
A BALADA DO PISTOLEIRO 
 

 
 
 Eu sinto o sangue escorrer no meu rosto! Eu sei que vou morrer! A 
dor é profunda e eu não consigo mexer. As lembranças de uma infância não 
muito distante começam a inundar a minha mente! Enquanto ouço ao fundo 
a suave canção do silêncio, ouço também a voz da minha mãe: 
 
 “Acorde meu filho, hoje é domingo!” Como eu gosto do domingo! É 
dia de escola dominical e a tia Ana ensina cada história linda da bíblia. 
Quando eu tiver doze anos vou me batizar, aí eu vou poder tocar bateria, 
cantar e tomar a ceia, só faltam seis anos. 
 
 Meus pais quase não conseguem acompanhar meus passinhos 
ansiosos para chegar. Quando viramos a esquina, eu vejo aquele prédio tão 
bonito, vejo meus irmãos que caminham com a mesma felicidade que eu, 
sabendo que o Senhor tem muito a nos dizer. 
 
 Minha vida de criança seguiu seu rumo feliz, até que um dia meus pais 
me disseram que não iriam mais “naquela igreja”. Meu pequeno mundo 
desabou, eu não conseguia entender, mas eles disseram que ela não tinha 
mais a “presença de Deus”. Não consegui entender como Deus havia se 
retirado da igreja que eu amava, meu coração se fechou e eu senti que Deus 
morreu dentro de mim. 
 
 A vida seguiu seu curso e os anos se passaram! Eu me esqueci das 
lições que recebi, dos hinos que cantei e dos meus amigos! Agora tenho 
novos amigos, novos alvos e além de tudo, eu tenho uma arma. 
 
 Meus pais me temem, meus vizinhos me temem e pra ser sincero, até 
alguns policiais me temem, pois aos quinze anos, matei uma pessoa e aos 
dezesseis anos, matei um policial. Confesso que não tive nenhum remorso. 
Eu senti o poder em minhas mãos, o poder de tirar uma vida. 
 
 Agora, encontro-me deitado em uma poça de sangue, com um tiro na 
cabeça, olhando as estrelas e lembrando da minha infância. Será que tudo 
poderia ter sido diferente? Será que Deus me abandonou ou fui eu que me 
esqueci dele? Não consigo responder! Está tão escuro, tão frio, tão......! 
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