




Essa história aconteceu em Guaramiranga, lá 

no alto da serra. Era um tempo em que não existia 

internet, telefone era coisa difícil, celular só se via 

na televisão e correio demorava demais. Se alguém 

precisasse falar com um vizinho distante, fazer uma 

pergunta ou encomendar uma compra, precisava 

subir e descer as ladeiras. Mas, se estivessem 

sem tempo, com frio, ou com preguiça, havia um 

profissional especializado para resolver qualquer 

problema: o Moleque de Recados.

O Moleque de Recados tinha doze anos de idade 

e seu nome de registro era Roberto, mas ninguém 

lembrava disso. Todo mundo só o conhecia por 

Moleque de Recados e pronto. Era o garoto mais 

famoso da cidade. Quando voltava da escola e fazia 

as tarefas, começava resolver os pedidos, sempre 

correndo, sempre sorrindo. 
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A missão era simples: bastava dizer a ele aonde ir 

e o que falar. O pagamento, sempre adiantado: uma 

moeda. Moeda graúda ou moeda miúda, dependia das 

posses do freguês. O Moleque de Recados nunca errava, 

nunca esquecia, nunca confundia. Quem quisesse 

contratá-lo precisava conhecer suas três regras básicas: 

•Seformensagemdeamor,aprimeiraédegraça!
•Sequiserpagaremdobro,orecadovaimais

rápido!
•Sefordesaforo,eunãofaçonegócio!

Nas férias o trabalho aumentava. Tinha o dia livre 

para levar recados por toda Guaramiranga e enchia o 

cofrinho de moedas. No meio do caminho, quando não 

era caso de recado urgente, ele sempre dava um jeito de 

brincar bastante. Afinal, o Moleque de Recados era uma 

criança feliz e tinha amigos em todo lugar. 
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Foi em um dia de férias que tudo aconteceu: o 

prefeito pediu ao Moleque de Recados que comprasse 

um purgante. Pediu também que ele perguntasse 

ao médico quantas colheres precisava tomar para 

prisão de ventre.  A dona Raimunda pediu a ele para 

comprar uma dúzia de ovos e um vidro de óleo e o 

seu Jacinto pediu que ele chamasse o seu tio Moisés, 

eletricista, para subir no telhado e consertar a antena 

da televisão. 

No meio do caminho, encontrou o padre, que pediu 

que fosse buscar um músico para tocar na missa. Nessa 

hora a dona Eulália esbarrou com o Moleque de Recados e 

pediu que comprasse um esmalte vermelho bem brilhoso. 

Todo mundo estava com muita pressa e pagou triplicado. 

O prefeito estava morrendo de dor. Dona Raimunda queria 

fazer um bolo para o aniversário do filho. O seu Jacinto 

queria a antena da televisão pronta para sua mulher ver o 

último capítulo da novela. O padre queria rezar a missa das 

cinco da tarde com música. Dona Eulália queria pintar as 

unhas para ver seu namorado no forró. 
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Cada um explicou seu motivo de pressa e o Moleque 

dos Recados desceu ladeira abaixo, correndo o mais 

rápido que podia. As moedas no bolso faziam muito 

barulho, chamando a atenção de todos. Até de uma 

menina bonita, que sorriu quando todo mundo apontou 

para o garoto que descia a ladeira. O Moleque de Recados 

olhou para o lado e quase não acreditou no que seus 

olhos enxergavam: 

Deve ser nova na cidade – ele pensou – nunca vi um 

rosto tão lindo, um sorriso tão mimoso, um cabelo tão...
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POFFF!Tinhaumapedranomeiodocaminho.O
Moleque de Recados, de tanto olhar pro lado, caiu no 

chão, bateu a cabeça e espalhou moeda pela rua toda. A 

menina correu pra ajudar.  Ele fez de conta que estava 

desmaiado para que ela cuidasse dele mais um bocadinho. 

Enquanto os amigos juntavam as moedas, a menina 

perguntou:

— Para onde você vai com tanta pressa? 

Ele lembrou dos cinco pedidos urgentes, deu um beijo 

na mão da garota, levantou de um pulo e saiu correndo 

de novo, gritando pelo caminho:

—Maistardeeuvolto!
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O Moleque de Recados foi, fez as compras, 

resolveu tudo e voltou mais rápido do que nunca, 

porque veio de carona com o músico que o padre 

pediu. Pararam o carro na porta da igreja e dele saiu 

um sanfoneiro, o melhor tocador de forró da região. 

—SeuPadre,chegouaencomenda!–disseele,
gritando, já correndo com uma sacola para fazer as 

outras entregas.  O próximo foi o prefeito. 

— O médico disse que o senhor subisse no telhado. 

— E o purgante? 

— Nem falou no assunto. 
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Correu para a casa de dona Raimunda e entregou o 

purgante para fazer o bolo:

— E a dúzia de ovos, menino? – ela perguntou, 

assustada.

— A senhora pediu ovos, foi? 

De lá passou na casa do seu Jacinto e entregou uma 

dúzia de esmaltes. 

— E cadê o seu tio Moisés?

— Não conheço ninguém com esse nome, não 

senhor!
Agora só faltava a dona Eulália e foi com muito 

gosto que ele entregou um enorme ovo de galinha, 

ainda cheio de penas:

— Como é que eu vou pintar minhas unhas? – ela 

gritou, desconsolada.
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—Oamarelodagemaficabembrilhoso!–gritouo
menino. 

O Moleque de Recados nunca errava, nunca esquecia, 

nunca confundia. Mas dessa vez fez tudo trocado e 

o resultado da confusão só não foi pior porque os 

prejudicados resolveram ajudar uns aos outros.

Dona Raimunda levou o purgante para o prefeito, 

que resolveu o problema e ficou feliz da vida. Seu filho 

comeu um bolo delicioso - graças à dona Eulália, que não 

só deu o ovo de presente a dona Raimunda, como deixou 

que a esposa do seu Jacinto visse a novela na sua casa. A 

mulher ficou tão feliz que pintou as unhas da moça com 

todo carinho. 

18 19



Sem músico religioso, o padre precisou 

cantar na missa das cinco e todo mundo ficou 

impressionado com a beleza da sua voz. O 

sanfoneiro, que já estava ali mesmo, resolveu 

tocar um forró na praça e todo mundo foi dançar. 

No fim das contas, o prefeito até gostou da ideia 

de ver a festa lá de cima do telhado.  

Enquanto tudo isso acontecia, o Moleque de 

Recados desceu correndo a ladeira, procurando 

a menina bonita que ele conheceu. Não sabia 

o nome dela, não lembrava onde era a casa. 

Só sabia, mais ou menos, onde estava a pedra 

redonda e vermelha que mudou a sua vida.   
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Para sua sorte, ela ainda estava lá, brincando 

com as amigas e pensando nele. Desde esse dia 

o Moleque de Recados só pensava na beleza de 

Joana. Vivia descendo e subindo ladeira para levar 

flores para ela.  Em Guaramiranga, seu apelido 

mudou. Agora todo mundo o chamava de Roberto 

Apaixonado. Sempre correndo, sempre sorrindo. 
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