
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                         



                                                          Redenção 
 
           O parque estava bem cheio, porém, agradável. Uma ventania balançava as folhas 
das árvores e os cabelos de duas jovens sentadas em um banco. Uma delas estava com um 
livro colo. 
        Carla olhava espantada para Rebeca. Não conseguia acreditar em suas últimas 
palavras. 
– Como pode ? - perguntava ela mais para si mesma do que para sua amiga – 
Conseguiu o que todas aspiravam como namorado e termina com ele assim, sem mais nem 
menos. 
           Rebeca a olhou com indiferença. 
– Homens são homens – disse ela – precisamos deles tanto quanto peixes necessitam 
de bicicletas. 
                Carla não pode evitar uma risada. Mesmo entendendo que para Rebeca seduzir  
um homem e usá-lo até nao poder conseguir mais nada era o importante, ela nao 
compreendia por que ela fizera isso com Geraldo, que parecia gostar tanto. Meio 
incomodada pela atitude da amiga, se despediu. Rebeca continuou sentada no banco do 
parque onde estavam. Carla a olhou de longe. Os cabelos castanhos escuros e ondulados  
caíam por cima de seus ombros. Os olhos verdes que a tudo observavam agora se 
concentravam em um livro, em seu colo. Seu rosto fino e nariz pontiagudo, porém nem tao 
grande, nem tao pequeno expressava indiferenca com tudo a sua volta. Sempre bem 
vestida e bem arrumada, Rebeca realmente conseguia quem queria. Carla riu e seguiu para 
sua casa. 
– É um bom livro – disse um homem passando por Rebeca – Está gostando. 
              Não ouvindo ou tentando ouvir o comentário do estranho, Rebeca o olhou de cima 
a baixo. Seus cabelos castanho claros eram bem volumosos e uma franja caía por sua testa. 
Ele estendia a mão para afastá-la. Seus olhos da mesma cor do cabelo, porém mais escuro, 
também a observavam. Ele fez uma cara de “E aí ? Não vai dizer nada ?“. Ela então se 
tocou que ele havia dito algo. 
– Desculpe-me, não lhe ouvi – disse Rebeca falando calmamente e articulando bem 
cada palavra. 
– Perguntei se está gostando do livro – disse ele sorrindo  e sentando ao lado dela. - 
Eu já li e gostei muito. 
             Rebeca pareceu atordoada. Por um momento, nem ao menos sabia de que livro 
estava falando. Parou, olhou para baixo e viu o livro parado em seu colo. 
– Bom...é ...ele – disse ela atrapalhada – Estou gostando do livro. 
              Ele deu uma boa risada e estendeu sua mão para ela. 
– Sou o Igor. 
– Rebeca – disse ela apertando a mão de Igor. 
                              Ela fechou o livro na página que estava e o encarou. Deveria dizer 
alguma coisa. 
– E ...é...o que faz da vida ? 
              Ele riu daquele modo que ela já ouvira antes. 
– Sou jornalista. - ele consultou o relógio e usou o mesmo braco para afastar a franja 



da testa. - Preciso ir – ele deu uma pausa - Tem telefone, Rebeca ? - perguntou com 
firmeza. 
– Sim – disse  ela ruborizada, porém , se odiando por estar assim. Retirou com pressa 
da bolsa uma caneta, um pedaco de papel e escreveu seu número nele, entregando-o para 
Igor. Parceia uma desesperada. 
– Obrigado – disse ele guardando o papel em seu bolso – Nos veremos novamente 
              Ele se retirou e Rebeca sorriu para ele. Ela voltara ao normal agora. Sua idiota ! Por 
que agiu daquele jeito perto dele !?- pensou ela. Furiosa consigo mesma, pegou suas coisas e 
foi para casa. 
           
