preciso lhe dar um recado importante, mas tem de ser lá 

no circo!

O tom de mistério despertou minha dúvida, principalmente 

pelo fato de ele ser um grande amigo de seu Dantas: “O que teria 

a revelar?”. A cerimônia terminou e as pessoas se dispersaram. 

Quando saímos, as palavras de seu Chico me fizeram pensar: 

“Seria seu Chico o novo patrão de Cadin?”. Cadin me transmitiu 

esperança em relação à Luci e faltava pouco tempo para saber-
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mos quem seria o doador. Chegamos ao hospital e procuramos a 

enfermeira Sara:

– Oi, Cadin! Como você está? Ainda triste, meu filho?

– Estou bem, dona Sara, foi feita a vontade de Deus!

– É isso mesmo, Cadin, antes todos pensassem assim!

– Não há como fugir dessa realidade: a vida à Deus pertence.

– Você tem razão, e todos teremos de passar por isso um dia!

– E os exames, dona Sara, foram feitos?

– Na noite do incêndio, entendi que o doador está no hos-

pital, falei com o Dr. Nelson e ele solicitou os exames. Graças a 

Deus, um deles deu positivo.

– Que bom, dona Sara! Por favor, quem é o doador?

– Ainda não posso dizer. Temos de refazer os exames, se 

o resultado não se confirmar será uma grande frustração para 

todos.

– E como estão os meninos, dona Sara?

– Ed sofreu as piores queimaduras. Quanto aos demais, res-

piraram muita fumaça. O Dr. Nelson até assinou as altas, mas 

resolvi segurá-los mais um dia.

– Por que a senhora resolveu segurá-los? – perguntei.

– Principalmente para que reflitam sobre o que Ed fez. Além 

disso, estamos fazendo os exames de compatibilidade, conforme 

falei!

Como ainda teríamos de aguardar pelos exames, agrade-

cemos a enfermeira Sara e subimos para ver Luci. Batemos na 

porta do quarto e, para nossa surpresa, dona Neide nos atendeu.
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– Filha! Olha quem veio te visitar! Joaquim, esse é Cadin, o 

amigo de Daniel que lhe falei. 

– Olá, Cadin, muito obrigado pelo carinho que você e Daniel 

estão tendo com minha filha.

– O prazer é todo meu, nós é que ficamos felizes por sua 

filha.

– Papai, Cadin é o nosso amigo que trabalha no circo. 

– Minha filha me contou que você é um grande artista!

– Que nada! Sou é palhaço mesmo!

Todos deram risadas e admiraram Cadin que, para matar 

o tempo, aproveitou para fazer alguns truques, tornando o am-

biente muito agradável.

– Daniel, sua mãe Valda está muito bem e muito feliz com o 

que você fez para ajudar Cadin – disse dona Neide.

– Dona Neide, fiz somente o que era minha obrigação.

– Realmente, se não fosse Daniel a tragédia seria muito 

maior.

– Parece que o dono do circo não teve a mesma sorte! – co-

mentou dona Neide.

– Fazia tempo que não estava bem e sua doença estava se 

agravando.

– Que Deus o receba em sua companhia.

– Graças a Cadin isso será possível, dona Neide. Ele se ar-

rependeu a tempo.

A noite caía e falávamos descontraidamente quando subita-

mente Cadin ficou paralisado. Seus olhos fixaram o céu através 
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da janela como se houvesse algo a hipnotizá-lo. Sem saber como 

agir, aguardamos até que ele quebrou o silêncio:

– Sei que ouvistes nossas orações. Obrigado pelo que tem 

feito por nós. Eis-me aqui, Senhor!

Ficamos sem respirar. Cadin estava em transe, parecia re-

ceber ordens diretas do céu.

– Sim, meu Deus, assim eu farei em Teu nome... Amém! 

Cadin fechou a janela e se virou para seu Joaquim.

– Seu Joaquim, o senhor veio com seu carro?

– Sim, por quê?

– Pode nos levar em um lugar agora?

– Isso tem alguma coisa a ver com nossa filha, Cadin? – 

questionou dona Neide.

– Sim, dona Neide, tudo dependerá disso!

– Então, Joaquim, vá rapidamente!

– Cadin, você quer que eu fique por aqui? – perguntei.

– Não, Dani, você é a peça principal dessa conversa!

– Eu? Mas... Aonde vamos?

– Daniel! Temos de obedecer sem fazer perguntas, vamos, 

Deus nos dirá o caminho.

Despedimo-nos de Luci descendo ao térreo onde estava es-

tacionado o Volkswagen de seu Joaquim. No saguão, a enfermei-

ra Sara falou ao ouvido de Cadin, que abriu um sorriso. Parece 

que confirmou algo importante, pois quando entrávamos no carro 

ouvimos o grito de dona Sara: – Agora é com vocês! Que Deus os 

acompanhe!
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viNTE E NOvE

O vERDADEiRO miLAGRE!

O fusca parecia não ter amortecedores; quando passávamos em 

buracos nossas cabeças batiam no teto e dávamos risadas para 

disfarçar a dor. Seguíamos em direção ao bairro Vera Cruz do 

lado oposto à minha casa. Embora não soubesse para onde está-

vamos indo, não perguntei para não ser inconveniente. Olhando 

através do vidro traseiro do carro fiquei imaginando como tudo 

parecia roteiro de um filme: à tarde, chorávamos a partida de seu 

Dantas, agora, estávamos correndo pela vida de Luci. Quanto 

mais nos afastávamos do centro, as ruas ficavam mais escuras 

e, em determinado momento, pedi a Deus para que chegásse-

mos logo. Descemos uma ladeira íngreme e seu Joaquim virou 

à direita. Senti um cheiro delicioso que parecia familiar. Cadin 

pediu que estacionasse em frente a uma bela casa e percebi que 

o aroma era da dama-da-noite que ficava em frente ao portão. A 

recepção perfumada era um prenúncio de que teríamos uma noi-

te abençoada. Antes de tocar a campainha, Cadin se voltou para 

os pais de Luci:

– Deus nos mandou aqui para mostrar que nada do que está 

ocorrendo é obra do acaso.

– Cadin, sabemos disso e confiamos em você – falou dona 

Neide.

– Seu Joaquim, o senhor verá um grande milagre sendo rea-

lizado por sua filha.



O CirCO dO PalhaçO Sem Graça

152

– Menino Cadin, estamos prontos para fazer o que for 

preciso!

– Daniel, você deverá confirmar os fatos e isso será muito 

importante.

Cadin, com segurança, ficou nas pontas dos pés e tocou o 

interfone, alguém atendeu:

– Quem é? 

– Boa noite! Sou o Ricardo e gostaria de falar com dona 

Célia.

– Só um minuto!

Minha dúvida persistia, pois, aquele nome não me dizia 

nada!

– Ela pediu pra perguntar se é o Cadin?

– Isso mesmo, e preciso falar sobre seus filhos.

– Aguarde só um minuto que vou pegar a chave.

Ao abrir a porta, surgiu uma senhora negra vestindo um 

uniforme de copeira que se apresentou como Silvana.

– Boa noite, sou Silvana, a patroa não anda bem de saúde, 

por favor, vamos entrar.

– Dona Célia ainda não melhorou?

– Desde que seu Gilberto faleceu, ela não conseguiu mais se 

levantar.

– Parabéns, Silvana, Deus há de recompensar seu amor por 

dona Célia.

– Ele já fez isso. Foi a patroa que me acolheu quando fiquei 

viúva. Eu morava em um barraco na comunidade e ela me trouxe 
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pra morar aqui. Agora, Deus me deu uma oportunidade de retri-

buir o que fez por mim e eu jamais a deixarei sozinha.

– Vocês estão vendo a força do amor, amigos?

Nesse instante, percebi que estávamos na casa de Bira e 

Duda. Fiquei encantado com o amor de Silvana por dona Célia 

e, enquanto ela subia as escadas para buscá-la, permanecemos 

na sala admirando o ambiente. A casa não era tão bonita como 

a de Luci, mas tinha uma sala grande, escadaria com corrimão 

esculpido em mogno e uma lareira que parecia útil no inverno. 

Esperamos não mais que dez minutos quando dona Célia apare-

ceu se arrastando com a ajuda de Silvana, apoiando-se no corri-

mão da escada.

– A paz, Cadin! Desculpe a demora, tenho estado muito 

fraca.

– Por esse motivo viemos até aqui, dona Célia, mas o que a 

senhora tem?

– Depois que meu marido partiu, fiquei fragilizada, sempre 

doente, quase não tenho saído. 

– Depois da conversa que tivemos na igreja sobre os meni-

nos, muita coisa aconteceu.

– Cadin, você tem notícias deles? A mãe do Miro esteve aqui 

e falou do incêndio, mas estou tão fraca que não consegui ir ao 

hospital. Se não fosse Silvana eu já teria morrido. 

– Não se preocupe, dona Célia, eles estão bem, mas estão no 

hospital.

– Por que ainda estão no hospital?
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– Dona Célia, esses são os pais de Luci, nossa amiga da es-

cola que está internada. Esse é Daniel, que poderá confirmar o 

que temos a dizer.

Dona Célia quase desmaiou, pois sabia o que os filhos ha-

viam feito.

– Por favor, perdoem meus filhos, eles ainda são crianças!

– Não se preocupe, os pais de Luci são maravilhosos e Daniel 

é testemunha de algo muito importante para nos ajudar.

Enquanto Dona Célia chorava, Cadin narrou aos pais de 

Luci o que havia ocorrido.

– Antes de iniciar, preciso que saibam: Deus nos deu um 

presente e preciso contar tudo.

– Por favor, Cadin, conte tudo! – pediu dona Neide.

– Bem... Dona Célia perdeu seu marido no ano passado e 

ficou em uma situação muito difícil. Seus filhos ficaram desespe-

rados e pediram ajuda de Ed, que os orientou a fazer uma grande 

bobagem.

Dona Célia embargava a voz e dona Neide também não se-

gurou as lágrimas.

– Mas o que foi que eles fizeram? –questionou dona Neide.

– Os senhores sofreram um assalto no ano passado, não é 

mesmo?

– A mercearia? Não acredito! Mas... Eles são crianças! 

– Tudo aconteceu na noite em que entregávamos alimento 

na rua. Eles tentaram se esconder e me viram na frente da casa. 

– Mas se arrependeram, porém Ed os obriga a fazer tudo o 

que não querem sob ameaça! – completei.
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E como sabem que se arrependeram? – perguntou seu 

Joaquim.

– Eles me procuraram para ajudar Cadin, pois Ed planejava 

uma vingança! – respondi.

– Mas eles perseguiram Cadin? – perguntou dona Neide.

– Sim, eles eram forçados por Ed, que ameaçava contar so-

bre o assalto. 

– Por essa razão ele tentou colocar fogo no circo?

– Sim, dona Neide. Mas Duda e Bira alertaram que Ed de-

sejava se vingar de Cadin!

– E como souberam que Ed iria colocar fogo no circo? – con-

tinuou dona Célia.

– Duda seguiu Ed e ouviu uma discussão. Miro e Nunes não 

quiseram participar do incêndio e isso aumentou a ira de Ed – eu 

continuei.

– Durante o espetáculo, Duda e Bira procuraram Daniel 

que, com a ajuda do pai, chamou os Bombeiros, evitando uma 

tragédia maior – respondeu Cadin.

– Então, meus filhos, ajudaram a impedir que colocassem 

fogo no circo?

– Foi com a ajuda deles que conseguimos evitar uma tragé-

dia – falei. 

Dona Célia ainda soluçava quando dona Neide a abraçou e 

seu Joaquim falou:

– E por que nos trouxe aqui, menino Cadin?

– O doador de Luci está no hospital e fizeram exames de 

compatibilidade.
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– Você quer dizer que o doador pode ser um dos filhos de 

dona Célia? – questionei.

– Isso mesmo, a enfermeira Sara acaba de me dizer isso!

– O quê? Um dos meus filhos poderá salvar a menina Luci? 

Todos entenderam a grande notícia, pois a vida de Luci es-

tava nas mãos de um dos meninos que prejudicou seu pai.

– Isso mesmo, por esse motivo estamos aqui para pedir sua 

ajuda. Precisamos que venha com a gente para autorizar o trans-

plante – pediu Cadin.

– Está vendo, Joaquim: Deus escrevendo certo por linhas 

tortas – concordou dona Neide.

Não havia tempo a perder. Dona Célia revigorou suas forças 

com a notícia e se dispôs a ir ao hospital.

* * *

O retorno foi ainda mais sofrido. Dona Célia ocupava o lu-

gar de duas pessoas, com isso, além dos buracos estávamos aper-

tados e somente sentimos alívio quando chegamos ao hospital. 

Logo na entrada, a enfermeira Sara nos aguardava e providen-

ciou de imediato uma cadeira de rodas para dona Célia.

–  Dona Sara, esta é dona Célia, mãe dos meninos – apre-

sentou Cadin.

– Muito prazer, dona Célia, estávamos orando para que pu-

desse vir.

– Obrigada, eu não podia deixar meus filhos perderem essa 

oportunidade.

Estávamos ansiosos, por esse motivo ajudei a conduzir a ca-

deira de rodas para que as coisas ficassem mais ágeis. Subimos 
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pela rampa, o que me deixou quase sem fôlego. Chegando ao 

quarto em que estavam os meninos, procuramos entrar na fren-

te, deixando seu Joaquim e dona Neide aguardando no corredor. 

Ao verem a mãe, eles pularam da cama formando um triplo abra-

ço. Por minutos, ficamos contemplando a cena que nos deu a cer-

teza de que eles não mereciam ser presos pelas garras do mal.

– Meus filhos, eles me trouxeram aqui para vê-los e por cau-

sa de Luci!

– Mãe! O médico veio falar com a gente e disse que um de 

nós poderá salvar a menina! – comentou Duda.

– Por esse motivo, mesmo fraca, resolvi vir para autorizar o 

transplante! 

Os meninos ficaram envergonhados com a presença de 

Cadin, que procurou facilitar:

– Não se preocupem, na verdade vocês estão tendo uma 

nova oportunidade.

– Sabemos disso, Cadin, e queremos muito nos redimir! – 

falou Bira.

– Então, o momento é este. Daniel, peça para que eles 

entrem!

Daniel abriu a porta pedindo para que os pais de Luci en-

trassem e frente a frente com seu Joaquim, eles não resistiram e 

abaixaram os olhos.

– Não tenham vergonha, seu Joaquim é um homem bom e 

sabe que se arrependeram, por esse motivo já os perdoou – disse 

dona Célia.

