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I – Valentina

 Às vezes só entendemos a vida quando ela está prestes a 
acabar. Ou quase isso.

Lagos era uma cidade bonita. Tinha esse nome porque doze 
lagos grandes se ligavam em um determinado ponto e se uniam em 
diversas pontes espalhadas pela cidade. As pontes eram lindas e for-
mavam arcos perfeitos enfeitando as ruas. No inverno era possível 
ver o orvalho nascer nas proximidades e a névoa se curvar às barras 
de ferro que as sustentavam.

As pontes tinham nomes e cada habitante de Lagos tinha a 
sua preferida. 

A ponte preferida de Valentina era a Ponte do Bosque, que 
era mais extensa do que as demais e terminava em um vale com 
inúmeras plantas e flores. Perto dela havia alguns bancos de madei-
ra. Um deles, o maior, virado para o lago. O lugar era lindo.

Valentina perdia horas do seu tempo ali quando queria to-
mar alguma decisão ou relaxar. Vinha de uma maré de azar. Maré 
que achava que seu corpo desenhado e moreno não iria suportar. 
Suas olheiras possuíam a firmeza de uma vida de noites mal dormi-
das e maturidade cansada de tentar. 
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Tinha 30 anos e a determinação de uma garota de 15. Só que 
naquele momento sua vida estava estacionada. Perdera um bom 
emprego de vendedora de carros. Teve que sair do seu apartamento 
confortavelmente arrumado e ir à caça de outro que se encaixasse 
em seu bolso. Não que se importasse com mudanças, porque não. 
Importava-se com a insegurança que isso poderia lhe causar.

Por sorte, era um pouco segura financeiramente e, mesmo 
desempregada, conseguiria se manter por alguns meses. Porém vi-
veria no aperto. Um novo emprego lhe seria vital.

Seus pais moravam longe, na zona rural, e eram pessoas 
simples que não mediriam esforços em ajudar se pudessem, mas 
não podiam. Não tinham condições.

É importante dizer que, na época em que Valentina quis sair 
do sítio para tentar a vida na cidade, seus pais foram contra. Inclu-
sive passaram a brigar por isso. Não queriam de forma alguma que 
ela saísse da roça. Queriam a única filha por perto. Enchiam-na de 
palavras grosseiras e estavam mergulhados em decepções. 

Porém, no dia em que ela de fato saiu de casa, alguma coisa 
mudou. Valentina acordou receosa. Suas pequenas malas estavam 
prontas e organizadas próximas à porta. Assustou-se quando viu a 
mesa de café impecavelmente arrumada. Desconfiada, fitou seus 
pais com um leve sorriso torto no rosto. Sua mãe usava um vestido 
amarelo claro e seu pai camisa branca e uma calça social cinza an-
tiga e um pouco suja. Sua torta de frango favorita estava quentinha 
sobre a mesa ao lado de pães e leite frescos. Seus pais a esperavam 
com as mãos para trás e com os olhares arrependidos pelas brigas 
passadas.

– Fizemos pra você.
– Não estão mais bravos? – Ela falou sorrindo. 
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O pai sorriu negando com a cabeça. Valentina deu um beijo 
de agradecimento na bochecha de cada um. Sentiu-se aliviada por 
poder partir com as pazes feitas. Sentaram-se à mesa e começaram 
a comer.

– Está maravilhoso, mãe!
Valentina não parava de sorrir. Podia ver a satisfação nos 

olhos dos pais. Na simplicidade estavam os verdadeiros afagos, e, 
apesar das últimas brigas, ela se sentia abraçada por eles constan-
temente. 

O momento em família foi interrompido pelo horário. Va-
lentina anunciou que sua hora tinha chegado e que precisava ir. O 
anúncio ecoou por um tempo no silêncio, quando eles se deram 
conta de que uma reunião como aquela poderia demorar a acon-
tecer novamente. O pai se levantou sem tanta pressa e pediu um 
abraço. Valentina lhe apertou forte e lhe beijou dezenas de vezes. 

– Vamos sentir saudades, filha. 
Valentina evitou falar qualquer coisa. Se falasse, começaria 

a chorar. E não queria isso. Segurou o rosto do pai e viu algumas 
lágrimas do seu velho escorrendo. Respirou fundo e se limitou a 
prometer:

– Assim que eu acertar as coisas por lá venho ver vocês. Eu 
prometo.

