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Nelson Alves 



A Cobradora 

Já era tarde da noite quando a porta foi quase arremessada para trás. De fora, alguém 

gritava: 

- Abre, Josefa! Ele voltou, ele voltou. 

De dentro do barraco, ainda dormida: 

- Ele, quem? Benza-te Deus! 

- O Careca, Josefa! O Careca tá de volta pro morro! 

Ainda sonolenta, mas agora boquiaberta, abrindo a porta, disse:  

- É sério?! 

- Seriíssimo! Voltou- e digo mais:- matando!  

O Careca 

 José Augusto, o Careca, morou naquelas bandas por muito tempo. Foi casado com 

Josefa, mas a trocou por umas dessas profissionais do amor que conquistam os homens 

arrebatadoramente e, depois, magoam-nos irremediavelmente. Nunca tiveram filhos, Josefa 

era infértil como o solo asfaltado da cidade onde morava. Embora fosse doce e carinhosa. Era 

uma ótima esposa, porém incompleta.  

 Sempre viveram bem. Não eram felizes, digamos. Viviam tranquilamente, diziam. 

Careca, que tinha o corpo de uma pêra e o rosto de coco, trabalhava como porteiro e fazia 

pequenos serviços no morro. Ora entregador, ora contador. Era conhecido e sempre 

contratado para vários extras. Quando interpelado por Josefa sobre seus bicos, era enfático: 

“Como porteiro, compro o pão. Mas é com os bicos que compro o requeijão!” 



 De quando em vez, ameaçava ir embora. Um dia, sem explicações, sem beijos de 

despedida, sem nem sequer arrumar as trouxas, fê-lo. 

A Mulher 

 Ao saber do retorno de Careca, Josefa ficou atônita. Entrara em profunda tristeza 

desde sua partida. Não que não tenha vivido suas farras. Mas aquela ausência de despedida 

despedaçou-a como a margarida nas mãos de uma jovem apaixonada de amor não 

correspondido.  Não que ainda o amasse. O fim da rotina matrimonial é garantia de frio à 

noite e muito calor entre as pernas. 

O Encontro 

 Na manhã seguinte, Josefa caminhava em direção ao ponto de ônibus, quando fora 

surpreendida por um repelão vindo de um beco escuro. Sôfrega, abriu os olhos e viu o autor 

daquela violenta abordagem: era seu ex-homem, ainda marido, Careca. Pouco mudara desde 

que partiu, estava apenas mais careca. Na escuridão daquele beco, balbuciou:   

- Josefa, volto por ti, minha flor! 

- Como, depois de tanto, queres que te perdoe, seu canalha?! 

- Não quero teu perdão, pois não sou digno de dó. Quero apenas proteger-te! 

              Josefa estava pasma, surpresa, mas feliz com aquela visão. Continuou intransigente, 

porém: 

              - Não digas besteira! Proteger-me de quê? 

              - Dos abutres que te perseguem. Já matei um que te olhava sedento. Matarei quantos 

aparecerem.  

              - Matastes Beltrano por mim?! 



              - Claro, minha flor! Por ti, mato e morro! 

               Feita a promessa, Josefa cochichou ao pé do ouvido de Careca:”Nosso barraco, sete 

horas!” E, assim, partiu. 

A Dívida 

                 No horário marcado, chegou Careca com uma garrafa de pinga em mãos. Ouvira 

uma vez que as declarações de amor, mesmo as mais ridículas, comovem as mulheres. Por 

isso, comprou a aguardente preferida de Josefa. 

                 Quando entrou no barraco, Josefa já o esperava cheirosa de anca empinada na 

cama. Careca virou um belo gole da pinga e, sedento, disse: 

                  - Como senti saudade de ti! 

                  Apressado, caiu de boca naquilo que por tanto freqüentou. Josefa havia se lavado 

especialmente para aquela ocasião. Careca, entre os membros inferiores de Josefa, suspirou 

pela última vez quando sugou a infertilidade de sua amada. O sexo estava besuntado de 

bufotoxina.  Josefa levara a sério a promessa feita. 

                       

  

 