Mesmo assim, o preço do arrependimento fez com que am-

bos chorassem silenciosamente!
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 – Não fiquem assim, entendemos o desespero por que pas-

saram e tudo servirá de lição – pediu dona Neide.

– Dona Neide, nós queremos ser bons como Cadin! – disse 

Duda.

– Enquanto estávamos roubando, ele nos levava alimento. 

Isso nos deixa com envergonha! – continuou Bira.

–Também tenho mudado minha vida por causa de Cadin e 

podemos mudar essa história juntos – falei.

– Vejam! Deus é maravilhoso, para aliviar esse peso um de 

vocês poderá salvar Luci! – falou Cadin.

Tudo estava seguindo o caminho traçado; seu Joaquim, que 

permaneceu o tempo todo em silêncio na porta, pediu a palavra:

– O que vocês fizeram nos deixou profundamente tristes, 

mas saber que a vida de minha filha poderá ser salva por um de 

vocês me faz pensar que ficarei com uma dívida muito grande, 

que jamais poderei lhes pagar.

– De forma alguma, seu Joaquim, nós é que ficaremos eter-

namente gratos pelo seu perdão – retrucou dona Célia. 

– Eu sei, porém, gostaria de poder lhes agradecer de uma 

forma que me deixará muito feliz.

– Bem, se isso irá deixá-lo feliz, pode falar.

– Sei que estão em dificuldade e se dona Célia permitir po-

derão trabalhar na mercearia. Estou ficando velho e os dois pode-

rão me ajudar. Pagarei um salário para cada um. O que acham?

– Mas... Nós ainda não temos nem idade para trabalhar – 

disse Duda.
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– Bobagem. Comecei com onze anos e estou cheio de saúde. 

O trabalho dignifica o homem e vocês mostraram que são capa-

zes, agora é só usar isso para fazer o bem. Então, o que me dizem?

– O que a senhora acha mamãe? – inquiriu Duda.

– Eu adoraria.

– E como parte do salário poderão fazer as despesas na mer-

cearia – completou seu Joaquim.

O quarto se transformou em festa e a alegria só foi inter-

rompida quando a enfermeira Sara entrou trazendo uma pran-

cheta para que dona Célia assinasse:

– Por favor, dona Célia, essa é a autorização para que a 

senhora assine. Estamos preparando tudo para iniciar os pro-

cedimentos em meia hora. Ah! Deixe-me dar um beijo no nosso 

doador!

Enfim, chegava o fim do mistério: caberia a Eduardo a no-

bre missão. Isso mesmo Duda era o doador que iria salvar a vida 

de Luci!
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TRiNTA

As PROmEssAs!

Commedia dell’Arte é um gênero de comédia surgido na Itália 

no fim do século XVI e é composto de elementos da pantomima e 

acrobacias circenses. Em sua história mais conhecida, o palhaço 

triste Pierrô se apaixona por Colombina, que lhe parte o coração 

ao deixá-lo pelos encantos de Arlequim. A menina, quando des-

cobre o sentimento de Pierrô se arrepende e deixa Arlequim para 

voltar a viver com seu primeiro e verdadeiro amor.

* * *

Antes de dormir, roguei a Deus que enviasse seus anjos em 

auxílio para o transplante de Luci. Pela manhã, lembrei-me do 

sonho que tive: Luci, como Colombina, caminhava comigo pelo 

jardim da escola. Eu era Pierrô e Cadin, Arlequim. Diferente da 

história original, Arlequim não era rival de Pierrô, ao contrário, 

torcia pela união de ambos. Cadin, ou melhor, Arlequim, colhia 

uma rosa vermelha e entregava a Pierrô, que a oferecia com amor 

à Colombina Luci. Ela retribui-a com um suspiro apaixonado. 

Deus estava mudando a história de Luci, que voltaria ao nosso 

convívio para que seu testemunho despertasse a fé em muitas 

pessoas.

* * *

Na terça-feira a caminho da escola, pensei em tudo que es-

tava acontecendo. Claro que predominava os motivos do coração 

em razão do meu amor por Luci, mas outras questões me vieram 
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à mente: Ed, Miro e Nunes, aprenderam a lição? E o circo, sem 

seu Dantas?

Cheguei atrasado e as filas já haviam subido para as salas 

de aulas. A professora Janete, que sempre se atrasava, estava 

iniciando a chamada e quando me viu, parou imediatamente:

– Olá, Daniel! Por que está chegando agora? – perguntou 

Janete.

– Me perdoe, professora, me atrasei pelo cansaço do fim de 

semana.

Quando seguia em direção à minha carteira, ela me 

interrompeu:

– Daniel, dona Neide, a mãe de Luci, esteve aqui e nos con-

tou que o transplante foi um sucesso. Graças a Deus, Luci está 

bem. Ela contou do incêndio no circo depois que saímos. Juro que 

tremi!

– É professora, infelizmente seu Dantas faleceu e Ed se ma-

chucou, mas graças a Deus evitamos uma tragédia maior e estou 

feliz por Luci, professora.

– Sim, Dani, a diretora da escola me disse que deverá tomar 

alguma providência em relação a Ed, mas temos de lhe agrade-

cer. Você foi um anjo que ajudou a salvar muitas vidas, por essa 

razão peço que venha até a frente da sala.

Ao sinal da professora, meus colegas ficaram de pé e come-

çaram o aplauso! Percorri a sala com os olhos e, sem exceção, to-

dos me aplaudiam! Incomodado com a deferência, aproveitei para 

contar que foi por meio dessa experiência que consegui dominar 

meus medos e enfrentar as ameaças de Ed. Cadin me fez com-

preender que o medo é uma válvula de alerta para que tenhamos 
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cautela diante dos perigos que a vida proporciona e somente pela 

fé podemos conter o medo. Muitas vítimas de Ed passaram a ad-

mirar Cadin, que nos ensinou que por meio da confiança em Deus 

poderíamos enfrentar o mal, como fez Davi com o gigante Golias. 

Destaquei ainda o amor de Cadin que em nenhum momento con-

denou Ed. Pelo contrário, levou consolo e alento ao sofrimento de 

seus pais, ofertando carinho! O ambiente estava repleto de paz, o 

amor preencheu o coração de todos, o que desfez completamente 

minha timidez. Tomado de coragem, pedi permissão à professora 

e agradeci a Deus com uma prece. Ao final, tivemos uma certeza: 

nossa sala de aula nunca mais seria a mesma. Senti vontade de 

dividir aqueles momentos com Cadin. Assim, decidi ir ao circo e 

pedi que Betinho avisasse em casa.

* * *

O clima no circo nem de perto lembrava a alegria que an-

tecedera o espetáculo de sábado. Na verdade, havia um ar de 

incerteza em razão da partida de seu Dantas. Os funcionários 

estavam limpando a área em que ocorreu o incêndio e comenta-

vam sobre o destino do circo caso deixasse de funcionar. Entrei e 

Cadin, sentado no picadeiro, lixava algumas madeiras.

– Oi, Cadin! Como passou a noite, meu amigo?

– Oi, Dani! Ainda triste pela falta de seu Dantas!

– O que você está fazendo?

– Restaurando essas pernas-de-pau!

– Ah! Vai dizer que também tem habilidades com madeiras.

– Eu gostaria de ser carpinteiro! Essas pernas-de-pau foram 

de seu Dantas! Dani, você sabia que Jesus era carpinteiro?

– Jesus? O Salvador! Um carpinteiro?
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– Veja como Deus é perfeito! Fez isso para servir de exemplo 

à humanidade. 

– Como assim, Cadin?

– As pessoas querem se prevalecer pelo que possuem, pisam 

nos mais fracos e deixam de considerar de onde vieram e para 

onde vão. Jesus, que era um ser divino, não se valeu disso. 

– Nossa! Vejo tanta gente humilhando outras e Jesus acei-

tou ser um carpinteiro!

– É isso mesmo, amigo! Ele era como um Deus, mas nunca 

se valeu disso! 

– Mas minha mãe disse que Ele curava as pessoas, Cadin.

– É verdade, e sempre dizia: “A tua fé te curou, retirando de 

seus ombros qualquer mérito”.

– Que lição incrível. Só isso já valeu a minha vinda. 

– Fico feliz, Dani.

– Você não foi à aula hoje e senti sua falta...

– Eu sei, mamãe não me acordou. Preferiu me deixar 

descansando.

– Cadin, dona Neide contou à professora o que aconteceu no 

circo depois que todos saíram.

– Que bom! E qual foi a reação dela, Dani?

– Todos da sala me trataram como um herói e me aplaudi-

ram, mas me senti mal e dediquei tudo a quem realmente merece!

– Parabéns, Dani, isso é um sinal de sua fidelidade!

– Obrigado, Cadin. Amigo, estou ansioso para saber de Luci!
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– Calma, Dani, você viu quem cuidou dela o tempo todo, não 

viu?

– Claro! Mas não vejo a hora de vê-la...

– Ah! Isso sim. É o amor falando mais alto ao coração, mas 

falta pouco.

– Eu sei, Cadin! E você já sabe o que vai acontecer com o 

circo? 

– Ainda não. Seu Chico disse que tem algo importante para 

dizer à tarde!

– Cadin, o que você acha que ele tem para revelar?

– Não sei. Prefiro ficar em paz!

– E você não fica curioso?

– O ser humano costuma sofrer por causa da curiosidade, 

por esse motivo prefiro ter paciência.

– Cadin, seu Dantas não tinha família?

– O coitado foi abandonado pelos pais biológicos. Os pais 

adotivos tiveram de fugir da Espanha por causa da guerra e vie-

ram com o circo para o Brasil. Quando morreram, o menino tinha 

apenas dez anos e assumiu as responsabilidades.

– Nossa! Teve de abandonar a infância?

– Sim, mas lembre-se: ele virou dono de um circo!

Estávamos conversando e dona Rute nos ofereceu um lan-

che. Como ainda não havia almoçado, aceitei. Enquanto todos 

aguardavam pela revelação de seu Chico, saboreávamos uma 

deliciosa torta de frango com suco de manga. De repente, vimos 

seu Chico estacionando. Estava acompanhado de um rapaz cuja 

fisionomia pareceu familiar a Cadin. Seu Chico pediu que todos 
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se acomodassem nas cadeiras do picadeiro. Eu não era funcio-

nário, mas Cadin me fez esquecer isso. Pensava que seu Chico 

daria início à nova fase sob seu comando, mas Cadin, antes que 

iniciasse a reunião, sussurrou ao meu ouvido:

– Dani! Lembrei do rapaz que está com seu Chico!

– Lembrou? De onde?

– Daquele dia que seu Dantas nos levou à cidade!

– No lugar que pensei que fosse a prefeitura?

– Isso mesmo... Foi ele que nos atendeu!

Minha impressão caiu por terra. Seu Chico, com os olhos 

marejados, limpou a garganta e, em poucas palavras, apresentou 

o seu acompanhante:

– Pedi a todos que viessem aqui, pois meu saudoso amigo 

me pediu isso. Era sua vontade reunir todos no picadeiro para 

revelar seu desejo. Esse é o senhor Ulisses do Primeiro Cartório, 

a quem eu passo a palavra:

– Boa tarde a todos. Antes de começar, quero dizer que fi-

quei emocionado com a decisão de seu Dantas. Ele fez questão de 

que esse documento não fosse um simples testamento, preferiu 

chamá-lo de “Testemunho”.

Ulisses abriu o lacre de um envelope com uma espécie de es-

pátula, iniciando a leitura que deixou todos em completo silêncio: 

– Foi no circo que conheci dois tipos de amores. Um baseado 

na atenção, no carinho e na cumplicidade como elementos essen-

ciais entre duas pessoas que se amam; outro, o sentimento mais 

puro revestido de algo inexplicável aos olhos humanos, que só 

encontra sentido no campo da fé. O primeiro foi o amor que sen-

ti por minha esposa, que durante quinze anos me fez o homem 
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mais feliz do universo, mas sua partida me fez mergulhar em 

profunda depressão. O segundo, o amor de uma criança, que em 

muitas noites sofreu comigo embriagado e quando eu despertava 

estava aos pés de minha cama pedindo perdão a Deus em meu 

nome. Essas atitudes de Cadin me abriram o coração para en-

tender os propósitos de Deus. Se não fosse a permissão d’Ele, eu 

não teria conhecido Ana Clara. Os exemplos de Cadin me fizeram 

entender que se não seguirmos a Deus, seremos sugados pelo 

mal do mundo. Não adianta nos esconder, pois Ele nos vê oculta-

mente. Não adianta fugir, pois Ele está em todos os lugares. Não 

adianta acumular riqueza se voltaremos ao pó. Não adianta se 

rebelar, pois Ele é Deus hoje, e sempre será Deus... Quer aceite-

mos, ou não! Isso me fez repensar a vida, me fez ver que nossas 

atitudes podem determinar nossa partida para um lugar melhor, 

pois um humilde carpinteiro entregou sua vida para nos liber-

tar da morte. Cadin me abriu a visão para essa verdade. E isso 

me mostrou que temos um lugar melhor para viver na presença 

d’Ele. O céu não é um circo, lá não tem picadeiro nem palhaços, 

mas legiões de anjos sob o comando do Pai. Desejo de todo meu 

coração rever minha querida Ana Clara nesse lugar. Ela tinha 

o sonho de ser mãe, porém Deus tinha outro plano para ela. Por 

essa razão Ana Clara tratava Cadin como a um filho, mas meu 

egoísmo não me permitiu enxergar esse amor, que só compreendi 

agora, quando o fim da minha vida estava próximo. Sei que me 

resta pouco tempo, por esse motivo peço perdão por tudo o que fiz 

e prometo que quando estiver na presença do Pai vou lhe agra-

decer por ter enviado um anjo em nosso socorro. O espetáculo 

não pode parar, nosso circo deve seguir levando alegria para as 

crianças, porém Cadin tem razão quando diz que temos de levar 

as pessoas a se aproximarem de Deus. Foram esses motivos que 

não me deixaram fazer um testamento. Os bens materiais não 
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são mais importantes. Quero deixar muito mais do que valores e 

“testemunhar” o que Cadin fez em nossa vida, mostrando a tan-

tas pessoas o caminho, a verdade e a vida por meio do sacrifício 

de Jesus. Esse é o verdadeiro tesouro que levarei comigo e espero 

que todos entendam a razão pela qual estou retribuindo um pou-

co desse amor que recebi desse anjo Cadin. Agradeço aos amigos 

que por anos estiveram ao meu lado realizando esse sonho de 

levar alegria às pessoas por meio do circo, principalmente meu 

amigo Francisco. Meu irmão e companheiro “Chico”, a quem peço 

que cuidem de sua saúde. Obrigado, Cadin, por não ter desistido 

de mim, não fosse o seu amor eu não estaria a caminho do céu 

para abraçar minha amada Ana Clara. Essas razões me fizeram 

refletir sobre minha herança material. Sei que o amor pelo cir-

co permitirá sua continuidade e ninguém nos últimos anos foi 

tão importante quanto Cadin. Assim, depois de expor os meus 

sentimentos, diante da minha profunda gratidão, resolvo expor 

meu desejo quanto ao patrimônio que construí ao longo de minha 

vida. Faço isso depois de consultar os funcionários, com exceção 

apenas de dona Rute e seu Samuel, chegando à conclusão unâni-

me de que esse ato estará revestido de justiça e homenageando a 

memória de Ana Clara. 

