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Um menino da rua 

Há histórias que guardamos para nós e outras que gostamos de 

partilhar. A história que Yurgen me contou pertence a esta segunda 

categoria. A história da sua vida, da sua infância na Bolívia, no coração da 

cordilheira dos Andes, entre o céu e a terra. Mas, no reino das nuvens, a 

vida nem sempre é tão majestosa como o cenário. É exatamente o que 

acontece nos arredores das cidades, que resplandecem e atraem os homens 

e as mulheres que andam em busca de uma vida melhor. Estes deixam a sua 

aldeia para irem viver em meios urbanos onde só encontram miséria, no 

meio da qual são obrigados a ver os filhos crescerem. 

A história de um menino da rua, criança perdida, criança de coração 

triste: foi este o testemunho que Yurgen aceitou confiar-me. 

M. C. 
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♠♠♠♠ 

Capítulo 1 

Às costas do pai 

Yurgen nasceu na Bolívia, em Oruro, uma pequena cidade aninhada a 

mais de 3 700 metros de altitude, na cordilheira dos Andes. As montanhas 

que a rodeiam regurgitam de cobre, prata e estanho, o que explica a 

existência de numerosas minas onde trabalham operários índios, 

encarregados de extrair o minério. É numa delas, a mina de Estalsa, que o 

pai de Yurgen trabalhava. 

E é ali que começa a história do seu filho. 

O meu pai chamava-se Jorge Luís. Era eletricista e não trabalhava diretamente na 

mina. Tinha a seu cargo as máquinas usadas na extração e triagem da terra. 

Quando era jovem, saiu da Bolívia para estudar e trabalhar na Alemanha (deu-

-me o nome do seu melhor amigo alemão). A empresa mineira já empregava o meu 

avô e foi ela que mandou o meu pai para a Europa, por ser muito bom aluno. Ficou 

lá seis anos. Quando voltou, estava acima de todos os outros eletricistas. Era muito 

considerado no seu trabalho. 

Casou pouco depois de ter regressado à Bolívia. Não conheço todo o seu 

percurso, nem a sua idade. Sei que nasceu em fevereiro, mas quanto ao dia e ao 

ano… não tenho a certeza. 

Na verdade, eu pouco conhecia da sua vida. Ele não era de muitas falas. Sei que, 

desde que esteve na Alemanha, deixou de se sentir bem na Bolívia. Tinha tendência 

para a bebida. No entanto, os seus conhecimentos estavam muito acima do nível 

médio de então. Era estimado, bem pago, mas penso que tinha problemas com o 

álcool. 

A minha mãe chamava-se Flora. Era muito mais nova do que o meu pai. 

Vivíamos ao lado da mina, em Estalsa, e a minha primeira viagem foi na barriga da 

minha mãe, até ao hospital de Oruro, para me dar à luz. Aquela foi também a última 

viagem na sua companhia. Morreu uma semana depois de um parto por cesariana. Os 

médicos deixaram-lhe uma compressa esquecida dentro do ventre e, uma semana 

depois, morreu com uma infeção. Ainda hoje me é muito difícil de aceitar, mas penso 

que naquela altura foi ainda mais difícil para o meu pai. Ele amava-a de verdade e, 

naquele dia, perdeu tudo. 
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Foi um choque que não conseguiu ultrapassar, e desde esse dia começou a beber 

cada vez mais. 

Era demasiado orgulhoso para aceitar a ajuda das pessoas que o rodeavam. No 

entanto, depois da morte da minha mãe, quis-me sempre junto dele. Não era fácil, 

porque trabalhava muito. No entanto não me abandonou. Contaram-me que me 

levava às costas, como fazem as mulheres na Bolívia, e deixava-me a dormir num 

canto da oficina onde trabalhava. 

É uma imagem que conta muito para mim, porque mostra bem a relação que eu 

tinha com o meu pai. Sempre próximos um do outro, já que deixara de ter mãe. 

Como se fôssemos uma só pessoa. 

Levava-me para todo o lado. 

Havia sempre um lugar para mim. Era maravilhoso. 

Depois cresci, e mais tarde passou a deixar-me em casa. Eu chorava, gritava, para 

o impedir de sair. Em vão. Ficava sozinho diante da televisão; mas teria preferido mil 

vezes acompanhá-lo. 

Andava talvez pelos meus quatro anos quando o meu pai arranjou uma rapariga 

para tratar de mim e da casa. Tinha com certeza demasiado trabalho. 

Empregou então esta mulher, à qual depois se ligou. 

E fomos viver para Oruro. 

Mas estas mudanças não me agradaram mesmo nada. 
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♠♠♠♠ 

Capítulo 2 

Tomando consciência 

Depois de se ter instalado em Oruro, Jorge Luís voltou a casar-se. 

Yurgen tinha cerca de quatro anos quando herdou uma madrasta. Teve 

muita dificuldade em lidar com ela, talvez porque achasse que o separava 

do pai. Então, quando este tinha de sair para o trabalho, ele desatava a 

chorar, agarrava-se-lhe às pernas para o reter ou para que o levasse para a 

oficina como dantes. 

Mas, coitado dele, o pai não cedia facilmente! 

Mal o meu pai saía, eu ia brincar lá para fora, de forma a não ficar perto da 

minha madrasta. Era difícil ver aquela mulher como minha mãe. Primeiro, era muito 

mais nova do que o meu pai. E depois, eram muito diferentes. Ela vinha do campo, 

mal sabia ler e escrever. Ignoro porque é que o meu pai a desposou… talvez por 

minha causa. 

O certo é que depressa ficou grávida, e esse facto foi o início dos meus 

verdadeiros aborrecimentos! 

Aquando do nascimento do meu irmão, o Yansen, confiaram-me por algum 

tempo à família da minha mãe, que vivia na mesma cidade. A minha avó, os meus tios 

e tias ficariam felizes se eu passasse a viver com eles, porque achavam que era ali o 

meu lugar. Mas o meu pai nunca quis deixar-me, só me mandava de vez em quando 

para casa deles, certamente porque eu não me entendia com a minha madrasta. 

A família da minha mãe também não apreciava a minha madrasta. Estavam 

contra aquele casamento. Diziam que ela não estava à altura do meu pai — o mesmo 

não se passando com a minha mãe, que era professora de artes plásticas — o que 

conduzia a situações pouco agradáveis. Assim a minha madrasta era constantemente 

rebaixada e deve ter sofrido muito com isso. 

Comigo as coisas também não corriam nada bem. 

Ela não gostava de mim e eu sentia-o. Quando o meu pai estava em casa, era eu 

o menino-rei. Mas, logo que saía, as contas eram outras! Batia-me, mandava-me lavar 

a minha roupa e, se ficasse mal lavada, eu tinha de voltar ao princípio. Depois tinha 

de descascar legumes. É evidente que eu podia brincar, ela não estava sempre atrás de 

mim, mas tornava-se cada vez mais difícil a convivência. Acima de tudo, não era 
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amado. E ela batia-me muito. 

Uma vez, estava eu a limpar a loiça, escorregou-me um prato das mãos. 

Exasperada, a minha madrasta correu para mim, pegou nos cacos e bateu-me com eles 

na cabeça. Era de uma violência terrível! O sangue a escorrer-me da cabeça e ela 

sempre a bater… 

Mas foi talvez a partir desse dia que eu comecei a compreender melhor o que se 

passava! 

O meu pai só vinha da mina aos fins de semana, portanto eu ficava toda a 

semana com ela. E tinha de me acautelar, pois ela fazia uma grande distinção entre 

mim e o meu irmão Yansen. O que era muito difícil de suportar, porque eu também 

precisava de uma mãe… De vez em quando, tentava aproximar-me dela. Corria para 

os seus braços, chamava-lhe “Mamita” em vez de “Mama”, para me mostrar mais 

afetuoso. “Mamita, Mamita…” para receber dela um pouco de ternura. Por vezes ela 

desabafava comigo. Mas eram raras as vezes em que tal sucedia. 

