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Dedico este livro aos brasileiros e estrangeiros  

que de alguma forma conhecem ou têm   

um cearense como vizinho.



Sumário



 8  Apresentação

 10  A caçada

 18  O jumento

 32  A roupa mágica

 38  O velório

 42  De volta à rotina

 48  Execução em praça pública

 56  O primeiro suposto caso

 60  Pau-de-arara

 70  Singela despedida

 74  O cearense mora ao lado

 84  O vendedor de chocolates

 88  Ressaca

 92  Dinheiro sujo

 98  Ego inflado

 102  O lobisomem

 106  Estacionamento proibido

 112  Companhia indesejável

 118  A formiga

 122  A hora certa de jogar a toalha

 128  A chacina do 421



8

Apresentação

Publicar textos que desacomodem, que façam refletir e que provoquem 

emoções é algo que buscamos a cada leitura de originais. Quando 

recebemos os contos de autoria de Walldecy para uma avaliação, ao 

longo da leitura fomos sendo provocadas por tantas reflexões que, para 

nós, ficou clara a necessidade desta obra. E em cada história deste 

livro encontramos um ponto de partida para nos questionarmos sobre 

situações reais, potencializadas pela luz da ficção, tão bem desenvolvida 

pelo autor. 

Com uma escrita fluida, de leitura fácil e compreensível aos mais 

diversos públicos, Walldecy nos conduz a sentimentos distintos que 

vão desde a tristeza à solidariedade, passando pela desconfiança, a 

alegria, a comoção e o riso. As tramas e personagens que ele nos apre-

senta carregam alguns elementos de sua trajetória pessoal. Muitas 

vezes, refletem contextos que eram mais evidentes em outras épocas, 

já que as histórias que compõem a obra foram escritas e aprimoradas 

ao longo de mais de 20 anos. Em sua jornada de formação, o autor 

se aprofundou no gênero conto, de modo a apresentar ao leitor uma 

ficção que o surpreenda.

O que mais chama a atenção nesses textos é a crueza do ser humano 

e suas relações. Retratando cenas do cotidiano, desde o interior nordes-

tino até situações em áreas urbanas, Walldecy nos mostra, por exemplo, 

já na primeira narrativa, “A caçada”, o desrespeito pelos sentimentos 

alheios, a vergonha e a inocência. Em “O jumento”, ele apresenta a 

solidariedade e a benevolência, que afloram na comunidade que se 

encontra diante do desaparecimento de uma criança. “O velório”, por 

sua vez, retrata a questão de como as pessoas tendem a santificar o 
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falecido, o que, aliás, é um sentimento recorrente em nossa sociedade. 

“Pau-de-arara” descreve em detalhes a desconfortável viagem, muito 

praticada no interior nordestino, na carroceria de um caminhão, bem 

como as mais diversas realidades das pessoas que por ali são transpor-

tadas diariamente. No conto que dá título ao livro, “O cearense mora ao 

lado”, o autor demonstra, com muita perspicácia, o perfil alegre, festeiro 

e descontraído pelo qual os nordestinos são conhecidos, e a postura 

sisuda, retraída e até preconceituosa do homem de uma grande cidade 

como São Paulo. É possível identificar comportamentos muito comuns 

nos contos “O vendedor de chocolates”, “Estacionamento proibido” e 

“Companhia indesejada”, porém todos eles têm questões inusitadas 

que certamente vão surpreender o leitor. Por fim, “A chacina do 421” 

é uma história fantasiosa muito bem elaborada, que prende a atenção 

e, em diversos momentos, se assemelha com alguns fatos da vida real. 

Para nós, editoras, não passou despercebido o fato de as mulheres 

não serem protagonistas em nenhum dos contos, inclusive, dentre as 

poucas que aparecem, algumas possuem papéis bem submissos. Mas 

isso não significa que o autor pense dessa forma a respeito delas, tam-

pouco que estamos reforçando um contexto que, atualmente, lutamos 

para modificar. Podemos dizer o mesmo da violência presente em 

quase todas as histórias. Entendemos que, apesar de ficcionais, as 

narrativas têm muita verossimilhança e sinalizam realidades sobre 

as quais é importante refletir. Por isso, merecem ser divididas com o 

público leitor, que tirará suas próprias conclusões.

As editoras.



A  
caçada

Para Marcelo Silva Costa
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Cansado, Toinho chegou, já estava escuro, à casa do seu amigo Neto. 

Apeou-se da bicicleta, encostou-a num mourão do terreiro e bateu palmas:

– Neto! Ô, Neto, cheguei!

Sustentando uma lamparina na mão, Neto apareceu na janela. 

O feixe de luz alumiou o outro lá embaixo, no batente da calçada. Ele 

olhou, intrigado, para o companheiro, sobretudo prestando atenção 

ao modo como Toinho estava vestido:

– Você está maluco, rapaz?

– O que foi? – disse, confuso.

– Que roupas são essas? – perguntou, incrédulo.