Feita a leitura das considerações acima, eu, Ulisses de 

Castro Neves, Oficial Maior de Registros do Primeiro Cartório de 

Civil da Capital de São Paulo, passo a dar fé pública ao presen-

te termo, que a pedido do declarante, denominamos “Termo de 

Testemunho”, fazendo-o na presença da testemunha Francisco 

Delcoletti Neto e deste próprio oficial, para que surta seus efeitos 

legais o expresso desejo externado pelo declarante Mário Dantas 

Juanito quanto à destinação que deseja dar, “pós mortem”, à tota-

lidade dos bens por ele adquiridos. Sem exceção, solicita que es-

tes sejam transmitidos ao menor Ricardo Bornel, conhecido pela 
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alcunha de Cadin, filho de Samuel Bornel e Rute Maria Bornel, 

residente em caráter itinerante do circo Juanito de propriedade 

do declarante. Assim, lido e passado em São Paulo, aos vinte dias 

do mês de abril de mil novecentos e setenta, outono da era cristã.

* * *

Dona Rute e seu Samuel ficaram perplexos, pois os demais 

funcionários sabiam de tudo. Depois de alguns segundos, o mala-

barista Juliano deu um grito que foi seguido por todos em efeito 

cascata:

– Viva Cadin! Viva Farofinha! Viva o Circo Juanito!

As manifestações se seguiram de gritos e abraços de felici-

dades. Os pais de Cadin se lançaram ao chão, pois se cumpriu a 

promessa por meio do filho! Os animais pareciam entender aque-

le ato e também fizeram festa. Jasmim relinchava, Zequinha pu-

lava, gritava e sacudia as grades da jaula. Todos, sem exceção, 

sabiam que Cadin, por muito tempo era o responsável pela sobre-

vivência do circo, graças às habilidades que demonstravam que 

tudo estava dentro dos planos de Deus!
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TRiNTA E Um

UmA CORRENTE DE AmOR!

A quarta-feira foi especial com a recepção que Cadin teve em seu 

retorno à escola, uma vez que a diretora decidiu homenageá-lo no 

momento do hasteamento à bandeira. 

Nos anos 1970, ninguém sonhava com redes sociais, porém, 

a notícia sobre o incêndio se espalhou rapidamente. Meu coração 

se encheu de orgulho ao ver os alunos aplaudirem Cadin, que, 

sutilmente, meneou a cabeça como a recusar a homenagem. Com 

um sorriso discreto, apontou com o seu dedinho indicador para o 

céu! Os aplausos duraram cerca de dois minutos! Dona Vilma fez 

questão de dizer que Cadin era um exemplo para a escola quando 

ele pediu a palavra. Sua desenvoltura era própria de quem esta-

va acostumado a lidar com grande público. Cadin solicitou uma 

cadeira para poder enxergar o fim das filas.

– Senhora diretora, professores, queridos amigos! Tudo o 

que aconteceu teve como causa primária a ausência de amor. 

Foi isso que movimentou o mal que dominou o coração de nosso 

amigo Edson para fazer o que fez. Peço que reflitam: Ed ainda 

é uma criança como nós, mas não teve carinho nem afeto. Seus 

pais estavam preocupados com coisas que acreditavam ser mais 

importantes, esquecendo que o filho precisava de apoio quando 

também foi perseguido. E quando passou a perseguir os alunos 

de nossa escola precisava de repreensão. Ainda há tempo para 

que possamos aprender com essas lições e fazer a roda girar no 
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sentido inverso. Em vez de punição, o perdão é o melhor remédio. 

Ed cometeu um erro que deve ser reprovado, mas está profun-

damente arrependido, por essa razão, rogo à direção da escola e 

a todos os demais para que possamos nos unir para que Ed não 

sinta nosso repúdio, mas sim nosso carinho! Sei que isso foge ao 

senso comum das pessoas, mas Deus deseja que possamos exer-

cer seu maior mandamento de amar ao próximo! 

Cadin mudou o tom de sua voz e continuou:

– Eu sei que é difícil, mas não impossível. Jesus nos provou 

que é possível quando perdoou todos seus agressores do alto de 

uma dolorosa cruz, que lhe custou a vida. Tenhamos compaixão 

em vez de ódio, mansidão no lugar de ofensas, e acolhimento em 

vez de desprezo. Gostaria de agradecer a Deus pela vida de meu 

amigo Daniel e também Ubiratan, Belmiro e Nunes, que mere-

cem nosso carinho, pois se arrependeram e ajudaram a impedir 

uma tragédia. Sinto muito pela partida de seu Dantas, mas isso 

já estava nos planos de Deus. Por fim, Eduardo foi premiado com 

a oportunidade de salvar a vida de nossa querida Luci. Que pos-

samos entender que o Criador é bom e está no controle de tudo. 

Que Jesus seja o referencial e a vida eterna, o nosso objetivo. 

Obrigado por essa oportunidade bendita, e peço que Deus nos 

guie por caminhos que nos levem à Tua valiosa presença, hoje e 

para todo o sempre. Amém!

Os aplausos voltaram com força durando cinco minutos; de-

pois, as filas subiram cada qual para sua sala. As aulas segui-

ram o curso normal. Os professores aproveitaram a oportunidade 

para comentar o ocorrido. O ambiente permaneceu leve e com um 

perfume que lembrava o aroma da dama-da-noite. Na sequência, 

dona Vilma promoveu uma palestra com foco no relacionamento 
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entre pais e filhos, aproveitando para formar a comissão que de-

veria recepcionar o aluno Ed.

No dia seguinte, Ed chegou em uma cadeira de rodas e es-

tava muito constrangido! Estava acompanhado de seus pais, que 

souberam da decisão tomada pela direção da escola, por essa ra-

zão insistiram em levá-lo. O semblante de Ed estava transforma-

do e uma dúvida me ocorreu: o que fez Ed voltar à escola depois 

do que fez? Seus pais também estavam modificados. Eles esta-

cionaram a cadeira de rodas em frente à comissão e dona Vilma 

iniciou a leitura do boletim:

– Bom dia a todos! Senhores pais e alunos. Gostaríamos 

de tornar o aluno Edson Rossini Flores ciente da decisão oficial 

da direção da escola que deverá constar de seu prontuário: por 

decisão unânime do Conselho, em conjunto com os pais e mes-

tres, fica registrada nossa reprovação às atitudes que o levaram 

à prática de tão grave conduta, porém, diante de seu profundo 

arrependimento, resolvemos deixar de aplicar a punição pelo fato 

de que as sequelas que acabaram deixando-o em uma cadeira de 

rodas são suficientes para que reflita sobre seu ato. Essa decisão 

decorreu do pedido formulado pelo aluno Ricardo Bornel, conhe-

cido pelo apelido de Cadin, para que a punição seja substituída 

por algo revestido de maior eficácia a qual denominou de “amor 

maior” como forma de convidar Ed e os demais alunos para que 

se unam para lutar pelo fim das perseguições entre alunos, o que 

servirá de exemplo às gerações futuras.

Minha dúvida inicial foi desfeita pelo próprio Ed, que pediu 

para fazer uso da palavra:

– Eu preciso dizer o motivo que me fez voltar à escola. Meus 

pais me contaram da decisão da direção de me perdoar e isso me 

deixou confuso, mas não foi esse o motivo principal. Na verdade, 
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Cadin me pediu que não contasse, mas vou desobedecê-lo somen-

te desta vez, pois vocês precisam saber o que ele fez. Eu ainda 

estou envergonhado, pois em todas as noites frias em que estive 

naquele hospital eu não me senti sozinho. Eu não queria ver nem 

meus pais, porém todas as noites quando eu estava mergulhando 

em um mar de tristeza pelo que fiz, surgia um palhaço que, além 

de me fazer sorrir, me fez entender o quanto estava errado. Eu 

não consigo expressar com palavras o que isso me fez sentir, mas 

só suportei as dores e, mais do que isso, o peso de minha cons-

ciência, por causa de suas palavras, que acabaram me trazendo 

esperança, mesmo depois do que fiz. Por tudo isso, quero pedir 

perdão! Perdão a todos e dizer que, quando sair dessa cadeira de 

rodas, usarei minha força para protegê-los. Podem contar como 

um amigo para qualquer situação, e agradeço a Deus por me dar 

essa chance pelas mãos de Cadin.

Ed solicitou a seus pais que o levasse até Cadin. Um abraço 

foi a forma que encontrou para pedir perdão, o que emocionou 

todos que faziam parte da comissão. Na saída da escola, me des-

pedi de Cadin, parabenizando-o pelo desfecho. Ficamos de com-

binar a recepção de Luci, que estava com alta programada para 

a sexta-feira.

* * *

Eu estava ansioso pela chegada de Luci prevista para às 

dezenove horas da sexta-feira. Combinamos com dona Neide que 

chegaríamos por volta das cinco para decorar a casa. Cadin ficou 

de levar os balões, enquanto eu faria os cartazes de boas-vindas. 

Mamãe me ajudou com essa tarefa e aproveitei para incluir um 

cartaz com o desenho de um coração e a flecha do cupido. Por 

momentos, fiquei inseguro com essa mensagem: “Será que estava 

sendo ousado demais?”. Abafei o medo rapidamente para não vol-
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tar atrás. Dona Neide demonstrou ter ficado contente com nos-

sa presença e nos informou a surpresa que preparou para Luci, 

vestindo Bolota com um fraque de gala com direito a gravatinha 

borboleta e cartolinha, um verdadeiro Lord! 

A casa foi decorada com balões, plumas e cartazes. Procurei 

colocar minha mensagem na entrada principal, de modo que se-

ria a primeira a ser vista. Doralice, a empregada de dona Neide, 

chamou a atenção de todos para dizer que seu Joaquim havia 

feito contato por telefone e avisado que estavam a caminho de 

casa. Nesse momento, como num passe de mágica, chegou uma 

“enxurrada” de pessoas vindas de toda a parte. Algumas eram 

parentes de Luci, que estavam atrasadas; outras, vizinhas e cole-

gas da escola. Enfim, a casa ficou lotada, o que me deixou preocu-

pado: “Eu seria notado no meio da multidão?”. Cadin, percebendo 

minha aflição, resolveu me acalmar:

– Calma, Dani! Não esqueça que Deus está no controle de 

tudo!

– Eu sei, Cadin, mas estou ansioso!

– Coisas do coração, amigo. Calma!

Às dezenove horas ouvimos o barulho do fusca estacionan-

do. Laís, que aguardava olhando pela janela, quando avistou a 

prima Luci, saiu pulando de alegria! O movimento das meninas 

fez com que outras pessoas tomassem a mesma decisão, mas to-

dos se acotovelaram no afã de passar primeiro pela porta, lem-

brando a histeria que os fãs dos Beatles faziam quando viam 

seus ídolos naquela época. 

Passados cerca de quinze minutos, Luci entrou pela porta. 

Estava muito melhor do que na noite em que a vimos pela pri-

meira vez no hospital, mas ainda não era a Luci que conhece-
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ra antes da doença. Fazia uso de uma máscara cirúrgica, que 

causava má impressão, mas era preciso para se evitar a ação de 

vírus e bactérias oportunistas. Luci lentamente se assentou no 

braço do sofá, demonstrando muita alegria e um ligeiro cansaço. 

Agradeceu pela recepção calorosa e distribuía beijos em seus pa-

rentes, amigos e crianças. Eu e Cadin permanecemos todo o tem-

po aguardando nossa vez, quando um grito em meio ao tumulto 

chamou a atenção, interrompendo a fila de cumprimentos: 

– Agora, temos uma surpresa para nossa querida Luci! Por 

favor! Abram espaço! – pediu Doralice.

As pessoas abriram um corredor de onde surgiu dona Neide 

segurando Bolota, que encantou a todos e causou uma grande 

emoção em Luci! Cadin acertou novamente. O efeito causado foi 

inexplicável, meu coração ficou repleto de felicidade e lembrei-

-me de que tudo ironicamente começou porque papai rejeitou 

Bolota! Luci retirou a máscara e beijou Bolota. Percebi seus lá-

bios vermelhos como antes e sua aparência muito melhor, mas o 

que mais me animou foi sua voz:

– Como ele é lindo! Amigos! Eu queria dividir com vocês mi-

nha alegria pelo que Deus fez comigo. Todos vocês foram muito 

importantes nessa fase de minha vida, e agradeço pela vida de 

cada um. Mas, eu não posso deixar de reconhecer, quando Cadin 

me disse que Daniel havia me dado esse presente, isso foi deci-

sivo para minha luta. Foi esse gesto de Daniel que acabou me 

trazendo forças para lutar. Agora estou aqui, pronta para levar 

o meu testemunho ao mundo se for preciso, com meu amiguinho 

Bolota! E muito grata a Deus pela vida de Daniel!

Bastaram essas palavras para meu ego subir às nuvens, 

meu senso de humildade, porém, me fez voltar rapidamente ao 

plano terrestre. Luci, com Bolota nos braços, veio em minha dire-
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ção e me deu um beijo. Aquilo me levou ao êxtase e eu surpreendi 

Cadin, com uma mágica que me ensinou: fiz aparecer um lírio 

que retirei do jardim da escola, imaginando exatamente aquele 

momento.

