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Dona Dadá e a maricota 

 

Léo Chapa 

 

Depois que Padre Vieira faleceu, o sacristão Abílio, sozinho na igreja fechada, passou 

a observar Dona Dadá a esticar as roupas no varal, sem vergonha de tocar uma maricota. 

Era só para ela, que tinha as formas das estrelas de cinema italianas, e um sorriso perene, 

que ele reservava a canhota. Quando estava quase lá, uma luz intensa bloqueou a paisagem 

e um anjo veio ter com ele. 

 

- Quem sois vós? 

- Sou o anjo favorito do teu Deus. 

- Gabriel? 

- Mais favorito. Sou o anjo que traz a luz aos homens. 

- Lúcifer? 

- Tens estudado teu catecismo. 

- Vadre Retro, Coisa Ruim. 

- Vim fazer uma proposta. Tem a ver com Dona Dadá. 

- Não vos venderei minha alma. 

- Nem eu compraria o que já me pertence. Meu negócio é com corpos vivos, de carne, 

osso e pele. Principalmente, pele. É uma aposta, se venceres podes ter, não apenas Dona 

Dadá, mas todas as mulheres que escolheres. Elas vão te amar profundamente, te dar 

prazer, lavar, cozinhar e te sustentar como um sultão que tu sempre sonhaste ser. 

- E se eu perder a aposta? 

- Terás que amar, proporcionar prazer, lavar, cozinhar e trabalhar para ajudar a 

sustentar o humano que indicarei. 

- É o velho Sandoval, não é? Ele não tira os olhos de mim. 

- É um grande fornecedor para meus negócios. Gosto de deixa-lo feliz. Ouve-me, é um 

desafio muito simples. Cada mulher que desejares para fazer parte desse harém, basta tocá-

la, para não haver mal-entendidos, e dizer a ela “Eu te quero”. Mesmo que ela não ouça, ela 

virá ter contigo, quando venceres o desafio. Só não podes ter relações com as escolhidas, 

nem antes, nem depois da seleção. É simples. 
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- Que desafio seria? 

- O número de mulheres terá de ser ímpar. Se escolheres um número ímpar de 

mulheres, tens seu harém, se o número for par, o velho Sandoval ganha um merecido brinde. 

- Só isso? Qual é a pegadinha.  

- Esse desafio dura um ano, exato. E durante esse período de tempo, vou te levar 

para conhecer os antros de pecado de várias cidades do mundo, e terás de pecar em cada 

cidade que visitar. Em cada cidade poderás escolher suas mulheres, desde que não faças 

sexo com elas. 

- Um ano viajando e fornicando por vossa conta? 

- E podes escolher Dona Dadá e se negar a escolher qualquer outra mulher. Um é 

ímpar. Assim, ganhas o desafio do Diabo. Ou podes controlar o número de mulheres 

escolhidas, para que nunca seja par. 

Abílio aceitou a aposta. Em Bankoc, conheceu uma menina que, nua e coberta de 

óleos, se esfregou em suas costas, em suas coxas, em suas coisas, até soltar um risinho 

envergonhado ao perceber que Abílio não conseguiu se segurar até chegar o final feliz. Em 

Moscou, deitou com duas loiras de olhos azuis, ambas mais altas do que ele, e eram tantas 

mãos, tantas pernas, tantas bocas que ele não podia descrever o que aconteceu. Em Madri, 

encontrou uma Carmem, que lhe dava ordens e tapas, até as luzes se apagarem. Em Las 

Vegas, conheceu no bar do hotel uma mulher bela e elegante, uma boneca de porcelana, 

que no quarto de transformou numa gata no cio, miando e implorando para que Abílio fizesse 

coisas, que ele não tinha nem coragem de sonhar com. Quando enfrentou a negra em 

Bogotá, cujo prazer tinha a temperatura de um forno à lenha, já estava mais à altura do 

embate. Melhorou tanto nas artes do sexo a ponto de sentir que estava completamente no 

controle no leito da garota de Ipanema. 

Como o Diabo adivinhara, não resistiu convocar algumas, várias, muitas mulheres, 

para fazerem parte do seu harém. Trazia todas muito bem contabilizadas, nome e local. 

Um ano depois, voltou à igreja, ainda vazia, para acertar as contas com o Demônio. 

Não demorou para aquele anjo, lindo e iluminado, vir a ter com ele. 

- Como foi, Abílio? 

- Ótimo, Senhor Lúcifer. Aqui está a lista, foram 57 convidadas. 

 Após examinar por vários minutos a lista, Lúcifer replicou. 

- Mas aqui, são apenas 56 mulheres. 

- Não se atreva, Diabo. São 57, pode contar. 
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- Mirela, em Milão. Não percebeu as mãos grandes, a voz rouca, o gogó sob o cachecol de 

seda? 

- O gênero a pessoa escolhe. Estamos no século  vinte e um. 

- Se fosse trans, ou operada, poderíamos entrar em alguma área cinza. Mas o pênis de 

Mirela é maior que o teu, e ela nasceu com ele. Meninas usam rosa. 

- O Diabo é fascista? Que truque baixo, mesmo para os quintos dos infernos. 

- Vamos, que o velho Sandoval o espera. 

- Espere, Dona Dadá está na lista? 

- É a primeira. 

- Eu nunca a convidei, esperava conquistar seu bem querer de forma mais cristã. Ahá! São 

55. 

- Seu apelo pela identidade de gênero me convenceu. Consideremos Mirela como mulher, 

por que ela assim vive, se apresenta, se sente. São 56. 

- Achei que o Lúcifer fosse fascista. 

- Não sou fascista, apenas trapaceiro. O Sandoval vai ficar satisfeito.        