A mãe se levantou sem tanta agilidade e levou suas mãos no 
rosto e cabelos da filha. Benzeu sua testa e fez uma pequena oração 
com os olhos fechados. Valentina ouviu pouca coisa da reza, algo 
como saúde, paz e Nossa Senhora. Mais uma vez ela olhou para 
eles com ternura. Não era boa com despedidas e a sua ida estava 
sendo mais dolorosa do que poderia supor. Mas não titubeou. Que-
ria sim ir embora, precisava. O que não suportava era ver o rosto 
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cansado do pai e as marcas de expressão da mãe. Sempre que os via 
trabalhando duro na roça, no sol ardente, para colocar comida à 
mesa, sentia-se mal. Queria dar-lhes uma vida melhor. Lutaria por 
isso. Não achava justo sofrerem tanto quando, na verdade, deve-
riam estar aproveitando a vida sem tantas preocupações.

Valentina sabia que ao sair por aquela porta dificilmente 
voltaria. Sabia que estava indo sem dinheiro e teria que começar 
do zero o que quer que fosse fazer. Mas era forte o suficiente para 
enfrentar isso.

Os três, abraçados, passaram pela porta em direção ao ponto 
de ônibus. Cada um ajudou com uma mala. A cena parecia ter se 
desprendido de alguma tela de Van Gogh. A estrada de terra, dois 
senhores arqueados pela maldade do tempo e da lavoura e a meni-
na jovial que seguia com um sorriso disfarçado no rosto.

Valentina pegaria a condução que a levaria à pequena cida-
de de Itupuma, quando faria baldeação. Ela não chorou na frente 
dos pais. Achou que não seria bom eles terem como última ima-
gem sua uma fraqueza. O mesmo não valeu para sua mãe, que, 
quando o ônibus parou rente a eles, deixou as lágrimas escorrerem 
sem vergonha de se expor. Valentina entrou no veículo e acenou 
para eles lá de dentro, com a cabeça colada no vidro e com nós 
na garganta. Não suportava ver pessoas chorando, em especial sua 
mãe. Quando o ônibus sumiu do alcance da vista dos seus pais, foi 
a sua vez de chorar. Fechou os olhos e curvou sua cabeça para o 
lado. Chorou sem receio de ser ouvida. Deixou a dor da partida lhe 
tomar conta. Memórias devoraram a sua cabeça enquanto o ônibus 
ricocheteava de um lado para o outro. Recordou-se dos seus pais 
cantando nas poucas festas que faziam, do português errado e ingê-
nuo deles, da sua mãe arrumando seu pai para a missa, do seu pai 
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consertando o sapato preferido de sua mãe. Não veria mais aquilo. 
E aquelas lembranças serviram para lhe mostrar o quanto ela foi 
feliz naquelas terras, por mais que sempre soubesse que cedo ou 
tarde iria se mudar para a cidade. O ônibus foi chacoalhando pela 
estrada de terra e as boas memórias de Valentina foram ganhando 
forma de saudade. A condução só parou de balançar quando os 
pneus se encontraram com o asfalto. Chegou à Itupuma com a 
sensação de independência, em que pese os poucos quilômetros 
rodados. Limpou o rosto no pequeno banheiro do bar rodoviário e 
se sentiu renovada. Tomou o outro ônibus confiante e sem choros. 
Desta vez em direção à Lagos, seu destino final.

Em pouco tempo sua vida tinha mudado, uma estrada longa 
se abriu sob seus olhos; e ela teria muito a percorrer.

Tinha carinho pela vida no campo. Gostava dos dias pacatos 
na roça quando pescava com o pai. Lembrava-se sempre de quando 
brincava no pomar com os primos. Admirava a simplicidade de sua 
família, mas a zona rural não lhe pertencia. Sempre quis sair dali 
e viver na cidade sob os prédios. Precisava ver gente e movimento. 
Somente assim se sentiria livre.

Chegando, estabeleceu-se sem dificuldades. Conseguiu se 
acomodar na casa do seu primo Teodoro, que estudava em uma 
faculdade pública de Lagos. Ficaria com ele pelo menos no come-
ço. Sua tia, mãe do Teodoro, ajudou-a pagando um curso técnico 
de vendas, o que lhe salvou a pele. Ela era irmã de seu pai e a úni-
ca da família que saíra da roça. Morava em uma cidade próxima a 
Lagos, era comerciante e conseguia pagar sem grandes esforços o 
aluguel do apartamento para o filho. Teodoro não gostava muito 
da presença de Valentina e mal conversavam. Graças ao curso 
pago pela tia, ela descobriu que era boa em argumentar e vender. 



www.fragmentosdeumavirgula.com.br

@tadeufrodrigues@gmail.com

/tadeufcorodrigues 

@tadeurodrigues