Quando o meu pai regressava, era ele que mandava. Era ele que ganhava 

dinheiro, era ele quem decidia. Ela não tinha qualquer poder quando ele chegava. 

Mas, por vezes, vinha embriagado e começava a bater-lhe e, nessa altura, eu defendia 

a minha madrasta. Via que ela sofria, via que o meu pai era violento. Depois eu ia 

para junto dela, dava-lhe palmadinhas nas costas e dizia-lhe: 

— Não te aflijas, vai passar…— e rezava para que ela depois não se vingasse em 

mim! 

Na realidade, creio que eu procurava amor, qual cachorrinho que perde a mãe e 

se aproxima timidamente de outra na esperança de ser aceite. Assim era eu, sempre à 

procura do amor de alguém! 

Recordo-me, aliás, de uma cena da escola. Eu trabalhava muito a leitura com o 

meu pai e tinha aprendido rapidamente. Uma manhã, a professora pediu-me para ler 

um texto perante a turma. Deu-me um livro e eu li-o na perfeição. Então, essa 

professora pegou em mim e sentou-me nos joelhos como se eu fosse seu filho, para 

me felicitar. 

Nunca tal poderei esquecer! 

Devia ter seis anos, e creio que era a primeira vez que alguém me abraçava com 

ternura. 
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♠♠♠♠ 

Capítulo 3 

O meu primeiro roubo 

A noção de tempo é muito particular na Bolívia. Se alguém espera por 

si ao meio-dia, você pode muito bem chegar à tarde, ou até mesmo no dia 

seguinte, sem que ninguém se incomode com isso ou lhe peça justificações. 

Além disso, a maior parte das vezes nem sequer lhe marcam hora de 

chegada. Se perguntar a que horas chega o autocarro, responder-lhe-ão 

“haorita” (dentro de momentos) ou “Ya viene” (está mesmo a chegar) mas 

em ambos os casos tanto pode esperar dez minutos como uma ou duas 

horas! 

No entanto, há uma exceção em matéria de horário: a escola. Nem 

pensar em chegar atrasado. Aqui, os horários são para cumprir! 

Lembro-me dos meus primeiros anos na escola. As salas de aula ficavam à volta 

de um terreno de futebol. Abria-se a porta e estávamos logo no campo, todo em 

cimento, liso e escorregadio. Durante o recreio, jogávamos futebol, mas eu, do que 

gostava mais era de escorregar. Estava sempre a escorregar em vez de me concentrar 

no jogo. Talvez desejasse muito um par de patins, mesmo sem nunca os ter visto! 

Como por toda a parte na Bolívia, também ali havia mulheres que instalavam 

uma mesinha no pátio e vendiam bombons. Durante o recreio, as crianças que tinham 

dinheiro rodeavam a mesinha para comprar qualquer coisa. Mas o meu pai nunca me 

dava dinheiro. Contudo, apesar disso, eu também ia até lá… Uma vez peguei num 

bombom e perguntei: 

— Quanto custa, por favor? 

Eu era um pouco tímido e não falava alto. A senhora não me ouviu. Perguntei 

várias vezes: 

— Quanto é que isto custa? Quanto é que isto custa?… 

Nenhuma resposta. Conclusão, levei-o sem pagar. 

A escola também me aproximava do meu pai. A matemática era muito 

importante na sua profissão e queria que eu fosse tão bom como ele em cálculo. 

Recordo quando comecei a aprender a somar; sentava-se ao meu lado, à noite, e 

obrigava-me a trabalhar. Dava-me dezenas e dezenas de exercícios. E eu queria tanto 

mostrar-lhe que era capaz… Empenhava-me muito e em breve passei a ser o melhor 
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aluno em cálculo! 

Tinha oito ou nove anos quando o meu pai foi trabalhar para mais longe, numa 

outra mina, por períodos longos. E eu ficava mais tempo sozinho com a minha 

madrasta. O problema é que ela aproveitou essa ausência para enganar o meu pai. 

Tinha outro homem. Soube-o porque se ausentava frequentemente de casa. Por vezes 

vinha um homem a nossa casa e, quando ele chegava, eu tinha de ir para a rua jogar a 

bola. 

Mas ignoro como é que o meu pai veio a saber. 

Então é que os sarilhos começaram! 

Um dia, a minha madrasta saiu de casa e levou o Yansen. Voltei a ficar com o 

meu pai. Não por muito tempo, pois pôs-se a beber excessivamente e já não era 

capaz de tomar conta de mim. Já nem sequer podia trabalhar. Então, fui para a 

família da minha mãe, para casa do meu tio. 

Mudei de bairro e de escola. Esta foi a primeira de uma longa série de mudanças. 

Durante este período, o meu pai passava os dias de bar em bar. Procurava a 

minha madrasta por todo o lado e acabou por encontrá-la. Quis ficar com o meu 

irmão, mas a mãe do Yansen recorreu ao tribunal de menores, que trata das questões 

dos pais separados. Um juiz decidiu que a custódia da criança lhe pertencia, a ela, 

porque o meu pai tinha perdido o trabalho e tinha problemas de alcoolismo. Porém, 

se ele encontrasse trabalho e deixasse de beber, poderia reaver o meu irmão. 

O meu pai tinha uma grande força de vontade. Parou imediatamente de beber e 

foi trabalhar para Estalsa. E, alguns meses depois, voltou para Oruro, pediu a custódia 

do Yansen, e o juiz aceitou! A seguir veio buscar-me a casa do meu tio. 

Era importante para ele tomar conta de nós, ter os filhos junto de si. 

E fomos os três viver para Estalsa. O meu pai tinha lá um bom trabalho, embora 

o preço dos minérios começasse a baixar e algumas minas fechassem. Eu estava feliz 

por ficar de novo junto do meu irmão. Brincávamos os dois, confiávamos um no 

outro e éramos cúmplices. Eu tinha dez anos, logo era o mais velho, o responsável, e 

tinha de arrumar a casa, fazer a comida, ir buscar o pão. 

Por vezes, o meu pai ralhava comigo porque eu preferia brincar lá fora com o 

Yansen. Mas íamos vivendo… E, além disso, tínhamos amigos. Com eles, brincávamos 

aos militares. Em redor de Estalsa só havia campos: Estalsa era uma pequena aldeia 

rodeada de montanha. E nós explorávamos os arredores. 

É claro, também começámos a fazer asneiras. 

Nunca estávamos em casa quando era necessário. 

Uma vez deixámos um tacho ao lume. Pouco faltou para se deitar fogo a tudo! 



Um menino da rua  8 

Mas era mais forte do que nós, estávamos sempre fora… Íamos para dentro das 

minas. Entrávamos em bicos de pés e depois saíamos a correr e a gritar porque 

tínhamos medo. Que lugar mágico! 

Perto das minas também havia água muito suja. Era tratada em tanques enormes 

e usávamo-los como piscinas. Primeiro, mergulhávamos a cabeça… Por vezes passava 

por ali alguém que ia dizer ao meu pai: 

— Os teus filhos estão lá em baixo. 

Chegava então ele a correr para nos levar para casa. Lavávamo-nos e ele voltava 

para o trabalho. E nós voltávamos logo a sair para brincar. 

Recordo esses tempos tão bons…porque o meu pai estava connosco! Nunca 

demasiado longe. E, nesta pequena aldeia, não abundavam as tabernas. O meu pai 

bebia, claro, mas só cervejas. Havia menos tentações. Porém, à medida que a 

produção da mina diminuiu, a aldeia foi-se esvaziando e, um dia, foi a vez do meu pai 

perder o trabalho. 

