
O ABRAÇO 
 

- Papai, papai! Acorda, tem um homem com dois policiais chamando 
o senhor. 

 
Acordei meio atordoado! Pensei que fosse até brincadeira do meu 

filho! Olhei para o lado e vi que ele havia arrumado a sua cama e trocado de 
roupa.  

Meu filho! Sua mãe me abandonou quando ele nasceu! Ela fugiu de 
casa para viver com uma mulher! Nunca mais voltou, nem mesmo pra saber 
como ele estava. Eu me esforcei muito para educa-lo e hoje, aos seis anos 
de idade, ele é uma criança sadia e inteligente. 

 
Troquei de roupa e fui atender a porta. Do lado de fora havia um 

homem com um papel na mão e dois policiais ao seu lado. Aquele homem se 
identificou como “oficial de justiça”, e me mostrou um mandado de busca e 
apreensão, determinando que eu entregasse o meu filho, pois o juiz 
concedeu a guarda dele para a mãe. 

 
Naquele momento meu mundo desabou e eu chorei com toda a agonia 

que pode haver na alma de um homem! Onde estava essa mãe, quando meu 
filho chorava á noite querendo o leite materno? Onde estava esse juiz, 
quando meu filho me pedia um brinquedo e eu não podia dar? 

 
A presença dos policiais demonstrava que eu não tinha como resistir 

àquela ordem. Fiz uma pequena mala, com todos os pertences humildes que 
pude dar para ele, bem lentamente, pedindo a Deus que o tempo parasse. 

 
Após tê-lo abençoado, fiquei imóvel, vendo um estranho levar aquilo 

que eu mais amava. Mas o garoto desvencilhou-se do oficial de justiça e 
correu em minha direção, pulando sobre mim, dando-me um abraço 
apertado e chorando com toda a agonia que pode ter uma criança. Nesse 
momento, vi que um dos policiais se retirou da minha casa. 

 
 Levei meu filho até o carro do oficial de justiça, ficando parado no 

meio da rua, vendo aqueles pequenos olhos tristes, colados no vidro 
traseiro, despedindo-se de mim com o silêncio de quem não sabe se vai 
voltar. 

Quando me virei, vi que o policial que havia saído de minha casa 
estava assentado no banco de sua viatura. Seus olhos estavam vermelhos 
como os meus. Entendi que apesar de cumprir a lei, ele possuía aquele 
sentimento que somente um pai poderia ter e que ele compreendeu a minha 
dor. 
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