              Não era, definitivamente, um bom momento. Rebeca, que estava pronta para sair, 
derrubou um pouco do molho de seu macarrão em sua blusa. Xingando a tudo e a todos, 
ela foi se limpar na área de serviço, molhando toda sua calca, exigindo que a trocasse. Ao 
tentar correr até seu quarto, tropeçou em uma poca d´água que ela mesma fez e caiu de 
barriga no chão. Nessa embaraçada situação, o telefone tocou. Querendo matar quem 
estava ligando, ela se levantou com dificuldade e foi até a sala. Nem um pouco simpática, 
ela atendeu o telefone. 
– Que saudação é esta – disse uma voz masculina seguida de uma risada familiar – É 
uma má hora ? - perguntou ele sério e atencioso. 
– É …é - ela gaguejou – estou um pouco atrapalhada, pode falar – Já que está me 
interrompendo no momento – completou ela mentalmente. 
– Bem, como já deve saber, aqui é o Igor – ela murmurou algo positivo em resposta – 
Tem a noite livre hoje ? 
                Rebeca parou e pensou. Ele está sendo um tanto desesperado. Se eu aceitar seu convite, 
não serei um tanto fácil !? - uma voz gritou em sua cabeça – DIGA QUE ESTÁ OCUPADA ! 
– Essa noite não posso – disse ela – Estou...é...tenho compromisso. 
– Hum...entendo – disse ele não parecendo acreditar – Que pena ! Então está bem. 
Um beijo, tchau – e desligou antes que Rebeca pudesse responder. 
               Não se importando mais com sua camisa manchada, sua calca molhada e sua 
fome – afinal, não conseguira comer ainda, Rebeca digitou o telefone de Carla apertando 
as teclas com forca. Ele pensa que pode bancar “o indiferente” comigo ? Vai ver só ! - pensava ela 
um tanto impaciente com o barulho contínuo que o telefone fazia na espera de Carla o 
atender. 
– Alô !? 
– Oi, Carla, aqui é a Rebeca. Escuta – Carla suspirou. Quando Rebeca falava “Escuta” 
era por que lá vinha história. - Depois que você foi embora, da última vez que nos vimos, a 
três dias a trás, um homem veio falar comigo. Espera – disse ela impedindo que Carla 
falasse quando essa murmurou algo. - O nome dele é Igor, ele  pediu meu telefone e me 
ligou hoje   e ...acontece que, ele está me seduzindo. - e parou de falar na espera que amiga 
a  apoiasse. 
– E daí ? - disse ela indiferente – Não o que você faz com todos os homens pelos quais 
se interessa ? 
– Sim – respondeu ela – É o que eu o faco, não o que ele faz. Não pode me seduzir – 
falou enfatizando a palavra “me” - Disse a ele que não estou disponível hoje a noite e, para 



não dar furo, vamos sair. 
                  Carla suspirou 
– Deixa de ser a sedutora feminista pelo menos uma vez – disse ela berrando 
– Não quer sair para jantar ? Tudo bem, ligo para Sandra. 
– Você é mesmo muito boba – disse ela rindo – Esteja aqui ás sete horas em ponto, eu 
escolho o restaurante. 
                    Rebeca se despediu e foi se arrumar, afinal, ainda tinha de ir trabalhar. 
 
                  Carla escutou uma batida de leve vindo da porta. Se espreguiçou e levantou do 
sofá a fim de abir a porta. Esperando-a com um sorriso no rosto, estava lá Rebeca. 
“Arrumada demais para um simples jantar, ela não aprende” - pensou Carla sorrindo. As duas 
amigas seguiram para o restaurante que Carla havia reservado. Estava bem cheio e era 
bastante difícil de se chamar um garçom. Em compensação, o lugar era suntuoso e, como 
as duas já sabiam, a comida era maravilhosa. Enquanto esperavam por alguém perceber 
que elas existiam, fizeram a melhor coisa que duas amigas sabiam fazer : bater um papo. 
As notícias surgiam e uma contava para a outra, fazendo a conversa se desenrolar mais e 
mais. Quando as notícias tornaram-se repetidas, perceberam que nenhum garçom sequer 
passara perto da mesa das duas. Rebeca se levantou. 
– Deixa que eu cuido disso – e saiu do canto de onde estavam indo para o posto dos 
garçons. 
                   Ela foi grossa dizendo que não sabiam trabalhar e que elas estavam esperando a 
mais de meia hora. Falou em gerente, em demissão, mas depois se acalmou quando se 
desculparam e falaram que elas iriam ganhar um desconto na conta além de serem 
atendidas em breve. Ela sorriu e se virou para voltar a sua mesa. Ouviu uma risada atrás 
de si e alguém dizendo “Não acredito !”. A mesma  pessoa que riu e que disse a última 
frase, segurou com delicadeza o braco de Rebeca. Ela se virou para encarar Igor, tentando 
sorrir. 
– Parece que escolhemos o mesmo lugar,  hein !? - disse ele 
– É...parece – disse ela rindo, meio que vitoriosa – mas foi minha amiga que escolheu 
o lugar. 
                Ele riu e seguiu para minha mesa, onde Carla acenava para Rebeca, pois o 
garçom já estava recolhendo os pedidos. 
– Veio sozinho ? - disse ela meio que querendo perguntar “Vai se sentar mesmo conosco 
!?” 
– Na verdade, vim com uns amigos, mas, não importa. - ele se sentou – Vou querer – 
passou os olhos pelo cardápio – essa picanha daqui. - Meninas – disse nos entregando o  
cardápio. 
                     Ela sentou-se do lado de Carla, bem de frente para Igor. Olhou para Carla com 
uma cara de “Vamos trocar de lugar” e ela a respondeu com uma cara de “Não! Fique aí e 
permaneça quieta !” Ambas sorrimos falsamente para ele. 
– Perguntou-me o que faco, mas não me disse o que faz. - disse Igor para Rebeca 
esperando uma resposta. 
– Sou revisora de textos. Trabalho para uma revista e eventualmente para uma 
editora – respondeu ela rápido. 