— Temos de ir para La Paz — disse ele. 

Foi assim que deixámos Estalsa e Oruro. 

Tinha eu então onze anos. 
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♠♠♠♠ 

Capítulo 4 

Chegada a La Paz 

A capital da Bolívia, La Paz, e a sua periferia juntam quase dois 

milhões de habitantes, na sua maioria de origem índia. Antes de se entrar 

na cidade, tem de se atravessar El Alto, um imenso bairro de lata que 

recebe fluxos incessantes de imigrantes provenientes do campo. 

Neste subúrbio suspenso a 4 000 metros de altitude, as casas – quase 

sempre vetustas – alinham-se ao longo de ruas de terra batida cheias de 

covas e detritos. A pobreza está patente em todo o lado, mal dissimulada 

sob os toldos coloridos de algumas tendas de vendedores. Mas não é em El 

Alto que Yurgen, Yansen e o pai vão instalar-se. Muito pelo contrário… 

Durante mais de duas horas, o autocarro circula no Altiplano, por entre a poeira, 

a quatro mil metros de altitude. Depois atravessa-se um bairro pobre, mas mal tenho 

tempo de o ver: os buracos na estrada sacodem o autocarro em todos os sentidos! E 

de repente mergulhamos numa imensa bacia. É La Paz! Quanto mais descemos, mais 

os edifícios se elevam à nossa volta. Alguns mais altos do que as igrejas! Os meus dois 

olhos são pequenos para ver tanta coisa! 

Chegados à central de camionagem, apressamo-nos a sair do autocarro. Há 

gente por todo o lado, uma verdadeira multidão, da qual o meu pai lá consegue tirar-

-nos. Deixamos a gare e ainda revejo as ruas intermináveis por onde andámos. 

Caminhamos por muito tempo. As montras sucedem-se e os passeios são demasiado 

estreitos para os transeuntes e vendedores de rua, que se instalam onde podem. Os 

táxis e os carros roçam-nos, os miniautocarros também, com os seus anunciantes 

pendurados nas portas a indicar o seu destino. 

— San Pedro! San Pedro! Plaza de la Católica! Plaza de la Católica! 

Aproximo-me do meu pai. 

Tenho a impressão de não existir no meio daquela multidão. 

Caminhamos. Caminhamos. O Yansen, o meu irmãozito, já tem sete anos. É 

custoso, mas estamos habituados. Não nos queixamos. Não carregamos bagagem 

nenhuma: o meu pai fez primeiro uma viagem para trazer os nossos haveres. 

Sobretudo a nossa televisão. Espero que não se tenha estragado. 

Andamos, andamos. As ruas são intermináveis. Não é fácil orientar-se neste 



Um menino da rua  10 

labirinto! A cada cruzamento, o meu pai põe-se a coçar a cabeça. 

Encontramos por fim a casa. Fica situada nas proximidades de um bairro chique, 

a sul da cidade, na zona mais baixa. O meu pai explica-nos que aqui, em La Paz, os 

ricos vivem em baixo. No alto, mesmo lá no alto, no Altiplano, à beira da bacia, 

vivem os pobres. Vivem lá, na sua miséria. O mundo dos pobres chama-se El Alto. É 

La Paz, mas não é verdadeiramente La Paz. É uma outra cidade, a dos pobres, dos 

verdadeiramente muito pobres. 

Felizmente, a nossa casa é em baixo. Quase na zona dos mais ricos, não muito 

longe da embaixada de França. Aqui, constroem-se lindas casas de dois andares! 

Brotam da terra, um pouco por toda a parte, como por magia. 

É evidente que a nossa é muito mais modesta. De facto, é muito pequena, 

apenas um quarto no centro de um terreno murado. O meu pai conhece o 

proprietário e vai ser vendida em breve para dela fazerem uma linda casa. Entretanto, 

é a nossa casa, por uma renda barata e com a condição de vigiarmos o terreno… 

Acabados de chegar e já temos uma missão! Recordo-me de ter sentido um certo 

orgulho. A nossa casa em Oruro era maior, mas isso não me incomoda. O que 

importa é estarmos juntos, o meu pai, o meu irmão e eu. 
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♠♠♠♠ 

Capítulo 5 

Louco por jogos de vídeo 

Instalar-se de um dia para o outro numa grande cidade, não é tarefa 

fácil. A princípio, Yurgen tem medo de sair de casa. Já não tem amigos. Em 

Oruro, a cidade era pequena, toda a gente, ou quase toda, se conhecia. Em 

La Paz, não é a mesma coisa. Também aqui, no primeiro dia de escola, 

Jorge acompanha o filho. Mas depois Yurgen terá de se desenvencilhar 

sozinho. O pai, esse, toma o autocarro de manhã cedo para ir trabalhar em 

El Alto, «na zona dos pobres». 

Felizmente, na turma, Yurgen depressa faz amigos. Mas não significa 

que vivam perto da sua casa porque, em La Paz, as escolas agrupam 

grandes bairros. Então, para ir ter com eles, começa a sair sozinho para a 

grande cidade. 

Vou para a escola todas as manhãs. A escola, na Bolívia, é ou de manhã, ou de 

tarde. Há tantas crianças que não podem estar todas ao mesmo tempo! Pois, nesse 

caso, as turmas teriam mais de cem alunos… De tarde vou para junto dos meus 

colegas. Fico na rua com eles e aprendo muito rapidamente como é que as coisas 

funcionam, por exemplo, como atravessar. Nunca vi um semáforo, mas observo como 

fazem os outros e depois já sei o que tenho a fazer. Aprendo depressa. 

Com os meus novos colegas jogamos futebol e brincamos aos militares. Ainda há 

muito terreno vazio no bairro. E assim vou-me sentindo mais seguro: começo então a 

explorar a cidade, sozinho, cada vez até mais longe. Quanto mais desço, mais bonito 

é! Tudo é maravilhoso! Descubro um grande centro comercial onde há jogos de 

vídeo, restaurantes para ricos, lojas onde vendem animais. Até há um salão de 

cabeleireiro para cães! O bairro chama-se Obrajes e há muitas casas comerciais, clubes 

de ginástica, coisas que nem sequer imaginava! Fico a olhar para os animais e para os 

objetos comprados pelas pessoas ricas, os relógios, o vestuário… e sobretudo para as 

montras repletas de equipamentos de futebol! 

Mas, acima de tudo, o que mais me prende a atenção são os jogos de vídeo. 

Fascinam-me. Há uma sala cheia de máquinas de jogo e, a princípio, fico ali, a ver os 

outros jogar. Para mim, tudo é novidade. Durante horas e horas fico a olhar, de olhos 

bem abertos, para não deixar escapar nada. O tempo já não existe, o que me traz 
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alguns aborrecimentos… Por vezes, quando regresso a casa, o meu pai já lá está. Ralha 

comigo por andar na rua e deixar o meu irmão sozinho em casa. Mas acontece que a 

maior parte das vezes o meu pai está ausente. A trabalhar ou nos bares, com os 

colegas… Por vezes, regressa muito tarde. 

Em La Paz, há mais tentações. 
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♠♠♠♠ 
Capítulo 6 

Um outro mundo 

Há muitas crianças nas ruas de La Paz. Mas não andam por lá a 

divertir-se ou a passear. Estão ali para trabalhar. Muitas delas são 

engraxadoras de calçado, com um gorro de disfarce a tapar a cara, sentadas 

contra a parede como soldados camuflados. Mas aquela cogula, destinada 

a preservar-lhes o anonimato, não esconde a idade. Têm dez anos, os mais 

jovens sete, e batem na caixa, como fazem os grandes, a chamar os clientes. 

Estes meninos da rua, desembaraçados e arrogantes, selvagens e 

desconfiados, passam horas a engraxar o cabedal dos sapatos a troco de 

alguns bolivianos que, na melhor das hipóteses, entregarão à família. 