A semana chegava ao fim com um repertório de aconteci-

mentos que jamais serão esquecidos. Sem dúvida, essa obra foi 

desenhada pelas mãos do Arquiteto do Universo, pois senti no 

beijo de Luci que estava no caminho certo para conquistar o seu 

coração, mal sabia eu que aquilo já havia acontecido.
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TRiNTA E DOis

UNiÃO

O sol nascia naquele final de verão de 1973. Com dez anos, me 

sentia um homem formado pelas experiências acumuladas com 

Cadin no circo da vida. Os espetáculos estavam cada vez mais 

cheios, isso graças à atuação de Cadin. Nos últimos anos o circo 

foi instalado em várias localidades próximas, onde podíamos es-

tar sempre juntos. Seus pais cuidavam das tarefas diárias com 

todo amor. O patrãozinho, como passou a ser chamado, cuidava 

das estratégias e da montagem dos espetáculos. Cadin viajou com 

seu pai ao exterior em busca de novas atrações. Naquele tempo, 

a banda inglesa “Beatles” abalou o mundo, inspirando movimen-

tos musicais por toda parte. No Brasil não foi diferente, e uma 

das estratégias utilizadas pelos empresários para divulgação dos 

vinis foram apresentações em circos de grande porte. Lembro o 

carro de som anunciando as atrações. Aos poucos, Cadin promo-

via a inovação com shows de cantores populares, para que o pú-

blico pudesse ver seus ídolos de perto. Com as novas linhas de 

shows, Cadin iniciou o processo de substituição dos animais no 

circo. Embora os bichinhos fossem tratados com carinho, exigiam 

grandes sacrifícios na fase de adestramento, o que não agradava 

a Cadin. As promoções dos espetáculos foram estendidas a todas 

as escolas, além de empresas, clubes, entidades sociais e, com o 

aumento do público, foi necessário comprar uma lona nova, au-

mentando a capacidade de mil para duas mil pessoas. 

* * *
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Estávamos na terceira série, já sabíamos ler e escrever e as 

coisas mudaram completamente. Passados três anos do incêndio, 

Ed defendia todos os amigos das ações dos moleques malvados de 

outras séries. Tornou-se o melhor aluno da escola e suas notas 

faziam inveja. O professor de matemática o indicou para repre-

sentar a escola no torneio regional de matérias curriculares. Com 

isso, ele conquistou o coração de Creusa. Seus pais iam à missa 

todos os domingos, sendo os responsáveis pelas obras de edifica-

ção do templo, e Ed aprendeu a tocar violão para fazer parte do 

grupo litúrgico. Os meninos criaram o time “Meninos de Fé” e se 

sagraram campeões regionais de futebol de salão. Cadin virou 

líder cultural do grêmio estudantil, além de manter os trabalhos 

em hospitais e igrejas, impactando muitas vidas para seguir o 

caminho do bem. Sua fama se espalhou; por toda parte comen-

tavam sobre o palhaço de Deus. Ele era reconhecido por onde 

passava, e as ações solidárias se espalhavam na cidade pelos in-

centivos e exemplos de Cadin.



O CirCO dO PalhaçO Sem Graça

178

* * *

Quanto a mim, claro que todos querem saber o desfecho de 

minha história. Eu sabia os limites de minha idade, por essa ra-

zão mantive, durante três anos, uma postura de respeito. Não 

posso dizer que foi fácil. Luci se recuperou totalmente e voltou a 

ter uma beleza que chamava a atenção de todos os meninos. Por 

esse motivo, Cadin me fez um alerta:

– Dani, cuidado! Quando o pastor abaixa o cajado e não dá a 

atenção devida, o lobo vem e leva a ovelha!

Para um bom entendedor, meia palavra basta. Isso ficou na 

minha cabeça até o dia em que, chegando atrasado à escola, vi 

um garoto desconhecido em conversa um tanto íntima com Luci. 

Meu sangue ferveu! 

Eu sempre via garotos conversando com ela, mas todos sa-

biam dos meus sentimentos e mantinham postura de respeito, 

porém, naquele dia senti o perigo rondando. Mais que depressa 

me aproximei de Luci e lhe dei um beijo no rosto. O menino ficou 

sem graça, mas Luci o apresentou: 

– Dani, esse é meu primo Jeferson. Ele morava em São José 

do Rio Preto, mas meu tio teve de vir para trabalhar em São 

Paulo e só agora ele conseguiu uma vaga na escola. Ele gostou da 

Marcinha e está me perguntando dela! Acho que vou apresentá-

-la, o que você acha?

Não consegui responder, tamanha era minha vergonha! 

Comecei a rir de mim mesmo, pois acabava de fazer um papel 

ridículo, mas foi um sinal de que era chegada a hora de declarar 

meu amor. Aproveitando o susto, adiantei à Luci que gostaria 
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de lhe dizer algo muito importante, mas que devíamos esperar a 

hora do intervalo. 

Dona Janete ainda se atrasava para iniciar as aulas, o que 

me permitiu ter um “dedinho de prosa” com Cadin, que sorriu e 

ficou espantado com minha decisão: 

– Cadin! É hoje...

– Não diga!   

– Não acredito! Você leva tudo a sério, agora que decidi falar 

com Luci, você debocha de mim?

– Dani, você está ensaiando há três anos e ainda não sabe 

como dizer?

– Claro que sei! E sei também que se ela aceitar será para 

sempre!

– Isso mesmo! Você é um ótimo amigo e será um namorado 

ainda melhor. Ela terá sorte se um dia se casar com você!

– Casar? Você disse casar?

– Claro! Você quer namorar para quê?

– Ora! Para conhecê-la melhor.

– Se realmente a ama tem de pensar no futuro. O casamen-

to com a benção de Deus será ligado na Terra e no Céu!

– Não acredito! Agora você é perito em relacionamentos?

– Dani, é só prestar atenção no que diz o livro sagrado.

– Você quer dizer sobre o casamento?

– Isso! “Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha 

carne; esta será chamada mulher, porquanto do homem foi toma-
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da. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e apegar-

-se-á à sua mulher e serão uma só carne.” 

– Nossa, Cadin, isso é muito sério! 

– Claro, e a decisão tem de ser correta para que, depois, não 

vire um mar de lamentações.

– Eu sinto que amo Luci do fundo de minha alma, Cadin.

– Então, meu amigo, faça a coisa certa, no tempo certo!

– Eu sei que o tempo é agora, mas o que é a coisa certa?

– Leve-a no melhor lugar, seja romântico, olhe no fundo de 

seus olhos, diga uma frase de amor e se declare, Dani! Não perca 

mais tempo!

– Estou com minha perna tremendo, Cadin.

– Ah! Não! Tudo, menos isso! Para quem me ajudou a en-

frentar Ed e impedir o incêndio, isso é como tirar doce de criança!

– Acho que essa é a missão mais difícil.

– Você quer que eu fale com ela?

– Claro que não!

– Então, pronto! Ou você se declara ou poderá perdê-la.

– Você tá ficando louco?

– Não! Estou só achando que você está sendo medroso e 

bobalhão!

– Cadin! Assim você me ofende!

– Daniel, Luci é a mulher de sua vida e você tem de dizer 

isso a ela!

– Mas... Você sabe, eu tenho medo que ela diga não!
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– Pense comigo. Você está perdendo seu grande amor por 

causa do medo!

– Você tem razão, isso é ridículo!

– Então, amigo, faça conforme lhe falei e serão felizes para 

sempre.

A conversa me deixou confiante, mesmo assim, quando soou 

o sinal do intervalo minhas pernas tremeram. Descemos as es-

cadas e a convidei para irmos ao jardim. Passar por um buraco 

não tinha nada de romântico, mas fez com que ela achasse graça 

e o ambiente ficou leve, facilitando minha missão. Ao avistar o 

jardim, o rosto de Luci se iluminou igual ao dia em que recebeu 

Bolota. Pelo menos senti que acertei no lugar. Ela contemplou as 

flores, tocando os lírios com extremo carinho:

– Como soube que eles são meus preferidos?

– Na verdade, eu escolhi o lírio porque são os meus preferi-

dos também!

– Nossa, Dani, temos tantas coisas em comum!

– É mesmo... Gostamos de cachorro, de estudar, de lírios...

Ela abriu um sorriso, beijou uma flor e disse:

– Olhai os lírios do campo! Nem Salomão, em todo o seu es-

plendor, se vestiu como um deles, isso é lindo, não acha!

– Lindo mesmo, e acho ainda mais lindo você no meio deles!

– Eu? Você quer dizer que pareço uma flor?

– Não! Você é uma flor! Eu daria tudo para tê-la no meu 

jardim!
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Aquela frase era linda e original para a época. Luci ficou 

paralisada, esperando que eu me declarasse, mas confesso que 

fiquei engasgado.

– Dani! Vejo que está com dificuldades para me dizer algo 

que está dentro de seu coração! Mas vi sua coragem quando pen-

sou que meu primo estava me paquerando, não é?

– Me desculpe, o medo de que você possa dizer “não” me 

apavora!

– Não precisa ter medo, Dani. Sabe de uma coisa, eu acei-

to! Também desejo namorar você! Faz tempo que queria te dizer 

isso.

O mundo começou a girar a minha volta; eu via estrelas por 

toda parte e o cheiro das flores se misturava com minha felicida-

de. Minha reação foi simples: 

– Luci! Eu quero namorar você e, um dia, quando for te pe-

dir em casamento, quero que seja neste lugar.

Os olhos de Luci brilharam como nunca e, sem nenhuma 

hesitação, ela falou com firmeza:

– Meu querido, saiba que se isso acontecer um dia, com cer-

teza minha resposta será sim!

O céu estava em festa, pois nascia naquele momento uma 

união entre duas almas. O sinal indicando o fim do intervalo to-

cou. Voltamos para a sala de aula com a novidade. Cadin, olhou 

firme nos olhos de Luci e disse:

– Você merece, querida Luci! Você está recebendo em sua 

vida meu melhor amigo e tenho certeza de que vocês serão muito 
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felizes, pois essa união foi feita sob as bênçãos do céu. Fico feliz 

por vocês, pois, assim, Dani encontrará consolo em seus ombros.

Estávamos muito felizes, mas aquela colocação de Cadin me 

deixou perturbado. “Ao que estaria se referindo?”
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TRiNTA E TRês

AmANDO O PRÓXimO!

O tempo estava mudando as coisas: a moda, a política, os cos-

tumes e as pessoas. A única situação que não se alterava era 

meu amor por Luci e por Cadin. Lembrei-me das palavras de seu 

Dantas quando escreveu que foi no circo que conheceu seus amo-

res. Posso dizer o mesmo, foi nessa fase em que o circo passou 

pela minha vida que conheci Cadin, um grande amigo, um amor 

desinteressado, inocente, uma criança enviada do céu! E foi por 

causa dele que consegui me declarar para Luci. O outro lado do 

amor, outro contexto, aquele que é passional, nos rouba a razão 

e, por vezes, nos lança às ilusões.

Desde que conheci Cadin nos víamos todos os dias na escola, 

mas as circunstâncias naturais da vida acabaram nos afastando 

um pouco. Ele, por causa das responsabilidades no circo, e eu, 

por causa de Luci. Ele sabia que poderia contar comigo e desde 

que virou dono do circo suas atividades passaram a ser intensas, 

por esse motivo faltava muito às aulas. Papai e mamãe estavam 

firmes nos seminários para casais ficando muito tempo fora de 

casa, assim, eu passava as tardes estudando com Luci e brincan-

do com Bolota. 

Certa vez, estávamos treinando os comandos que Cadin en-

sinou a Bolota e nos divertindo com o cãozinho rolando no chão se 

fingindo de morto e nos cumprimentando com a patinha, quando, 

para nossa surpresa, Cadin apareceu. Disse que a saudade é o 
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combustível que movimenta o coração para que promova o reen-

contro. Por essa razão veio nos ver.

– Cadin! Que bom vê-lo, amigo, estava com saudades.

– Cadin, você tem faltado muito às aulas, assim repetirá a 

série! – falou Luci.

– Eu sei, mas acho que não vou repetir o ano!

– Então... Você possui uma carta na manga? –perguntou 

Luci.

– Não é isso, Deus está no controle e nos dará a direção.

As palavras de Cadin soaram um tanto estranhas. Estaria 

pensando em deixar a escola? Isso me deixou preocupado, pois 

era uma das formas mais fáceis de nos ver, porém o destino ainda 

nos reservava outras situações. 

– O que vocês vão fazer sexta-feira à noite?

– Eu? Acho que nada – respondi.

– Também não, por quê?

– Tenho uma missão e gostaria que vocês estivessem comigo.

Estávamos no fim do verão de 1974 e, desde quando me 

declarei à Luci, não tínhamos acompanhando Cadin em outras 

aventuras.

 – Claro, meu amigo! Eu já estava com saudades dessas 

missões!

– Então, sexta-feira lá no circo, às vinte horas, está bem?

– Eu posso saber onde meu palhaço favorito deseja nos le-

var? – brincou Luci.

– Luci, será que seu Joaquim vai deixar? – questionei.
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– Se quiserem, eu falo com ele...

– Não será preciso, Cadin, meu pai confia em vocês até de-

baixo d’água!

– Fico feliz com isso, Luci! Então, até sexta!

– Até meu amigo, e obrigado por não se esquecer de nós!

Cadin já estava a certa distância quando se virou e gritou:

– A atenção é um sinal de amor, se lembra disso, Dani?

– Claro! A conversa com o lírio!

Cadin era especialista em nos deixar curiosos e sempre 

conseguia nos deixar sem saber o que iríamos fazer. Sempre 

fazia isso de modo que não percebíamos no momento de poder 

questioná-lo.

Na sexta, apanhei Luci e fomos para o circo. A noite estava 

linda e o céu repleto de estrelas. Seguimos de mãos dadas, quan-

do me dei conta de que a cena lembrava algo. Aproveitei para 

contar a Luci minhas viagens imaginárias quando ela estava no 

hospital e eu olhava a capa da cartilha “Caminho Suave”, obser-

vando as crianças de mãos dadas. Assim que avistamos o circo, 

vimos uma movimentação no estacionamento. Os funcionários 

faziam uma espécie de corrente humana e colocavam caixas nas 

carrocerias das caminhonetes. Cadin, quando nos viu, abriu um 

sorriso e me convidou para ajudar no carregamento. Quando pe-

guei a primeira caixa, percebi que estavam cheias de marmitas, 

logo conclui que estávamos preparando alguma ação social. Ele 

me olhou com ar de alegria e confirmou que em alguns minutos 

estaríamos saindo para uma noite de solidariedade no atendi-

mento aos irmãos que viviam nas ruas. Luci abriu um sorriso e fi-

camos felizes pelo convite. Lembrei que foi em uma dessas noites 
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que Cadin avistou Miro e Duda, depois do assalto à mercearia de 

seu Joaquim. Com a carga concluída, saímos em direção ao cen-

tro da cidade, onde debaixo dos viadutos muitos irmãos, infeliz-

mente, passavam as noites ao relento. Cadin, dentro da cabine, 

retirava seus apetrechos e se transformava em Farofinha. Para a 

maioria das pessoas, a noite existe somente para descanso, mas, 

para Cadin, era uma forma de levar alegria às pessoas que não 

possuíam um lar.

