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O muro atrás da escola 

 

Eu não podia contar para ninguém sobre isso. O que iria acontecer se             

descobrissem que eu estava com aquele objeto? Meus pais com certeza iriam me             

matar. Eu decidi colocá-lo na minha mochila, pois tinha medo que eles o achassem. 

Meu nome é Lia. Eu moro com meus pais em uma rua onde as casas são todas                 

iguais. Eu estava no meu quarto sozinha. Minha avó tinha acabado de sair e tinha me                

deixado com um objeto estranho. Ela disse que aquilo se chamava pincel, e era usado               

para pintar. Como era meu aniversário, ela queria que eu ganhasse algo especial.  

Continuei indo para a escola normalmente, mas sempre tomando muito cuidado           

com o pincel na bolsa para ninguém ver. Aonde será que a minha avó tinha conseguido                

aquilo? Será que o tinha por muitos anos e agora o passou para mim? Algumas               

semanas se passaram até que um dia, os professores nos avisaram de que alguém              

havia pintado um desenho em uma das paredes atrás da escola e iam começar a               

procurar a pessoa que tinha feito. A escola tinha obstruído o lugar para que ninguém               

visse a pintura, mas ainda estava curiosa para ver. Quando a aula acabou, eu e minha                

amiga subimos uma colina que nos proporcionava uma visão de cima da escola. De lá,               

nós conseguimos ver a parede com a pintura. A pintura era linda. Tinha cores que               

nunca tinha visto e era muito complexa. Descemos a colina antes que alguém nos              

visse e fomos para casa. 

Antes de dormir, comecei a pensar sobre o que tinha acontecido. Não fui eu que               

fiz a pintura, mas levava o pincel comigo na minha bolsa. E se descobrissem?              

Poderiam achar que tinha sido eu. Mas eu não queria que encontrassem a pessoa. Eu               



queria que mais pessoas começassem a espalhar arte por aí. O mundo seria muito              

mais alegre e diferente. No dia seguinte, escondi o pincel no meu armário. Não queria               

arriscar me encontrarem na escola com ele.  

Foi um dia normal de aula. Ainda não tinham achado a pessoa mas ainda              

estavam procurando. Cheguei ao meu quarto e meus pais já estavam lá. Minha mãe              

com o pincel na mão. A única coisa que eu não queria que acontecesse, aconteceu.               

Eles me deram a maior bronca. Meus pais iam jogar fora, mas eu disse que foi a minha                  

avó tinha me dado, então eles decidiram guardar em um lugar onde eu não iria achar.  

Semanas depois, encontraram a pessoa que tinha feito a pintura. Era um            

menino que eu não conhecia e ele não voltou pra escola Alguns anos depois, minha               

família decidiu se mudar, e enquanto estávamos guardando as coisas, achei o pincel.             

Estava no quarto dos meus pais em uma gaveta perto da janela. Acho que eles se                

esqueceram dele depois de todos esses anos. Eu sempre me perguntei sobre o que              

aconteceu com o menino da pintura. As pessoas diziam que ele tinha sido preso, ou               

que o mataram, mas ninguém sabia a verdade. Eu ainda falava com a minha amiga, e                

ela disse que ninguém mais tentou pintar nenhuma parte da escola. Deveriam estar             

com medo do que iria acontecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 