Todas as tardes Yurgen calcorreia igualmente as ruas de La Paz, mas 

sempre a caminho do salão de jogos de vídeo. E em breve já não vai 

conseguir ficar quieto a ver o jogo dos outros... Ele quer entrar naquele 

universo virtual e pegar nos comandos. 

Mas não tem dinheiro… 

Estou mesmo decidido a ganhar alguns bolivianos, e falo disso com os meus 

amigos. É assim que começo a trabalhar. No quarteirão há uma pizzaria para ricos e 

em frente há um parque de estacionamento. Quando os clientes chegam, pergunto se 

posso guardar-lhes o carro e dar uma limpadela ao para-brisas. Por vezes, trabalho de 

noite, porque em La Paz as pessoas preferem que alguém lhes vigie o carro na 

escuridão... Quase sempre aceitam porque são ricas, e eu fico ali enquanto elas vão 

comer. Quando regressam, dão-me algum dinheiro. Por vezes não me dão nada ou 

então apenas um pedaço de pizza. A primeira vez interroguei-me sobre o que seria 

aquele elástico colocado sobre a pizza…e tirei todo o queijo antes de a meter à boca! 

A pizza não é má mas prefiro uma moeda para ir jogar. Mal tenho dinheiro, 

corro para a sala de jogos. Sinto-me atraído por todas aquelas luzes, aqueles sons: é 

fantástico! Aquele universo seduz-me porque me permite evadir-me, entrar noutro 

mundo. Quando jogo, tenho o destino nas mãos e quero ir o mais longe possível, que 

o jogo dure o mais possível. 

Mas há sempre um momento em que termina e é preciso de novo voltar à 

realidade. O tempo de ganhar mais umas moeditas… 

Ai de mim, algum tempo depois perco a minha primeira e única fonte de 
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rendimento! Um bando vem trabalhar para o parque de estacionamento da pizzaria. 

É o seu território e voltam uma noite em que eu lá estou. Põem-me dali para fora e 

ameaçam-me. Não estou interessado em voltar a encontrar-me com eles. 

Fico a saber que na rua há regras, e que é preferível conhecê-las e respeitá-las! 

Só me resta procurar outro trabalho. Começo por falar a um amigo muito 

despachado que me leva, no dia seguinte, a um mercado, também num bairro rico. E 

começo a carregar os sacos das senhoras que vêm às compras. Tenho de as 

acompanhar por todo o lado, enquanto fazem compras, enquanto discutem e andam 

por aqui e por ali, até apanharem um táxi ou o carro próprio. Isto permite-me voltar 

a ganhar um pouco de dinheiro e regressar aos jogos de vídeo. 

Por vezes também utilizo este dinheiro para comer, quando o meu pai não vem 

a casa, embora ainda seja quase sempre ele a prover à nossa alimentação. Além disso, 

encontrou uma mulher, a Alina. É originária de Santa Cruz, tem a pele quase branca e 

os cabelos pintados de louro. De vez em quando ela vem a nossa casa e prepara-nos 

refeições. 

Bastam algumas semanas para se instalar definitivamente em nossa casa. Vejo 

nisto uma vantagem: graças à Alina, não tenho de me preocupar mais com o meu 

irmão. Vou poder sair quando me apetecer! 
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♠♠♠♠ 
Capítulo 7 

Uma noite fora 

Para sobreviver nas ruas de La Paz, é preferível não andar só. Mas, 

naquela altura, Yurgen ainda não faz parte de nenhum grupo. Limita-se a 

ter alguns amigos. 

O pai não sabe que ele tem um emprego para ganhar dinheiro e 

jogar. Mas começa a ficar preocupado quando se dá conta de que o filho 

sai demasiado. No entanto, Jorge trabalha o dia inteiro e por vezes está 

ausente durante longos períodos. 

Quanto a Alina, a sua companheira, não tem qualquer autoridade 

sobre Yurgen. 

Sinto-me atraído pela rua. Já não tenho medo. Por vezes fico a ver as pessoas 

comerem gelados, observo como andam vestidas. Quando as vejo sair de um bom 

carro, fico a admirá-las. Sonho vir um dia a ter um… E depois, uma bela manhã, um 

fim de semana, a Alina pede-me para ir comprar hortaliça ao mercado. Entrega-me 

algum dinheiro, uma lista, e lá vou eu. 

Como o mercado é ao lado da sala de jogos, paro para ver os jogadores. É claro 

que os invejo. E digo para mim: “Tenho algum dinheiro. Talvez possa comprar menos 

legumes e jogar uma partida!” Pego então numa moeda, só uma, e ponho-me a jogar. 

No fim, perco, evidentemente. E tiro outra moeda. E mais uma pequenina. Depois de 

algumas partidas, esqueço completamente as compras! 

Algumas horas depois, gastei todo o dinheiro. Consciente da asneira que fiz, fico 

o resto do dia na sala, não ousando regressar a casa. À tardinha vagueio pelas ruas. 

Volto para casa muito tarde. Está tudo fechado. Já não há luz em lado nenhum. 

Não quero incomodar, e acima de tudo, tenho medo do meu pai. Então, pela 

primeira vez, durmo fora. Há um carrinho de mão encostado à parede; meto-me 

dentro juntamente com um gato, para me aquecer. A noite, em La Paz, devido à 

altitude, é terrivelmente fria! 

Às quatro da manhã, aparece o meu pai. Devia estar preocupado. Encontra-me 

no carrinho de mão e manda-me entrar. No dia seguinte, tenho direito a uma grande 

reprimenda e a umas cinturadas. 

Foi duro, mas mereci-as.  
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♠♠♠♠ 
Capítulo 8 

Vingança 

Yurgen não tem grande apreço por Alina. Tal como o pai, também 

ela gosta de álcool. Com muita frequência chegam ambos completamente 

embriagados a casa. Deste modo, Yurgen não sente qualquer respeito por 

aquela mulher, que considera cúmplice do alcoolismo do pai. Ao mesmo 

tempo tem ciúmes dela, porque Alina e o pai vão por vezes para fora, 

juntos, de fim de semana. Vão para os bares e restaurantes, e Jorge gasta 

todo o dinheiro com ela. 

Quando voltam, o meu pai dá-me alguns bolivianos para comida, para o Yansen 

e para mim. Mas não dá grande coisa. 

Esta situação revolta-me. Tenho onze anos e começo a compreender, a julgar. 

Então um dia, por vingança, roubo dinheiro do porta-moedas de Alina. E saio de casa 

para ir gastá-lo todo nos jogos. 

Quando regresso, ela sabe que lhe tirei o dinheiro. Mas não se zanga. Mantém-se 

calma e só me faz uma pequena observação acerca do porta-moedas vazio. Sem me 

acusar. Penso que já me livrei dos sarilhos, mas na realidade só está à espera do meu 

pai para tratar do assunto… Não tem coragem de o fazer ela mesma, porque não se 

considera minha mãe. 

À noite, quando o meu pai regressa, ela conta-lhe tudo, e ele fica mesmo furioso. 

Zanga-se comigo e bate-me. 

Naquela noite, chorei. 

Não por causa das pancadas, não pelas dores, mas porque daria tudo para ter 

uma mãe perto de mim. 
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♠♠♠♠ 
Capítulo 9 

Rumo a El Alto 

O pai de Yurgen trabalha em El Alto como eletricista. Tem 

frequentemente problemas com os patrões por causa do álcool. Por vezes 

não aparece no trabalho e passa o dia no bar, com os amigos. A princípio 

os patrões toleram a sua ausência porque é um excelente eletricista, mas, 

com a continuação, saturam-se e despedem-no. Tem, então, de se 

contentar com pequenos biscates, cada vez mais mal pagos. 

