
O HOMEM DA MALA PRETA 
 
 
   “Ao meu pai, onde quer que ele esteja...” 
 
 Ele era uma criança solitária, daquelas que não tem brinquedos e nem 
amigos pra brincar! A alegria vinha quando chovia e ele podia ficar em pé, 
no meio da enxurrada, esperando que algum brinquedo jogado fora 
navegasse por aquelas águas, para se tornar um amigo! Podia ser qualquer 
coisa: Um pedaço de carrinho velho, um bonequinho quebrado, nada era 
desprezado. 
 
 Ele não se importava em brincar com seus cacarecos, pois, ele sabia 
que seu pai não demorava a chegar de mais uma de suas longas viagens e 
certamente traria o brinquedo mais bonito que existia e não se esqueceria 
dele. 
 
 Quando finalmente chegou, o pai, como sempre fazia, colocava sua 
mala preta sobre a cama. Ela era grande e pesada. Aquele menino com o 
brilho de sua inocência no olhar abria seus fechos pacientemente, a procura 
de um brinquedo ou uma surpresa qualquer. 
 
 Aos poucos, o brilho desaparecia de seus olhos, pois não havia nada 
além de mostruários de tecidos, que o pai vendia, alguns perfumes baratos e 
um barbeador.  
 
 Esse ritual se repetiu ao longo dos anos, por diversas vezes, por 
diversas malas! Até que o pai finalmente o surpreendeu: Ele não voltou mais 
pra casa. Havia outras mulheres, outras crianças e outras malas! 
 
 A criança cresceu, conheceu um “Pai verdadeiro”, que nunca o 
decepcionou e que sempre tem novas e deliciosas surpresas para lhe 
oferecer. Ele também teve filhos e sempre que possível faz da surpresa a 
alegria e da presença, a segurança! 
 
 Mesmo se sentindo completo e feliz, ele nunca deixou de suspirar 
quando alguém passa por ele com uma mala semelhante àquela. Aquela 
mala levou embora um pouco de seus sonhos e de sua inocência, carregada 
pelas mãos de quem foi embora e nunca olhou para trás. 
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