O DESTINO DO ÚLTIMO
HOMEM FIEL
O DESTINO DO ÚLTIMO HOMEM FIEL (Homenagem aos namorados)
(Autor: Antonio Brás Constante)
Seu nome era Sandoval. Ele era do tipo cafajeste. Apelidado na região de “rei dos safados?
Ele prometeu que se os dois casassem mudaria seu jeito de ser. Seria o marido fiel que ela
gostaria de ter. Ninguém acreditou, nem ela. Porém, de tanto ele insistir, a moça acab ou
cedendo aos seus encantos de cafajeste convertido em bom moço.
Ela concordou em se casar, mas com uma condição: que ele nunca traísse o seu amor,obs
pena de morte. Falava sério, olhando nos olhos dele, pois era uma mulher de palavra. Ele
jurou por todas as almas dos parentes que tinha e dos que nem mesmo existiam que seria
fiel.
Casaram-se. O tempo foi passando. Ela sempre observadora. Ele sempre demonstrando ser
o mais leal possível.
Um belo dia algo aconteceu. Ele perdeu o seu celular. Não soube explicar como, mas
perdeu. Procurou por todos os lugares. Ligou para o aparelho e nada.
A mulher, que já estava quase totalmente acreditando na fidelidade do marido, voltou a
ter desconfianças sobre sua pessoa. Aquela história não estava bem contada. Um celularãon
desaparece assim.
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O destino, porém, tem caprichos que o próprio amor desconhece. Para azar do infeliz excafajeste, um rapaz achou seu celular sem bateria, colocou-o no bolso do casaco e
andando vários dias com ele de um lado para o outro. Após uma bebedeira em uma boate,
o referido rapaz acabou deixando o celular em um dos quartos, saindo sem pagar a conta.
A garota que estava com o rapaz, ao perceber que ele tinha sumido enquanto ela estava no
banheiro, fica enraivecida pelo não pagamento de seus “serviços”, mas encontra o celu
lar
próximo a cama onde estavam as roupas dele. Ela então pede emprestado um carregador ed
bateria para suas colegas e aciona o aparelho. Vasculha na sua agenda e encontra um
endereço denominado “casa” e liga para lá. A esposa de Sandoval atende. A mulher da bo
ate
fala poucas e boas do homem que ambas julgam ser a mesma pessoa.
Quando o marido chega em casa, após um dia cansativo de serviço, encontra a mesa tod
a
arrumada. Flores e velas enfeitando o móvel. Pergunta qual o motivo daquilo. Sua esposa
lhe responde que naquela noite irão renovar as promessas do casamento.
Ele senta. Ela pega seu prato e lhe serve um delicioso banquete, elaborado com carnes
finas, saladas variadas, massas e vinho. Tudo temperado com um poderosíssimo veneno.
Afinal, ela era uma mulher de palavra.
ESPERO QUE TENHAM GOSTADO DE TEXTO, E NÃO ESQUEÇAM UM LIVROÉ
SEMPRE UM BOM PRESENTE PARA OS ENAMORADOS, CASO QUEIRAM
PRESENTEAR O SEU AMOR COM UM LIVRO DESTE ETERNO APRENDIZ DE
ESCRITOR, AUTOGRAFADO, ME RETORNEM ESTE E-MAIL.
NOVA NOTA DO AUTOR: Produzi um filme no Youtube (escrito, dirigido e encenado
por este eterno aprendiz de escritor), se quiser assistir ao filme e quem sabe dar boas
risadas, basta acessar o Youtube e procurar por: “3D – Hoje é seu aniversário” (o filmefoi
feito em padrão 3D). Quem quiser também pode me pedir uma cópia em PDF do meu livro:
“Hoje é seu aniversário – PREPARE-SE”, o livro impresso está disponível pela deitora
AGE (www.editoraage.com.br), ou se quiser fazer parte de minha lista de leitores, para
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receber semanalmente meus textos, basta enviar um e-mail para: abrasc@terra.com.br.
Site: abrasc.blogspot.com
ULTIMA DICA: Divulgue este texto aos seus amigos (vale tudo, o blog da titia, o Orkut
do cunhado, o MSN do vizinho, o importante é espalhar cada texto como sementes ao
vento). Mas, caso não goste, tenha o prazer de divulgá-lo aos seus inimigos (entenda-s e
como inimigo, todo e qualquer desafeto ou chato que por ventura faça parte de um pedaçoed
sua vida ou tente fazer sua vida em pedaços).

Obra original disponível em:
http://www.overmundo.com.br/banco/o-destino-do-ultimo-homem-fiel
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