
A DAMA DA NOITE 
  
 
 
 Ela chegou em casa às 07:00 horas, após doze longas horas de vida 
noturna, se é que aquilo pode ser chamado de casa: um barraco de madeira com 
um pequeno banheiro, na parte mais pobre da favela. 
 
 Antes de tirar suas roupas brilhantes e curtas, ela se despe de qualquer 
sentimento de dignidade que possa ter sobrevivido à noite e se assenta em um 
pequeno banquinho de madeira, junto à mesa improvisada de tábuas. Ela só 
consegue contemplar a sua própria vergonha e miséria, estampadas nas poucas 
notas rotas que conseguiu na noite. 
 
 Não há nada de bom para recordar, apenas homens violentos, lascivos 
ou lânguidos, mas sempre vorazes. Ela sente que em cada noite deixa um pedaço 
de si pra trás e sabe que não resta muito mais a oferecer. 
 
 Mas ela trouxe algo da rua: há alguns dias ela sente sua barriga se 
avolumando e o nojo dos clientes fétidos aumentando dia a dia. O que poderia ser o 
sonho de uma mulher se tornou mais um ponto em sua dor. Ela já passou por isso 
duas vezes e sabe o que o destino reserva àquela semente inocente.  
 
 Todos os dias são assim: as gargalhadas, bebidas, lascívia, outras 
mulheres, tudo fica pra trás, como se fosse outra pessoa, outra vida! Agora, a única 
companhia é a tristeza, até que uma recordação lhe assalta os pensamentos: Uma 
pequena igreja que consegue inacreditavelmente sobreviver dentro da zona boêmia.  
 
 Ela esboça um sorriso quando se lembra da cantora desentoada que 
insistia em cantar que “ Deus não rejeita oração”! Como ela queria que aquilo  fosse 
verdade. Nem em seus melhores momentos ela teria coragem de dirigir uma oração 
a Deus, se sentia imunda e indigna. 
 
 Afastando a idéia da mente, ela se despiu e se espremeu no cubículo 
utilizado como banheiro, tentando se limpar com água e sabão, como se aquele 
ritual pudesse limpar também sua alma! Por puro reflexo ela começou novamente a 
assoviar aquele hino. 
 
 Assim que saiu do banheiro e se vestiu com as roupas de sua pobreza, 
ela foi visitada por um pensamento que insistia em aparecer nos momentos de 
solidão: Ela se via com uma faca nas mãos, dando um fim a sua tormenta.  
 
 A faca, o possível instrumento de sua remissão, ficava sempre 
pendurada em um vão na parede de madeira. O cabo branco, contrastando com a 
lâmina enferrujada, era um convite para as mãos. Seu formato era anatômico e sua 
cor era um símbolo de pureza. 



 
 Ela sentiu um poder lhe dominando a alma quando pegou a faca. Ser a 
senhora de seu próprio destino, dar o fim que quisesse e quando quisesse à sua 
dor. Aquele hino irritante colocou seus pés novamente no chão e ela previu a cena 
que se seguiria: A dor, a solidão, a morte! Ninguém se importaria, seria mais uma 
prostituta negra e drogada que se mataria por um motivo qualquer, não seria digno 
de nota no jornal. 
 
 Como se a faca estivesse em chamas, ela jogou-a contra a parede, se 
deitou no chão de cimento batido e chorou com toda a força de sua alma. Em meio 
às lágrimas, ela olhou para os seus braços marcados, suas mãos magras se 
estenderam aos céus e num último gemido de dor ela disse: “Deus não rejeita 
oração”! 
 
 O sono lhe tomou o corpo e ali mesmo, estirada ao chão ela dormiu e 
sonhou que corria em um campo de flores, até que encontrou a rosa mais linda e 
perfumada que já havia visto e que o seu perfume lhe tomou todos os sentidos. Ela 
não queria acordar. 
 
 Três pancadas na porta de madeira barata lhe acordaram. Ela foi tomada 
de fúria, pois fora afastada de seu sonho. Com os olhos faiscantes, ela quase 
arrancou a porta ao abri-la e num ímpeto de fúria gritou: - O que você quer? 
 
 Na porta, parado, com um sorriso nos lábios, estava um velho. Seus 
cabelos grisalhos e pele enrugada lhe disseram imediatamente que ele não era um 
cliente temporão. O terno velho e gasto, com motivos xadrez e os sapatos velhos 
indicavam que ele também morava em uma favela, mas o que mais lhe chamou a 
atenção foi o livro preto, também aparentando ser muito usado. Novamente ela lhe 
perguntou: - O que você quer? Ele conseguiu abrir mais ainda o sorriso e num tom 
de voz rouco e baixo lhe disse: - Sim, ele não rejeita oração! 
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