Temos falta de dinheiro e o meu pai decidiu que iremos viver para El Alto. 

Assim, já não terá de pagar os transportes, e o aluguer será mais baixo. Seis meses 

depois de chegarmos, temos de voltar a mudar de casa. Único aspeto positivo: o meu 

pai separa-se da Alina. A última discussão foi particularmente violenta: a Alina 

tratou-nos, a mim e ao Yansen, por pequenos ladrões, uns inúteis. Aquilo não agradou 

mesmo nada ao meu pai, que lhe bateu. Em resposta, Alina pregou-lhe com um 

sapato de salto muito fino na testa. 

No dia da nossa saída, o meu pai apresentava um ovo entre os olhos! 

Chegamos então os três a El Alto. A mudança é difícil. El Alto não é La Paz. El 

Alto é mais sujo; a maior parte das pessoas são provenientes do campo e das minas da 

região. Vêm para aqui na esperança de encontrar trabalho. Por vezes só falam o 

quéchua ou o aimará. Não falam bem o espanhol. E, é claro, são pobres. 

Fica longe o meu bairro, onde vejo gente rica que pretendo imitar; aqui estou 

no meio da miséria, com pessoas iguais a mim. 

O meu pai alugou uma pequena casa, com duas divisões desta vez. Há água ao 

fundo da rua, mas não eletricidade. Apesar disso trouxemos a nossa televisão. 

Em El Alto, é preciso ter cuidado com os nossos haveres, fechar bem as portas. A 

princípio esse facto assustava-me. Mas, afinal, El Alto é igual aos outros lugares, talvez 

ainda mais agradável, porque há mais crianças na rua, mais amigos. E, no bairro, 

depressa travo conhecimento com os nossos vizinhos. Saio muito, percorro as ruas 

próximas, faço amigos, sobretudo a jogar futebol. 

Mudo de escola. Em La Paz, estava numa escola pública mas, em El Alto, o meu 

pai matricula-me num colégio privado, “El Colégio Particular Bolívia”. É preciso pagar 

— para as pessoas de El Alto isso representa muito dinheiro — mas o meu pai prefere 

esta solução. Acha que é melhor para mim. 
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A vida organiza-se bastante bem. Exceto que o meu pai tem grande dificuldade 

em encontrar trabalho e continua a beber muito. Tínhamos mobilado a casa há 

algumas semanas, quando, uma noite, nos diz que vai voltar para uma mina, ao lado 

de Coroico, nos Yungas, lá onde os Andes mergulham na floresta amazónica. 

Apresso-me a fazer as malas… mas o meu pai detém-me com um gesto de mão: 

— Tu e o o Yansen têm de ficar sozinhos em El Alto. 

Inútil suplicar-lhe. Sei que de nada servirá. 
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♠♠♠♠ 
Capítulo 10 

Sem comida! 

Yansen e o irmão encontram-se sós em El Alto. O pai foi-se embora. É 

certo que sabem que irá voltar. Quando? Isso é outra questão. Até lá, uma 

mulher, Dona Julieta, fica encarregada de tratar deles. As referências são 

sérias: é dona de um bar em El Alto habitualmente frequentado por 

Jorge!... 

Yurgen e Yansen só estão com ela uma vez, antes de o pai se ir 

embora. 

A princípio, eu e o Yansen ficamos em casa, sozinhos, entretendo-nos a brincar 

com carrinhos. Os dias são longos, sobretudo para o meu irmãozito, pois este 

recusa-se a ir à escola. E eu não sei o que fazer para o obrigar. Digo-lhe: 

— O que é que tu queres? Ficar aqui?... Está bem, fica. Eu vou sair. 

E vou para a escola. 

Os dias passam. Nunca recebemos a visita da Dona Julieta, como estava previsto. 

Nada. Talvez tenha demasiados clientes no bar para poder ocupar-se de nós. 

Entretanto, temos de nos desenvencilhar sozinhos. 

Na escola ando cada vez mais mal vestido, em comparação com os outros 

alunos. E, além disso, eles têm comida! Então, depressa descubro um meio de ganhar 

algum dinheiro. Todas as manhãs faço os exercícios de matemática aos meus colegas, 

antes de entrar na sala. Assim posso comprar bombons para mim e para o meu 

irmãozito. Claro que não é muito, mas já é alguma coisa. Também alugo os meus 

carrinhos aos mais pequenos durante o recreio, mas o meu negócio acaba no dia em 

que o diretor descobre. São-me confiscados os meus únicos brinquedos! 

Em casa, continuamos à espera da senhora, mas ela não vem. Tenho a certeza de 

que guarda para ela o dinheiro que o meu pai lhe deixou para nos alimentar. 

Continuo a ir à escola. O Yansen teima em ficar em casa. Mas durante o dia 

começa a sair para casa dos vizinhos. Explica que o meu pai foi para longe trabalhar e 

que nós estamos sozinhos. Por vezes, os vizinhos dão-lhe alguma comida. O meu 

irmão torna-se perito neste género de manobras! 

Peço aos colegas que me tragam restos. Também faço limpeza em casa de alguns 

pais a troco de um pouco de alimento. Na escola, há quem partilhe a merenda 

comigo. À falta de melhor, continuo a resolver os exercícios de matemática a troco de 
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alguns centavos, de manhã, e também durante os testes na aula. Tomo nota dos que 

têm mais dificuldades e que precisam mais dos meus “serviços”. 

Quando temos fome tornamo-nos matreiros. 

Um dia, finalmente, a Dona Julieta bate à porta. Sem explicar o seu “atraso”, 

cozinha-nos uns ovos com um pouco de arroz. Deixa-nos um pacote de chá, 

pãezinhos… e vai-se embora. As provisões deviam durar várias semanas! Está claro 

que a nossa fome era tanta que ao fim de dois dias já não tínhamos nada! 

Em três meses, o nosso “anjo da guarda” apareceu uma única vez. 

Foi durante este período que vivi uma das minhas piores recordações. 

Uma manhã, instalamo-nos na sala de aula e o professor exclama: “Ui! Que mau 

cheiro aqui está!” E põe-se a olhar para mim. É evidente que sou eu que cheiro mal. O 

professor manda-me descalçar: as minhas peúgas eram capazes de asfixiar uma 

ratazana! Passo a maior vergonha da minha vida! 

No recreio, o professor leva-me para junto de uma torneira, no pátio, e 

obriga-me a lavar os pés e o corpo todo, cá fora, diante dos meus colegas. É horrível. 

Esperei pela noite para chorar. 

Esperei até ficar só com o meu irmão. 

Achava que era uma injustiça não haver ninguém que tratasse de nós. 
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♠♠♠♠ 

Capítulo 11 

Dinheiro para a escola 

Depois daquela barrela forçada no pátio do recreio, Yurgen passa a 

cuidar da sua higiene pessoal. Começa por arranjar-se e lavar a sua roupa. 

Mas lavar a roupa não é fácil pois tem de ir buscar água lá fora, ao fundo 

da rua, com um balde. É impossível trazer grandes quantidades. Yurgen tem 

apenas onze anos… 

Vejo-me a esfregar a minha roupa e a lavar-me todas as manhãs. 

Não é ilusão: apesar de tudo, consigo melhorar a minha aparência. Oh! Tenho 

outro problema: chego atrasado à escola cada vez com mais frequência. Como a 

comida é pouca, e às vezes nenhuma, custa-nos levantar. E não temos relógio, nem 

despertador, nem luz. Deitamo-nos quando anoitece e, normalmente, levantamo-nos 

com o sol. 

Estou muito fraco. Às vezes acordo a meio da manhã. Mas, mesmo assim, vou 

para a escola. O meu irmão, esse, recusa-se sempre a ir. Eu vou. Isso permite-me 

arranjar qualquer coisa para petiscar. 

