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Luca não voltou do colégio.
Minha mãe olhou para o grande relógio redondo, todo 

em branco e verde, ele foi comprado para combinar com a 
mobília da cozinha, um relógio lindo que não marcava só 
as horas, mas também a temperatura e a umidade relativa 
do ar, teve até aquela vez que eu esperei o movimento bai-
xar na cozinha, subi num banquinho, tirei o relógio da pa-
rede e enfiei ele dentro da geladeira só para ver se o tal pon-
teirinho dos graus saía daqueles vinte e poucos que vivia 
marcando, e não é que o tal negócio funcionava mesmo?, 
sim, funcionava, porque eu peguei ele depois de um tempo 
e o ponteirinho tinha caído para doze, treze graus, coisa 
muito impressionante, mas aí minha mãe disse, ah, hoje o 
Luca me paga, mas eu sabia que era só da boca para fora, 
Luca não levava bronca de ninguém, era o tipo do cara que 
bastava chegar, dar seu sorriso e, pronto, tudo ficava certo, 
qualquer arte feita por ele ficava para trás, como aquela vez 
que ele teimou em jogar bola dentro de casa e foi driblando 
os móveis por todas as peças, atenção, Luca pegou a bola, 
avançou pela direita, sensacional, deixou mais outro ad-
versário estendido no gramado, ele ia driblando e narran-
do ao mesmo tempo, e o gramado era o carpete e o carpete 
nem verde era, era bege, mas ele fazia aquilo tão benfeito 
que parecia estar no Maracanã, o estádio cheio, a tOrcida 
em pé gritandO O nOme deLe, Lu-ca, Lu-ca, Lu-ca, a gente 
acabava torcendo, eu tinha de fazer força para lembrar que 
era só brincadeira, aí, naquela dividida mais dura com o 
zagueiro, quer dizer, com o enorme e pesado pé da mesa 
da sala, a bola subiu, o locutor emudeceu, a torcida ficou 
em silêncio, até prendeu a respiração, esperando para ver 
no que ia dar e, bom, foi muito azar, porque justo o vaso 