Ficamos estarrecidos com a quantidade de moradores de 

rua no centro da cidade. Quando vi o tamanho da carga, pensei 

que Cadin estava exagerando, mas encontramos famílias intei-

ras debaixo de uma marquise. Não imaginávamos o tamanho e 

a importância daquele trabalho, somente estando ali para ver o 

que isso significava. Passamos por lugares perigosos, zonas de 

baixo meretrício, onde o silêncio foi interrompido:

– E aí, Farofinha! Ó nóis aqui outra vez, Farofinha! E aí 

parceiro! – falou um mendigo.

O lugar tenebroso, por incrível que pareça, se encheu de 

brilho e algumas mulheres acordavam seus filhos que dormiam 

sobre papelões para brincar com o palhaço. A cena era surreal. 

Como eles não podiam ir ao circo, Cadin levava o circo até eles. 

Depois das brincadeiras, fizemos a entrega das “quentinhas” e 

todos comeram com alegria. Até mesmo os alcoolizados perma-

neceram comportados; parecia que a força espiritual de Cadin 

se sobrepunha às forças que dominavam aqueles infelizes. Por 

volta das duas da madrugada, Cadin pediu para que todos se 

reunissem debaixo da cobertura do terminal. Havia por volta de 

cem pessoas quando ele subiu na plataforma da estação e falou 

com autoridade:



O CirCO dO PalhaçO Sem Graça

188

– Irmãos, mesmo quando tudo disser não, creiam que Deus 

é com vocês. Ele é a voz que nos encoraja para que possamos pros-

seguir. Ainda que a figueira não floresça, Deus os estará guar-

dando. Mesmo que a noite seja fria e sem graça, Deus lhes dá um 

novo sol pela manhã. Jesus nos ensinou que são bem-aventura-

dos os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos Céus! Que 

são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 

Bem-aventurados serão os mansos, porque possuirão a Terra! E 

bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, 

porque serão saciados! Creiam que a vida é só uma passagem. Se 

aqui o destino não lhes deu um lugar melhor, agradeçam a Deus, 

que levará todos vocês para um lugar maravilhoso, junto d’Ele. 

Um lugar onde serão felizes, porque o seu teto se chamará Céu. 

Vocês são bem-aventurados, pois sofrem sem murmurar, e isso é 

sinal de que Deus tem sido o verdadeiro sustento. Estamos aqui 

para dizer que os amamos de todo o coração e para que sempre se 

lembrem de que Jesus sacrificou sua própria vida por cada um de 

nós e, por meio d’Ele seremos felizes nesse lugar. Creiam nisso, 

irmãos, creiam somente nisso! 

Para nossa surpresa, um garotinho nos fez um sinal. 

Estávamos na plataforma e não conseguíamos ouvir o que que-

ria. Descemos e fomos até ele. Luci, com seu carisma, pegou-o nos 

braços e disse:

– Como você chama?

Ele falava tão baixo que Luci projetou o ouvido para 

entender:

– Como é? Luiddy? Acho que ele falou Luiddy!
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Ele acenou com a cabeça, por isso entendemos que se cha-

mava Luiddy. Aparentava ter quatro anos e Luci tentou enten-

der o que queria:

– Então, Luiddy, o que você quer, meu amor? 

O menino falou baixinho ao ouvido de Luci:

– Ele está dizendo que quer um abraço do Farofinha! – disse 

ela.

Retirei o menino dos braços de Luci e levei-o até Farofinha. 

O pequeno agarrou-lhe a cintura como uma tábua de salvação. 

Eu não conseguia entender o que dizia, pois as palavras se mis-

turavam ao seu choro. Depois, Cadin nos contou:

– Foi a história dele que inspirou a brincadeira de voar para 

o céu!

– Eu me lembro da brincadeira! Você dizia: buáá... buáá, eu 

quero voar...

– Isso mesmo! Sempre ensinamos que depois da morte todos 

iremos para o céu, se seguirmos os exemplos de Jesus. O pai de 

Luiddy morreu em uma noite, quando não suportou o frio na rua. 

O irmão mais velho, Lucas, tinha dez anos e vivia dizendo que 

queria voar para encontrar seu pai no céu. Certa noite, quando 

corria abanando os braços, dizendo que queria voar, não viu que 

o farol estava fechado para os pedestres. Faz três semanas que 

foi enterrado como indigente. Luiddy hoje é órfão e os outros mo-

radores de rua cuidam dele.

– Mas ele não tem nenhum familiar? Nenhum parente?

– Não! Está sozinho, à mercê de tudo que a rua lhe oferece.

– Cadin, e o que ele falou ao te abraçar? Eu não consegui 

entender!



O CirCO dO PalhaçO Sem Graça

190

– Buááá... Buááá, eu quero voar... Eu quero voar para o céu!

Foi a primeira vez que meus ombros enxugaram as lágri-

mas de Luci, que ficou inconformada e pediu para que seus pais 

ajudassem a iniciar um trabalho de apoio para adoção dessas 

crianças. Seis meses do início desse trabalho, Luci, com a equipe 

do Juizado de Menores, retirou Luiddy das ruas e o encaminhou 

para adoção. Antes, o segurou nos braços como a um filho e disse:

– Luiddy! Você nunca mais vai passar fome, nem frio! Eu 

amo você!

Aquela noite foi um marco na vida de Luci, que embora 

adolescente, sentia um amor maternal pelo pequeno Luiddy. 

Tomada por um sentimento de piedade, anos mais tarde, cursou 

psicologia na universidade para auxiliar a população de rua, o 

que faz até os dias de hoje.
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TRiNTA E QUATRO

miNHAs LÁGRimAs!

Estávamos estudando história do Brasil e Luci me pediu para 

lhe explicar o “Dia do Fico”. As cortes portuguesas desejavam 

transformar o Brasil novamente em colônia de Portugal. Os li-

berais radicais se juntaram ao Partido Brasileiro para manter a 

autoridade do Brasil. O Reino mandou que D. Pedro I retornas-

se a Portugal. Em resposta, foi criado um movimento que colheu 

oito mil assinaturas pedindo que o regente D. Pedro I ficasse no 

Brasil. Assim, em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro I proferiu a cé-

lebre frase: “Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, 

estou pronto: digam ao povo que fico.”

Na companhia de Luci, quase não percebia o passar do 

tempo. O relógio acusava dezessete horas, o sol se fazia tímido 

e estávamos concluindo as lições quando me dei conta de que 

em nenhum momento Bolota tentou chamar nossa atenção como 

fazia todos os dias, permanecendo o tempo todo deitado em sua 

casinha.

– Luci, será que o Bolota está doente?

– É mesmo! Ele parece triste, o que será que ele tem?

Dona Neide, que nos trazia um lanche, ouviu nossa conversa:

– Os cães possuem sensibilidade, quando estão amuados 

algo muito triste está para acontecer!

– Mas... O que pode ser, dona Neide? 
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– Quando eu era pequena, tínhamos um cachorrinho cha-

mado Henry e toda vez que estávamos saindo de viagem ele fica-

va desse jeito. Chegamos a vê-lo roendo as malas e uivando como 

um lobo.

– Nossa, mãe! Mas nós não estamos programando nenhuma 

viagem!

– Eu sei, filha, mas às vezes pode ser outra situação.

– Será que eles sentem também alguma morte chegando?

– Dani! Não precisa exagerar.

Nossa conversa ficou somente no campo da especulação, 

pois teríamos de aguardar algum acontecimento. A noite havia 

chegado e era hora de ir para casa. Me despedi de dona Neide e 

Luci me acompanhou até o portão. Ela me deu um beijo e combi-

namos de pedir a Deus que nos protegesse de todo mal.

Pela manhã, segui normalmente à casa de Luci para irmos 

à escola, porém dona Neide me surpreendeu dizendo que ela pre-

cisou ir mais cedo. Aquilo me soou estranho: porque Luci não me 

esperou? Apressei o passo e logo que passei pelo portão da escola 

avistei Luci sentada na mureta da cantina com os olhos inchados 

e o nariz vermelho, indicando que havia chorado:

– O que foi, Lu? Você não está bem?

– Não é isso, Dani! Estou chorando por mim e por você!

– Por mim? Mas... O que houve? Você quer terminar comigo?

– Claro que não, isso nunca! Mas... Prometa que não vai se 

desesperar?

– Assim você está me assustando!

– Dani, se eu estou triste com isso, você vai ficar arrasado!
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– Luci, divida essa dor comigo! Se tivermos de sofrer, que 

seja juntos!

– Está bem! Ontem, quando você saiu, papai disse que achou 

estranho, pois, passou pelo circo que estava sendo desmontado.

– Ah! Calma, Cadin já mudou várias vezes e o circo é itine-

rante mesmo!

– Dani, lembra o que mamãe falou? Descobri porque Bolota 

estava triste!

– Descobriu? Não! Você acha que Bolota estava triste por 

causa disso?

– Isso mesmo! Por esse motivo vim mais cedo para falar com 

Cadin!

– E... Você falou com ele? O que foi que ele disse?

– Acabei de falar e infelizmente ele confirmou! O circo está 

indo embora!

– Não é possível! Para onde? Por quê?

– Cadin me disse que está obedecendo à ordem de Deus!

– Ele sempre obedeceu a Deus! Mas para onde? Muito longe?

– O circo está indo para o Estado de Goiás! 

– Não! Mas... Assim não vou mais vê-lo! Isso será o fim!

Luci me deu um abraço e, pela primeira vez, emprestou seu 

ombro para enxugar minhas lágrimas:

– Você sabe onde ele está?

– Sim! Ele também está triste e foi esperar você no jardim!

Passei como um furacão pelo buraco. Nem deu tempo para 

me por de pé e avistei meu amigo de joelhos sobre a mureta.
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– Cadin! Por favor, não vá! Não me deixe sozinho!

– Meu amigo... Estou partindo e ficando, pois com você esta-

rá sempre o profundo amor do meu coração... Você nunca estará 

sozinho.

– Mas... Estou chorando e você é um palhaço, tem de me 

fazer sorrir...

– Dani! Antes de palhaço, sou servo de Deus! E você, antes 

de amigo do palhaço, também é um servo d’Ele!

– Sim, eu sei! Mas... Você está partindo e estou triste... 

– O amor quebra distâncias, vou escrever dizendo onde es-

tará o circo... E não se esqueça: o melhor lugar Deus já preparou 

e vamos juntos para lá!

– Mas... Eu também amo o circo e ele está indo embora com 

você!

– Outros circos virão. Você e Luci vão construir uma vida 

juntos, com Deus! 

– Aprendi com você, Cadin, que “atenção” é sinal de amor! 

Você me dedicou toda sua atenção e não tenho como deixar de 

ficar triste...

– Estamos chorando juntos, mas creia: você vai sorrir para 

sempre!

– Por causa do palhaço Farofinha?

– Não, Dani! Estou partindo para levar ao mundo não so-

mente a graça de um palhaço que deseja ver o sorriso das crian-

ças. Antes, sou também uma criança que usa a arte de um palha-

ço para que o mundo receba a graça de um Deus que nos deu seu 
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filho para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a 

vida eterna! Nunca se esqueça disso, meu amigo!

– Então... Tudo aconteceu por causa de Jesus?

– Sim, foi tudo por causa do amor d’Ele!

– Cadin! Você fez tudo para que as coisas fossem assim, não 

é?

– Dani, quando você se escondeu debaixo da arquibancada 

pela primeira vez, eu sabia que você amava o circo e isso me fez 

usar de minha habilidade de ventríloquo para que você pensasse 

que eu falava com a boneca, mas foi para mostrar que o amor em 

uma amizade provém de Deus!

– Não! Eu não acredito! Então você sabia que eu estava lá 

na arquibancada?

– Sempre soube! Eu também me escondia lá... Inclusive no 

dia em que vimos seu Dantas gritar com papai e mamãe, lembra? 

Vi que você se perdeu de seu amigo que estava junto de você du-

rante o espetáculo, o que lhe custou caro, pois seu pai não deixou 

você ficar com Bolota.

– Então, você viu tudo! Depois fez a mesma coisa com o lírio!

– Meu irmão, foi uma brincadeira de ventríloquo para mos-

trar que a amizade é coisa séria.

– Você é meu melhor amigo, Cadin, não posso deixá-lo ir. 

Vou colher assinaturas pedindo que você fique, como fizeram com 

D. Pedro! Só na escola consigo duas mil.

– Não me faça rir, Daniel. Sei que gostaria que eu dissesse 

“fico”, como fez o imperador, mas não posso deixar de obedecer, 

há mais de seis meses veio à confirmação! 
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Cadin sabia de tudo desde o começo e usou de sua habilida-

de de “ventríloquo” para me fazer acreditar que podia falar com a 

boneca e com o lírio. Na minha inocência, caí como um “patinho”, 

e ele agiu para que tudo terminasse conforme Deus ordenou.

Para minha tristeza, o dia chegou! A partida do circo foi um 

dos momentos mais tristes de minha vida. Acho que só chorei 

mais no dia em que Deus recolheu mamãe.

A cidade parou para a despedida. Lembro que não houve 

um só amigo da escola que deixou de comparecer. Além de Luci 

e eu, papai Jaime e mamãe Valda, vovô Antônio Nanã, José e 

Mônica, Neide e Joquim, Antonio e Neusa, Paulinho e Fátima, 

Belmiro e Lucélia, Rodrigo e Luciana, Gilberto e Erika, Leandro 

e Luana, Pedro e Solange, Roberta e Cesar, Humberto e Natália, 

Ubiratan e Giovana, Thiago e Larissa, Alex e Silvana, Marcelo e 

Milena, Roseli e João, Andréia e Miguel, Edson e Creusa, Zezinho 

e Claudete, Fernando e Gabriela, Marcelo e Lila, Estevam e 

Michelli, Jairo e Luiza, Djalma e Mariza, Adélia e Benedito, 

José Paulo e Rose, Roberto Flores e Elza Flores, Betinho e Diná, 

Nélson e Ligia, Márcio e Cida, Jurandir e Mafalda, Marquinhos e 

Crislayne, Rafael e Raissa, Júnior e Caroline, Sara e Alessandro, 

Claudio e Luciana, Moises e Gidalva, Romário e Marcia, Rubens 

e Cely, padre Josias, irmã Clara, Célia. Ah! Eu não poderia es-

quecer o nosso cãozinho Bolota!

