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Sentindo o vento 

Érica Bombardi 

 

 

O dia perde as cores. De um segundo a outro, não há mais aquela luminosidade. Você demora a 

reconhecer que a noite chegou, você demora a reconhecer que um novo dia nasceu. Eu nem era tão 

nova assim, e meu pai teve de me explicar como se eu fosse uma criança, teve de me explicar que o 

mundo era daquele jeito. Que coisas ruins aconteciam. Eu sabia disso, mas mesmo assim, quando essa 

hora chega não há reparação, ninguém está preparado para sentir nos ossos o frio do inverno dessa 

descoberta. Naquele instante, entendi o medo de meus pais, entendi por que eu devia ter cuidado com 

o mundo, entendi o motivo de andarmos com os vidros fechados. E, apesar disso, lembrei de como eu 

amava andar de moto com meu irmão. Foi ele quem me convenceu a subir numa moto, como 

corríamos, desviávamos dos carros no congestionamento. Sente o vento, ele me dizia e por um instante 

ele fechava os olhos, e eu, sentada na garupa, sabia que ele não olhava para frente. Nós dois, dois 

loucos, de olhos fechados, sentindo o vento a cem por hora. Não existia o medo, e as cores eram tantas 

que se perdiam em cada pôr-do-sol para explodir de volta em amanheceres. Todos diziam que ele era 

irresponsável por andar daquele jeito, não toma vergonha na cara, andando de moto que nem um 

moleque. Engraçado, ninguém nunca disse que eu era irresponsável, e tínhamos a mesma idade. Ele 

dizia que íamos sempre correr de moto, até que ficássemos velhinhos, eu uma velha coroca, ele um 

coroa sarado. Ele sempre teve esses rompantes. Sou o alfa, ele me dizia. Eu ria, ele me fazia rir. Por 

todos, ele resolveu vender a moto, deu entrada em um carro, quadrado, ele brincava, dizia que ia ficar 

quadrado como o carro. Nós riamos juntos. Não quis dar o carro, estava pagando em tantas prestações, 

tantas, naquela noite, ele não entregou o carro, e atiraram nele. Dizem que gêmeos têm uma ligação 

especial. Eu não senti nada, nada. Quando o telefone tocou, tarde da noite, eu pensei que fosse ele 

avisando que ia dormir na casa da namorada. Não senti nada, nada. Meu irmão e eu não envelhecemos 

juntos. Hoje meus filhos têm a idade que tínhamos. Meus filhos também são gêmeos, dizem, eles 

dizem que têm uma conexão especial, que sentem quando o outro está com dor, que às vezes sonham 

os mesmos sonhos, eu sorrio, conto que eu também era assim, exatamente assim com o tio que não 

chegaram a conhecer, digo que até mesmo hoje eu pressinto o ar mais gelado, o vento bagunçando 

meus cabelos, e sei que ele, onde estiver, está me dizendo para sentir o vento. Meus filhos sorriem e 

andam ainda de mãos dadas. Eu peço para tomarem cuidado com o mundo, e andamos com os vidros 

fechados, e rezo para que o mundo seja mais suave com eles quando tiver de revelar algum dos seus 

piores segredos. 
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