De tarde ficamos em casa, de tal forma nos sentimos cansados. Estendidos em 

cima da cama, já nem há forças para brincar, sair, encontrar os colegas… Mais uma 

preocupação: é preciso pagar a escola. Todos os meses o professor faz uma lista dos 

que pagaram e dos atrasados. Que vergonha! Volta-se para mim: 

— Yurgen, tens três meses de atraso. Quando é que o teu pai vai dar o dinheiro? 

Isto, diante dos outros alunos. 

Um dia, sou chamado ao gabinete do diretor. Explico que o meu pai foi 

trabalhar, que quando regressar trará o dinheiro… mas, ao fim de algum tempo, a 

escola cansa-se de esperar. 

O diretor ameaça mandar-me embora. 

Tenho de encontrar uma solução. Depressa! 

Em casa, o único objeto de valor é a nossa televisão, embora eu não saiba se 

funciona, pois não temos eletricidade. Na manhã seguinte, chego à escola com o 

aparelho embrulhado num lençol. Bato à porta do diretor e pouso a televisão no seu 

gabinete. Proponho-lhe que fique com ela como garantia, enquanto o meu pai não 

vem. Fica a pensar por uns instantes… e depois aceita. 
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É graças a esta televisão que pude continuar na escola e que podemos aguentar 

algumas semanas mais, o meu irmão e eu… até ao regresso do nosso pai. 

Uma tarde, ele entra em casa. 

Um presente do céu! Está ali, está mesmo ali! 

Aperta-nos nos seus braços, feliz por nos ter de novo. Só a nós. Depois pergunta 

se a senhora nos tratou bem. Ao saber que tivemos de nos desenvencilhar sozinhos, 

fica irritado e resolve ir ter com ela imediatamente. Apresentamo-nos em casa da 

Dona Julieta e, quando o meu pai exige uma explicação, ela não se desmancha e, 

virando-se para o meu irmão e para mim, acusa-nos de lhe termos roubado o dinheiro 

que nos estava destinado, no primeiro dia em que passou para nos dar de comer! 

Eu protesto! É completamente falso! Mas o meu pai duvida um pouco. Eu já 

roubei noutra altura… Sinto um sentimento de injustiça terrível. No entanto, a minha 

cólera esbate-se muito depressa, afastada pela alegria das novidades. Para festejar, o 

meu pai leva-nos ao restaurante. 

Que dia tão bom! 

Esquecemos a Dona Julieta. Esquecemos a fome, a solidão, a vergonha. Viva a 

felicidade! O meu pai ganhou muito dinheiro nos Yungas e, no dia seguinte, vai pagar 

a escola e recupera a televisão. Mesmo sem podermos vê-la, é a nossa televisão, nem 

pensar em abandoná-la. Faz parte da nossa família. Uns dias mais tarde, o meu pai 

oferece-me um relógio! Um relógio de homem, magnífico, com os ponteiros de ouro! 

Também nos compra brinquedos, muitos carrinhos, quatro ou cinco para cada um. 

Que rica vida! 

Oh! Mas o meu pai depressa volta a encontrar os amigos, a frequentar os bares, 

e vem para casa muitas vezes embriagado. Apesar de tudo, comemos porque ele tem 

dinheiro. Quando temos fome vamos ao restaurante. 

Mas o meu pai nunca soube economizar. 

A este ritmo, ao fim de duas semanas já não há bolivianos. O salário de vários 

meses esfumou-se… sobretudo em bebida. 

Nada mais resta! 

Uma tarde, ao regressar da escola, convido os meus amigos a virem ver o meu 

relógio. Procuro-o. Normalmente está bem guardado na caixa… Mas não há lá 

relógio nenhum! O meu pai entra a cambalear. 

— O meu relógio! Onde está? O que fizeste com ele? 

Já conheço a resposta. 

Choro, grito com o meu pai, digo-lhe que não tinha o direito de vender a 

prenda. Mas ele promete voltar a comprar-me outro. E depois, está-se mesmo a ver… 
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— Comprar-me outro? Comprar com quê? — pergunto eu. 

— Vou outra vez trabalhar para os Yungas — diz. 

Gela-se-me o sangue. Gaguejo: 

— T… tu vais deixar-nos outra vez? 

— Não, — diz o meu pai a rir-se. — Vocês vão comigo! 
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♠♠♠♠ 

Capítulo 12 

Uma casa de madeira 

Antes de deixarem La Paz, Yurgen, Yansen e o pai levam a televisão 

para casa de uns amigos. Depois tomam um autocarro, rumo aos Yungas. 

Atrás deles, El Alto apaga-se numa nuvem de pó. E começa assim uma 

longa descida pelos flancos das montanhas, em estradas estreitas e 

esburacadas onde os autocarros mal podem cruzar-se. O que vai a descer 

tem de encostar na estreita margem que ladeia o precipício para deixar 

passar o que sobe. Mas as bermas por vezes cedem e o número de 

acidentes é elevado. Felizmente, no dia seguinte à partida, Yurgen, o irmão 

e o pai encontram-se sãos e salvos, nos Yungas, a pouco menos de dois mil 

metros de altitude. No coração dos vales mergulhados nas brumas, a 

vegetação luxuriante esconde aves multicores, uma quantidade 

impressionante de insetos e enormes borboletas. Yurgen e Yansen nunca 

tinham visto uma paisagem assim. 

A pequena aldeia onde nos instalamos foi construída em redor de uma mina de 

ouro explorada por americanos. Os gringos ficam felizes por voltarem a ver o meu 

pai. Têm de acabar de montar a rede elétrica para as máquinas que fazem a triagem e 

a extração. E ele assim pode ganhar muito dinheiro porque há muito ouro nesta mina. 

Vivemos numa casinha de madeira, coberta de telhado vegetal. Uma cabana. É 

suficiente porque está muito calor, e dormimos sobre um colchão de ervas. Lá fora há 

chuveiros: a água vem de um riacho, uma espécie de goteiras, e é ali que tomamos 

duche. Só precisamos de uma t-shirt, um calção e um par de matracas. Para nós, é a 

felicidade completa! De manhã comemos arroz, bananas e ovos. Muita fruta, bolos e 

guloseimas que nunca vimos… 

À noite, como não há eletricidade, ficamos juntos. Aqui, toda a gente se 

conhece. Aprendo a jogar cartas e bilhar. O meu pai explica-me as regras do xadrez e 

às vezes deixa-me ganhar! Divertimo-nos mesmo. 

Além disso, os Americanos têm muito apreço pelo meu pai. Conhece a Europa e 

conversam muitas vezes com ele. Pelo Natal, os gringos até nos dão uma prenda. É o 

nosso primeiro Natal com um presente tão grande! Cada um de nós recebeu um 

trator telecomandado. Somos os únicos em toda a aldeia a ter este género de 
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brinquedos. Estamos muito orgulhosos. E, sempre que acabamos de brincar com eles, 

arrumamo-los preciosamente nas respetivas caixas. 

O único problema são as pilhas. Quando estão gastas, voltamos a carregá-las, 

deixando-as vários dias expostas ao sol. Funcionam por mais uns tempos. Mas, uma 

vez totalmente mortas, é preciso encontrar outras, e não é fácil. Fora isto, estamos 

muito felizes. 

Umas semanas depois, o trabalho do meu pai chega ao fim. A instalação está 

feita e ele tem de se ir embora. Os gringos mandam-no para outra mina, ainda mais 

abaixo. Deixamos então a cabana e lá vamos nós. 

É-me completamente indiferente, desde que estejamos juntos. 

Penso que este período foi um dos mais belos de toda a minha vida! 

Desde que saímos de El Alto, deixei de ir à escola. Mas esta nova aldeia onde 

nos instalamos é um pouco maior do que a antiga e tem uma escola. O meu pai 

matricula-me logo. 

