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Nariz sem dono

LUCAS ACORDOU E FOI VERIFICAR no espelho do banheiro de sua 

suíte como estava a espinha que tentara tratar com pasta de 

dente na noite anterior. Era um dia importante, dia da Olim-

píada de Matemática, e tudo tinha de ocorrer conforme o pla-

nejado. Para sua surpresa, não havia sinal da espinha, mas 

também observou que não só a espinha tinha sumido... 

Você vai conhecer um pouco da história de Lucas, ga-

roto de família rica, morador de um bairro nobre da cidade, 

sobrinho da diretora do colégio, popular, entre tantos outros 

privilégios. A narradora nos conta um fato extraordinário que 

aconteceu com ele e culminou em discussões com a tia, ida à 

delegacia, menosprezo da garota mais bonita e rica do colégio 

e procedimentos estéticos.

Nas próximas páginas você fará parte do universo de 

Clara, Zizo, Lucas, Florinha e... Nariz! Você leu certo: Nariz, um 

personagem bem diferente — não só por ter como nome a par-

te do corpo — e que encantou a galera, exceto Lucas.
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1. Achado não é arrancado

TÁ CERTO QUE LÁ NO COLÉGIO ninguém se espantava com mais 

nada. Porém, naquele dia, aconteceu um fato extraordinaria-

mente estranho. Muita coisa nojenta já tinha aparecido nos 

lanches da cantina. Pedaços de plástico, gosto de detergente, 

uma ou outra mosca já nem surpreendiam mais. Quando apa-

receu uma unha no pão de queijo da Florinha, a galera ainda 

protestou, mas a diretoria respondeu que a lanchonete era ter-

ceirizada. Disseram que unha no lanche é como raio e prome-

teram que outra jamais cairia no mesmo lugar. 

Como no Ensino Médio trazer comida de casa é parecido 

com levar lancheira, quase todo mundo continuou comendo 

na cantina. Menos as meninas, que viviam de regime. Estas 

costumavam trazer de casa ovo cozido. Meu irmão diz que não 

tem nada mais triste do que chegar perto de uma mina e sentir 

aquele cheiro de ovo guardado. Elas têm mania de encontrar 

pneus em mil partes do corpo. Estão sempre de regime, e de 

regime sentem tanta saudade de comer o que gostam que o 

P5_MERC20_VAGALUME_PONHA-SE NO SEU LUGAR_MIOLO_001a072.indd   11 8/3/20   4:59 PM



12  Ana Pacheco

resultado é bizarro: basta furar um dia a dieta para engordar 

muito mais do que se comessem normalmente uma semana 

inteira. Falando sério! 

Só de lembrar do cheiro de ovo cozido embrulhado em 

papel-alumínio, meu irmão desistia de beijar qualquer uma 

das meninas. Mas, se elas soubessem certas coisas que eu sei, 

talvez a recíproca fosse verdadeira. 

Enfim, voltando à famigerada cantina e ao fato extraor-

dinariamente estranho, foi o seguinte: 

Naquela manhã, meu irmão tinha acordado atrasado. 

Desisti de esperar por ele, porque depois das 7 horas o ônibus 

de mora 40 minutos para passar. Só no banheiro o meu irmão 

gasta uns 15 minutos, mais 10 pra escolher a roupa, 12 para se 

vestir, 13 para se olhar no espelho, pronto, 40 minutos esperan-

do o ônibus, primeira e segunda aulas perdidas. A gente já ti-

nha quase estourado em faltas e eu não estava nem um pouco 

a fim de repetir o 9º ano. Queria entrar logo no Ensino Médio 

e parar de ser tratada como a irmãzinha do Zizo. Pra começar, 

decidi não ficar mais esperando o cara pra tudo e fui sozinha 

pro colégio. 

Dito e feito: ele chegou tão atrasado que nem deu pra en-

trar na segunda aula. Com o estômago nas costas — porque, por 

incrível que pareça, ele saiu correndo de casa, sem tomar café da 

manhã —, foi até a cantina e pediu um chocolate quente e dois 

pães de queijo. Depois de engolir o chocolate e queimar toda a 

língua, o Zizo tomou o cuidado de cortar os pães de queijo ao 

meio para o vapor sair — isso pelo menos ele tinha aprendido. 
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Foi então que notou uma massa esbranquiçada, parecida com 

uma grande lesma. Tentou encostar a ponta dos dedos nela pra 

ver se a coisa reagia. Que nojo! Achou que seria melhor com a 

ajuda de um palito, então foi cutucando a coisa, sentiu que era 

um pouco mais consistente do que o pão de queijo, viu que sol-

tava vapor e parecia estar viva! Viva?  

— ECA! — Disse em voz baixa, engolindo um grito. 

A curiosidade matou o gato. Zizo respirou fundo e enfiou 

os dedos naquela maçaroca de comida e... nariz! 

— Um nariz? — Esfregou os olhos para limpar a poeira 

do sono. Em seguida, pescou com um palito a lesmona que foi 

saindo inteira de dentro do pão de queijo. — Um nariz! — Ele 

gritou para dentro, como se tivesse alguma culpa. — Um nariz! 

Só posso estar sonhando.

Todos os colegas estavam em aula, então o Zizo teve um 

tempinho pra pensar e concluir que era melhor não espalhar 

a história. Acontece que o nariz ainda por cima não parecia 

desconhecido e de repente ele lembrou: tratava-se do nariz do 

Lucas, exatamente, o nariz do Lucas, seu arqui-inimigo desde o 

8º ano. Se não fosse miragem e o Lucas aparecesse por aí sem 

nariz, com certeza iriam dizer que ele tinha alguma coisa a ver 

com aquilo. 

O Lucas vivia tirando sarro da nova mania do Zizo de ir pra 

academia malhar, e o Zizo, com razão, dizia pra ele não meter 

o nariz onde não tinha sido chamado. O meu irmão é um cara 

muito na dele, sossegado mesmo, e detesta que as pessoas opi-

nem sobre a sua vida. Mas, às vezes, até parecia que o Lucas, no 
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