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Dedico esse livro primeiro a deus que se não fosse
por ele nem estaria qui pra contar essa historia e
agradeço a todos os personagens que estao nesse livro
que passaram pela minha vida e ajudaram a escrever
essa historia
Muito obrigada

MINEIA SOUZA
Capítulo 1
Nasci no dia 26 de maio de 1976
Minha historia começa aqui nao me lembro muito da
minha infancia mas uma das coisas que me lembro foi
quando tinha 5 anos e minha irma nasceu fiquei com muito
ciumes pois todas as atençoes eram pra ela uma vez ela
estava dormindo na cama peguei um travesseiro e tentei
sufocala com o travesseiro nao sabia o que tava fasendo
minha mae chegou bem na hora pois a menina ja estava
ficando roxa outro fato que me lembro e de pegar um palito
de fosforo e colocar dentro do olho dela minha mae
tambem chegou a tempo so que ela ficou varios dias com os
olhos saindo pus fui crescendo e conforme ia crescendo iam
surgindo os problemas minha vida toda foi de comparaçoes
me comparavam com a minha irma com a minha vizinha ja
tava cansada das pessoas falarem que a carla e mas bonita a
carla largou a chupeta cedo a carla a carla tudo a carla ou
entao era a minha vizinha a elisangela ha por que a
elisangela sabe dançar tu nao sabe a elisangela passou no
colegio e tu nao apesar de me esforçar pra conseguir
dançar melhor nao adiantava nunca conseguia chegar no
nivel da elisangela tudo era ela ate do menino da escola que
eu gostava ela gostava tambem me lembro ate hoje um
menino loiro dos olhos verdes nao conseguia acreditar que
ele gostava da elisangela tudo era sempre ela o dia mas feliz
da minha vida foi quando teve um passeio na escola e a tal
de elisangela nao pode ir eu fui e ainda pedi um vestido
azul lindo dela emprestado soltei meus cabelos por que so
andava de trança e fui naquele dia me senti a mas linda do
mundo me sentia bem por estar arrumada e por nao ter que
competir com ninguem todas as atençoes eram pra min
todas as minhas colegas queriam ficar do meu lado e ate um
menino que era meu vizinho que me tratava super mal me
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tratou como uma princesa conversou comigo sem me
xingar vim pra casa super feliz so que no outro dia a
felicidade acabou voltei a ser a mineia de sempre que se
sentia feia e sem graça minha infancia foi tranquila fomos
criadas dentro de casa nos nao andavamos na rua se nos
queriamos brincar tinhamos que brincar dentro do patio
me lembro da gente brincar de casinha de comidinha
amava brincar com minhas bonequinhas de papel que meu
pai trazia da obra ele era pedreiro amava tambem os
torroes que sao tipo uma rapadura a fase mas legal da
minha infancia devo a minha tia dalva se nao fosse ela com
certeza nao teria graça me lembro dos desfiles que nos
faziamos com lençoes ou com as roupas da minha mae nos
dias de chuva eu faltava a aula so pra ficar vendo a sessao
da tarde e comendo besteiras e tomando refri so que em
uma dessas minhas faltas na escola minha tia inventou de
contar pro meu pai que eu nao tinha ido a escola meu pai
ficou furioso so me pegou pelos cabelos e me atirou no chao
bati com a minha cabeça em uma pedra que servia de
degrau pra porta ainda bem que nao me machuquei as
brincadeiras com a minha tia nao tinha fim me lembro
quando ela me arumou toda e me maquiou pra min ser a
rainha da primavera ela organizou tudo convidou umas
crianças que eu nem conhecia comprou baloes e fizemos a
festinha nos tambem gostavamos de ir pras ruas novas era
assim que nos chamavamos umas ruas que eles estavam
construindo nos iamos pra la pra pegar argila e pra tambem
brincar uma vez quando nos fomos pegar argila tinha umas
partes que ainda nao tinham colocado asfalto eram uns
barrancos nos estavamos la pra pegar a argila minha tia
começou a apertar com o pe o chao do barranco so que o
chao desabou e ela desceu barranco abaixo parecia que
tava andando de skate foi retinho eu e minha irma ficamos
apavoradas pensando que nossa tia tinha morrido por que
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quando chegou la embaixo nao dava pra ver ela nos fizemos
toda a volta e descemos la quando nos vimos la vinha
minha tia sa e salva foi muito boa essa epoca eu falo hoje
pra minhas filhas que minha tia poderia ser o que ela
quisesse
poderia
ser
cabelereira,manicure,maquiadora,arquiteta,estilista etc so
que a alegria começou a acabar quando a sogra dela
começou a reclamar da nossa bagunça e nos nao podiamos
ficar mas na casa dela me lembro do ultimo dia que nos
fomos pra la tava a maior chuva minha mae levava nossa
comida em potes chegamos la e ela disse que nao podia mas
ficar com nos minha mae começou a chorar e deichou cair a
comida no chao me lembro dela juntando a comida e
chorando e falando pra gente ir que ela tinha que arumar
outra pessoa pra ficar com nos ela pedio pro seu joao que
era pai daquela minha vizinha a elisangela ele prontamente
ficou comigo e com a minha irma pra minha mae trabalhar
nao me lembro muito da minha mae presente na minha
infancia mas entendo que ela tinha que trabalhar das
poucas coisas que me lembro da minha mae era que ela
levava nos pra sair de vez em quando a lembraça que tenho
e dela sempre falando que nao ia comer nada ela pedia as
coisas pra min e pra minha irma vinha aqueles enormes
cachorro quentes e aquele enorme milk shake eu olhava e
perguntava e tu mae nao vai comer nada e ela dizia que nao
ela tinha sempre um olhar triste outro fato que me lembro
e quando ela teve que levar minha irma no medico depois
do medico minha irma queria pipoca eu pedi pipoca doce e
minha irma salgada so que minha irma resolveu mudar de
ideia e pedir doce tambem nisso veio um ladrao e se grudou
no pescoço da minha mae na epoca eu nao sabia o que tava
acontesendo pensei que ele tava agredindo minha mae mas
ele tava era arrancando a corrente do pescoço dela fiquei
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