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A Wilton Azevedo, especialmente!
A Gilbertto Prado, Chico 
Marinho, Álvaro Andrade Garcia, 
Lucas Junqueira, Rafael Duarte, 
Vinícius Rutes Henning.

***

Todo o meu agradecimento a 
minha companheira e esposa 
amada, minha Bela!





Reúno aqui, em ordem cronológica, meus escritos que, 
desde 1994, foram utilizados em criações digitais. A imensa 
maioria deles é composta por poemas em versos, embora 
apareça, aqui e ali, algo em prosa. Minha intenção é que 
possam funcionar separadamente da ambiência digital para 
que foram criados, o que explica a necessidade que tive de 
pôr, em alguns casos, títulos que não apareciam na situação 
original. Também poderia ter feito curtas descrições de 
como foi concebida ou realizada cada criação digital, mas 
isso signifi caria reduzir a autonomia que pretendo dar a esses 
escritos. Fica aí, portanto, eliminado um dos dois principais 
sustentáculos que tinham no nascedouro, deixando apenas 
a armação verbal da literatura como ponto de apoio para os 
leitores deste livro. Nunca poderia dizer o sufi ciente de meus 
companheiros nestas empreitadas digitais, desde o primeiro, 
Gilbertto Prado, ao mais assíduo, Wilton Azevedo (cuja falta 
nunca será sufi cientemente lamentada por todos nós), sem 
deixar de mencionar a imensa fraternidade criadora que 
tenho com Chico Marinho, Álvaro Andrade Garcia e Lucas 
Junqueira, além dos mais recentes Rafael Duarte e Vinícius 
Rutes.

A eles todos — e especialmente a Wilton — dedico este 
livro!

A que vem este livro



Esta apresentação será mais breve do que merece o metafórico e múltiplo 
“Minhas digitais”, do professor e inspirado escritor Alckmar Luiz dos 
Santos. 
Eu já tive oportunidade de fazer uma analogia a ele, ao ler a primeira 
versão deste livro, admirado da sua capacidade de observador sagaz das 
miudezas cotidianas, traçando um paralelo entre a sua composição textual 
e o trabalho manual das antigas fábricas de vidro. Eu dizia: “Sabe qual 
imagem me vem à mente, ao ler seus poemas? A daquele soprador de 
vidro quente, que vai torcendo e retorcendo o material fundido, antes que 
ganhe solidez pelo resfriamento, e vira e mexe de tal maneira que vamos 
percebendo forma e mensagem ao mesmo tempo”. Não mudei de ideia. O 
trato de Alckmar com a palavra é de um espantoso talento, inclusive pelo 
uso de hipertextualidade, rompendo com a leitura tradicional e trazendo 
elementos não-palavras que a linguagem e a disposição formal criativa 
evocam.

Na excepcional qualidade desta literatura poética, comparecem tempo, 
espaço, forma e um apanhado de remissões da produção erudita e popular 
de vários países e momentos da História, dezenas de focos de cultura. 
Os textos deste livro têm algo do contexto sociológico preconizado por 
Antonio Candido como elemento funcional da literatura, e têm algo de 
Todorov, da ilusão, do maravilhoso, do fantástico, mas Alckmar também 
sabe subvertê-los. 

O tempo é fluido e de certo modo memorial, mas o conteúdo refere, 
em tudo, ao hoje e ao agora. O espaço é o mundo – inclusive o que a 
alma exterior observa. Na forma, apenas como exemplo, é agradável o 
delicado trato com os sibilantes, os fricativos e os rascantes, trazendo um 
efeito onomatopaico que remete ao “Rumor da Língua”, de Barthes, que 
nos lembra que não interessa a decifração, porque a cereja da leitura é o 

Sopro de vida 



estranhamento – embora tudo passe pelo racional do artesão da palavra, 
do soprador meticuloso do vidro incandescente.

Do ponto de vista da literatura enquanto produto do arranjo linguístico, 
Alckmar trabalha com arrumações e desarrumações de calculada felicidade. 
Não resisto a citar um breve poema espirituoso: “Na madrugada, os cães 
tomam a ciutat vella; os banqueiros, de dia, é que, por ela, velam!”

Espírito é matéria presente ao longo de todo o livro. Crítico, amoroso, 
antecipatório, melancólico, às vezes. No capítulo em que aborda os 
movimentos de grupos humanos pelo mundo, tangidos por crueldades 
de homens e de deuses que homens ergueram, vemos entranhas, tripas, 
escarros, fluidos, sangue, urros, lamentos, medos, perdas, desespero, ira e 
morte. Tudo muito humano. Demasiadamente humano.  

Ah!, no Haiti, os deuses são parentes
nossos: são muito próximos, estão
sempre por perto, ficam sempre à mão,
até quando atormentam os doentes.

Os deuses, no Haiti, mostram os dentes:
por um nada, mastigam um coração
e vêm desbaratar toda a nação...
Nunca vai entendê-los, mais que tentes!

Alckmar Santos chama uma das partes deste livro, “Restos”. Eu chamaria 
o livro inteiro de “Somas”.  

Joaquim Maria Botelho, jornalista e escritor
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9. RESTOS, 
ou 
Dicionário de 
memórias minhas
2015
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O que há, então, de novo
sob esse Sol?
O supetão, o esforço
Falhado! Estorvo:
moinho sem mó,
dado sem número na face!...
Já se passaram
tantos anos, tantos anos ficaram
atrás de mim
e agora, assim, sem paz,
como pode que eu queira,
por toda lei,
achar o que não tenho
e nem mais sei
se lembro
se o tive,
sou o que não será daqui a pouco,
louco instalado na Razão,
sou água querendo subir declive,
porteira que o vento abre e fecha,
fecha e abre, sem que o mundo mesmo acabe!,
mecha sem fogo
que é,
flecha sem voo, 
até!

1

[Na fazenda do meu avô, as porteiras, eu 
pensava nelas, envergonhado, sem dizer a 
ninguém, como entradas franqueadas a uma 
imagem que havia visto num cromo que, 
durante muito tempo, guardei em minha 
gaveta, numa caixa de camisa Volta ao 
Mundo, junto com outras quinquilharias...]
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2

Enquanto eu durmo
ou tento,
como último recurso,
os cães, em face ao imenso
silêncio hostil da noite,
ensaiam um ardil,
o disfarçar o medo com latidos!,
não o medo ancestral dos tempos idos,
ou o sinal dos tormentos que hão de vir
por certo,
mas o terror, o frenesi
de que o Tempo já suma...
a dor do céu deserto
e apagado, sem mais estrela alguma!
E o desespero é tanto,
o deles!,
que eu desperte e não veja ponto branco
a levitar no céu!,
apenas esse escuro meu
que me toma já todo, da alma às peles!,
que eles buscam pintar o arco celeste
com seus uivos e gritos, melodia
que, bem aos poucos, pingos
claros espalha e o fim do mundo adia,
e então o espaço se povoa
(agora eu sinto!)
já desse ruído lancinante
e à-toa,
e eu posso, enfim, diante
de mim,
levantar-me da cama,
retomar essa vida em que ninguém,
que eu saiba, enfim me ama
(assim como eu também!)...
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[Numa noite quente e escura, era lua-nova, 
de Carnaval, ou seria no frio de época de 
festa junina, também de lua-nova, uma 
estrela cadente riscou o céu como a mecha 
de um lampião que fosse lançada de morro 
a outro...]
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3

Os alto-falantes berrando:
 Mas este coração se cala e quando
 A vida vem bater à porta, assim
 Como fácil já fosse, algum festim
 Fosse, e a alegria, em mim, pusesse mando...

Vassouras...
 Eu deixo que se vão todas as horas,
 Que meu corpo se feche em si, bem mudo,
 Esperando que, ao nada, chegue tudo,
	 Sem	mais	dificuldades,	sem	demoras!

Bons limpa-vidros...
 Há que aprender, então, dessas vidraças,
	 A	transparência	esconsa	e	envergonhada!
	 Coração	meu!,	só	guarde	em	si	um	nada,
	 Deixe	que	passe	a	dor,	que	a	vida	passa!

Picolés deliciosos...
 E	esse	íntimo	meu,	que	nunca	se	lambuza!...
 Saudade que me dá, de um tempo nunca havido:
	 O	fio	grudento,	doce	e,	da	boca,	escorrido,
	 Me	limpava	de	tudo	o	que	a	alma	me	acusa!

Pamonhas...
 E eu que passei a vida bem sabendo
 Que o meu lado de fora, sempre torto
 Nunca é que chegaria a algum bom porto,
	 Que	eu	era	assim	canhestro	já	por	dentro!
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10. 
LIBERDADE
2013
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Sua voz, lá de longe,
Vem, luz, e o dia também
Se abre e não se esconde!