Faixas e cartazes foram erguidos e, além das pessoas conhe-

cidas, ainda compareceram policiais militares, professores, mo-

radores de rua e pessoas comuns. Dona Janete vestiu as crianças 

de Farofinha, colocando duas delas para segurar uma das faixas, 

em que se lia: “Obrigado, Cadin, por ter nos dado Farofinha, o 

palhacinho de Deus!”. Antes de subir no caminhão, Cadin me 

deu um longo abraço. Senti o seu coração disparado. Em momen-
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to único chorávamos abraçados, quando ele sussurrou ao meu 

ouvido:

– Eu sempre vou amar você, meu amigo Daniel! Fique com 

Deus, meu parceiro e irmão! Estou indo, mas peço que entenda 

minha missão de ir ao mundo para fazer o bem.

Eu não conhecia o destino das minhas lágrimas, mas sabia 

de onde vinham. Meu coração estava destroçado e meu espírito 

repleto de gratidão. Ainda soluçando, contei a Luci o que Cadin 

me sussurrou ao ouvido e ela abriu um sorriso: 

– E disse-lhes Jesus: “Ide por todo o mundo, pregai o evan-

gelho a toda criatura”.

Como tudo começou, eu olhava Cadin em cima do cami-

nhão e via o olhar de um menino. A diferença é que eu sabia que 

por trás daquele olhar havia alguém especial, que me apresen-

tou verdadeiramente o melhor lugar! O cortejo aos poucos foi se 

distanciando até sumir do alcance dos nossos olhos molhados. A 

partir daquele momento, eu não teria mais a companhia do meu 

melhor amigo, mas Cadin me deixou a melhor herança: a certeza 

de que Deus é essência de amor em nossa vida! 





Paulo alves Pereira

199

TRiNTA E CiNCO

LEmBRANÇAs

O inverno daquele ano foi um dos mais cruéis da década de 1970. 

Fazia seis meses que Cadin havia partido com o circo e sua au-

sência doía na alma. Os dias sem meu amigo ficaram sem gra-

ça e as noites, além de frias, perderam o brilho; sua presença 

era sentida nas lições de amor ao próximo que permaneceram. 

A necessidade de sufocar a saudade nos fez dedicar às obras so-

ciais para multiplicar as sementes plantadas por Cadin. A ado-

ção de Luiddy foi amplamente divulgada na mídia da época e 

desencadeou o anseio de muitas famílias em adotar crianças ór-

fãs. Surgiu uma corrente de amor jamais vista na cidade, e os fó-

runs estavam cheios de pessoas que queriam se cadastrar. Os jo-

vens nos procuravam desejosos de entrar para o grupo de teatro 

que fazia a alegria das crianças nos hospitais. A importância dos 

trabalhos realizados despertou o interesse em empresários, que 

ofereceram ajuda para expandir as ações. Papai, aproveitando o 

momento, convidou amigos e criou a associação “Circo do Bem” 

que, mais tarde, seria transformada em uma organização não go-

vernamental com a mesma denominação. A entidade colocou em 

prática o projeto “CADIN”, promovendo a arrecadação de alimen-

tos, roupas e agasalhos que seriam destinados aos moradores de 

rua e famílias em situação de miséria. Com o apoio de empresá-

rios, foi construída a casa de acolhimento “Ana Clara Juanito”, 

onde voluntários realizavam o atendimento fornecendo refeição, 

higiene pessoal, consultas médicas e psicológica, orientação e en-
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caminhamento profissional, eventos de arrecadação com shows 

para as crianças e, principalmente, palestras de evangelização. 

Tudo isso teve início pelo amor de um pequeno servo de Deus. 

O frio intenso de 1974 nos obrigou a realizar ações extras 

para levar agasalho e cobertores, além de sopa quente, aos que 

dormiam nas ruas. A emoção dessas ações me fazia lembrar a 

primeira vez em que fomos convidados por Cadin, porém não su-

portei tanto tempo exposto à temperatura abaixo de zero e aca-

bei contraindo um forte resfriado que me fez ficar uma sema-

na sem ver Luci que, por causa da leucemia, ainda necessitava 

de cuidados. Para amenizar minha solidão, Luci pediu a papai 

que trouxesse Bolota para me fazer companhia enquanto esti-

vesse acamado. No terceiro dia de minha convalescência, ainda 

me sentindo fraco, ouvi mamãe tentando sintonizar nosso velho 

rádio em alguma programação musical. Depois de várias tenta-

tivas, ela aumentou o volume quando localizou uma canção que 

marcou aquela época com seu refrão inesquecível. 

Hey irmão! Vamos seguir com fé

Tudo o que ensinou o Homem de Nazareth...

Hey irmão! Vamos seguir com fé

Tudo o que ensinou o Homem de Nazareth...

Eu cantarolava o refrão quando tive a atenção roubada por 

uma voz vinda da rua: Correio! Correio! 

Mamãe abriu a porta rapidamente, eu, cambaleante, cor-

ri para olhar através da janela. Vi quando ela assinou o recibo 

de entrega da correspondência e o carteiro seguiu seu caminho. 
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Mamãe olhou rapidamente o remetente e me acenou com um sor-

riso indicando que a surpresa seria para mim. Naquele tempo o 

serviço de correio era a melhor forma de comunicação a distância. 

O telegrama era mais caro e comumente utilizado para mensa-

gem breve e urgente, pois chegavam com maior rapidez do que as 

cartas, por essa razão achei estranho que Cadin fizesse uso desse 

expediente. Sem demora, rasguei o lacre para ler a mensagem:

Querido Daniel. Saudades! A paz do nosso poderoso 
Deus seja contigo. Desculpe a demora em mandar notícias, 
mas temos vivido tempos difíceis e lutas para realizar 
nosso trabalho missionário. O circo tem levado alegria e 
feito muitas pessoas se aproximarem de Deus, mas isso tem 
provocado a ira de políticos que estão tentando nos destruir. 
Confiamos sempre em Deus, mas, para nossa segurança, 
estamos nos retirando da cidade. Não posso falar além disso, 
pois estamos sendo vigiados e nossa mensagem pode ser 
interceptada. Não quero colocá-los em perigo. Lembranças 
a todos e um beijo a Luci. 

Cadin!

Minha alegria inicial foi substituída pela preocupação, a 

mensagem de Cadin demonstrava claramente que ele corria pe-

rigo. Olhei o remetente e percebi que foi colocado um endereço 

aleatório, com isso eu só poderia esperar em Deus por uma nova 

oportunidade de poder falar com Cadin. Na medida em que o 

tempo passava, minha expectativa aumentava; por vezes, quan-

do via que a caixinha do Correio estava cheia, corria e me ante-
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cipava, porém só encontrava papéis que não me interessavam. 

Depois de vários dias de repouso, o resfriado acabou cedendo aos 

remédios. Me sentindo melhor, adormeci esperando ansiosamen-

te pelo próximo dia, quando poderia rever Luci. 

Sem poder me comunicar com Cadin, esperei todos os dias 

por uma notícia, me tornando amigo do carteiro. Muitas vezes, 

Joel dobrava a esquina com suas mãos repletas de cartas e, 

quando me avistava jogando futebol com os meninos, acenava 

negativamente como a dizer: “Não foi desta vez!”. Passados qua-

tro anos do último telegrama, não tivemos outra notícia, o que 

me deixava saudosamente triste; por essa razão, seguimos a vida 

procurando manter os serviços de apoio aos necessitados sem nos 

esquecer dos estudos. Estava terminando o ano de 1978 e estáva-

mos concluindo o ensino médio, nossa atenção estava em decidir 

o que cursar na universidade e nos preparar para o vestibular. 

Luci estava decidida, seu curso seria psicologia, pois desejava 

prestar apoio aos trabalhos sociais, enquanto eu ainda não havia 

decidido: ciências jurídicas ou engenharia.

Com a proximidade do Natal surgiu uma dúvida, pois eu 

ainda não sabia o que daria de presente à Luci. Resolvi pedir aju-

da à mamãe. Depois da aula, deixei minha amada em sua casa e 

segui para falar com minha mãe sobre o que comprar. Entrei em 

casa, mas, para minha surpresa, mamãe consolava papai. Apurei 

meus ouvidos para saber o assunto e, embora ouvisse bem, não 

conseguia compreender tudo o que falavam, mas o suficiente 

para entender que se tratava de algo muito sério, pois teríamos 

de mudar de residência. 

– Mas, Valda, nós vamos ter de sair dessa casa! – disse meu 

pai. 

– Eu sei, mas vamos ter confiança que Deus não nos faltará!
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As palavras de papai me atingiram como um raio. Para onde 

iríamos? Será que não veria mais Luci? Profundamente abalado 

com o que acabara de ouvir, saí correndo para meu quarto. Os 

dias que se seguiram foram repletos de angústia, pois procurei 

poupar meus pais de outras preocupações, mesmo assim, o Natal 

se aproximava e tive de falar com mamãe:

– Mamãe, posso perguntar uma coisa?

– Diga filho.

– Eu ainda não sei o que comprar para Luci, mas sei que 

papai está com problemas.

– E como você sabe disso?

– Ouvi sem querer papai dizendo que teremos de mudar de 

casa...

– Ah! Já entendi! Está preocupado com Luci, não é?

– Mamãe, e se a gente for para longe?

– Você ouviu tudo o que dissemos, Dani?

– Não! Quando papai disse isso, saí correndo para o meu 

quarto.

– Está vendo, querido, se tivesse ouvido até o fim saberia 

que seu pai disse que fará tudo para evitar que você sofra por 

causa disso.

– Mas o que houve? Por que temos de sair daqui?

– O governo precisa construir o metrô, por esse motivo estão 

desapropriando todas as casas por onde deverá passar os trilhos, 

e uma delas é a nossa!

– Como assim? O governo vai nos jogar na rua?
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– Não é assim, filho. Eles vão pagar, o problema é que sem-

pre pagam menos do que vale...

– Mas isso é injusto!

– Eu sei, filho, mas Deus é justo e temos de esperar que nos 

ajude a encontrar a melhor saída. Ah! Não se preocupe, vou com-

prar um presente bem legal para você dar para Luci.

– Obrigado, mamãe!

Meu coração ficou apertado, mas Cadin nos ensinou que de-

pois das tempestades sempre haverá um sol para fazer brilhar 

nossa vida e, muitas vezes, Deus nos presenteia com um sinal de 

sua aliança colorindo o céu. Na semana do Natal levantei cedo e 

mamãe não estava em casa. Fui à cozinha e meu irmão Isaque, 

que tinha completado dez anos, estava tomando café e disse que 

mamãe tinha ido à cidade fazer compras com papai. Senti uma 

forte vontade de correr até a casa de Luci para dividir minha 

angústia, mas preferi esperar, pois não deixaria Isaque sozinho. 

Resolvi matar o tempo e convidei meu irmão para jogar bolinhas 

de gude. Fomos ao quintal e preparamos os buracos, peguei mi-

nha latinha, onde guardava as bolinhas, e jogamos até a hora 

do almoço. Com a ausência de Cadin, passei a sentir a necessi-

dade de estar mais perto de meu irmão. Cadin me ensinou que 

temos de amar o amigo em todo o tempo para, na angústia, ter 

um irmão. Compreendendo essa passagem, um “irmão” é alguém 

especial que temos de amar profundamente. Lembro que meu 

amigo cuidava de seu irmão, o palhaço Farelinho, a quem cha-

mava de Zaquim com carinho paternal; várias vezes presenciei 

Cadin dando banho, comida e colocando-o para dormir, e sempre 

o beijava quando ele adormecia. 
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Eu era craque nas bolinhas de gude e sempre ganhava dos 

moleques da minha época, mas a tristeza de Isaque com as der-

rotas me incomodava, por esse motivo comecei a aliviar nas par-

tidas e sua alegria de vencer o irmão mais velho me deixava feliz. 

Quando isso acontecia, sentia a presença de Cadin e sempre o 

procurava à minha volta, tamanha era a vontade de abraçá-lo, 

pois foi ele que me ensinou que, às vezes, é preciso perder para, 

no final, obter a vitória. No fim da vigésima partida, Isaque co-

meçou a sentir pena de tanto me derrotar, já que o prêmio do ga-

nhador era levar as bolinhas de quem perdeu, assim, fingindo es-

tar cansado, resolveu ir brincar com seu carrinho de rolimã para 

que eu não ficasse sem nenhuma bolinha. Papai e mamãe ainda 

não haviam chegado e o relógio indicava onze horas. Ansioso, re-

solvi ficar em meu quarto e comecei a pensar em tudo que estava 

mudando em nossa vida depois que papai conheceu Cadin: com 

o susto que mamãe nos deu, meu pai mudou completamente seu 

modo de vida. Não faltava à igreja nem aos trabalhos da asso-

ciação. Estava evidentemente feliz e dizia que tudo acontecera 

por causa de Cadin, que o ensinou a ser bom. Depois de dez anos 

trabalhando na mesma empresa, ele resolveu enviar seu currí-

culo a outras empresas. Certa vez, quando perdia uma partida 

de “damas” para meu irmão, ouvi a voz de Joel, que chamava no 

portão, o que me fez sentir um calafrio.

– Correio! Correio!

Imediatamente pensei que fosse mensagem de Cadin, pois 

normalmente os carteiros deixavam as correspondências comuns 

nas caixinhas de Correio, somente quando era alguma carta re-

gistrada ou telegrama era preciso chamar o destinatário para 

que assinasse o recibo. Pensei comigo: “Só pode ser notícias de 

Cadin”. Mamãe saiu para atender enquanto eu olhava através 
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da janela. Desta vez, ela meneou a cabeça negativamente. Minha 

frustração foi debelada rapidamente quando ela começou a pular 

de alegria. O telegrama era da empresa HODIA, uma multina-

cional francesa que estava convocando papai para assumir a fun-

ção de encarregado de segurança. O salário que ofereceram era 

três vezes maior que o dele, além de benefícios, como convênio 

médico, vale compras, colônia de férias e outros. Minha mãe me 

abraçou e disse com alegria que Deus era maravilhoso. Esperei 

que ela se controlasse e, depois de alguns minutos, pedi que me 

contasse tudo, mas uma coisa me deixou inseguro: junto ao te-

legrama chegou também a confirmação de que teríamos de nos 

mudar para outra cidade.

– Dani, graças a Deus seu pai vai trabalhar em uma empre-

sa grande!

– E... Fica muito longe?

– Calma, querido, não se preocupe com Luci. Deus nos dará 

a solução.

– Mas... Por que a senhora ficou tão feliz?

– Filho, com um salário melhor, vamos poder comprar outra 

casa!

– Está bem, mamãe, mas promete que não vai me afastar 

de Luci!

– Filho! É nessa hora que precisa exercitar sua fé. Lembre-

se de Cadin...

– Está bem, mãe. Se vocês estão felizes, ficarei feliz também.

