
VALÉRIA PIO  

Quarentena na quaresma 

 

― Vai levar a santa e volta correndo. 

O garoto levantou a orelha como um cachorro, sabia que se a mãe falasse 

novamente seria um berro daqueles. Largou o toco que estava martelando, agarrou a 

imagem de nossa senhora, levou para a mãe beijar, beijou a imagem e saiu pela porta 

rumo à vizinha, o Tripa junto, olhando o garoto como se fosse receber algo para comer. 

― Dona Dete, é a santa! Foi abrindo o portão. 

Dona Dete veio com um vidro na mão, pegou a santa com certa urgência, 

encharcou um retalho de pano e passou por toda a imagem. Só depois olhou para o 

menino, o Tripa ficou do lado de fora. 

― Essa doença está matando a gente. Não aguento mais ficar em casa sem poder 

sair nem no portão, estou por fora de tudo. 

― Qual doença? 

― Essa que tanto falam, essa doença nova. 

― Achei que todas as doenças fossem velhas. 

― É a ganância do povo, Deus castiga. 

― Minha mãe fala isso também. 

― Quando criança, na quaresma, tinha medo só de assombração. 

― Assombração existe? 



― Claro! Está vendo aquele toco seco na praça? Tem um corpo seco que fica 

sentado nele. 

― Nunca vi nada. 

― Uma vez eu vi, mas depois que fizeram a praça, ele sumiu. 

― Mas e o toco? 

― Não quiseram tirar o toco para não deixar o corpo seco bravo. 

O garoto deu uma risada enquanto saia pelo portão e Dona Dete entrou com a 

santa para a casa. 

― Vai levar o lixo lá fora e volta correndo. 

Já era noite e desde aquela tarde pensara somente no corpo seco. Até quis 

brincar de corpo seco, mas sua mãe deu logo uma bronca: 

― Quaresma, brinca com isso não, menino! 

Apanhou o saco de lixo, o Tripa logo veio achando que era hora do jantar. 

Ambos saem à rua, devido a quarentena está tudo vazio, as ruas e a praça. O menino 

olhou o toco seco. Fosse hora de fazer uma travessura. Olhou novamente o toco 

apagado, olhou as casas acesas e caminhou rumo ao centro da praça. Fez de tal valentia, 

pois além de enfrentar o corpo seco estava desobedecendo a mãe. Chegando ao local 

não avistou nada além do toco e lixo em volta. Ainda caminhou circundando o tronco 

velho, sentou-se nele como se sentasse no lugar de alguém. Não sentiu nada, não viu 

nada, achou uma grande bobagem. O Tripa começa a latir com algo, um latido insistente 

como quando chegam visitas. 

― Vem pra casa menino! Disse pra voltar correndo. Gritou a mãe do alpendre. 

O menino chama o Tripa e corre até a mãe. Olhando para atrás, o Tripa ainda 

estava latindo. 



― Vem Tripa, tem nada ai não! 

O cão volta correndo. Ao entrarem a mãe faz de brava. 

― Eu disse pra não ficarem de bobeira na rua. 

― Tem corpo seco lá não, mãe! 

― Que corpo seco? Está doido? Estou falando da nova doença. Já pra dentro. 

 