O Yansen, esse, continua a recusar-se a ir. Fica, então, com o meu pai. 

Vou para uma classe de nível inferior ao meu e depressa me transformo na 

vedeta da turma, sobretudo em matemática! Mas, nesta aldeia afastada, descubro uma 

escolaridade “tradicional” que não esperava encontrar no meio da selva! O professor 

é o mestre. Dá muita importância à aparência. É preciso andar sempre bem penteado, 

asseado, ter sempre as unhas limpas, caso contrário recebem-se reguadas nos dedos. 

Quando se erra uma resposta, tem-se também direito a umas reguadas. 

É muito rigoroso. 

Durante este tempo, o meu pai retoma os seus maus hábitos. Como a aldeia é 

mais importante do que a anterior, tem mais bares, mais festas. Ali encontra amigos e 

põe-se a beber. Mesmo assim, sinto-me contente porque estou com ele. Mas o dia 

passa depressa e começa a fazer-se tarde. Não há iluminação pública e temos de 

regressar a pé. É desta forma que uma vez, de noite, me encontro no meio da floresta, 

com o meu pai ébrio. 

Os gritos das aves noturnas escondidas nas árvores ecoam nos meus ouvidos. 

Não me sinto em segurança. É preciso atravessar uma ponte. A torrente ruge debaixo 

dos nossos pés. No escuro tudo parece medonho. Receio que o meu pai caia e se 

magoe. Se isso acontecer, não sei o que fazer! Sinto-me verdadeiramente só e frágil 

naquele momento, bem mais do que nas ruas de El Alto. Sei que nesta região há 

serpentes, animais selvagens, alguns jaguares. Tenho mesmo muito medo! 

O meu pai, esse não se preocupa com nada. Diz-se que os bêbedos têm um anjo 

poderoso! Deve ser verdade porque acabámos por chegar a casa sem novidade. 
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E, em casa, encontramos o meu irmãozito, todo o dia sozinho, que agora está a 

dormir sossegadamente. 
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♠♠♠♠ 

Capítulo 13 

Mais temerário… 

Yurgen vive uns tempos naquela aldeia, mas depois o trabalho do pai 

chega ao fim, ou talvez ele beba demasiado para o gosto do patrão… Seja 

como for, tem de partir de novo com os filhos. Uma vez mais, Yurgen 

deixa a escola e os seus novos amigos. 

— Voltamos para El Alto — declara o meu pai. 

Viagem no sentido inverso. Regresso ao mesmo bairro. Começamos por 

recuperar a televisão, e o meu pai aluga uma casa mesmo muito pequena. Não é mais 

do que um quarto… Vou fazer treze anos e agora a situação torna-se mais difícil. O 

meu pai fica semanas inteiras sem trabalhar. Bebe muito. Esquece-se de nós por 

completo. Só que já sou mais velho. Continuo a ser criança, mas uma criança que se 

atreve a fazer mais coisas. Torno-me temerário. 

Com os colegas, temos um jogo favorito: colocamo-nos em fila indiana e temos 

todos de imitar o que faz o da frente. É ele o chefe. Então andamos por aí em fila 

indiana. O chefe corre, todos corremos; salta, todos saltamos, toca numa pedra, 

temos de tocar na pedra… e a dado momento chegamos diante da alfândega de El 

Alto, à gare das mercadorias. Há um hangar onde os comboios depositam os 

carregamentos e, ao lado, uma grande torre vazia. 

O primeiro da fila diz: 

— Vamos entrar. 

É proibido entrar. Mas há um espaço entre os portões, um pequeno buraco por 

onde, a custo, é possível penetrar. Passamos, e avançamos em direção à torre, sempre 

atrás do chefe. Este conduz-nos para o interior. Não há lá nada, apenas umas escadas 

e algumas secretárias antigas. Não fazemos nada de mal e está tudo a correr bem… 

mas eis que chega um comboio! Desembarcam alguns aduaneiros! Vemo-los lá de cima 

e eles também nos veem do pátio, lá de baixo. Trazem cães. Eu receio pelo meu 

irmãozito e ele também fica cheio de medo ao vê-los aproximarem-se a gritar por um 

altifalante: 

— O que estão a fazer aí? Toca a descer!... 

Imaginem! Que medo! Mas de repente pomo-nos todos de acordo: combinamos 

não denunciar quem nos levou até lá. Somos amigos e vamos dizer que foi uma ideia 



Um menino da rua  28 

conjunta. 

Então os aduaneiros prendem-nos e levam-nos para a esquadra para nos 

amedrontar, penso eu. Interrogam-nos e querem, evidentemente, saber de quem foi a 

ideia. Quem arrastou os outros? 

Nós respondemos: 

— Todos nós. Veio-nos à cabeça. 

Mas eles querem um responsável. Continuam a insistir: 

— Quem? Quem foi o da ideia? — antes de acrescentarem: — Aquele que 

confessar quem foi o responsável, pode ir descansado para casa. 

Penso no meu pai. Se tiver de vir buscar-nos à esquadra, não sei qual será a sua 

reação. Não vai ser muito meiga, imagino. 

Então, ouço dizer: 

— Foi ele! Foi ele que nos disse para entrarmos! 

É o Yansen. Pensou o mesmo que eu e, como é mais pequeno, entrou em 

pânico. Agora aponta o dedo ao responsável. 

Os outros olham para o meu irmão. Estão furiosos pois acaba de nos trair. 

Passados dez minutos, os aduaneiros deixam-nos ir; eles só queriam dar-nos uma 

lição e divertir-se à nossa custa. Largamos dali como coelhos… Mas, uma vez livres 

daquele sarilho, todos se viram contra o meu irmão. 

Acusam-no de traidor, ameaçam-no e insultam-no… 

Nunca mais quis sair comigo. 
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♠♠♠♠ 

Capítulo 14 

Só, no meio dos outros 

Yurgen pode certamente privar-se de muitas coisas: ficar sem comer 

durante um certo tempo, viver numa grande pobreza, suportar 

humilhações e desejos que nunca poderá realizar… Mas ser privado de uma 

vida de família, ser privado de amor, ou ter de levar uma existência sem 

esses afetos, é talvez o sofrimento mais difícil de suportar para Yurgen. 

Um dia, andava a jogar futebol com os colegas. Ao fim da manhã, ouço uma 

mãe chamar alto: 

— São horas de comer! Vem rápido! 

Um dos jogadores deixa-nos de imediato. Dizemos uns para os outros: 

— Não importa, vamos continuar o jogo. 

Mas, pouco a pouco, há mais um que é chamado, outro que se vai embora, e 

outro… Por fim, vejo-me com a bola, sozinho. É difícil, porque me dou conta de que 

não há ninguém à minha espera. Então fico meia hora na rua. Com a bola por 

companhia. 

E depois vou para casa. 

Nesses momentos, sinto que a vida é dura. Não tenho mãe, nem uma família 

como os outros miúdos. Estes, mesmo sem serem ricos, têm uma família, têm alguém, 

uma mãe que chama por eles. Apesar de toda a miséria, há sempre uma mãe que lhes 

faz a comida, mesmo que haja pouco de comer. Mas eu, eu não tenho nada no prato. 

Já nem sequer tenho prato. Bebo chá requentado e tornado a requentar: as saquetas 

já não têm nada lá dentro, aquilo não passa de água aquecida. Nem sequer há açúcar. 

Custa tanto! 

Quando o proprietário da casa passa por nós, lança-nos um olhar de estranheza. 

Pergunta-se de que é que vivemos. À noite, apertamo-nos uns contra os outros neste 

minúsculo compartimento e dormimos os três na mesma cama. Choro quase todas as 

noites. Choro porque não tenho o amor que os meus colegas têm… 

Sinto a falta daquele amor de uma mãe que nem sequer tive para poder 

recordar. 

