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Quando entrei na sala da Casa de Acolhimento havia várias senhoras por ali, umas 
lendo, outras conversando, mas a que me chamou a atenção estava sentada numa 
cadeira de balanço perto da janela. Não me pareceu muito velha, mas muito sofrida. 
Sozinha, mexia no cabelo e cantarolava uma canção infantil. Eu me aproximei devagar e 
perguntei se podia conversar com ela, saber quem era, por que estava ali.  
 
  _ Eu?... Meu nome? Sou Terezinha de Jesus. Não, não sou daqui! Sou do interior 
do Espírito Santo. Foi meu pai que me criou, minha mãe morreu eu ainda era um bebê, 
mas quem me cuidava era meu irmão. Fui uma criança muito alegre e depois, tive muitos 
sonhos na adolescência... Ah... sonhava com um príncipe encantado que vinha me 
buscar, que íamos morar num palácio... Mas teve um sonho que meu pai realizou. Eu 
queria muito um sapato de salto alto. Todas as minhas amigas já tinham, mas eu era a 
mais novinha. Um dia meu pai me deu uma caixa linda que abri na mesma hora, com 
muita pressa... Era um sapato lindo... cor de rosa... com um salto deste tamanho!  
  
 Ela mostra com as mãos o tamanho do salto e continua falando: 
 
 _ Nem esperei. Calcei e saí pra rua, queria chamar minhas amigas, e fui direto ao 
chão! Quando examinava se tinha quebrado o salto, olhei pra cima e vi três mãos 
estendidas pra me ajudar a levantar. Meu pai, na sua cadeira de rodas, me estendia sua 
mão muito magrinha. Fiquei com medo que ele caísse tentando me levantar. Meu irmão já 
chegou debochando, me chamando de fruta madura e eu lhe virei o rosto. O terceiro que 
me estendeu a mão foi Carlos, amigo de meu irmão, que me ergueu do chão com um 
sorriso tão doce nos lábios que me derreti de amores na mesma hora. Meu irmão ficou 
furioso, disse que Carlos não prestava, que namorava todas as garotas da escola, que 
não servia pra mim, mas eu já tinha lhe dado meu coração. 
 
 Ela olhou pela janela, distraída com um pequeno pássaro que tinha ali pousado. 
Depois me fitou com seus olhos castanhos e continuou: 
 
 _ Depois de um tempo noivamos e, sem demora nos casamos. No inicio ele me 
chamava de “meu gominho de laranja”, “meu docinho de limão”, coisas assim... Um dia 
resolveu que tínhamos que morar em São Paulo, que o trabalho era melhor por lá, que 
íamos melhorar de vida. E fomos. Com o tempo começou a chegar tarde em casa, com 
cheiro de bebida e começou a me bater. Todos os dias. Passou a me chamar de laranja 
podre, limão azedo... Tá vendo esse buraco aqui? (mostra a falta de um dente) Foi num 
dia que eu reaji. Ele me chutou e eu caí e o dente caiu fora. No outro dia, depois que ele 
saiu pro trabalho, arrumei umas roupinhas numa sacola, peguei todo o dinheiro da gaveta 
e fui pra rodoviária. Pedi uma passagem pro lugar mais longe que o dinheiro podia 
comprar e vim parar aqui no sul. Aqui eles tratam bem a gente... Dizem que o nome desta 
casa é Lar... Anota aí, moço: meu nome é Terezinha de Jesus. E eu carrego a minha 
cruz. 
 
 Ela baixou a cabeça e, mexendo novamente no cabelo, voltou a cantarolar a 
cantiga infantil. 
 
 


