
CRÔNICA DE UM AMIGO 
 
 

  
 João era velho, beirando os setenta anos. Ele era muito pobre, 
subsistindo com um auxílio doença. Ele morava no bairro Parque São João, 
onde viveu toda a sua vida. 
 
 A saúde debilitada pelo coração fraco, não lhe dava muitas opções na 
vida e ele vivia entre um biscate e outro. 
 
 Ele não se lembra do momento, mas a vida lhe presenteou com um 
amigo verdadeiro. Eles compartilhavam suas alegrias e dores. Neguinho 
ainda pequeno perdeu o pai e a mãe. João era o conforto quando a saudade 
apertava e neguinho estava sempre pronto para ouvir as lamúrias do amigo. 
 
 João começou a sentir que a vida lhe dava uma nova chance e ele não 
poderia desperdiçar. Um dia, ele andou por alguns minutos, em outro por 
uma hora, até que sentiu novamente o coração de menino bater em seu 
peito. 
 
 Como se a juventude de neguinho tivesse lhe embebido a alma, João  
decidiu que podia dar um passo além, e que os limites seriam uma pálida 
lembrança. 
 
 João decidiu que a distância entre sua casa e a casa de seus netos, no 
bairro Eldorado, não seria mais um obstáculo e ele pediu que neguinho o 
acompanhasse. Eles cortaram caminho por um matagal, no interior da 
empresa “Tora logística”. 
 
 João descobriu que as decisões da alma nem sempre se harmonizam 
com as condições do corpo, e vencido pelo cansaço, ele pediu a neguinho 
que esperasse um pouco, o suficiente para descansar o coração pesado.  
 

Neguinho deitou-se naquele matagal, ao lado do amigo, e 
pacientemente esperou o descanso de João, que durou um dia, dois dias, 
três dias, até que se tornou um descanso eterno. Mas ele não se abalou e 
decidiu velar o corpo de seu amigo até que não restasse nada mais do que 
pó e lembranças. 

 
Neguinho não alcançou o seu intento, pois, do nada chegaram alguns 

policiais, que desprezaram sua dor e levaram para sempre o corpo de seu 
amigo. 

 
Ninguém se importou com neguinho, mas ele sempre fiel, vez por 

outra retorna ao local onde seu amigo morreu. Ele olha para a lua e as 



estrelas e solta um uivo de dor, como só pode fazer aquele que ama do 
fundo de sua alma!    
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