Sim, é muito difícil. Sobretudo de noite. 

Ao lado da minha casa mora um colega meu, o Hernán, que me convida muitas 
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vezes para ir ver televisão: a nossa, embora de boa qualidade, acabou por avariar! A 

mãe dele só diz algumas palavras de espanhol, exprime-se em aimará. É uma 

verdadeira camponesa, que educa os filhos sozinha, mas trata bem deles. Invejo 

muitas vezes o Hernán. 

O meu pai nunca vem chamar-me à rua para comer. Pelo contrário, sou eu que 

o vou buscar aos bares. É claro, não lhe quero mal por isso porque gosto dele, e ele 

também me quer bem. Sob o efeito do álcool, até pode ficar muito sensível. Ri-se, 

abraça-nos, ao Yansen e a mim, e diz-nos: “Vós sois os meus filhos queridos.” 

Mas outras vezes chora quando olha para nós. 

Sei que gostaria de nos dar outras coisas. Sei que não suporta a realidade e que é 

por essa razão que se refugia no álcool, como se houvesse nele duas pessoas. 

Sei tudo isso, mas é muito duro de aceitar. 

Cresci e compreendo muitas coisas. 

Então, à noite, choro. 

De olhos abertos na noite, mergulho nas minhas recordações, para me 

aproximar da minha infância. 
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♠♠♠♠ 

Capítulo 15 

No bando 

Com treze anos, Yurgen conhece El Alto como a palma das mãos. 

Passa os dias na rua e já nem sequer vai à escola. Fica com os amigos a 

jogar futebol. Organizam pequenos campeonatos contra os outros bairros. 

A bola ajuda a suportar a miséria e permite passar bons momentos. Yurgen 

contenta-se com isso. Até ao dia em que um amigo lhe propõe retomarem 

juntos os estudos. 

Aceitei de imediato porque sempre gostei de aprender. O meu amigo sabia de 

uma escola com ensino noturno onde as aulas eram gratuitas, a escola Brasília. 

Matriculámo-nos os dois. 

Começo a relacionar-me com jovens que trabalham de dia e estudam à noite, 

mas também com outros que ficam à volta do liceu, bebem álcool e se drogam com 

cola e gasolina dos carros. Os segundos atraem-me mais do que os primeiros. Na 

maior parte das vezes, são jovens que têm problemas familiares. Falta-lhes educação. 

Têm muitas carências. Junto deles sinto uma espécie de fraternidade. Somos parecidos, 

conhecemos o mesmo sofrimento. 

É assim que entro num grupo, um grupo onde existe, parece-me, uma certa 

entreajuda, onde podemos defender-nos dos outros grupos. É importante, porque as 

brigas são frequentes perto da escola. 

Pertenço a estes jovens. Juntos passeamos, andamos na paródia, divertimo-nos… 

mas, acima de tudo, procuramos dinheiro. 

Eles roubam. Eu, a princípio, só fico à espreita. Sob o efeito da droga, os outros 

não temem nada! Como eu não a consumo, fico mais prudente. Já me basta ver o 

meu pai dependente do álcool! A minha principal preocupação é comer. Se tiver 

dinheiro, não é para comprar droga. No início, os outros insistem: 

— Vá lá, prova, não é assim tão mau… tu és capaz! 

Há rituais a que tenho de me submeter para ser admitido. Mas sou firme. Droga, 

não, nem que tenha de abandonar o grupo. 

Finalmente, imponho-me no grupo pela minha capacidade para roubar… 

Para “ganhar” dinheiro, temos vários métodos. Um deles consiste em comprar 

pastilhas elásticas por grosso e ir pelos bares vendê-las à unidade. É evidente que o 
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objetivo não é viver do comércio das pastilhas elásticas. Isto permite-nos, à noite, 

entrar nos bares e identificar os clientes que estão bêbedos. Depois, esperamo-los à 

saída para lhes irmos aos bolsos, sem violência. Fingimos conhecê-los, e aos poucos 

vamo-nos aproximando. É fácil revistar alguém que está bêbedo. 

Ou então, quando vendo uma pastilha elástica a um cliente que não está bêbedo 

e que me apresenta uma nota, finjo que não tenho troco. Deixo o meu pacote em 

cima da mesa e digo: “Volto já. Vou trocar o dinheiro”. Normalmente confiam em 

mim, ao verem que deixo o pacote das pastilhas. Mas o pacote vale dez, vinte vezes 

menos do que aquela nota. Então, é claro, apresso-me a sair do bar e desato a fugir. 

São pequenos truques que funcionam sobretudo aos fins de semana, porque os 

operários recebem ao sábado. À semana, é mais difícil. As pessoas vão menos aos 

bares. Mas, apesar disso, o nosso grupo reúne-se todos os dias, ao fim da manhã. 

Começamos por tentar arranjar um pouco de dinheiro para comermos ao 

meio-dia. Descemos a La Paz, à estação dos autocarros, para carregarmos as malas das 

pessoas. Se surge a hipótese de algum golpe, não deixamos escapar a oportunidade. 

Mas em La Paz é mais perigoso roubar porque a polícia não é nada meiga! 

Da primeira vez, basta dar qualquer coisa aos polícias; mas torna-se mais 

complicado para quem se deixa apanhar várias vezes. É marcado pelos polícias, 

normalmente na cara ou nas mãos. Um golpe de gilete. Depois, fica com uma fina 

cicatriz e toda a gente sabe que é um ladrão. Daí em diante é difícil utilizar os mesmos 

truques! 

O que roubamos é vendido logo a seguir, à beira do mercado municipal de El 

Alto, em La Ceja. Mas, no mercado negro, os objetos perdem muito do seu valor. 

Também se pode levar os objetos a um comerciante. 

Começo portanto a conhecer este meio. Deixei a escola Brasília, tenho tempo 

livre, um pai ausente, e aqui encontro uma família. Se não estamos juntos, 

procuramo-nos. Quando estamos juntos, rimos, levamos uma vida boa. Um dos 

nossos melhores momentos é a Festa dos Mortos. No dia 2 de novembro, as pessoas 

reúnem-se no cemitério. Levam as iguarias e as bebidas favoritas dos defuntos e até as 

músicas. 

Instalam-se à volta das campas e, tal como as crianças pobres, nós vamos 

oferecer-nos às famílias para rezarmos uma oração ou cantarmos pelos seus mortos. 

Em recompensa, dão-nos uma moedinha, bombons, uma peça de fruta, um bolo ou 

T’anta wawas, figuras em miolo de pão que eles próprios confecionam. 

Ao fim do dia, temos um saco cheio que pode dar para uma semana! Uma 

semana sem ter de pensar todos os dias em arranjar comida: é o paraíso! 
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Durante a Festa dos Mortos, as imediações dos cemitérios lembram um grande 

arraial: há barracas de jogos, pode-se comer, comprar flores e, está claro, bebidas. Dá 

para toda a gente, para os alcoólicos, para os comerciantes e para os larápios. Cada 

um encontra ali a sua conta! 

Agora vivo fora de casa, com o meu bando. Durante este tempo, o meu irmão 

fica em casa. E também sabe desenvencilhar-se. Um dia, uma vizinha pede-lhe para ir 

comprar pão. Então, do alto dos seus nove anos, ouço-o responder: 

— Eu vou buscar-lhe o pão, mas quero um bocado para mim! 

Rimos e divertimo-nos. É verdade. Porém, não é tão divertido como isso. Tenho 

13 anos e não me sinto criança. Nem sei se algum dia o fui. Tenho preocupações de 

adulto: arranjar dinheiro, arranjar comida, sobreviver. Ganhei calo na vida. 

E, acima de tudo, estou consciente de que roubar não é solução. 

Conclusão, isto não me agrada… 
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