A felicidade de papai seria ainda maior, pois com a indeniza-

ção que recebeu da empresa, além de ajudar na compra da nova 

casa, conseguiu comprar seu primeiro automóvel: uma Brasília 
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azul-celeste 1976. Por volta das treze horas ainda viajando nas 

minhas lembranças tive meus pensamentos interrompidos pelo 

barulho do carro entrando na garagem. Mamãe desceu e ajudou 

papai a retirar vários pacotes do porta-malas. Corri para ajudá-

-los. Mamãe, sabendo da minha intenção, pegou um pacote e me 

entregou. Dei um beijo e agradeci a Deus pela mãe que me deu, 

pois mais uma vez ela não me deixou frustrado. 
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TRiNTA E sEis

mUDANÇAs

Quando contei a Luci que mudaria para outra cidade, fiquei mais 

surpreso com sua atitude do que com a própria notícia. Ela sim-

plesmente me olhou fixamente e disse: 

Daniel, não há barreira que impeça nosso amor. Se Deus 

nos uniu, não será a geografia que haverá de nos separar.

Suas palavras me deixaram quebrado e mais apaixonado. 

Luci realmente aprendeu a confiar em Deus, também, com um 

professor como Cadin e a prática da leucemia seu amadureci-

mento foi inevitável. Na semana da nossa mudança, mamãe fez 

um jantar de despedida e papai convidou os amigos, dentre eles, 

seu Joaquim e dona Neide. Papai e mamãe queriam se despedir 

e dividir a alegria pelas vitórias obtidas depois que conheceram 

Cadin.

– Irmãos! Veja as bênçãos que temos recebido: por causa 

da desapropriação de nossa casa, acabei comprando outra maior 

em uma cidade maravilhosa, onde consegui um emprego para 

ganhar três vezes mais e, com a indenização que recebi, comprei 

meu carro novo. Como não agradecer a Deus? – disse meu pai.

Papai aproveitou para dizer que os serviços da associação 

seriam expandidos e que ele teria mais tempo para se dedicar 

aos trabalhos. Em determinado momento, mamãe, percebendo 
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minha inquietação, sutilmente fez uma colocação para sossegar 

meu coração.

– Dona Neide, o Daniel está preocupado com a mudança 

porque vai ficar longe de Bolota, mas eu já disse que Deus dá 

jeito em tudo.

– Nossa, que coincidência, Valda! Estava conversando com 

Luci exatamente sobre isso e ela fez uma sugestão que achei ex-

celente. Se vocês aceitarem, para nós será um prazer.

– E qual seria a sugestão, dona Neide? – perguntou papai.

– Enquanto eles estão terminando o colégio, Daniel poderá 

ficar em nossa casa, assim, não ficará longe de Bolota e poderá 

estudar mais tempo com Luci. Às sextas-feiras, depois da aula, 

trazemos Daniel e, para compensar, Luci e Bolota podem passar 

o fim de semana com vocês.

– Que ideia maravilhosa! Agora, precisamos saber se Daniel 

vai aceitar – disse papai.

Por segundos todos olharam para mim esperando a minha 

resposta, eu, obviamente, corei de vergonha, mas como sempre 

ensinou Cadin, respirei fundo, pedi ajuda do céu e segui firme:

– É claro que aceito! Ficarei honrado, inclusive, se puder 

ajudar Duda e Bira na mercearia. 

– Ficaremos muito felizes com sua presença em nossa casa 

Daniel! – completou seu Joaquim.

A conversa seguia descontraída quando a tristeza tocou 

meu coração. Algo incomodava meu íntimo, mas eu não conse-

guia identificar. Permaneci atento e a conversa paralela de ma-

mãe com dona Neide e Luci parecia interessante. Meu coração 

ficou ligeiramente apertado quando Luci falou à mamãe:
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– Está vendo, dona Valda, Daniel estava preocupado com 

a distância que poderia nos separar e agora estaremos mais 

próximos. 

Refletindo sobre aquelas palavras, subitamente minha 

mente se abriu ao ouvir Luci dizer a palavra “distância”, pois 

com nossa mudança para outra cidade, ficaria ainda mais difícil 

receber notícias de Cadin. Ele não tinha outro endereço, pois me 

lembro de ter passado somente o meu. Luci pareceu ler o meu 

íntimo:

– O que foi, Dani? Por que ficou triste?

– Não é nada importante, só queria que Cadin soubesse 

meu novo endereço.

– Dani querido, Cadin está levando seu amor a outras pes-

soas e isso não é fácil – disse mamãe.

– Dona Valda tem razão, para seguir Jesus muitas vezes 

devemos renunciar às nossas vontades – afirmou Luci.

– Eu sei disso, mas gostaria que ele estivesse aqui, depois 

ficará mais dificil ele nos encontrar.

– Dani, também gostaria de vê-lo, mas algo me diz que isso 

acontecerá quando Deus quiser, por esse motivo temos de aceitar 

que Cadin foi como uma brisa enviada para nos refrescar com 

lições de amor, mas logo se foi para que outras pessoas tenham a 

mesma oportunidade. 

As palavras de Luci soaram como poesia. Comparar Cadin 

a uma brisa foi perfeito e, além de poético, traduzia a mais pura 

verdade. Eu resistia em considerar a hipótese de não vê-lo, po-

rém, conhecendo Cadin e lembrando o que disse em seu telegra-

ma, parece que os planos de Deus para nosso amigo não nos in-
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cluía. Mesmo diante daquele choque de realidade, seu Joaquim 

tentou amenizar minha decepção:

– Daniel, sempre iremos ao Correio para saber se chegou 

alguma carta do menino Cadin.

– O senhor faria isso por mim?

– Claro, também amamos Cadin e ficaremos muito felizes 

em ter notícias dele.

No dia da mudança muitos amigos de papai vieram ajudar 

e, rapidamente, carregaram nossos móveis. Em poucos minutos 

colocaram anos de histórias de minha família em cima de um 

caminhão. Papai e mamãe estavam profundamente emociona-

dos, pois estavam deixando a casa que os abrigou por vinte anos. 

Muitas coisas boas foram vividas ali e, com certeza, considerava 

meu irmão e eu as mais importantes. Fizemos um círculo na sala, 

que agora estava vazia, e papai tomou a palavra:

– Eu quero do fundo da minha alma agradecer por esta nova 

oportunidade. Que essa casa que nos deu tantas coisas boas pos-

sa abençoar essa obra que será construída neste local, e que as 

pessoas que serão beneficiadas possam sentir a alegria que ti-

vemos nesses vinte anos, pois aqui, eu e Valda iniciamos nosso 

casamento e criamos nossos filhos; Deus sempre nos ajudou e 

sabemos que continuará nos ajudando. Amém! 

* * *

Passaram mais quatro anos sem notícias de Cadin. 

Estávamos na metade de 1982 e completados exatos doze anos 

que meu amigo nos deixou. O Brasil ainda se ressentia de sua 

desclassificação na Copa do Mundo de futebol da Espanha. Em 

uma tarde infeliz, a Seleção Brasileira, que encantou o mundo 

com seu futebol arte e “jogava por música”, como diziam naque-
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le tempo, foi traída pelo excesso de confiança e acabou derrota-

da pela Seleção da Itália por 3 a 2, com três gols do carrasco 

Paolo Rossi. Papai, que sempre acompanhou futebol e torcia pelo 

Santos Futebol Clube, obviamente, por causa de Pelé ficou in-

consolável com aquela derrota. Procurei animá-lo com algumas 

brincadeiras de circo que aprendi com Cadin. Na verdade, a úni-

ca coisa boa que aquela copa nos trouxe foi a nova TV em cores 

que papai comprou no magazine Mappin. 

Foi nessa televisão que assisti ao anúncio do Jornal Nacional, 

em edição extraordinária, que a Inglaterra havia declarado guer-

ra à Argentina, que pleiteava a propriedade de uma ilha chama-

da Malvinas. Fiquei assustado ao saber que próximo de nossas 

divisas dois países estavam em conflito, mas os Hermanos paga-

ram alto preço com a derrota naquela guerra. Embora a situação 

do país não fosse das melhores, nossa vida seguia seu curso nor-

mal na nova cidade de Santo André. 

A casa era grande, possuía três quartos e um jardim que 

me lembrava o da escola. Eu e Luci estávamos concluindo o ter-

ceiro ano da universidade e ela acabou me convencendo a cursar 

Direito para ajudar em questões que dependiam de processos ju-

diciais. Acabei me especializando em direito de família, mas, gra-

ças a Deus, fui atuar em outras áreas, pois todos os casais que me 

procuravam para promover separação acabavam se reconcilian-

do, e embora isso fosse um grande serviço a favor da sociedade, 

acabava me deixando sempre sem honorários. 

Bolota, nosso amiguinho, estava completando catorze anos 

e não conseguia mais pular nas poltronas nem correr pela casa 

como antes e, devido à idade, dava os primeiros sinais de debili-

dade visual. Luci pediu que eu a ajudasse a banhá-lo para refres-

cá-lo do calor. O banho seguia divertidamente, Bolota fazia graça 
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sacudindo seus pelos e dando-nos um banho gelado, quando nos-

sa atenção foi desviada por uma voz que vinha da rua: 

– Daniel! Daniel! – gritou Joel.

Corremos em direção ao portão e quase não reconheci o 

carteiro da nova cidade com quem fiz amizade rapidamente con-

tando minha história com Cadin. Joel, sensibilizado com o meu 

drama, prontificou-se a manter contatos diários com a agência de 

São Paulo para saber se havia alguma correspondência em meu 

nome, mas nesses últimos quatro anos, a resposta sempre fora 

negativa. Muitas vezes, quando não estávamos em casa, ele dei-

xava um bilhetinho na caixinha do Correio com a frase: “Ainda 

nada”. Naquele sábado, porém, Joel não estava com o costumeiro 

uniforme do Correio, pelo contrário, vestia uma bermuda ver-

melha, uma camiseta regata amarela do Lakers, o mais famoso 

time de basquete norte-americano, e um tênis all star azul cano 

longo, que era o preferido dos jovens. Nos últimos quatro anos 

meu amigo carteiro testemunhou minhas angústias diárias por 

não ter notícias de Cadin, por esse motivo perguntei sem demora:

– Você me trouxe alguma mensagem de Cadin?

– Não, Daniel, mas acho que é melhor que isso!

– Por favor, me diga o que é! Por favor!

– Eu estava indo jogar basquete quando vi uma movimenta-

ção que me chamou a atenção.

– Joel! Por favor, fale logo senão vamos enfartar! – Pediu 

Luci.

– Está bem. Estão montando um circo, Daniel! Acho que seu 

amigo voltou!
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Fiquei absolutamente tonto, não conseguia me conter! Não 

sabia se corria ou se pulava! Luci procurou me trazer à realidade.

– Calma, Dani. Existem muitos circos pelo mundo!

– Eu sei, Luci, mas pode ser Cadin!

Luci, vendo o tamanho da minha euforia, não insistiu em 

tentar me conter, pelo contrário, me incentivou a sair correndo. 

Eu agradeci minha flor e saí em desabalada carreira, enquanto 

ela seguiu lentamente segurando Bolota pela coleira. 

Eu corria muito mais do que podia, pulando pedras, paus, 

buracos e valetas. Ao dobrar a esquina da quintanda do seu 

Adenor, olhei para o fim da ladeira onde ficava a escola e, ao 

lado de um terreno aberto, lá estava o circo. A movimentação era 

grande, quantro homens fortes tentavam erguer o mastro cen-

tral, enquanto três mulheres e duas crinças amarravam cordas 

em uma lona gigante esticada no gramado. Fui diminuindo a ve-

locidade na medida em que me aproximava, mas não conseguia 

reconhecer nenhuma das pessoas que trabalhava na montagem, 

porém, isso não me procupou, a princípio, já que o tempo tem o 

poder de mudar as pessoas e, depois de doze anos, por certo che-

garam novos empregados. Voltei a acelerar meus passos quando 

a cinquenta metros avistei um velhinho saindo de uma caminho-

nete que me fez gritar: 

– Seu Chico! Seu Chico!

Minha alegria era sem medida, o bastante para que minha 

euforia me fizesse agir por impulso. Minha ação ao avançar sobre 

o velho para lhe dar um forte abraço, fez com que, subitamente, 

ele desse um salto para trás devido ao susto. Com o coração ace-

lerado e um tom de voz grave, me questionou:

– Que susto que você me deu! Quem é você?
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Aquela voz me trouxe rapidamente à realidade, pois a voz 

de seu Chico era mansa e suave, o que me fez corar de vergonha. 

Minha alegria precipitada me fez incorrer em um erro. O senhor, 

percebendo minha gafe, tentou amenizar.

– Desculpe meu jovem, você deve ter me confundido com 

alguém.

– Sim, me perdoe, realmente pensei que fosse meu velho 

amigo, seu Chico.

– Sinto decepcioná-lo, me chamo Dionísio Policarpo Real, e 

você?

– Eu que lhe peço desculpas, me chamo Daniel e o confundi 

com seu Chico.

O clima de constrangimento foi encoberto pela simpatia 

do velho Dionísio, que acabou colocando uma pedra em minha 

esperança:

– Não tem problema, eu também já fiz isso e passei pela 

mesma situação. Sou o dono desse humilde circo e, se quiser, 

venha assistir ao nosso espetáculo que estreia sábado, às quinze 

horas.

– O senhor disse que é... O dono do circo?

– Sim! Estou nessa vida desde 1960 quando meu pai resol-

veu passar a bola para mim.

– Desde 1960? Nossa! Quanto tempo!...

Para minha decepção olhei para um trailer estacionado aos 

fundos do campo e estava escrito em letras destacadas: Gran 

Circo Real. Se tivesse dado maior atenção à Luci, não precisaria 

ter passando por aquele vexame. Agradeci ao simpático velhinho 

e prometi assistir ao espetáculo no sábado. Passados dez minutos, 
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chegou Luci, que percebeu meu estado e abriu seus braços para 

me acolher. Outra vez me amparei sobre os ombros de minha 

amada que, com firmeza e sem rodeios, me chamou a atenção:

– Dani! Você precisa aceitar: Cadin foi apenas uma brisa 

que passou em nossa vida! 

A dimensão do amor que sentia pelo meu amigo me impedia 

de ver essa realidade, mas, com certeza, o incidente do Circo Real 

me trouxe para bem perto dela. O velho Dionísio percebeu minha 

decepção, por essa razão, enquanto eu falava com Luci, ele se 

distanciou por segundos, voltando em seguida:

– Eu percebi que o jovem ficou decepcionado comigo, gosta-

ria de lhe oferecer um agrado.

Ele me estendeu a mão com dois ingressos para o espatácu-

lo de sábado.

