
HAJA CORAÇÃO!

Chovia bastante.  Chovia impetuosamente naquela noite.  Subiram a serra para Petrópolis

com  muita  chuva  caindo.  Tinham  ido  ao  Rio  assistir  ao  jogo  do  Fluminense  e  América,  no

Maracanã. Valia a Taça Guanabara. O ano era 1983.

Alguns dias antes,  Débora,  moça decidida e independente,  iniciara  um possível namoro.

Ainda não sabia de verdade no que ia dar. Um amigo do trabalho. Saíram para se divertir com

outros amigos no aniversário dela e acabou que ele foi levá-la para casa. Conversa vai, conversa

vem,  ficaram juntos.

Semanas se passaram e eles saíram juntos novamente. Sem muito compromisso. Gostaram

da companhia um do outro. Passaram a tomar café, na mesma hora,  nos intervalos do local de

trabalho; começaram a se encontrar com mais frequência. 

Logo depois, ela foi convidada por um casal para ir ao Maracanã assistir ao jogo Fluminense

e América. Seria a segunda vez que Débora iria ao Maraca. Aceitou sem hesitar; tricolor de coração

e, diga-se de passagem, de hereditariedade também, pois o pai e o irmão eram tricolores doentes;

sendo assim, ela pensou ser um excelente programa para uma tarde de domingo. 

Desceram a serra de bugre sem capota, uma aventura deliciosa! Após o almoço, lá foram

eles. O vento soprava levemente nos cabelos dela, a vida parecia maravilhosa. Chegaram à Tijuca,

na casa de um amigo flamenguista, que morava lá, e, após conversarem um pouco, deixaram o carro

no estacionamento perto dali e foram a pé. 

Muita gente chegando, e muita gente entrando com aquelas camisas lindas com as cores

verde, vermelha e branca. O coração pulsava de emoção por tudo: as pessoas, o jogo, o time, a

felicidade de conviver e de viver também. Não sabia ainda se podia dizer que estava namorando,

mas já podia pensar em alguém e ficar feliz. Assim como quase todas as mulheres, Débora era

romântica e sonhadora.

Foram em cinco, as arquibancadas lotadas e mil bandeiras balançando. Lindo demais! O

amigo  flamenguista  e  a  namorada  estavam  junto  com  eles.  Durante  o  jogo,  pessoas  jogavam

algumas  latas  de  cerveja  e  de  refrigerante  para  o  alto,  e  também  ouviram  muitos  gritos  e

xingamentos, contudo lhes pareciam civilizadas. Ninguém avançou em ninguém, e nem ninguém

jogou vaso sanitário na cabeça de ninguém, que eles tivessem visto. 

O  Fluminense,  com  Assis,  fez  dois  gols  no  América  e  sagrou-se  campeão  da  Taça

Guanabara. De verdade, uma das maiores emoções que ela já sentira. Aquele jogo fora inesquecível.



A arquibancada parecia balançar. Pó de arroz para todo lado. A torcida do Fluminense tomava conta

de uns oitenta por cento do estádio e os gritos de gol ecoavam por todo o Maracanã.  

Quando o jogo terminou, ao saírem do estádio, começava a chover fraquinho.  O coração

acelerado,  o  corpo quente  e  os  olhos  brilhando,  eles  nem se  importaram,  cantavam o hino  do

tricolor carioca: 'sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão...'.  Débora estava

extasiada.

Já era noite e precisavam ir para Petrópolis, ainda. Foram pegar o carro e se despediram dos

amigos que ficaram no Rio. Foi aí que lembraram que o bugre estava sem capota; a vida é mesmo

feita de paradoxos: o que fora felicidade na ida, seria problema na volta. 

Débora estava no banco de trás e, embora preocupada com a chuva, de vez em quando sorria

sozinha,  com as  lembranças  dos  encontros  enamorados.  Quando chegaram próximo à  Casa do

Alemão, na Rodovia Washington Luís, chovia muito e pararam o carro. O dono do bugre pegou um

plástico preto que tinha levado e tentaram prender de um lado e de outro; ficou bem ruim, porém

foram assim mesmo. Subindo a serra, a chuva aumentou consideravelmente e o plástico preto quase

nem existia mais.

Por fim chegaram a Petrópolis e o casal de amigos a deixou em casa; ela estava encharcada,

desde a cabeça até os pés. Saltou do bugre desesperada para entrar e tomar um banho quente; um

frio  intenso  corria  pelo  corpo  todo.  A vila,  que  ela  morava,  estava  um pouco  escura,  tinha  a

iluminação fraca; de longe, Débora notou uma pessoa sentada no degrau da porta da casa dela. Ao

se aproximar viu aquele amigo-namorado, em quem já pensava durante seu dia e, às vezes, durante

a noite. Não podia ser melhor: seu novo amor estava lá, esperando ela chegar. Haja coração! 

Assim, molhada mesmo, eles se abraçaram demoradamente, mas ele logo depois foi embora.

Como quase todos os homens, não se deixou envolver demais pela emoção. Não quis entrar, porém

selou-se um gostar.

A partir desse dia então começaram a namorar e passaram a se encontrar no trabalho, fora

dele, em casa, com a família dela e a família dele. Até hoje estão juntos nessa caminhada. 

Bom, ela nunca mais foi ao Maracanã. 

Aquele dia e aquele jogo ficaram marcados na história. E o Fluminense naquele ano foi

Campeão Carioca.


