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Glauber Vieira Ferreira

Paquera

“Você prefere loiras ou morenas?”

“Você”.
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Mosaicos

Roma Antiga

Uma família de cristãos se esconde do imperador Nero 

e das perseguições que jogavam seus pares nas arenas, a tentar 

acabar com o diferente, divertir a plateia e matar a fome dos 

felinos.

“Mãe, será que no futuro as pessoas vão perseguir as ou-

tras por serem diferentes?

“Não, meu filho. Com certeza as pessoas aprenderão a 

se respeitar”.
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Glauber Vieira Ferreira

O garoto acompanhou a turba com interesse até um 

pequeno monte nos limites da cidade. Ali, prenderam os três 

homens em cruzes. Após a saída da multidão, de volta para suas 

casas e afazeres, viu quando outras pessoas chegaram e tiraram 

o homem que estava na cruz do meio. Chegou próximo a eles, 

sem ser visto.

Estava impactado pelo show de horrores a que foi sub-

metido. Achava errado matar as pessoas e esperava que não 

passasse mais por aquilo.

Já era noitinha e supôs que sua família estivesse a sua 

procura. Voltou então para casa, imaginando que alguém, em 

algum momento, deveria escrever aquela história.
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Mosaicos

Chegam na casa do amigo. Ao lado, o vizinho toca ba-

teria.

— O cara toca até bem, mas como é que você aguenta?

— Bom, conhecem aquele ditado, né? O “se não pode 

vencer um inimigo, junte-se a ele”.

— Sim.

— Pois então. Um dia eu o procurei. E montamos uma 

banda.
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Glauber Vieira Ferreira

Entrou na reunião do AA.

Pela primeira vez em meses, não se sentiu anônimo.
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Mosaicos

Desacostumado com o serviço público de saúde, chegou 

ao hospital.

— Até 11, aproximadamente, o senhor será atendido – 

disse a atendente.

O homem olhou no relógio: ainda sete da manhã. Pode-

ria tentar resolver algumas pendências nas proximidades até 

chegar sua hora.

— Então me garante que até 11 horas serei atendido?

— Até dia 11, senhor.
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Glauber Vieira Ferreira

Vizinhança I

Chegou à casa da irmã. A sobrinha pequena, curiosa, 

fez festa.

“Ei, tia, cadê sua aliança?”

“Está machucando, meu bem. Está machucando”.
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