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A pedra 
 

 

Era uma terça feira, e como de costume, Marcelo ao voltar do 
trabalho, passava na padaria e comprava dois pães, cem 
gramas de mortadela e cem gramas de queijo. Parava na porta 
do estabelecimento, acendia um cigarro, fumava por 
aproximadamente quinze minutos e ia para casa. Morava 
sozinho e sua moradia era um cortiço não muito longe dali. 
Deveria ser no máximo, 300 metros da padaria até a sua casa. 
Localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, o imóvel 
construído no século XIX, já não sofria reforma desde a década 
de cinquenta. Hoje o cortiço além de ter a função de moradia, 
divide o espaço com um prostíbulo e um ponto de venda de 
drogas.  

Marcelo, sujeito honesto e trabalhador, passava o dia 
carregando e descarregando caminhões em uma loja de 
construção e ganhava o seu pão de cada dia com muito suor. 
Orgulhava-se muito disso, pois fazia oito anos que estava na 
loja, antes havia passado por dois anos de penúria, mas agora 
estava feliz e empenhado em juntar dinheiro para mudar para 
outro bairro. Por isso em seus dias de folga, sempre arrumava 
um bico como ajudante de pedreiro.  

_Ei! Ô certinho. - Falou um dos traficantes do cortiço. 
_Quem? Eu? - Disse Marcelo. 
_Sim, você. Porra - Exasperou o traficante. 
Marcelo caminhou lentamente até aquele homem de 

estatura mediana, cor de pele acinzentada, corrente, pulseiras e 
relógio de ouro, com duas armas na cintura e uma na mão 
direita e falou: 

_Como posso ajudá-lo? - Falou em tom baixo.  
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O traficante o ignorou e virou para os outros bandidos que 
estavam próximos dele e disse: 

_Vocês viram o que esse mané falou? Como posso ajudá-lo? 
Como posso ajudá-lo? Que porra é essa?  

Todos gargalhavam muito, mas Marcelo matinha sempre um 
aspecto calmo, o que irritou o traficante. 

_Vamos transformá-lo em macho. - Falou sarcasticamente o 
traficante.  

_Senhor, eu tenho que ir pra casa. - Disse Marcelo. 
_Fica aí! Gritou o traficante. Prove essa pedra. 
A pedra é o vício que tem destruído vidas, dominado a mente 

de homens, mulheres e crianças. O crack. 
_Senhor, eu estou voltando agora do trabalho e estou muito 

cansado. Além disso, não tenho dinheiro para gastar. - Explicou 
Marcelo. 

_Não estou vendendo, estou te dando, pois eu apostei com 
os meus amigos, que até alguém como você, ficaria louco por 
uma pedra dessas. 

_Senhor, eu não uso drogas, só fumo o meu cigarrinho de 
vez em quando.  

_Você sustenta essas empresas bilionárias de cigarro, mas 
não tem coragem de provar uma pedra? 

_Não! Disse firme. 
Nesse momento, Marcelo recebeu um soco na cara e caiu 

com força no chão. Após a queda, o traficante colocou o cano 
da arma em sua boca e disse: 

_Vai provar ou não vai? 
_Não! 
_Você está pensando que eu estou brincando? Hein putinha? 

Tá pensando que está falando com quem? 
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O rosto de Marcelo demonstrava desespero, e logo em 
seguida o traficante ordenou que o espancassem. Deram um 
intervalo que não durou dois minutos e espancaram 
novamente. O seu corpo ensanguentado, tremia sem controle. 
O traficante enfiou um cachimbo em sua boca e Marcelo 
tragou toda a fumaça. Fizeram isso por um bom tempo, até que 
Marcelo apagou e decidiram jogá-lo na calçada. Mas não ficou 
por aí, ainda urinaram em cima do coitado. Uma cena terrível, 
difícil de acreditar como o ser humano é capaz de fazer tantas 
atrocidades. 

Quando acordou, o sol queimava o seu rosto. Levantou 
cambaleando, entrou em casa, tomou banho, trocou de roupa e 
foi embora para nunca mais voltar. Não regressou nem ao 
trabalho que tanto tinha apreço.  

Depois disso não se sabe ao certo o que aconteceu com ele. 
Uns dizem que se tornou escravo do vício e mora em uma 
cracolândia, outros dizem que ficou louco e passa o dia 
caminhando pelas ruas da cidade. 

 
   

 

 