Sua voz tão perfeita
E clara é, sim!, joia rara...
E a manhã se enfeita!

Essa voz tão terna:
Garoa fresca, tão boa...
Sempre primavera!

Saudade me invade...
Chorão que me toma a mão
e me leva... e é tarde!...

A beleza tua
cala os grilos e se espalha...
e floresce a Lua.

Na sua voz, um riso:
cigarra que, à manhã clara,
ensina o infinito.
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A delicadeza...
poente sol do oriente
traduz só beleza.

Migalha do dia,
Sua cor sei bem de cor:
a brisa a vestia!

Gosto de absinto
no ar... luz nova, onda do mar
em teu corpo sinto.

Néctar escorrendo
ao Sol, sua face só
o vê, se indo, imenso…
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11. A DERRUBADA 
DO SARRIÀ
(EPOPEIA LUDOPÉDICA)
2014
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PLAÇA DE SANT JAUME
Barcelona!, Barcelona!,
que fazes p’ra que te acalmes?!
De nada mais mesmo és dona,
nem da Plaça de Sant Jaume... 

CARRER DE PAU GARGALLO 
Barcelona!, Barcelona!,
distribuis prazeres, vícios:
paramentas a tua cona,
nunca te fazes difícil! 

CARRER DE ROSSELLÓ 
Em baile do Mojito Club,
no passo-doble não se ilude
quem sabe que a dama suspira
nunca de amor... só tédio ou ira! 

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 
Na madrugada, os cães tomam a ciutat vella;
os banqueiros, de dia, é que, por ela, velam! 

RAMBLA 
Na Rambla, tão aberta e ampla,
um louco desenha seus passos
em silêncio, e ninguém reclama!... 

EPIGRAMAS DE BARCELONA



.18

VIA LAIETANA 
Aos gritos, Com estàs?, os jovens se saúdam,
sem saber bem que estão apenas adiando
o que tanto se evita... aonde todos rumam. 

CARRER DEL CORREU VELL 
Na janela, a mulher solteira já contava,
nos passos de um passante, os anos seus de vida
e depois, maldizia, assim, com essa voz cava,
as chances que lá atrás, azar!, foram perdidas! 

PLAÇA REIAL 
Eis o homenzinho feio agarrado a sua bela!
Jordi, ele crê poder assim se embelezar,
tal o músico ruim que se junta à orquestra
e apenas faz menção, sem que chegue a tocar!
 

PLAÇA DE LES DRASSANES 
Vão e vêm, essas ondas, nos molhes... 
Cada dia, também, cresce e encolhe
o atracar dos navios ao cais!
Não parece a você que isso traz,
de imediato, essa imagem de nós?!
Tristes já e, talvez, logo após,
muito alegres seguimos adiante!
O futuro se mostra distante;
o passado não sabe de si,
já acabou, já passou, frenesi
é o que deixa a nós todos,é a espuma
do motor desses barcos: nenhuma
ligação têm com as águas do mar
(se esvanece, se alguém vai pegar)!
O que vale é o instante preciso
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em que estamos no porto, e o destino
é distante, tão longe ele é,
que o que importa é o mover da maré,
‘té que um dia, vem Deus, nos escolhe! 

CARRER DE SARDENYA 
Sagrada Família não é ato
compungido de contrição,
sobretudo é acinte, de fato:
o homem, ousado, metendo a mão,
pondo beleza na Criação!

CARRER DE L’ATLÀNTIDA 
Na Barceloneta, um som de piano,
quase imperceptível, vem e agita
as ruas: é como elas choram e gritam
a saudade que sentem do oceano... 

PLAÇA DEL PORTAL LA PAU 
Joan, Joan, toda coragem 
mesmo é temor encurralado!
Colombo fez a sua viagem
— todos contam sempre esse fato —,
o que ninguém nunca narrou
é como, na ausência de vento,
moveu as naus seu sentimento
insuportável de pavor! 

JARDINS DEL MESTRE BALCELLS 
Nos canteiros enregelados,
umas flores, teimosamente,
contestam o inverno: são cravos…
mas são frágeis... por mais que tentem
não duram mais que breve pausa!
Assim é nossa vida, Laura!
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PASSEIG DE CALVELL 
É o amor tirano ou inocente, Estel?!
Vê este mar, suas águas mal fazem força
em ser o que são, pouco importa o céu
que paira sobre elas, vêm sempre em ondas
agora se entrega a todos os ventos,
e o que era, então, paz, se dá como intenso! 

PLA DE LA SEU 
Na Catedral, os muros altos,
quietamente, são aplausos
com que, assim, Deus nos cumprimenta!
À gravidade, Ele encomenda
nunca torcer, nem derrubar
o que se fez pregado ao ar! 

PLAÇA DE CATALUNYA 
Barcelona, Barcelona!,
que fazes já com tua alma?!
Exibida em ruas, praças,
sem medo, pudor, vergonha,
por que pô-la em tanta roupa
só para que a acolha Europa?! 

PASSEIG DE GRÀCIA 
À esquina, o instrumentista tão mofino
desafina, sim, Andreu, tanto quanto,
ontem, desafinaste, e teu espanto
era risível, o ver que o teu violino
já não tinha o seu arco muito teso!
O surpreendente era estares surpreso:
com a tua idade em cima dela, tua esposa
já nada mais espera e já nem ousa! 
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JARDINS DEL DOCTOR ROIG I RAVENTÓS 
Chamo-te Beatriu, não tenho melhor!
Ontem, então, Beatriu, passaste por mim
e, do nada, assim, veio-me esse amor…
Só naquele instante, veio e foi-se enfim,
teve a eternidade humana, que é efêmera:
se inventa infinita, ‘inda que pequena! 

CARRER DELS ESCUDELLERS 
O amor resiste mesmo a nosso mando!,
muito cedo talvez nos iludimos
que podemos lhe impor nosso domínio,
mas eis que, bem depressa, ele, o seu manto
estende e nos enreda já e sempre!
Mas eis que, docemente, nos curvamos
a seus almejos! Nada mais estranho
que o lutar vencidos em que nos prende. 

PASSEIG MARÍTIM BARCELONETA 
Quanto cabe de sonho,
nas ruas, nas calçadas
que, com você, percorro?!
O amor, na mão que afaga,
quanto dele, no rosto
seu fica, quanto escapa,
põe luz no Mundo todo?!
O amor que nos ampara
e consola, é consolo
que põe leveza e graça,
por certo, em qualquer outro;
é íntimo e escancara,
de todos e só nosso,
é o que explica a cilada
de sermos dois e, logo,
a inteira espécie humana! 
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PAREDES
De cimento as vestia,
de chapisco as ornava,
mal começava o dia,
o pedreiro, na escada,
seus instrumentos duros
punha a serviço, e quase,
então, imaginava-se
amante, e muito apuro,
com os gestos, construía:
paredes eram a pele
da amada; dela vinha
a superfície leve
e essa tez, sua clareza,
a imensidão aberta
como fossem seus braços
muito desmesurados...
E como fosse abraço,
aos poucos, sutilmente,
é que ele foi à frente
e o círculo fechado
do estádio, assim, compôs
e, vendo a obra concluída,
percebeu que o amor
era agora ferida
já bem cicatrizada,
era muita imponência
sem emoção, sem alma,
sem mais cor... só ideia!
A alma nossa sonhava com a durez,

O ESTÁDIO DE SARRIÀ
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com a eternidade inteira ela sonhava!...
Feitas de cal e canto, numa nava,
em campo aberto, assim, como um arnês,

acolhíamos todos, toda vez,
fechadas, mas abertas: só escravas,
a quem pudor se impõe, feito uma capa
que cobre a intimidade sem esconder!...

Bem altas e altaneiras, quase o céu
Parecia gritar: Não	se	ergam	mais!
Se se encostam a mim, eis um labéu

Que apanho e não será, então, jamais
possível de apagar, marca indelével
ou	cicatriz	que	nem	com	o	tempo	sai!

Foram chegando assim, do nada,
sorrateiros, daqui e de lá,
por avenida, rua, estrada,
pela Avinguda de Sarrià
(era a manhã bem avançada),
Carrer de Bori i Fontestà
(veio tudo que se permite) e
pela Ronda General Mitre...

Se o nome do diabo é legião
(mal se diz um, se esconde em outro)
é porque, assim, não há chamá-lo!
De muitos jeitos, muitos rostos,
ele se esconde em multidão.
Naquele dia, o Sol disposto
a bem mostrar tudo que havia,
com sua luz, com o seu fogo,
já acendia toda pessoa:
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vendedores de qualquer loto,
que, entre grito e tosse apregoam
que a sorte só abandona os mortos;
jornaleiros, feirantes, moças
da rua se cruzam, olham torto;
carros e mais carros barulham
buzina aguda e motor rouco;
algum desavisado avança
o sinal, e quase que é morto
por moto que passa e não vê...
Mas todos bem sentem esse sopro
que, antes do som, já se anuncia
no peso que o ar (súbito e morno)
ganha e quase sufoca o entorno.