– Legal  - disse ele sorrindo – E você, se dirigindo para Carla. 
– Sou professora de português – falou ela sorrindo – e você ? - perguntou ela – não 
estava no encontro de vocês. 
                     Rebeca se ajeitou na cadeira, tomando uma pose bem metida. 
– Sou jornalista – disse ele 
– Hum … legal – disse Carla 
            Um silêncio se instalou na mesa. Carla encarou Rebeca com uma cara de “Fala 
alguma coisa ! “ e Rebeca respondeu com uma  expressão de “Por que deveria !?”. A comida 
chegou e todos continuaram na mesma. Foi Igor quem quebrou o silêncio. 
– Querem ir amanha a praia ? Conheço uma cidade costeira que fica a uma hora 
daqui. O lugar é calmo e bem agradável. 
        Carla  aproveitou a oportunidade para se vingar de Rebeca. Ela sorriu 
maliciosamente. 
– Amanha é o aniversário de casamento dos meus pais – disse ela – Não vai dar. Mas 
Beca está livre, não é mesmo !? - olhando rapidamente para a amiga. - Inclusive, tenho de 
acordar cedo. Vou indo – disse ela limpando sua boca em um guardanapo e deixando um 
dinheiro para a conta. Beijou Rebeca e Igor no rosto e se foi. 
            Igor sorriu e Rebeca respondeu, abaixando a cabeça e  se concentrando em seu 
prato. Ele acabou de comer e tomou um gole de sua cerveja. 
– Nós não gostamos das eternas sedutoras. - disse ele. 
                 Ela fez como se não tivesse entendido. 
– Você ouviu bem. Ser normal uma vez na vida não mata. – disse rindo 
– Estou no meu normal – disse ela calmamente. 
                  Ele riu. 
– E eu sou o Tom Cruise. 
– Aí já é uma mentira mais que descarada – soltou ela uma indireta, rindo. 
                  Apesar de ter entendido o que estava subentendido,  ele riu também. 
– Se está no seu normal – começou ele – E não está de nenhum modo tentando 
parecer indiferente para me atrair, então, vá amanha. 
           Rebeca acabou de comer. Bebeu um pouco de seu copo e limpou a boca no 
guardanapo. 
– Para sua informação, amanha... 
– Você está livre e eu sei disso – ele a interrompeu sorrindo. - Foi o que eu disse... 
– Você não me deixou acabar – disse ela cortando-o – Estava dizendo que amanha irei 
esperá-lo às nove horas em minha casa – mentiu ela. Pegou da bolsa um pedaço de papel e 
anotou seu endereço. 
              Segurando o papel com um sorriso no rosto, Igor pagou a conta e ofereceu uma 
carona a Rebeca que estava sem carro e não teve como recusar. Os dois foram para o lado 
de fora do restaurante. Rebeca tentou-se manter na frente de Igor, mas acabou indo para o 
lado errado, já que não sabia onde estava seu carro. Ele gargalhou dizendo “Você me 
diverte”. Ela sentou no banco de carona e ele leu o bilhete, tentando ver se conseguia 
descobrir onde ela  morava. Rebeca não se pronunciou a ajudá-lo a achar a casa. Mantinha 
um postura ereta, com seu rosto fino exclamando indiferença, porém, somente seu rosto. 
Suas duas mãos se abracavam fazendo seus  dedos indicadores se tocarem 



constantemente, demonstrando que estava nervosa, e se importava bastante com o que 
estava acontecendo. Ele parou na porta de seu prédio. Virou-se para ela esperando um 
beijo de despedido. Ela se retirou do carro e disse : 
– Boa noite. Não se atrase amanha ! - repreendeu ela batendo a porta carro e indo até 
seu prédio. 
                  Ele riu e, se foi. 
 
