
Era só uma viagem a pé. Por Juliana Fernandes Gontijo. 
 

Elvira só queria andar sozinha. Estava sem rumo; era preciso colocar as ideias no lugar e assimilar tudo o 
que havia acontecido. Saiu de casa com uma mochila nas costas. Nem deu tchau para os irmãos. Lázaro e 
Jonas bem que tentaram conversar com a irmã, mas a mulher não queria papo. Após o falecimento dos 
pais em um acidente de ultraleve, a separação dos irmãos era apenas uma questão de tempo. Na 
verdade, de pouco tempo. Lázaro era professor de inglês e já estava com viagem marcada para Carolina 
do Sul, nos Estados Unidos. Seria a conclusão do Doutorado. Jonas ia continuar tocando os negócios da 
família com a produção e industrialização de água de coco em Alagoas.  
São Paulo estava se tornando um estado pequeno para a enfermeira. Ela queria mais, porém as ideias 
precisavam estar no devido lugar. Bateu a porta de casa para nunca mais voltar.  
Já no jardim, escutou apenas os gritos com uma frase do irmão, mais novo, que era professor:  
— Vai com Deus, mana! Leve as chaves, se quiser voltar mais tarde.  
Ela deixou o molho de chaves no portão e não respondeu. Ele tentou ir até a irmã, porém não teve 
sucesso. Com as chaves para fechar o portão, Lázaro falou ao irmão:  
— Veja se tem dinheiro na conta dela, Jonas. Nossa irmã não pode ficar sem grana.  
— Olhei isso ontem, mano. O que será que Elvira vai aprontar, hein? Espero que realmente tenha 
equilíbrio emocional e não procure aquele namorado idiota.  
— Depois de um trauma desses, não sei não...  
Na rua, a irmã não virou as costas. Seguiu firme a passos largos em uma direção que “não existia”. 
Caminhou por horas. Passou em um supermercado, comprou um pacote de pão integral e um litro de 
água de coco (a marca da família), mas nem se deu conta disso. Burlar a fome era mais importante 
naquela hora. Elvira tinha muita resistência física, pois, além de enfermeira, corria a São Silvestre. Ela 
chegou à rodovia Régis Bitencourt, mas não deu atenção à direção que estava seguindo.  
Depois de 5 dias de caminhada, parando em pousadas e hotéis de beira de estrada apenas para dormir, 
jantar e tomar um banho, decidiu ficar perto de uma praça de pedágio a fim de passar a noite. Ela só 
queria vagar pela estrada, só isso! Deitada sobre um mato à beira da rodovia, tirou um cochilo de umas 2 
horas até que foi acordada em sobressalto por um funcionário da autoestrada:  
— Moça, você não pode ficar aqui, é perigoso.  
— Só quero ficar sozinha.  
— Qual é o seu nome?  
— Elvira de Freitas.  
— Da Freitas e Cia de Coco?  
— Sim, sou eu por quê?  
— Meus sentimentos, moça. Eu vi sobre o acidente dos seus pais. Que tragédia, meu Deus.   
— Até aqui? Eu não quero falar sobre esse assunto.  
— Mas a empresa da sua família é muito famosa. Como você não queria ser reconhecida? Deixa eu te 
ajudar? Eu ligo para seus irmãos.   
— Quer me deixar em paz, cara?  
— Tudo bem, mas você não pode ficar aqui. Precisa ir embora.  
— É proibido?  
— Não, mas é perigoso. Volta pra casa, Elvira.  
— Não é da sua conta!  
A mulher levantou, pegou a mochila e retomou a caminhada, pisando duro, sem se despedir.  
O trabalhador da autoestrada, preocupado com a situação, avisou a polícia.  
Menos de meia hora depois, uma viatura parou perto da mulher.  
— Ei! Pode parar, por favor, moça? Encoste no carro.  
— Eu não fiz nada, só quero ficar sozinha. Eu preciso andar e refletir sobre que rumo darei à minha vida.  
— Seus documentos. Ou melhor, deixa eu conferir uma coisa!   
— Sim, sou eu mesmo... Quer conferir a digital ou o reconhecimento facial? É fácil puxar a minha, que não 
tenho!   
— Não é preciso, Elvira de Freitas. Meus sentimentos pelos seus pais, que coisa terrível.  