Ali já vem, então, enfim,
a tropa inteira de engrenagens:
Maxion, Caterpillar, Komatsu,
Atlascopco, Yale, Case
e mais alguns com muitos nomes,
mas nome é só: celeridade.
Parece a pressa ser vergonha
que eles têm do que mesmo sabem
que vão fazer. Não por acaso
é que se juntam no arrabalde
chamado Carrer de Can Ràbia,
(Casa da Raiva, ou isso quase,
que é bem o que as máquinas sentem,
mais, desprezo pelo que é grande).

As muralhas, só com olhar,
não se abalam (por que o fariam?).
Imensas são, imensas seguem:
por que viria, assim, desdita
ou ameaça de bugigangas?
Mais que busquem, não veem ali a
mínima chance de um perigo:
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máquinas tais, nem mesmo a tinta
desses muros poria abaixo,
nem seu cimento arranharia.
Se têm muitos nomes, é à toa,
Não há Demônio que, com elas, possa!

É que as paredes não notaram
que, ontem, na noite mais escura,
as devassaram alguns homens.
E entraram como quem sussurra
só sutilezas e elogios
aos ouvidos, com que seduzam
a inexperiência de meninas.
As paredes, em sua altura,
não quiseram nem perceber
as intenções desses figuras
(pois bom não é, o que assim faz).
E como quem põe grande dúvida
num fraco amor e já o extingue,
foram deixando, como juras,
dentro delas (mas juras falsas
de amor infiel), largando algumas
coisas aqui, ali, encobertas,
enfiadas nas entranhas, uma
a uma, com cuidado, e extremo!,
com seu disfarce, por que sumam
da sensação que têm as paredes.

Então, bem no fim da manhã,
olhando a tudo com desprezo
ainda, as paredes sentiram
o ardor, aos poucos, virar medo,
e o medo, rápido, tremor,
e o tremor, vindo lá de dentro
(de dentro das próprias entranhas),
era feito um corpo rebelo
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que ataca a si próprio, se mata,
pois veio a perder-se o respeito
(as explosões, puseram abaixo
as suas almas, mais seu tempo!).

Ao final, então, dessa história,
um véu, tão branco, quanto imenso,
cobriu as paredes, mas noivas
não podiam ser! Que silêncio
tão triste, absurdo e funéreo
não é propício a casamento!
E agora, escombros diminutos
eram aquelas que, no começo,
bem se impunham à vista de todos
(só saudade, agora, dos jogos!).
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LINHAS DO CAMPO
A linha reta sonha,
mas é com o viso curvo
e o estabanado rumo
que sempre tem a bola!
Esta só dá a impressão
de ficar confinada
pelos traços da cal,
mas é bela artimanha,
por isso, no desenho
que se quis, na figura,
nada esconde esse intento
de fazer quadratura
em um círculo. Claro!,
ao desenhar as retas
do campo, em vez de régua,
lançou mão do compasso.
E foi traçando as linhas
sem olhar para adiante:
com a imagem da amante,
é que ele vem e ensina
como deixar tão tesos
os riscos, bem marcados,
mas mostrando os desejos
e as curvas com os arcos
do corpo tão amado
daquela que não está,
mas não sai do seu lado
(e vai vergando a cal)!

Não somos linhas, mas pauta de música,
se nos calamos, é pelo espetáculo!
Nossa presença, de fato, é um salmo
com que acalmar a platéia. E a labuta
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nossa é somente a mudez assim dura!
Então quem fala?! Quem pode, no palco,
até mostrar-se exibido em seus saltos,
em suas corridas, que entoa aleluias

com os pés, que afaga a assistência com golpes
de sortilégios e espantos?! É aquele
que, se ele soa ou solfeja, é que soube

que essa prisão mesmo é nada, é bem leve e
tem a grandeza de quem já se esconde,
então, a si, p’ra que o outro revele-se.

Dentro é de nós que tudo cabe
e coube sempre: a mais aguda
dor (bola batendo na trave;
o estupor da derrota; chuva
e chuva em torrente e o adiamento
da vida; o apupo ao velho ídolo
transformado em anjo caído;
o chute torto; o esforço intenso
que dá em nada e a nada leva),
o imenso prazer (essa guerra
em paz consigo; algum vilão
em herói converso; a final
vencida afinal; e os aplausos
calando os gritos, palmo a palmo,
dominando o público; o ardor
chegando aos pés do jogador!)

Daí que nos habituamos
a só o dentro ver, o olhar
fixo a tudo que está no campo,
indiferente, ou quase, ao mar
de gente agitada, intranquila,
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sentindo-se sempre feroz
(feito inimigos em família,
que não sabem ficar a sós).
O todo disso era espetáculo
a que nós dávamos moldura,
como se fosse tudo um quadro
desses construídos com suma
perícia, a ele é que envolvíamos
em nossos finos braços, brancos
de cal, mas solenes, enquanto
perdurava a disputa. E, ao fim, ao
cabo, quando era findo o prélio,
quando os astros, tão distraídos,
passavam sobre nós, velhos
rabiscos virávamos, ínfimos,
sem mais função que pôr-se à espera
de nada (arremedo de mães
inférteis, que geram apenas
vazio, frustração, vexame). 

Mas hoje, inesperadamente,
parece o espetáculo, nisso,
ter mudado seu ambiente:
não é mais por nós acolhido,
nem por nós é mais abraçado!
Há cores, sim; estouros, há-os;
mas são de outro feitio, então!
Nos circundam de fúria e som,
nos tonteiam de pó, tremor
trazem, mas com o pior pavor
(aquele que despista e é mudo,
finge ser nada, mas é tudo!).

Com alguns quilos de explosivo
e uma triste sabedoria,
pôs-se abaixo o que era infinito!...
Rezem por nós ave-marias!
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ARQUIBANCADAS
Como as palmeiras crescem...
para o alto, mas tortas
pelo vento, que, leve,
aos poucos, vem e mostra
a elas a conversa
entre o que é duro e o flébil,
charla de céu com terra,
assim um riso sério
ou assisada troça...
É como são os assentos,
que vão buscando o vento:
mas sem que mesmo possam
algum dia, tocar
no alto, parados no ar.
Magicamente alçadas
nossas arquibancadas,
seus dorsos concebidos
com o rigor do cimento
ou conchas como abrigos
protegidos do tempo
por um teto chinfrim,
elas vão, vão subindo,
esperando que o círculo
seu se termine enfim.
E enfim já construídas,
podem fingir maciez
que não têm: é sua vida
imitando quem as fez! 
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Assim como um ventre, somos... pejado
Para isso fomos feitas: apenas

não se sabe bem de quê: se do jogo
dar esse tão pouco nosso, o aconchego

abaixo, ou da gente toda, que logo
a quem chega só e volta mais cedo

chega e logo vai embora do estádio.
ou mais tarde! Mãe, talvez... De certeza

É que a tudo isso damos amparo,
o fito de ser um ventre, que aceita

como a mãe que aceita sempre os arroubos
qualquer um que venha, sempre acolhendo,

dos filhos e acolhe algum lucro ou logro
não importa a cor ou a dor, e assim mesmo

que seja, não importa (o amor fala alto)!
ofertando a eles vida tão plena

E digam-me como, digam!, negar
de som e de fúria (a voz da plateia

que todo tremor que, agora, sentimos
e o alvoroço tenso e fero do jogo,

(que vem não se sabe de onde, pelo ar,
tudo concorrendo em ruído, e a matéria

pelo chão, começa após que esse hino
seja então entregue a sanha e a arroubo

e essas vozes calem) seja o pulsar
que nos faz tremer... sentimos, na certa,

do coração forte desses meninos!...
coração de um filho ecoando com gosto)!
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Aos ventos das vozes de dentro
estávamos acostumadas;
quando nos sacudiam a alma,
dizíamos: É apenas vento!
Ou então: São os pés das gentes,
que, inquietos e sábios, pressentem
o que virá no jogo. E assim
se ficava à espera do fim
e, aos poucos, com todos saindo,
viesse fim de tarde ou bem noite,
tudo se tornava, então, íntimo:
afinal, a algazarra foi-se;
no chão, alguns papéis ficavam,
andrajos que mal nos vestiam;
aqui e ali, restos ainda
de suor e comida estragada;
às vezes, o ronco de um ébrio
fazia sua ronda do estádio,
como um eco de antigos prélios
até ser expulso com escárnio...
Só então, finalmente, um sono
recheado de imagens de jogo
vinha nos dar algum descanso,
que durava um dia, se tanto!