Toinho olhou-se a si próprio. Examinou a camiseta, o short e até 

os chinelos de dedo:

– Ora! O que tem a minha roupa? Você queria que eu vestisse o 

quê, um pijama? 

– Meu amigo – explicou Neto –, nós vamos passar a noite no 

mato, caçando. Você acha mesmo que vai aguentar a madrugada fria, 

os espinhos e os insetos da caatinga, usando essa roupinha de nada?

Houve um curto silêncio, durante o qual Toinho processava as 

informações. Eles haviam combinado uma caçada. Neto estava empol-

gado, preparara o material, as ferramentas, os sacos de estopa para 

colocar as caças que porventura pegassem, fez o necessário para que 

o cachorro descansasse bem. Sabia tudo. Tinha apenas 12 anos, mas 

já era experiente na arte de caçar. Por outro lado, Toinho, apesar de 

ser um pouco mais velho, nunca havia caçado. Essa seria sua primeira 

tentativa. Aliás, ele mesmo se perguntava por que aceitara o convite, 

uma vez que jamais tivera interesse no assunto. Não fazia ideia, portanto, 

do tipo de roupa que deveria usar. Neto veio lá de dentro, a lamparina 

suspensa à altura da cabeça, coçando o queixo:

– Olha, só tem um jeito…

– Isso mesmo – Toinho, alegre, interrompeu –, a gente vai outro dia.
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Não apareceu ajuda ou autoridade – não havia posto policial nem mesmo 

na vila do outro lado da rodovia – que pudesse dar fim ao entrevero.

Duas horas depois, o mascate, como havia prometido, apareceu 

para fechar o negócio. De longe, estranhou o estado em que se encon-

trava a casa do cliente. A começar pela porta, que estava aos pedaços. 

Alguns móveis, também destroçados, tomavam a calçada. Com cuidado, 

devagar, ele caminhou para dentro da quase devastada residência. 

Olhando aqui e ali, desviando-se dos cacos espalhados por toda parte, 

até que avistou o rapaz caído no meio da bagunça. Sem entender o que 

havia ocorrido, agachou-se, pegou-o nos braços e percebeu que Osório, 

apesar de estar muito machucado, ainda respirava.

– O que aconteceu? – indagou, penalizado.

O dono da casa mexeu a cabeça, abriu os lábios, um filete verme-

lho desceu-lhe pelo rosto escoriado. Não conseguiu falar. O vendedor, 

pensando também na mercadoria que lhe custara os olhos da cara, 

reformulou a pergunta:

– E então, meu amigo, como foi, você provou o macacão? Gostou? 

Osório, lentamente, levou umas das mãos à face e com muita 

dificuldade limpou o sangue que lhe escorria da boca.

– Você não passa mesmo de um pilantra, um filho de uma égua 

safado, cretino – disse finalmente.

– Como assim? – inquiriu o mascate. – O traje era mágico. Disso 

eu tenho certeza.

– Eu não estou dizendo que não – tossiu o outro.

– E o que houve de errado, então?

Depois de alguns segundos, Osório, cuspindo ódio, rematou:

– A roupa era tão pequena para o meu tamanho, seu idiota, que eu 

não consegui vestir de jeito nenhum!





Companhia 
indesejável

Para o senhor Evandro
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Na estação Tucuruvi do metrô, ali pelo meio-dia, Carlito entrou no 

vagão comprido e escolheu um lugar dos fundos, ao lado da janela, 

onde poderia viajar tranquilo, quieto ou, melhor ainda, se tudo corresse 

bem, tirar um cochilo durante o percurso. Seriam 30, 35 minutos até 

ao shopping Santa Cruz, tempo suficiente para fazer a sesta, já que ele 

acabara de almoçar. Encostou-se, então, no vidro da janela, fechou 

os olhos, ouviu soar a campainha e sentiu que o trem se movimen-

tava. Relaxou, entregando-se ao que imaginava ser uma boa soneca, 

mas depois de alguns minutos, quando chegava à estação Santana, 

despertou meio atordoado com um número grande de pessoas que 

repentinamente lotou o vagão. 

Voltou à posição inicial, passou as mãos no rosto e viu, sentado ao 

seu lado, um sujeito robusto. Não se alterou, pois no fundo já estava 

acostumado com o entra e sai de passageiros. Isso é uma constante da 

Linha Azul, que ora lota, ora esvazia os trens. Fechou os olhos novamente, 

colocou a mão espalmada sobre a face e, apesar da barulheira e das con-

versas misturadas, mergulhou outra vez no torpor. Tudo parecia ter se 

ajeitado até que o camarada ali ao lado, o homem robusto, falou de repente:

– Moço, por favor, este trem passa na Sé?

