
O filme da minha vida 

 
Em um domingo de sol, com toda a minha família reunida na varanda, 

ouvíamos ao fundo o som da TV. Quando tocou uma música conhecida, 
imediatamente meu passado veio à minha mente como se fosse um filme e 
comecei a contar sobre o Pati, um lugar rural em Sertãozinho em que vivi minha 
infância. 

Recordo-me com tristeza dos velórios nas casas, dos telefones a 
manivela, dos vizinhos, dos carnavais, época ótima quando pegávamos 
máscaras coloridas e saíamos na maior festa! E as brincadeiras de roda-roda, 
lenço-atrás, pega-pega.... Sentávamos embaixo das árvores e nos velhos rádios, 
ouvíamos as novelas e os sucessos da época.... É como se eu revivesse a cena 
novamente... E como usávamos a imaginação! 

Percebi que todos escutavam a minha história, a emoção brotava em seus 
olhos. Então continuei... 

Comecei a trabalhar com meus pais na roça quando completei meus 7 
anos, estudei até a quarta série, e a escola não era tão fácil assim como hoje. 
Brincava à noite, no clarão do luar, adorava olhar o céu e contar estrelas. Ah! 
Não posso me esquecer dos meus domingos maravilhosos quando o sol colorido 
pintava o terreiro do sítio e íamos todos brincar às margens de um riozinho de 
águas brilhantes que refletiam nossos rostos. Só se ouvia: “Joga água pra 
cima...” “A minha pedra chegou primeiro...”. Eram brincadeiras inocentes. 

Flertar? Só escondido mesmo. Meus pais eram muito rígidos. Quando 
comecei a namorar, eles não aceitavam muito, não; minha mãe subia na cadeira 
de madeira para ver a sala onde ficávamos, e, para a nossa infelicidade, a 
parede era um pouco mais que a metade. 

As melhores lembranças que tenho do Pati eram os bailes. Nessa época 
já era mocinha e me recordo perfeitamente dos vestidos godês abaixo do joelho, 
as cadeiras esperavam impacientes para serem desocupadas, aguardávamos 
um pedido, ansiosas, e não gostávamos de ganhar tábua, com todo o respeito, 
é claro! As barracas eram cobertas de lona, nada muito chique como hoje. 
Dançávamos, conversávamos. Rastros simples, mas marcantes! 

Uma lágrima escorreu e molhou minha mão, então despertei dos meus 
devaneios. Todos me olhavam, e na realidade tudo aquilo não passava de 
lembranças que foram ficando para trás e deixadas no passado. 

Cheguei até a querer voltar no tempo, mas, quando vi os olhos dos meus 
netos brilhando de entusiasmo ao me ouvirem contando a minha história, 
levantei-me e fui andando em passos lentos e percebi que meus pensamentos 
passeavam pelo tempo. 

Tudo valeu a pena. Tenho três filhos e dois netos maravilhosos que fazem 
meus sonhos virarem realidade. 



Um dia o filme da minha vida vai chegar ao fim e vou querer que todos se 
lembrem de mim como uma moradora de Sertãozinho, que viveu momentos 
inesquecíveis em um lugar onde, até hoje, conserva-se a simplicidade, da 
pequena capela e de todo o cenário do lugar onde vivi e em que fui muito feliz... 

Agora vou terminar de arrumar os “trem do almoço”... e vou continuar 
namorando meus pensamentos. 