Hoje, de manhã, há alarido,
mas não é a paixão usual!
Subindo degrau a degrau,
o que era ruído tão mínimo
depressa chegou a atroada.
E de fora, ela vem, de fora;
no que vemos, dentro, não há nada
(tudo acontece pelas costas!).
Por isso, então, nossas entranhas,
sentiram coceira tamanha
à noite! Vozes abafadas
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usando u’a língua sem palavras
repetiam uma mesma história
que, sem saber, já se sabia:
um dia depois do outro dia
é trama que sempre vigora,
até que chegue esse momento
em que explode a teia do tempo
(futuro, se havia não há;
presente, se houve algum, não há mais).

Agora é fragor tão intenso
que se diria haver de novo
estupendo e inédito jogo,
não fora esse estranho desenho
em que vai-se abrindo o cimento,
em que vão caindo, aos pedaços,
as vigas e apoios, doendo
de ver como ficou o estádio!
Que a todos nós agora cobre
silêncio de sino sem dobres,
e uma capa cinza sufoca
(daqui nunca mais nada brota!).
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GRAMADO
Vida é subterrânea,
sim, vem lá das entranhas
da terra, quando menos
se espera, seu engenho
arquiteta esse nada
que logo vira um pouco
que, em seguida, dá as caras,
se mostra como brotos
lançando suas folhas
ao ar. E então o verde
se espalha e se intromete
feito promessa à toa.
É mesmo como os sonhos,
que nascem e esquecidos
se tornam logo todos,
assim se dá o destino
da grama: é que ela nasce
frágil e depois faz-se
forte, para ser alvo,
a seguir, de maus-tratos
de todo tipo e jeito:
sob os pés do goleiro,
vira barro e já some;
no mais, sofre essa enorme
violência (como nós,
mal se acostuma à vida,
lhe cortam o que mal tinha,
e tudo volta ao pó!).

Quantas estrelas no céu aparecem,
se é noite clara, e nenhuma outra luz
mais se intromete, já pondo um capuz
para esconder resplendor assim leve?!
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Claro!, incontáveis bem são! Não se mede
tão facilmente o infinito, isso cruz
seria então a que não se faz jus,
uma corvéia que nunca esmaece!

Nós, ao contrário, bem quando o clarão
do dia irrompe na noite, o infinito
nosso exibimos, altivas, com tanto

esmero e tal insistência, que o grito
do povo cala-se, quase, de espanto,
quando se vê tão pequeno, tão ínfimo!

Éramos muitas, tantas éramos,
que nada, nunca, nos faria
dano. E essa insistente ousadia
era o caminho dos mais certos
com que arrostar a dor e a pena
que, sobre nós, a multidão
rugia, ameaçadora, apenas
tudo iniciava, e pés e mãos
tentavam se fazer rivais
do que éramos. Mas, quanto mais
se multiplicavam, bem pouco
faziam frente a nós (seu coro
enchia a atmosfera toda,
mas nós, pequenas e infinitas,
não conhecíamos desdita!).
Éramos como aquelas hordas
de Alexandre erguendo seus chuços,
brandindo os gládios sem temor,
sorrindo do perigo agudo
a que o jogo quer nos expor!
Por vezes, mesmo, como as hostes
cegas e irresistíveis de Átila,
nem nos incomodavam vaias
(que, essas, contra nós, nada podem!).
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E assim ficamos e seguimos
assim, até que um imprevisto,
nesta manhã, se tenha armado
contra nós, ou talvez o fado
é quem tenha, enfim, decidido
que era demasiada arrogância,
essa nossa: É	soar	o	sino!
Tocar	agonias!	Não	adianta
tanta	vaidade!	Não	há	tesouro
que	se	amealhe	para	sempre!
E isso proferindo, o inclemente
acaso nos jogou em outro
caminho, nos vestiu de pó,
de pedras nos cobriu, sem voz
nos deixou diante da ameaça
dos restos das arquibancadas.
De trilhos sem lei nos riscaram,
compondo, agora, algaravias
com os pés que passam e rabiscam
garatujas sem fé nem cara,
mais e mais, umas sobre as outras,
até que de nós a intenção
de verde sobre só (se tanto!),
até que coisa alguma mova,
então, e a paisagem é deserta:
nada mesmo é que mais não há...
Mas a desforra nossa chega:
Jardins del Camp de Sarrià,
aí vai refolhar, enfim,
o que pisado foi, destruído
estava (pois que era butim
sem valor, resgate indevido,
mas eis, agora, que renasce
em verde e novo broto faz-se...
terra nua mais não haverá:
Jardins del Camp de Sarrià).
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TRAVES

Ah!, vida, ah!, vida minha,
que, sempre, algo me ensina:
aqui, esse equilíbrio
imposto, assim um fio
precário de navalha,
o poste atravessado
sobre outros dois de lado,
firmes, não se atrapalham
com nada (ventania
nem bonança, ou injúrias,
prisão, mesmo alforria),
é afinco que perdura,
indiferente a sol
ou chuva, até ao maior
dos abalos — o tento
mais árduo, quando o tempo
já se acabava —; ali,
esse tecer paciente
de luz e linha sempre,
a trama mais sutil
que a gente mais aprende,
quanto menos se pensa:
não é tarefa imensa,
basta seguir em frente,
alinhavando nó
a vazio e certeza
nunca é que se tem (só
ver a rede, a sua proeza!).

“Sê como sândalo”, assim se escrevia
num desses quadros que a avó pendurava
na sala, à vista de todos e, brava,
sempre exigia o privar-se da ira.
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E mesmo quando, em algum desses dias,
em que a paciência virava, então, raiva,
a lei impunha o perfume — a fragrância
bem aspergida na mão que batia.

Tudo se aprende com quem já nos faz:
esse	acolher	assim	dócil	dos	golpes,
esse	doar-se	obediente	e	eficaz,

é nosso modo de ser, que nos move
a	ser	cordatas,	hostis	não,	jamais!
(o	que	aqui	entra,	é	abraçado	e	não	foge!).

Mas vento nenhum nos movia,
talvez, apenas, o bem pouco
que, de quando em quando, no jogo,
resultava da gritaria,
de um lado, em comunhão perfeita
com o silêncio que, do outro lado,
fendia o ar, feito baioneta
tentando calar todo brado
com que provocavam o inimigo.
E sempre assim é que tem sido,
dia após dia, mês depois
de mês, como são dois e dois
fazendo quatro, essa certeza
era nossa, bem nossa mesmo
ela era: se ia escrevendo
nossa sina com linha tesa
nas mãos das Parcas. Mas, agora,
vindo esse vento inusual,
pelo chão vindo, não de bola
chutada e digna de jornal,
nem de furiosa tempestade
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com que o espetáculo se abate,
nada do que era costumeiro,
nem mesmo estava o estádio cheio
(ao contrário, todo vazio
é que estava, ao menos por dentro,
já que, lá fora, um movimento
incerto cresceu feito rio
e quebrou feito vagalhão,
e atroou pelos ares todos
mas sem a música de um canto!,
e o que era reto ficou torto!).

Nós que, sempre, tudo acolhíamos,
a sorte, o revés, a desdita, o
sucesso... sempre indiferentes
a ovação ou ranger de dentes,
apenas deixando mover,
de leve, o véu que nos enfeita,
bem quando explodia a plateia,
ou parte dela... Então por quê,
agora, há explosão, mas sem gozo;
tremor sem vida, envergonhado;
só um vozerio meio solto;
luz sem sol; estouro parado?!...
De tudo, apenas nós ficamos,
de pé ficamos, nesse espanto
que é o de quem sobrevive, e só
sobrevive para melhor
contar como o resto morreu!
E agora apenas desejando
nos venham derrubar o quanto
antes... antes ‘inda que o breu
da noite caia sobre tudo
e esconda o que, enfim, se sabia
já, desde sempre, esse prenúncio
que, em nós, estava bem à vista:
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que a nossa aparência era mesmo
sempre a de uns ossos, esqueleto
carregando ainda seus cabelos
ralos de morto (e sem sabê-lo)!

HOLOFOTES
Foi sim!, só pode!, um roubo!,
assim você imagine:
o Sol, já no alto e firme,
andando pouco a pouco
com a paciência sua;
sem covardia alguma
se exibia em poder
(sem causas ou porquês,
nem motivos não dava
de ser e estar ali)!
Então, foi bem no fim
daquela sua jornada,
que a gente, bem no escuso,
tomou da claridade,
antes que viesse o escuro
e sem fazer alarde!
A luz foi que roubamos
dos  deuses dos antanhos...
mas foi rapina inábil
de mau ladrão cambaio!,
pois pouco da clareza
se conservou do Sol
(em curtas horas só
seu brilho dá presença!,
no mais é sempre o quê
os deuses nos impõem
fazendo a gente ver,
seguido, dia e noite!).
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Quem faz a noite ser dia, assim fácil?
Que já põe brilhos onde antes só escuro
havia e nada mais mesmo?! Quem tudo
veste com as linhas de um fino agasalho?