                Eram nove e meia quando Rebeca balançava sua perna esquerda que estava em 
cima de sua perna direita. “Está atrasado !” - pensou ela. Uma voz dentro de sua cabeça 
dizia : “Você foi tao negligente ! Deve ter te largado !”. A Rebeca, a conquistadora de homens, 
não acreditava nessas palavras, porém, Rebeca, a simples e simpática Rebeca, ficava 
nervosa pensando se aquilo poderia ou não ser verdade. Ela já tinha se levantado para 
voltar para seu apartamento quando um carro recém – conhecido parou em frente ao seu 
prédio. Ela abriu o portão e se perguntou o por que de estar indo nesse encontro, já que 
parecia odiar Igor. A resposta veio de dentro de sua mente : “Quero seduzi-lo ! E vou fazê-lo 
de qualquer jeito !”. 
– Bom dia. Está atrasado – disse ela sorrindo e entrando no carro. 
– Bom dia ! - ele respondeu gargalhando e sentando-se novamente no banco de  
motorista. 
          Viagens podem ser bem frustantes. Rebeca se calou, somente observando a 
paisagem. Igor, acreditando que ela realmente aproveitava a vista, nada disse. Os dois 
passaram uma hora e vinte e cinco minutos em um carro sem falar nada. Para ambos, foi 
frustante. Estava bem quente e a janela aberta fazia uma brisa suave e refrescante entrar no 
carro e balançar os cabelos de Rebeca. Ela não trazia consigo roupa de banho, não queria 
mergulhar. Qualquer água para ela era fria. Nesse dia, com o sol imenso no céu, ela 
aproveitaria para se bronzear. Sempre se achava branca demais. 
                 Rebeca mal percebera quando Igor parou o carro. Estavam de frente para uma 
gloriosa praia. A água era bem calma, quase não se viam ondas. Durante todas sua 
extensão, se viam somente algumas três ou quatro pessoas. Estava bem vazia, o que era 
estranho com o dia bonito que fazia. Ela saiu do carro, levando sua bolsa de baixo do 
braco. O vento soprava seus cabelos. Ela olhou Igor de cima abaixo. Ele não carregava uma 
canga, barraca, guarda-sol ou qualquer coisa do tipo. Ele entendeu seu olhar confuso. 
– Pode deixar a bolsa no carro – disse ele – Vamos somente caminhar pela praia. 
                  Ela fez o que ele mandou e seguiu para a praia ao seu lado. Fazia tempo que ela 
não ia à praia. Se esqueceu de como é boa a sensação de pisar na areia macia e caminhar 
sobre ela ouvindo o barulho  das ondas batendo e sentindo o vento soprar forte em seu 
rosto, desarrumando seus cabelos. Ela sorriu enquanto caminhava. Tudo aquilo deixava o 
passeio perfeito. Simples assim. Não precisava ir a lugares caros, ou que  tivessem fontes 
constantes de entretenimento, a simplicidade conseguia tornar tudo proveitoso do mesmo 
modo. Percebeu que não precisava daquelas armadilhas todas que dispunha, ser simples, 
era o segredo para tudo. Por que ficar se fazendo de super feminista e antipática quando 
um homem que gostava dela e não pedia nada em troca a não ser seu amor. 
                Eles chegaram no outro ponto da praia. A areia estava dourada por causa do sol. 
Ele virou-se para ela e sorriu. 



– Desculpe – disse ela – Fui um pouco antipática. 
                 Ele riu. 
– Sem problemas. - disse ele – Só diga que se rende. 
                 Ele a puxou para perto de si e colocou  seu rosto bem perto do dela. 
                 - Eu me rendo – ela disse sorrindo e colando seus lábios nos de Igor. 
  


