
FINADOS 

O sol nasce pra todos. 

 Ele acorda, sua boca articula um bocejo cansado e sem perspectivas, iluminado 

pelo resplandecer do dia que escorre pelas frestas da janela. Ela acorda, sua boca 

articula uma tosse seca e sem perspectivas, iluminada pelo fraquejar da luz que escorre 

pelos filamentos da lâmpada. O calor é insuportável, em vão, Ele desliza os dedos sobre 

a testa úmida e esfrega os olhos secos. O frio é insuportável, em vão, Ela desliza os 

dedos sobre a testa seca e esfrega os olhos úmidos. Ele senta-se à mesa, queixando-se 

do cardápio de uma só página. Ela encosta-se ao leito, conformando-se com o 

receituário de uma só linha.  

Ele liga o computador, são oito horas da manhã, começa mais uma aula a 

distância. Digita “bom dia” a um ou outro colega, não gosta de todos. Acionando o 

viva-voz, pragueja que tudo vai mal e volta a repousar na cama. Ao ouvir o professor 

falar algo importante, retorna sua atenção: 

- Presente. 

- Faltou? 

Ele repara que não ativou o microfone: 

- Presente! 

O professor encerra a aula, Ele tem dúvidas sobre aquela matéria desconhecida. 

Ela vê pessoas ligando computadores, são oito horas da manhã, começa mais um 

plantão. Dá um “bom dia” a todos os homens de branco, não desgosta de nenhum. 

Acionando a morta voz, sussurra que tudo vai bem e volta a repousar na cama. Ao ouvir 

o médico falar algo importante, retorna sua atenção: 

- Trinta e três. 

- ... 

Ela repara que não forçou a garganta: 

- Trinta e três! 

O médico encerra o exame, Ela tem dúvidas sobre aquela matéria desconhecida. 



... 

No lar, Ele recebe os amigos mais próximos, chegou o dia do seu aniversário. Os 

visitantes felicitam os anfitriões. Alguns trazem, embrulhados, presentes lindos e 

coloridos. Todos comem e bebem em comemoração a mais um ano de vida.  É hora da 

cerimônia, os amigos se reúnem em volta do aniversariante e começam a cantar a alegre 

canção. Os convidados pedem o desejo. A vela é apagada. O irmão se belisca, mas não 

acorda do sonho. O pai vê nos olhos abertos do filho um futuro brilhante. O primeiro 

pedaço do bolo vai para a sua mãe, que não é capaz de controlar o choro de 

contentamento.  

No hospital, Ela recebe os parentes mais próximos, chegou o dia da sua alta. Os 

visitantes consolam uns aos outros. Alguns trazem, embrulhadas, flores brancas e 

murchas. Todos choram e soluçam em luto ao seu último dia de vida. É hora da 

cerimônia, os parentes se reúnem em volta do cadáver e começam a cantar o silencioso 

hino. Os convidados perdem os desejos. A vela é acendida. O irmão se perfura, mas não 

acorda do pesadelo. O pai vê nos olhos fechados da filha um passado cinzento. A última 

despedida do corpo vai para a sua mãe, que não é capaz de controlar o pranto de 

tristeza.  

Quem são eles neste novo mundo? 

Ele é um garoto que será lembrado no dia 18 de agosto. Ela é uma lembrança 

que nunca será esquecida no dia 2 de novembro. 
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