Quem, dadivoso, é que espalha seus raios,
sem se ocupar se foi embora o astro rubro,
pois ele faz, ele próprio, o seu lusco-
fusco? Que olhamos, talvez, de soslaio?!

Porém, quem grita sua luz desse jeito,
não se ilumina a si mesmo, não sabe
qual é sua cor, quais seus dotes, defeitos,

de que metal se construiu a sua carne!
Até nem sabe a que serve esse efeito
de aos outros dar sem que a si nada guarde! 

Era manhã e, bem lá no alto,
o Sol tomava o lugar nosso.
Sem confusão, sem alvoroço,
todo paciência, todo cauto,
repetia o Mundo o seu ritmo:
jogando luz em toda parte
e arremedava, assim, a arte
de um Sorolla (mares e rios).
Por isso, daí, o descanso
que ora nos davam, tanto quanto
merecem guerreiros que a luta
nunca enjeitam, mesmo se injusta!
Com efeito!, o nosso labor
nos põe no mesmo rol de um deus!
Obrando assim, com o criador
nos igualamos: se era um breu
antes, agora é claridade
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que dá, então, vida e dá até alma
a toda gente (inquieta ou calma
que estejam, não importa, o que vale
é que todos nascem no instante
em que lhes damos luz bastante!
Aí se criam, aí, sim, vivem,
gritando loas ou diatribes!).

Por Barcelona toda o Sol,
já faz o mesmo, já faz festas:
La Rambla, Carrer d’Avinyó
Barceloneta, Ciutat Vella,
Carrer de l’Est e o de Sant Pau,
a Plaça de Garrig i Bachs,
La Boquería, Museu d’Art,
Sant Jaume, Rambla del Raval…

É assim que se dava o concerto
de luz e luz: nós bem de perto,
e o Sol bem longe, e indiferente
a sorte ou azar de toda gente!
Por isso, nesse nosso caso,
não ter o Sol nem se aturdido:
seguiu seu curso, sem enfado,
nada vendo e, mais, nada ouvindo!
Nem testemunha, ele não foi,
seguiu seu curso, sem abalos!
Sua tarefa é fazer dia claro,
Não o ocupa o que vem depois!
Verdade! — sempre fomos sós:
nunca nos abraçava o Sol,
sua luz beijávamos jamais!
Estranho amor sem esponsais!
Se de luz, então, se vivia,
como foi que viemos morrer
de explosão de luz?! Que ironia
esse Fiat Lux ao revés!
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VESTIÁRIOS
Geometria da infância
é bem a que outorgamos
às paredes, aos banhos,
ao chão, onde descansam
os guerreiros, justo antes
da batalha; aí podem
esquecer-se uns instantes
do jogo que os engole!
Daí vêm as cornijas
que lembram as antigas
aldeias; o reboco
mal tapando o tijolo;
o aspecto, no todo,
com algum esforço, há-de
lembrar um forte-apache,
botar um Zorro, um Tonto,
nas maneiras de adultos!
E é bem o que acontece:
começa algum tumulto
de imagens, mas sem pressa, e
um riso aqui, acolá,
gracejos que, ao final,
escondem as suas dores
de serem gladiadores!
Fora, verá conflito
o público impaciente!...
Aqui, porém, se sentem
tão-somente meninos!
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Ser pai é ofício bem duro e sublime:
logo ao início, acolhemos os filhos,
para, em seguida, deixar que o destino
os acomode a suas dores! Quem disse

seria fácil cuidar dos deslizes
que a vida impõe?! Este mundo mofino
quer ver em todos uns maus pantomimos
e faz de nós pesarosos e infirmes!

Ao se iniciar o espetáculo, o jogo,
abrimos portas, mensagens que animam
lhes dedicamos, e os damos ao povo...

E este vazio que, em nós, tem guarida!...
Pomos sorriso nos lábios, e os olhos
a custo encobrem uma lagrima doída!

& & &

É, sim, ser mãe é destino e é escolha!:
urdir, no ventre, o tecido da vida,
no que se põe esperança e agonia,
a cada dia, fazendo de conta

que as horas passam e não passam, e, agora,
torta Penélope, vê que não havia
como rasgar a costura da linha
que o tempo fez sem jamais ir-se embora!...

Quando a plateia os reclama, exigente,
os nossos filhos se afastam daquela
que os concebeu e lhes deu corpo e mente!

Seguem adiante, à batalha se entregam,
se um dia voltam, não são mais da gente:
pertencem à vida e a mais tudo que há nela!
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Sempre que eles todos saíam,
riso aberto ou franzido cenho,
na alma nos ficava o desenho
de uma angústia que lá, acima,
enxergava esses nossos filhos
entregues à labor mais bruto!
E as explosões, tremores, gritos
que sacudiam todo o mundo
só acentuavam o suspense:
como saber que aquela gente
que lhes vinha, aqui, dar combate,
partilhavam da mesma arte?!
É que as dores que os filhos sentem
são feridas que doem muito
em nós, porque nos põem mais juntos
da tristeza, que não é só deles!

E dia após dia, em que o jogo
se ia alimentando da vida,
se ia alastrando, feito fogo,
um ruído, rumor, boataria.
Nada era dito, assim, às claras,
mas uns pedaços de palavras
tirados daqui, de acolá
diziam: Mais	tempo	não	há!
Está	vindo	o	final	do	estádio,
em que essa obra, em holocausto,
cairá bem de lá, do seu alto,
já	está	inscrito	no	calendário!
Alguém dizia uma palavra,
que, sozinha, nada dizia;
outro, um pedacinho, bradava;
um terceiro punha umas tintas;
um quarto outro termo ajuntava;
e assim por diante, do nada
se fazia todo um discurso
(se, no início, ele era confuso,
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aos poucos ganhava em clareza
e faltava só quem o entendesse,
que um sentido próprio lhe desse
e baixasse as cartas na mesa).

Fomos nós que, enfim, entendemos,
mas tarde demais, muito tarde,
quando, sem perder qualquer tempo,
chegaram mesmo, sem disfarces
e sem medo foram chegando...
Máquinas de todo tamanho
guiadas por mãos habilidosas
e ocupadas em fazer mossas
no íntimo nosso de concreto!
E o único estouro que causaram
foi o discurso inteiro falado
na sua ordem e sentido certos:
Afinal,	veio	a	obra	ao	fim,
todos	têm	seu	apocalipse!
Por que é que não seria assim
(não	há	coisa	que	nunca	termine!)?!
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A EPOPEIA DO JOGO

PROPOSIÇÃO
As lágrimas, os choros e os soluços
De raiva, de fervor, de frustração,
E mais, essas tramoias, o mau uso
Que a sorte fez conosco e, por que não?!,
A derrota sem par, o negro luto
Em que, aos poucos, nós fomos pondo a mão:
Derrota se tornando, enfim, vitória!,
Isso tudo é o que eu conto em minha história!

Vou mostrar essa empreita sem igual
Que Tempo faz com muito atrevimento,
Ao tomar, para si, o que era mau
No jogo e transformar, bem certo e lento,
Em glória e, mais, orgulho: é como a nau
Que, após ser afundada em chuva e vento,
Ressurge, em meios às ondas, altaneira, 
Mas de nada se abala, e nem receia!

Que importa essa derrota de 50?!
Que peso se carrega ao ser batido
De pouco em 38... e outras lendas
Que fomos amealhando?! É tudo isso
Apenas incentivo que ‘inda aumenta
E dá merecimento a tal ofício
De fazer que a magia derrotada
Enfim faça surgir tudo do nada.
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INVOCAÇÃO
O que é
que me inspira? Uma musa?!
Ou nada!
É firula das boas
dessas feitas no lenço,
num tempo
à toa,
Sem relógio; num espaço
sem quando,
num espelho sem aço,
enquanto
o olho pisca, fez finta
arisca
o ponta,
aprontou já mais uma...
botou
atônita
a platéia!...
E não é que o destino
bem pegou essa ideia?!

O que é
então
que me inspira? Só diga
e já!
Musa alguma não há
então!...
Então
de onde tiro essa história,
onde a moldo, onde a canto,
onde a jogo, onde a escando?!
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Vou aqui só cantar,
faço assim imitando
a lei
do mundo,
o que, enfim,
nem mesmo
eu sei...
Nem o muito
eu soube...
Nem vi tudo
ali.
Vou assim só contar o que pude aos tropeços juntar!
Não me impeço:
quero agora, afinal, que outros falem
em meu
lugar!...

DEDICAÇÃO
Há um menino em nós!...

