
Capítulo 13 
 
“Tomar aquela decisão não era nenhuma novidade para Martin, pois ele estava 
cada vez mais certo daquilo. Além disso, ao trabalhar para seu povo como 
pastor, Martin também realizaria um sonho de criança. 
Graças à sua belíssima voz, desde os 5 anos de idade Martin cantava no coro da 
igreja onde o reverendo King era pastor. Não era apenas afinado, possuía um 
timbre tão angelical que muitas pessoas iam ao culto só para ouvi-lo. Quando 
ele cantava, a arrecadação das doações aumentava sensivelmente, e, graças a 
isso, a igreja ajudava muitas crianças pobres a comprar o uniforme escolar,  
por exemplo. 
Mesmo sendo muito novo, Martin tinha noção deste poder, mas não se sentia 
completamente realizado apenas cantando. Ele ouvia admirado  o sermão do 
reverendo King e se extasiava com a eloquência e a capacidade de mobilizar as 
pessoas que seu pai possuía. 
- Um dia vou falar bonito que nem o papai – ele dizia para sua mãe. 
E esta oportunidade apareceu quando Martin foi escolhido entre todos os 
alunos do segundo grau para representar sua escola num concurso de oratória 
em Valdosta, no estado da Geórgia. 
A viagem começou num clima de festa, com os alunos liderados pela professora 
de oratória, a senhorita Sarah Grace Bradley, fazendo as habituais brincadeiras 
de adolescentes – nada grave, que merecesse uma observação mais séria. 
Porém, apesar de todo o seu empenho, Martin não conseguiu vencer o concurso 
e trazer o título para sua escola: ficou em segundo lugar e isso o chateou 
bastante. 
Ao voltar para casa, os alunos entraram no ônibus que os levaria de volta a 
Atlanta, espalhando-se pelos bancos vagos, e fora Martin, que se sentia 
frustrado por não ter vencido o concurso, os outros se misturaram entre os 
passageiros já instalados, sem muita cerimônia. Minutos depois, entraram 
outros passageiros no ônibus, a maioria brancos, e não havia lugar para sentar. 
Em casos assim, o normal em Atlanta era o motorista do ônibus se virar para 
trás e gritar para que os negros, jovens e velhos, cedessem os assentos para os 
brancos. 
- Atenção, pretos, desocupem o lugar para os brancos! – berrou grosseiramente. 
Os negros mais velhos levantaram, mas Martin e os outros alunos decidiram 
permanecer sentados, ignorando as ordens do motorista, que se enfureceu: 
- Escuta aqui, cambada! Além de pretos vocês são surdos? 
Martin tomou a liderança do grupo, e só com o olhar, sem dizer palavra, se 
comunicou com os colegas para que ninguém arredasse o pé. 
- Ah, seus pretos fedidos, não me façam chamar a polícia! – advertiu o motorista, 
fora de controle. 



O clima ficou pesado, alguns alunos sentiram-se ofendidos pela atitude do 
homem. Prevendo um possível conflito, a senhorita Bradley explicou aos alunos 
que o dever dela era evitar problemas, uma vez que era responsável por todos 
eles. Pediu, então, delicadamente, que se levantassem. 
Os colegas olharam para Martin: seu olhar era firme e sereno, mas demonstrava 
indignação. Ele observou tudo, em silêncio. 
- Vamos lá, negada! Arriba! – o motorista gracejou. 
Martin olhou pela janela, tentando não dar atenção à estupidez daquele homem 
sem classificação. Era hora de aplicar na prática os conhecimentos sobre o 
perdão que ouvira certo domingo na igreja: 
Quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos, sete vezes? 
Não. Deves perdoar até setenta vezes sete. 
Martin balançou a cabeça positivamente. Aos poucos, um a um, os rapazes 
foram se levantando. E permaneceram em pé durante o caminho de volta para 
Atlanta: por 144 km. 
A senhorita Bradley agradeceu a Martin e disse: 
- Realmente, isso não é justo. Mas o que eu poderia ter feito? 
Martin passou a viagem meditando: tudo bem que ela não poderia ter feito 
nada, mas...o que ele poderia fazer? ” 
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