Olhou-o, surpreso. Não imaginava que alguém viesse lhe tirar 

o sossego assim do nada. Não respondeu. Em vez disso, lançou um 

olhar observador ao tal sujeito e notou que ele tinha a cara redonda, 

os cabelos desgrenhados, o rosto manchado de pintas e a pálpebra 

esquerda puxada para baixo, como um tapa-olho natural, dando-lhe 

um aspecto sinistro e aterrador, quase como o de um pirata. Para 

tanto só precisava de um papagaio no ombro e um chapéu surrado, 

tendo na aba da frente, um pouco acima da testa, o desenho peculiar 

de uma caveira. 

– E então, amigo – tornou a falar o homem –, este trem passa na Sé? 

Carlito fingiu não escutar. Continuou calado, quieto, tal como 

antes. Temia que uma simples resposta desencadeasse uma conversa 
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chata durante o resto da viagem. O homem, no entanto, sem entender, 

levantou a voz, mostrando-se zangado não apenas para o outro, como 

também para todos à sua volta.

– Mas que absurdo, meu Deus do céu! – berrou ele. – Eu fiz apenas 

uma pergunta, e este cavalheiro, imaginem vocês, se acha bom demais 

para me responder.

Carlito, embora quisesse xingá-lo nesse momento, mandá-lo para 

o “quinto dos infernos”, manteve o mesmo silêncio, pois, se pensava 

que um mero diálogo pudesse ser desastroso, uma discussão, por outro 

lado, seria muito pior. Os mais próximos, interessados, agora olhavam 

atentos à pitoresca e curiosa cena.

– Puta que pariu! – esbravejou outra vez o homem. – Hoje em dia 

as pessoas não dão uma informação a ninguém? Que merda!

Nisso, o trem chegou a uma estação cujo nome Carlito não se deu 

conta. Pois tanto fazia saber ou não, o importante era dar o fora rápido. 

Ia se levantar quando sentiu na coxa a mão pesada do homem. 

– Como é, moço – berrou novamente –, vai ou não vai me responder?

Carlito rilhou os dentes e só não pulou em cima do outro porque, 

ao olhá-lo mais atentamente, sentiu pena. Logo depois, fingindo-se de 

surdo-mudo* – ideia que lhe ocorria como último recurso para se livrar 

do camarada –, apontou para o próprio ouvido, indicando-lhe um sério 

problema de surdez. O homem levou as mãos ao rosto, comovido: 

– Ô, coitadinho, desculpe. Eu não sabia.

Pronto, resolvido. Agora o outro iria deixá-lo em paz, pensou. Mas 

percebeu em seguida que se enganara, porque o sujeito, surpreenden-

temente, passou a se comunicar também por meio de Libras, o que em 

nada se parecia com a linguagem convencional de sinais.

– Então você é surdo mesmo, pobrezinho? – perguntou, entre-

meando a fala e os mesmos gestos desencontrados.

Carlito, simulando ter entendido o que o outro dizia, confirmou 

a inverdade com um lento balançar de cabeça. A roda de passageiros 
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não perdia um detalhe. O homem levantou as duas mãos, como a pedir 

que esperasse um instante – ao menos foi isso que deu para entender –, 

depois meteu a mão no bolso de trás da calça, puxou uma carteira 

amarrotada, retirou dela um maço de fotografias e mostrou-as ao rapaz. 

– Veja, meu amigo – disse praticamente gritando e gesticulando 

ao mesmo tempo. – Olhe bem estas fotos. Elas foram tiradas quando 

eu andava numa cadeira de rodas. Sim, foi isso mesmo, eu havia per-

dido o movimento das pernas num acidente de automóvel. Anda, veja 

como eu estava.

Carlito olhou por olhar, para não fazer desfeita, mas no fundo só 

desejava se distanciar dele. Constatou, entretanto, que ele dizia a ver-

dade: nas fotos o homem aparecia sentado numa cadeira de rodas com 

a cabeça baixa e os olhos semicerrados. Mas, e daí? O que ele, Carlito, 

tinha a ver com tudo aquilo? O homem continuou:

– Pois foi, meu amigo! Eu sofri muito sem poder andar, mas 

hoje, graças a Deus, estou curado. O Senhor restituiu a saúde das 

minhas pernas.

Carlito não sabia o que dizer, ou melhor, não deveria dizer nada, 

afinal, para todos os efeitos, ele era um surdo-mudo. Não iria, nessa 

altura da situação, revelar o que na verdade já se tornava, de fato, 

uma mentira.

– Só Deus, meu amigo – prosseguiu o outro –, só Ele mesmo pode 

nos salvar. Minha família, quando soube que eu havia sofrido um 

acidente, ao invés de me ajudar, desapareceu. Não teve um parente 

que me estendesse a mão. Se não fosse o apoio de estranhos e a fé em 

Deus, eu teria morrido.

Calou-se, organizou as fotografias, guardou-as de volta na carteira. 

Olhou em torno. Os outros, vigilantes, esperavam o desfecho da história.

– Como eu lhe contava, meu amigo – recomeçou pausadamente –, 

comi o pão que o diabo amassou. Sofri muito nos hospitais e nos pos-

tos de saúde.
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