Ao menino, então, que só
se diverte e sabe
muito pouco o que é saudade,
o que dá tristeza!...
ele apenas tem certeza
na alegria e é mágico
no poder de ver que o estádio
quase é o Mundo todo!
Ele então, ensina o voo
às abelhas, mas
nunca conta o como faz
o seu mel... Esperto
e feliz, se apruma e, certo
de que a vida é sua,
de que a vida é mesmo alguma
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merecida graça,
não a guarda em si por nada,
ele a oferta a todos,
ele a vê aberta e, logo,
quando a dor nos vem,
ele brinca e ri tão bem,
que qualquer pesar
bem depressa some no ar!

NARRAÇÃO
Apenas os tolos não arriscam
e, se há dolo no destino, se as Parcas são boas biscas,
não há ser mofino!
E se a arte tem partes com o demo,
é no extremo do risco,
é babando na cara do dito que o jogo deve de ser jogado,
que todo indivíduo malogrado sacode a poeira, afronta a soalheira,
ou encara a chuva, enxuga a cara e mete os peitos,
com ou sem jeito, engole o medo e cai na vida!...

Aí não tem ferida nem linimento,
O tempo não sabe de quando ou onde,
o espaço nem sabe se é tanto ou longe,
e o jogo se decide é botando o dedo na cara,
é enfiando o pé na dividida, até sem dó,
sem pena, sem receio, é só
tomar p’ra si o meio-de-campo
e, depois, sem nenhum quebranto, o campo inteiro,
sem receio...

Aí, é que se diz a que se veio,
não tem mais nem perigo: é amarrar,
na contramão do ar, o respiro,
agoniado,
do inimigo,
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é deixar
o olhar dele, abobado, buscando o que nem sabe, ou quase
se vai ou se fica,
mas...
O que é que o acaso não faz?!
As Parcas são boas biscas!...
E não é que no apuro do início,
esconsas, sem pena,
fazem o que é do ofício delas:
sem vergonha, sem balela,
vem o susto,  apenas
mal começa o prélio
e Hélio ainda está no céu bem alto,
incendeia o asfalto, esquenta a plateia,
que nem tino, nem ideia fazia
do destino!
Mas as Parcas são boas biscas!...
E riscam, no aço verde do gramado,
o compasso quente, o resultado
que não se espera,
de uma simples, mera jogada,
com 5 minutos,
elas mostram seu afinco p’ro mundo,
muitos se calam, mesmo uns resvalam no que se olha e não se vê:
1 X 0! Tomem nota, porquê
não é mero engano não, nem ilusão não é,
nem com o pé não foi, foi de cabeça,
bem nessa distância imensa que há entre o sono e a ânsia,
entre a crença e o vacilo,
deixa estar, foi pouco aquilo, damos a volta, a vida sempre vem torta p’ra 
que a gente a enfrente,
a endireite,
o futebol se joga com enfeite e também,
amém!,
se joga com o que não se enxerga, mas se acredita,
e as malditas Parcas enfiaram aí sua mandinga,
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e diga se não é p’ra que um se sinta mal,
mas, afinal, sem agrura não se avança,
e desistir não cansa,
mas a gente segura o azar até de boca de sapo,
vamos em frente,
o jogo não para, é sempre jogado,
do lado ou em cima, esse é o clima que a torcida pede,
é de fazer, então, do susto o que anima
a massa, deixa que tempo passa e a gente tudo acomoda,
nem importa a torcida toda
do contra, essa a gente afronta e silencia,
é com esperteza e calmaria que se vence a briga com eles,
que se enquadra um esperto, basta ir chegando perto,
não tem mais que plantar a dúvida, a fagulha que põe sombra no olhar
deles!...

Pois com 12 minutos,
foi-se o medo, foi-se o susto,
mais cedo do que se pensava, antes do que se temia,
enquanto agiam as Parcas, a Arte escapava à abulia,
com 12 minutos, veio a resposta,
o justo movimento na bola, com a precisão do relógio:
em um momento,
as Parcas provaram do seu ódio,
o Universo eliminou seu curso, no inverso do tempo se impôs outro uso,
acima do impossível, em meio ao improvável, um passe
que põe desnível no espaço, ah! se todos assim fossem
capazes!
Mas se a vida se fecha e se esgueira, a gente mete a mecha na fogueira,
inventa a brecha que não há,
e torce o azar,
e descobre um jeito de burlar o goleiro
e o mundo inteiro... de botar o azo onde nada havia,
é mostrar que o acaso é casa vazia
que a gente escancara, invade a área, faz dela um quintal!
Pois não é que, mal tomado aquele tento
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primeiro,
vem esse invento, inteiro sem igual,
entre a trave e o pé
do goleiro italiano,
e o que não é... já foi feito, sem plano mas perfeito:
entre a trave e o pé,
um voo de ave bem raso, um silêncio de reza com fé,
uma tacada reta de sinuca,
daquelas que quase nunca
se vê,
e o jogo está empatado,
vem ver!: o fogo mudou de lado!

Aí, mais perto dos 15, se tanto,
o esperto esconde o índice do espanto: sonso, até tonto de tanta malícia,
sonega a fímbria do pecado, enfia a nesga da falta fatal no bolso,
quando rasga a camisa nossa, na cara da torcida,
nem suando fica,
esconde a risca do pênalti, enfeita o pecado de engambelo,
costura um belo rasgo na camisa (o vasto campo de equívoco):
ninguém viu-o, ninguém o vê,
também porquê o juiz não se assoma,
o juiz não toma precaução, só lero,
se atrapalha, apenas olha o calção, decerto,
e ralha com a reclamação,
nem deixa passar o tempo, o momento é de ação,
é de pôr lenha no fogo, ainda que tenha grita,
que venha!,
o jogo tem que seguir! Que siga!

Mas as Parcas são mesmo boas biscas!
Em menos de tempo à-toa, alguém arrisca
de perto,
outro desconcerto elas põem na esfera do Mundo!
Torto ou certo, ou à vera, como se muito
já não fosse!
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Tardo ou precoce assim,
já indo p’ro fim do primeiro tempo,
bastou um certeiro movimento em falso,
e, de novo, ficamos no encalço
da sorte
ou da morte antecipada!
Um nada, um vacilo, a leveza sem peso de um passe bobo
e tranquilo
demais,
ou mais um descuido que, de novo,
põe tudo a perder!
Haja sofrer! E haja paciência,
que a força que de nós se exige
é imensa.
Mas torça, torça mais, Virge’
Santa! Que parece nada adianta hoje:
a gente faz e, logo atrás, o demo desfaz,
o que era extremo, capaz que ocorra,
que o boleiro viva ou morra, nem importa,
o que conta é a torta olhada das Parcas!
Porca miséria!
Na série dos minutos, agora é 25! 
E na Cabala da vida, o que abala e conta: contra dois deles são cinco 
nossos!
E posso crer que um se perde?! Se intromete em passe sem jeito,
o efeito da bola não sabe, apenas toca tão quase
e pouco,
e no oco que se abre vem aquele que não sabe mas faz
e se põe, adversário, à frente
de novo!
É o mesmo cenário!
E a gente, o nosso povo, que recente
tinha empatado!...
Olha de lado, olha p’ra baixo,
de novo!, o mesmo ressaibo
atravessado na garganta!



.55

E de quanta coragem, ainda, vamos ser capazes?!
Ah! se as Parcas ajudassem!...
O que elas fazem,
no entanto,
é pôr um quanto de veneno na gente:
vai ver é o fantasma de Heleno, demente,
antes astro de cinema,
depois diante do treponema que o vence e o abate,
agora impõe a nós correr sempre atrás do empate...
Mas o tempo,
Nada lento,
vai-se indo embora!

Boas biscas, elas são! Mas, nesse nó, a gente cava um quinhão,
só p’ra nós, acha um sim em meio a tanto não!
Só de ver assim o espanto nelas: se sopra o vento contra, a gente conta 
até dez,
espera que a beira do azar se amanse,
a todo transe se esperneia, se insiste, se doa, e inventa a vez:
minuto 23
do segundo tempo,
tem quem diz Não aguento! ou vai ser o que vem sendo!
Mas deixa estar,
Nenhum azar sempre dura,
a partida dá paúra, queria o quê?!
Só me siga: minuto 23,
Não há partida que se decida antes do fim,
até chinfrim, algum boleiro às vezes se sonha craque,
que há-de dizer do nosso time inteiro,
cheio de bossa e arte sem par,
parte de Deus, parte do Diá?!
Essa é p’ra você
que hesita:
minuto 23, a finta,
o molejo pondo estilo de sobra
naquilo que é desejo,
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é pau pra qualquer obra, é madeira de lei que a gente entorta,
e deixa sem ver o fio confuso do rumo
da bola,
esconde a reta numa curva esperta,
assesta a tangente, mas pespega um arco brusco
e surpreendente,
fenômeno que dobra o espaço, o
fôlego seu corta com aço!
Um sutil tirambaço é o que se vê
(mas o goleiro não viu
e sabe por quê!),
um chute sem perdão, manhoso e gentil,
e eis que muda de novo o perfil
do jogo, a cara da partida,
é!, as Parcas são boas biscas,
mas a gente insiste, percute o cão no gatilho, põe a mão no rastilho da 
pólvora,
segura o fogo na mão, e o jogo, então,
muda e desvira...
Sem dúvida, elas são boas biscas, mas há quem sempre insista e acredita!
É empate,
de novo,
e o jogo volta ao normal,
mal se anuncia, já se afasta o disparate,
a desdita!...