— Eu não quero falar sobre esse assunto. Será preciso repetir? 



— Olha como fala comigo, garota! Volta pra casa!  
— Eu não quero.  
— Então vamos ter que te levar à força!  
— Por quê? Os meus irmãos já fizeram a denúncia no 180?  
— Não! Foi o funcionário da autoestrada, preocupado com você.  
— Eu não tenho sossego mesmo.  
— É para sua segurança, Elvira. Aqui é perigoso.  
— Chega! Eu não vou com vocês.  
— Então, pelos menos, quer uma carona até a pousada Bons Sonhos a 2 quilômetros daqui?   
— Ok, para não falar que eu não colaborei.  
— Então, entra aí. 
— Mas me deixem em paz. Eu não sou louca, nem vou fazer qualquer coisa que me prejudique. E nem 
vou voltar para o maluco do Eduardo que só queria o dinheiro dos meus pais. Todo mundo viu esse 
inferno na TV. Eu preciso colocar as minhas ideias em ordem. Você viu que na mochila não tem remédios, 
muito menos droga, ou arma. Me deixa!  
— Tudo bem, Elvira.  
Os policiais deixaram a mulher na Pousada combinada. Ela agradeceu secamente a gentileza e foi fazer o 
check-in do estabelecimento.  
— Elvira de Freitas? É você, meus sentimentos pelos seus pais! Que tragédia.  
— Ah! Mais um! Já chega! 
— Desculpe, senhora.  
— Por favor, senhora está no céu! Vamos combinar!  
A mulher passou 3 dias na Bons Sonhos. Todos no local a reconheceram. Mas ela não queria papo com 
nenhuma pessoa. Mal respondia os funcionários. Antes que as pessoas pensassem ser falta de educação 
de Elvira e ela já dizia:  
— Ninguém entende o que estou passando, só isso.  
Muitos suspeitavam de depressão, que algo ruim pudesse acontecer a ela. No entanto, ela pouco se 
importava com o que os outros pensavam.  Ela só queria estar sozinha. Sem falar com as pessoas. Só isso! 
Era pedir demais?   
A enfermeira fez check-out na pousada, mal se despediu das pessoas e retomou sua viagem a pé. O 
recepcionista, preocupado com a moça, usou o canal de atendimento da Freitas e Cia de Coco e 
conseguiu entrar em contato com Jonas. O homem tranquilizou os irmãos, dizendo que a mulher passou 
pela cidade de Miracatu ainda em São Paulo. O contato foi um alento para os Jonas e Lázaro. Ao menos, 
eles ficaram sabendo onde a irmã estava, porque o celular só era ligado vez por outra quando a 
enfermeira queria saber a própria localização.  
E foi num destes momentos em que precisou ligar o telefone, um caminhão, sem freio, desceu a rodovia e 
acertou a maratonista em cheio, arrastando-a por alguns metros. Quando conseguiu parar, Elvira estava 
imóvel no chão. O sangue escorria da cabeça aos pés. O SAMU chegou minutos após o ocorrido e deu-se 
o início à primeira tentativa de chamada para saber o nível de consciência:  
— Elvira de Freitas? Elviiiraaa! — De longe, a maratonista pouco escutava. Mais uma chamada e a 
enfermeira levantou em sobressalto.  
— O quê? — Ela suava frio.  
— Vamos, mana. Acorde, hoje é o primeiro dia sem papai e mamãe na Freitas e Cia... O voo sai às 10 
horas para Maceió. Não podemos nos atrasar. Lázaro já viajou e deixou um beijo para você. Não quis te 
acordar.  
— Mano, você não tem ideia do que aconteceu comigo! Era só uma longa viagem a pé. E quase não voltei 
pra casa, acho que eu morri atropelada por um caminhão sem freio do meu pesadelo, acredita? Meu 
corpo sangrava da cabeça aos pés.  
— Foi só um pesadelo, mana! Graças a Deus ainda estamos juntos! Foi somente o um sonho ruim, só isso! 
Papai e mamãe, onde quer que eles estejam, terão muito orgulho de nós. — Os irmãos se abraçaram em 
um choro emocionado. Eles estavam certos de que, dali para frente, a responsabilidade do legado 
deixado pelos pais era só deles e de mais ninguém. 
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