– Um para você e outro para sua namorada!

Para corresponder à gentileza, aproveitei para peguntar:

– E vai ter palhaços?

– Claro! Os maravilhosos: Salame e Linguiça!

Fiquei admirado quando o velho Dionísio mencionou o nome 

dos palhaços, pois eu os havia visto na televisão e agora poderia 

vê-los pessoalmente. Agradeci os convites, mas, ainda abalado 

pela decepção, voltei com Luci para casa. No caminho, minha 

querida me disse que seria ótimo poder rever um espetáculo 

no circo depois de tantos anos, principalmente porque, quando 

crianças, não pudemos ir juntos por causa de sua doença. Ao ou-

vir aquilo, senti uma profunda alegria em realizar um sonho de-

pois de tantos anos. 
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Como ocorreu em 1970, senti a ansiedade me dominando e 

parecia que o sábado nunca chegava. Procurei me distrair com os 

estudos e outras coisas, mas nada me tirava o desejo de rever o 

circo. Sábado pulei da cama e preparei minha melhor roupa, fui 

até a janela e parecia que tudo seria como antes, mas, como disse 

Luci: “A realidade é que não estaremos no circo Juanito, não ve-

remos os palhaços Farofa e Farofinha, nem Jasmim, Zequinha, 

seu Chico, seu Dantas, enfim não veremos Cadin”. Tomado por 

essa cruel realidade, segui com papai, mamãe, Isaque, Luci e 

Luiddy para o Gran Circo Real. 

Quando avistei o picadeiro, minhas pernas tremeram, Luci 

percebeu e apertou minha mão. Sentamos nas primeiras cadei-

ras e, enquanto não começava o espetáculo, viajei no tempo lem-

brando os primeiros dias em que conheci o anjo Cadin. Não de-

morou muito e foi anunciado o mágico Angelus, que nos deixou 

encantados. Em seguida, os palhaços Salame e Linguiça. Nossa 

supresa foi total. Quando eles iniciaram as brincadeiras, Luiddy 

quase pulou da cadeira. Linguiça, o palhaço menor, entrou cho-

rando no picadeiro e gritou:

Buááá! Buááá! Eu quero voar!

Não preciso explicar por que aquilo atingiu o coração de 

Luiddy como uma flecha. Todos sabíamos que Cadin havia inven-

tado aquela brincadeira por causa de sua história. Luci abraçou 

o irmão com carinho e o consolou. No fim do espetáculo, depois 

de agradecerem ao público, dedicaram o espetáculo ao Criador, 

confirmando a influência de Cadin. Dessa vez, não me escondi na 

arquibancada e fui falar com os palhaços. Apresentei-me, contei 

a história de Luiddy e perguntei quem os havia ensinado àquela 

brincadeira:
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– Conhecemos o professor Cadin em Brasília e nos matricu-

lamos em seu circo-escola, onde ele nos ensinou a arte circense 

– disse Salame.

– E onde ele está, onde posso encontrá-lo? Por favor! – im-

plorou Cadin.

– Infelizmente não sabemos dizer. O professor abrigava os 

pobres no circo-escola, mas alguns militantes de esquerda se in-

filtraram para se esconder. Cadin nunca se preocupou com isso, 

mas os militares achavam que ele dava cobertura aos subversivos 

e acabaram prendendo o professor. Por medo, acabamos fugindo. 

– E o que aconteceu com o circo-escola?

– Uma tristeza, moço! Alguém colocou fogo! Queimaram 

tudo! 

Minha impressão ao ler o telegrama, anos atrás, estava 

confirmada, Cadin realmente estava correndo sério perigo. Não 

podemos esquecer que o Brasil na década de 1970 viveu o apo-

geu da ditadura militar, que empreendeu duras perseguições aos 

comunistas. A conversa que tivemos me aproximou ainda mais 

da tese de Luci. Dei um abraço em Luiddy e seguimos para casa, 

pois tive a certeza de que somente pela vontade de Deus voltaria 

a ver meu amigo Cadin. 
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TRiNTA E sETE

NOvOs TEmPOs

Muitos anos se passaram e tudo caminhava bem no verão de 

2019. Com cinquenta e cinco anos, as lembranças daqueles tem-

pos nunca me saíram da mente. No fim da tarde daquele domin-

go, depois de uma chuva torrencial, o sol resolveu dar o ar da 

graça. Seguia com minha esposa e nossos três filhos: Natália, 

Fernando e Luana, para minha primeira palestra. Perdida em 

pensamentos, minha esposa olhava pela janela do carro quando 

me pediu que parasse. Em um terreno baldio avistou um belo 

quadro no céu e sabia que eu não poderia deixar de contemplá-lo. 

Um arco-íris enfeitava a tarde como um presente de alguém mui-

to especial naquele dia tão importante em nossa vida. Não era 

coincidência, as cores do arco-íris me fizeram lembrar a pintura 

do rosto de Farofinha!

* * *

Chegamos ao salão da Associação Circo do Bem e muita gen-

te nos aguardava. Na companhia de minha amada esposa Luci, 

fomos em direção ao palco, onde daria início à minha primeira 

manifestação. Prestes a subir a escada, um rapaz, aparentando 

cerca de quarenta e cinco anos, segurou meu braço com uma mão 

e me estendeu a outra. Com uma voz macia, me desejou boa-noite 

e me disse que trazia o abraço de um amigo! Alguma coisa me 

dizia que aquela situação me reservava algo surpreendente e mi-

nhas pernas começaram a tremer:
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– Boa noite! Seja bem-vindo! Como você se chama? 

– perguntei.

Aquele olhar não me era estranho, parece que eu o conhecia 

há muitos anos! Sua resposta foi esclarecedora ao dizer que se 

chamava Eliaquim Bornel, mas que poderia chamá-lo de Zaquim! 

Imediatamente me recordei do dia em que falei com Cadin pela 

primeira vez: 

– Não precisa me dizer, foi seu pai que te chamou assim, 

não foi?

– Sim, como você sabe disso? 

– Seu irmão Cadin me disse isso! Mas faz muito tempo!

Eu o abracei como alguém que não via há anos; depois de 

enxugar as lágrimas, convidei-o para se sentar ao meu lado e, 

durante todo o tempo, permaneci admirando aqueles olhos que 

me faziam lembrar Cadin. Os músicos terminavam o último cân-

tico quando chegou minha vez. Pedi licença a Zaquim e me dirigi 

ao centro do palco. Baixei a cabeça permanecendo por minutos 

pedindo a Deus que me capacitasse por meio das palavras. Foi 

assim que pela última vez nesta história as lágrimas deslizaram 

pela minha face:

– Peço que abram o coração para que possamos conversar 

esta noite.

Aguardei alguns segundos para que todos se acomodassem 

nas cadeiras e continuei:

– Diz o livro sagrado que Deus nos alerta que no mundo 

teremos aflições, mas para que tenhamos bom ânimo, porque Ele 

venceu o mundo.
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Antes de iniciar minha palestra, comuniquei à plateia que 

contaria uma breve história; olhei para Zaquim, como a pedir 

permissão: 

– Queridos amigos! Boa noite a todos, homens e mulheres 

desta casa! Antes de nos ater ao que nos trouxe aqui, quero pedir 

permissão aos presentes para relatar neste encontro de nossa 

nova Diretoria, a qual passarei a presidir. O que vou lhes con-

tar não foi um sonho. No fim do verão de 1970, quando eu tinha 

sete anos, movido pelo colorido de um circo que chegava à minha 

cidade, tornei-me amigo de um menino que tinha um olhar de 

bondade. Ele era o palhaço e tinha habilidades que o tornavam 

completo, mas a sua capacidade de amar ao próximo me fez fa-

zer tudo para ser seu amigo. Eu lhe apresentei um jardim com 

rosas e lírios, com isso, esperei que ele me apresentasse também 

o circo, pois até aquele momento achava que fosse o melhor lugar 

para se viver. Ele, usando de seus dons, me apresentou o melhor 

lugar: seu coração. Um lugar onde resplandece o amor. Onde não 

há truques do mal, mas o amor que faz milagres aos que são 

bons. Foi assim que meu amigo comprovou todas as histórias que 

mamãe nos contava quando faltava energia elétrica. Ele mos-

trou que é possível tornar vivas as palavras contidas no Livro 

Sagrado. Que exista um mundo onde a verdade possa prevalecer 

e o amor ao próximo deixe de ser um mandamento apenas escrito 

em papéis! Que o amor passe a ser uma regra exercida natural-

mente no dia a dia de todos. Que o mundo possa ter líderes com-

prometidos com a ética real, sem demagogia. Que muitos deixem 

de fazer da política um fim para seus intentos criminosos e pas-

sem a exercê-la com dignidade e temor a Deus, para melhorar a 

vida das pessoas. A felicidade não pode ser privilégio apenas dos 

que detêm riquezas. Que os religiosos se voltem para a verdade, 

o caminho e a vida de um homem que se esvaziou do poder. Um 
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homem divinamente comum, que preferiu abrir mão de todos os 

poderes e jamais tentou usurpar o trono de Seu Pai, e aceitou 

se entregar à maldade humana e, mesmo sabendo que somos 

injustos, preferiu morrer em nosso lugar, humilhado, flagelado, 

totalmente abandonado e, ao final, pregado em uma cruz, perdeu 

sua vida para salvar a nossa! Tudo sem lançar uma só palavra 

de condenação, nos permitindo, com seu calvário, a oportunidade 

de conhecer o céu, que deveria ser o anseio de todos. Chamo a 

atenção para o homem Jesus, que nos ensinou a repartir o pão 

com amor, para que todos sejam felizes e reconheçam o poder de 

seu Pai, jamais permitindo a divisão de suas ideias. Mas os ho-

mens distorceram sua mensagem com o passar dos anos, criando 

religiões conflitantes quando seus exemplos são simples lições de 

amor. Necessitamos voltar no tempo e advertir a humanidade 

para suas palavras e para o resgate dos valores perdidos. Clamo 

pela atenção dos líderes Cristãos do mundo, a quem me dirijo 

com respeito para pedir que transmitam nosso pedido para que 

respeitem Jesus e não façam mal às crianças, aos idosos e aos 

pobres. Da mesma forma, peço que não transformem as coisas es-

pirituais em business e não nos envergonhem se valendo de des-

vios de valores doados para ajudar os menos favorecidos para a 

edificação de impérios, quando o exemplo de humildade de Jesus 

tem sido esquecido. Que isso seja respeitado por todos e que cada 

um possa refletir com profundidade. A maior lição que aprendi 

com Cadin foi que não temos o direito de transformar o amor 

de Deus em um circo de horrores, onde assistimos a verdadeiros 

palhaços ilusionistas que enganam as pessoas, brincam com sua 

fé e transformam suas ações em um picadeiro. Não digo do pa-

lhaço “substantivo”, alegre, colorido e divertido, que encanta as 

crianças. Refiro-me ao palhaço “adjetivo”, hipócrita que corrompe 

o mundo e brinca com a fé alheia. Peço que essas pessoas reti-
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rem suas máscaras, reflitam sobre suas atitudes e aceitem um 

conselho: mirem-se no exemplo de Cadin e façam sua parte para 

tornar o mundo melhor!

Tomado pelas lembranças do meu amigo Cadin, senti toca-

do o meu coração, o que me fez palestrar sobre o maior exemplo 

de amor da história da humanidade que foi a vida de Jesus. Ao 

fim da reunião, apresentei Zaquim à minha esposa e o convida-

mos para jantar. Luci ficou admirada com a semelhança, porém, 

ele parecia mais tímido que o irmão. 

Depois de aceitar o convite, ele movimentou suas mãos fa-

zendo surgir uma rosa vermelha e a entregou a Luci. Com aque-

le gesto, tivemos a certeza de que estávamos diante do irmão 

do meu melhor amigo. Desde quando partira no fim do verão de 

1974, Cadin nos mandou notícias somente no inverno de 1978 e 

seu telegrama, em vez de me deixar feliz, me deixou extremamen-

te preocupado, pois percebi por suas palavras que corria perigo. 

Com a mudança de nossa residência as dificuldades para 

nossa comunicação foram ainda maiores e nunca tive a certeza 

se Cadin tentou nos localizar, mesmo porque acredito que ele não 

sabia o endereço de Luci, por essa razão, antes de entrarmos no 

carro, perguntei ansioso:

– Zaquim! Por favor, me diga: como está meu amigo Cadin?

Ele meneou a cabeça e me lançou um sorriso discreto. 

Diante de sua evidente timidez, não soube decifrar se fez isso 

por timidez ou se desejava aguardar para nos dizer algo que nos 

deixaria tristes. Confesso que fiquei abalado naquele momen-

to e senti minhas pernas bambearem. Ele, porém, calmamente 

entrou pela porta traseira do veículo, o que me fez refletir em 

segundos: “Cadin era um menino bom, portanto, tinha proteção 
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divina. Zaquim, com certeza, desejava nos contar tudo, mas espe-

rou até que chegássemos para o jantar”.

* * *

Senhores leitores: se um dia um circo chegar à sua cidade 

procure saber se o seu dono se chama Ricardo ou atende pelo 

apelido de Cadin! Não se preocupe se ele for o palhaço e dê a ele 

somente uma oportunidade para que mude a sua vida como mu-

dou a minha!
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CANÇÃO PARA CADiN

O que faz esse menino ter vontade de voar?

Pra poder sentir o vento ou pra contemplar o mar

Quer estar perto do Senhor em um céu de esplendor

Pra cantar em seu louvor por tudo o que Ele criou

Voar alto pra chegar sem ter pressa de voltar

Ter sua graça que é sem par como asas pra voar

O que faz esse menino ter vontade de voar?

Pra tentar matar o tempo bem debaixo do luar

Pra chegar perto do sol e sentir o seu calor

Ver nas marcas de Jesus o que é o verdadeiro amor

E exaltar o Salvador como beija o beija-flor

E pousar o seu voar nos braços do Criador
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Silva. Em parceria com a ONG “Amigos do Bem” levou ao Sertão 
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Nordestino o projeto mambembe A Trupe Da Pitirila e os palha-

ços Farofa & Farofinha. Nos anos dois mil desenvolveu projetos 

com os Grupos Meta e Oficina Teatral Deus é Mais, produzindo 

os espetáculos O Quarto Sábio, A Paixão de Cristo e O Testemu-

nho de Dan seu primeiro texto teatral adaptado para literatura. 

“O Circo do Palhaço Sem Graça” é a primeira obra concebida no 

formato literário que em breve será adaptada para o teatro.



TRABALHOs, EsCRiTOs, DiRiGiDOs E 
PRODUziDOs PELO AUTOR
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