Mas as Parcas são boas biscas,
até num mero escanteio (sério!), acham elas um meio
de entortar a partida...
Biscas das boas!
E o que não era p’ra ser, é à toa!... acha jeito até de acontecer:
Alguém dorme no ponto e o juiz dá corner... e pronto!
Fica aberta a porta,
escancarada
a entrada das Parcas e seu séquito
de desgraça,
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o prélio... é o que menos importa!
Vale é a ousadia de pôr termo e cobro
ao que seria eterno no jogo!
Um escanteio e a parca sorte elas viram de todo!
De um magote de gente, à frente do goleiro,
elas fazem um lodo de acasos,
sem prazo de todo, apenas a gagueira do vento na bola:
a hora, o momento de doença fatal: a presença do tal que nada fez antes
e agora, vibrante, enfia a fieira de gols: um, dois e, então, três!
Parece: levou a breca de vez,
ninguém se acerta, nem eles, nem vocês,
no moinho de erros, ele, sozinho na área, é enterro sem perdão,
e não adianta nada pedir offside ou bola na mão,
ai! de quem vacila!
As Parcas? São boas biscas,
não duvide! E, se duvidar, não hesite!
Ficou sozinho no centro da área? Ah!, ele bota lá dentro!
E depois?! 3X2 é o que sobra, é o que temos:
a partida entorta e o tempo é cada vez menos!
Nem tempo de choro resta,
talvez a reza,
ou o mau agouro do espanto na cara!
Má sorte! Não!
Mas não há adianto em vender cara
a derrota, a morte?!
Quem se importa? Daqui a séculos vão dizer:
É o que perderam vocês!

Mas a partida é sempre dura, ela ainda perdura uns minutos,
não muitos, mas suficientes para pôr algum ânimo, tirar a dor da cara da 
gente,
e, se há luta, tem que ser renhida, estamos acostumados,
assim é a vida, de qualquer lado que se veja!
apenas há certeza no jogo,
e não há reza nem rogo que basta:
a sorte é madrasta e a força, aos poucos, vai-se sumindo em oco,
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se faz dor nossa, se faz mossa,
só meça o tempo que falta,
que o campo é ribalta de tanto drama,
não é cama onde se sonhe acordado,
aqui, a tragédia está ao lado,
a plateia até gosta, sim!,
vai ver que aposta que, ao fim,
tudo muda...
Mas uma parte festeja; a outra, calada e muda!
Mas seja
o que for, é por gosto,
é por amor à vida que se há o empenho todo,
ainda uma tentativa,
se as Parcas são essas biscas (nunca esqueça!),
uma dessas ocasiões se encontra afinal:
bola parada na lateral, erguida na área,
que ela siga meio alta e, depois um tanto baixa,
ninguém acha, mas é parábola envergonhada, essa que a bola faz... e nada 
mais!...
Não calcule, que essa é loteria sem pule, nem meça o arco,
que o tempo é pouco e o espaço é parco
pra um gol,
e, quando chega essa bola, ela agora encontra a cabeça
de um dos nossos,
mas o goleiro é osso, é duro,
eu juro que ela entrou por um triz,
mas o juiz, esse não vê, nem quer,
é mister que o jogo siga, que o jogo acabe,
agora já sabe
quem não sabia:
o jogo acaba!
As Parcas?
São boas biscas, não?!
Quer as odeie ou as ame,
eis que até os deuses são
guiados por seus ditames!
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EPÍLOGO
No futuro, tereis, oh!, Sarrià,
A resposta tão dura e pronta e certa,
Que, por mais que se esquive, ‘inda virá,
Atestando que o Fado nos oferta
Sempre alguma ocasião, aqui ou lá,
De fazer que a desforra que liberta,
Seja por nossa mão, ou mão alheia,
Venha se impor às Parcas, já sem peia!

E assim, então, vereis, enfim vingada
Essa arte excelsa nossa que, tão cedo,
Haveis deixado ao léu, sem que mais nada
Mostrasse que, algum dia, sem mais medo,
Podia, sim, fugir à essa cilada
Que armastes com empenho, qual rochedo
Que as naus espreita e afunda com astúcia,
Elevando à nobreza toda súcia!

Tereis golpe por golpe devolvido;
A dor que nos causastes, bem dobrada!
Tereis de volta, em meio a tal ruído,
A bulha, o espanto mor e até a assuada
Com que te haveis burlado, e muito rido
Da nossa triste sina tão falhada!
Que não perde o esperar quem, leviano,
Se esquece do que pode o ser humano!
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A SELEÇÃO

ONDE ANDARÁ O OSCAR?

— Há pouco tempo, eu acho que era ele!... O rosto pelo menos parecia 
bastante! O cabelo não dá p’ra dizer, muito ralo. Mas o que me chamou 
a atenção foi que, eu tenho certeza!, ele olhou p’ra mim, é!, olhou sim!, 
tenho certeza!, olhou e desviou o olhar, no ato! Com vergonha, parece!

— Será?! Se eu visse, não sei também se ia reconhecer não, tanto tempo 
faz!...

— Eu também nunca mais tinha botado os olhos nele, nunca mais! Foi 
mesmo um choque! ‘Cê lembra bem como ele era?!

— Era o sonho da mãe da gente, ‘cê lembra?! A mamãe vivia dizendo 
mesmo: Ah! filho como o Oscar, toda mãe queria ter!...

— Sim!, Era sim! Ele era danado em tudo. ‘Cê lembra de como era no 
ginásio? O sujeito se dava bem em toda matéria, não se apertava em 
nenhuma! Dava inveja.

— Até dava raiva, se ele não fosse tão boa pessoa como era!

— É mesmo! Não se achava nem um só colega, nenhuma pessoa que 
pudesse pôr reparo nele!

— Mas, depois daquele final de ano, daquela história toda da fanfarra, ele 
nem voltou mais p’ro ginásio. Na época, disseram que o pai teve mesmo 
que sair correndo às pressas, que tinha dado um desfalque na loja da 
família, foi se meter bem longe, lá p’ra o Oeste, levou junto a mulher e o 
filho. Mas tem muito de invencionice nisso tudo! Meu pai conhecia bem o 
pessoal dele, disse que era maledicência do povo, tinha nada daquilo tudo 
que falavam não!... Vai mais uma cervejinha aí?
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— Ué! Mal não vai fazer não!

— Jordão, solta mais uma aí!... Mas ‘cê não estava no concurso né, ‘cê não 
viu nada do que aconteceu!

— Só de ouvir dizer. De todo modo, era o último ano nosso no ginásio, 
depois, cada um tomou seu rumo, eu mesmo fui estudar fora, a gente 
perdeu o contato de vez. Muito raro eu vinha p’ra cá, fim de semana era 
apertado demais, chegava no sábado de tardinha e já tinha que ir embora 
no domingo depois do almoço, isso quando dava jeito de vir. No mais do 
tempo, eu ficava mesmo lá estudando, até domingo e feriado. Só fiquei 
conhecendo o que me disseram em casa. Mas ‘cê estava lá, não é?! Me 
lembro bem!, ‘cê tocava caixa...

— Não! Tocava marcial. Eu já era grande, com aquele bumbão, não me 
atrapalhava não!

— É verdade, era marcial. E o professor... Como era mesmo o nome dele, 
aquele que comandava a fanfarra, que dava aula de educação física?

— Seu Héracles!

— Isso, seu Héracles! Sujeito chato, mofino demais!

— Ô! Nem não!! Eu mesmo, olha que eu tocava na fanfarra e jogava 
handebol no time!, ele de técnico, eu mesmo tive problema com ele! Pois o 
sujeito não foi encasquetar com o tamanho do meu cabelo?! Quem jogasse 
no time dele, tinha que cortar que nem soldado, passar a máquina zero do 
lado, deixar só um altinho de cabelo em cima da cabeça! Ele parece que 
tinha saudade do tempo dele de quartel! Nunca vi!

— É verdade! Hoje a gente ri, mas, na época, dava p’ra passar raiva demais 
com ele!

