
Se não fosse a dor de estômago,
decorrente da gastrite virando
cirrose, Tonho, como era conhecido o
Sr. antônio, provavelmente não teria
deixado o bar naquela noite.

Já eram quase meia noite. sua mulher
já está dormindo a pelo menos três
horas... Ela já não se importava tanto
assim, quase se acostumara. seus
filhos também já dormiam a muito, mas
não faziam idéia de onde estava seu
pai.

Tonho pensou neles, de como ele era
ausente, como sua mulher sempre
está dormindo quando ele chega, já
que ele faz questão de se atrasar
em um bar e nunca chega em casa para
ter a comida ainda quente no jantar.

Qual era o problema afinal? O pro-
blema era criar problema, ele con-
cluiu. Ele criava seus próprios
problemas... Nunca tinha parado para
pensar assim em toda sua vida, há dois
minutos pensou mais do que em uma
noite inteira. Mas, mesquinhamente
logo renegou sua reflexão, estava
convencido que o mundo é que era
cruel e não ele o acomodado.
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Por aqui tinha um atalho - lembrou-se.

Ali... é ali mesmo.

o beco.

Umpf... porque
álcool tem
que ser uma
faca de dois
gumes?
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Praga de
relógio!
onde

desliga
isso?...

Um bebê?!
será no beco?!

Meu deus!
e é no beco!

mas como?!

ali !
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Quem seria
capaz de
fazer uma

coisa
dessas?

é tão
pequeno!

E agora...
está tão

escuro que
nao posso
ver seu
rosto...

Verei na luz,
Aqui é que
ele não vai

ficar.

Caramba!
Ele não
para
de se
mexer!

Definitivamente
preciso de luz, mal
vejo onde seguro!

shhh, shhh
calma, calma!

Meu deus!

quase o deixo
cair! não

parecia pesar
assim antes!

Esse beco
nunca foi tão
longo. preciso
vê-lo, ajeitá-lo

melhor.

4



Finalmente!
LUZ!

Espero que
ele esteja...

Bem...

O pavor tomou conta de antônio
como um frio lençol pesado.
O que era aquilo que estivera
carregando?
que criatura medonha esteve em
seus braços, sob seus cuidados?
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Nunca mais bebeu, tornou-se um
homem melhor desde então.

Dali correu para casa

suou frio até o meio dia do dia poste-
rior. Com o terror da figura do bebê
monstro não lhe saindo da visão.

fim
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