— Ô! Se não!
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— Mas o que foi que aconteceu no exato lá no concurso?!, eu fiquei 
sabendo meio por alto, meus pais é que contaram e eles não sabiam muita 
coisa, não entendiam daquilo.

— Ah!, foi meio estranho... ninguém esperava. E, depois de tanto tempo, 
a gente vai esquecendo, um pouco, detalhe aqui, detalhe ali!...

— Mas conta, uai!, conta o que você é capaz de lembrar ainda!

— Xi!, Vou ter que cutucar a lembrança com vara curta, ainda mais depois 
dessa cervejama toda nossa aqui!

— Hahahahahaha! Que nada, rapaz, ela até é ajuda! Hahahahaha... 
Jordão!... mais uma aqui ó!

— Primeiro um gole!... Depois eu conto... Primeiro a obrigação, depois o 
prazer! Hahahahaha Mas vamos lá! Era um daqueles concursos de fanfarra 
de escola, ‘cê lembra bem como era, não é?! Era na Avenida Diagonal, 
cheio de gente, fanfarra vindo de todo lado, até do exterior! A gente sabia 
que ia disputar era com a do Raimundo Lúlio, nenhuma outra tinha cacife 
p’ra ganhar da gente. E era só fazer tudo direitinho, como o Seu Héracles 
tinha treinado com a gente, não ia ter erro. Ele tinha ensaiado umas 
paradas na batida da percussão, ficava tudo quieto, longo tempo, parece 
que alguém tinha errado e que ninguém sabia mais como continuar, mas 
era só mesmo encenação, que, logo depois, a gente que estava nos marciais 
retomava as batidas e a fanfarra inteira voltava à música. Mas quem dava 
mesmo o sinal, o comando para que todo mundo voltasse a tocar o seu era 
o Oscar. Ele era bom demais no pistom! Pelo que a gente treinou, ficava 
aquele silêncio meio grande e, depois de um tempo contado certinho, ele 
fazia um solo curto no pistom e a gente, nos marciais, entrava no finzinho 
do fraseado dele e todo mundo voltava com tudo, tocando junto! E isso 
fechava a apresentação da fanfarra nossa. Naquele dia, foi tudo indo certo 
e perfeito, sem deslize nenhum, até esse momento. A gente parou de tocar 
na hora em que era p’ra parar mesmo e ficamos contando o tempo p’ro 
Oscar entrar com o solo dele. Mas... não sei se foi a ansiedade nossa, se 
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foi alguma distração do Oscar, só sei que pareceu p’ra mim que já tinha 
passado o tempo e ele não entrava. Depois, alguém dos bumbos, do meu 
lado, já não lembro quem, me disse a mesma coisa. A gente tinha ficado 
contando: um... dois... três... quatro... cinco... Era p’ra contar até quinze. 
E eu já estava no vinte, comecei a suar frio, vi que o Isaías começou a se 
mexer, ele viu que tinha que salvar a gente daquele enrosco. Ele ergueu a 
mão com a baqueta e foi botando a outra no couro do marcial dele, eu 
também fui fazendo a mesma coisa, de olho nele e me mexendo igual, ia ter 
a volta da fanfarra, mesmo sem o solo do Oscar. Aí é que eu acho que ele 
viu a gente começando a se mexer, deve ter percebido que tinha perdido 
o tempo e soltou a primeira nota dele. Mas sabe que, bem nessa primeira, 
ele semitonou?! Rapaz, nunca eu tinha ouvido o Oscar, logo ele!, fazer 
uma dessas! Eu e mais ninguém! Mas ele semitonou sim e, a partir daí, 
as notas seguintes foram entrando na desafinação, ninguém ia conseguir 
acompanhar o tom que ele estava dando, quer dizer, uns tentaram entrar, 
outros não, ficou uma confusão geral. Seu Héracles desandou a berrar... 
Bom, foi uma calamidade, ‘cê pode imaginar, não é?! Não teve jeito, não 
teve conserto, a nossa participação tinha acabado ali, nem deu ânimo de 
tentar consertar a trapalhada toda!... Olha o Avaré chegando aí!.. Rapaz!, 
parece que a turma toda combinou de se encontrar aqui! Oi, Avaré, tudo 
certo, compadre?! Vai sentando aí que eu vou no banheiro e já volto, vai 
pedindo outra cerveja!

— Senta aí, Avaré, vai tomando essa daqui!... Ô, Jordão, sai mais uma aí!... 
A gente estava falando do Oscar, ‘cê lembra dele?

— Mas é claro! Que fim tomou esse sujeito?!, nunca mais ouvi falar dele?

— Diz aí o Etelvino que viu a cara dele dia desses, mas não consegue 
ainda acreditar que era ele mesmo. Tão diferente ele está, caído, parece, 
desanimado, com vergonha de olhar até p’ra gente.

— Rapaz, é mesmo?! Puxa, nunca pensei!

— Acho que ninguém pensou! Mas também, depois daquilo tudo que ele 
aprontou no concurso!...
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— É verdade, aquela foi dureza!

— Eu não estava lá, não!, não tocava na fanfarra, mas nem você também! 
O Etelvino é que estava lá, ele contou como é que foi tudo, parece que eles 
tinham de combinado que o Oscar ia fazer uma parada na música, mas ele 
entrou na hora errada e atrapalhou a percussão toda, foi um vexame. Quer 
dizer, foi o que eu entendi, o Etelvino foi contando, mas uma coisinha ou 
outra eu perdi, não peguei direito, passa gente demais aqui e a gente fica 
olhando, ‘cê entende, não é?! Distrai da conversa! Hahahahahaha... Eu sei, 
isso não é mais p’ra idade nossa, essas meninas aí são novinhas demais, 
mas o que elas têm de pouca idade, têm de alta safadeza! Hahahahaha... 
Quer dizer, estou contando mal, errado, deixa eu contar direito. Parece que 
o Seu Héracles — lembra dele, não é?! — tinha combinado uma desafio 
especial com a fanfarra de outro colégio, não lembro mais qual era, o 
Etelvino disse, quando ele voltar, ele ensina direito quem era, mas o Seu 
Héracles parece que tinha aprontado uma novidade, ninguém nunca tinha 
feito aquilo e ia acabar com a empáfia deles lá, daquele outro! A fanfarra 
nossa ia parar um tempo, como se tivessem acabado a apresentação 
sem avisar, mas, depois de um tempinho bem já ajustado antes, eles iam 
recomeçar. Era o Oscar que tinha de dar o aviso no trompete. Mas, parece 
que o pessoal dos bumbos entrou antes dele e, com isso, ele perdeu o 
prumo, errou a nota e todo mundo entrou tocando errado, fora de tom! 
Aí, tiveram que desistir e todo mundo tascou a culpa no Oscar!...

— Ah!, não foi o que eu fiquei sabendo não!

— Ué!, ‘cê também sabia dessa história?!

— Assim de ouvir dizer, mas de gente que era muito amiga da família dele. 
Minha mãe é que me contou, tim-tim por tim-tim. Parece que o Oscar 
errou mesmo na nota, mas foi erro premeditado, foi incompetência dele 
nada não! Do que eu soube, eu já disse que não vi, mas ouvi de quem 
soube direitinho de tudo, do que eu soube, então, é que, uns dias antes, o 
Oscar estava com a Erotides, lembra dela?
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— Claro que sim! Bonitinha demais! Deve de estar uma bruaca velha hoje! 
Hahahahahaha

— E ‘cê sabe que eles estavam namorando!

— Ué, não sabia não!

— Pois estavam. E o que aconteceu foi que o Seu Héracles pegou os 
dois dando um beijo perto do campo de futebol, lá no colégio, atrás do 
prédio da diretoria. ‘Cê lembra?! Naquele tempo, era proibido namorar, 
quer dizer, namorar de ficar se esfregando, ficar só de mão dada até que 
não se importavam não! Mas ninguém ficou sabendo disso por lá, só que 
aquele velho não deixou por menos, p’ra ele, essas coisas de moral eram 
de respeitar sem vacilo. Ele telefonou para os pais da Erotides, contou, 
até com exagero, o que tinha visto, só faltou dizer que eles dois já estavam 
quase sem roupa e que era graças a ele que não ia haver casamento forçado 
às pressas por causa de gravidez! Vê se pode! O pai dela era uma fera! Deu 
uma surra na filha e quase que deu outra no Oscar, mas, mesmo assim, 
proibiu a filha até de falar nele, quanto mais namorar!! Foi daí que, umas 
semanas depois, quando deu aquele concurso de fanfarra... Ah!, não tem 
que ser sabido demais p’ra juntar coisa com outra: está na cara que o Oscar 
fez o que nunca tinha feito, ele errou feio, errou de propósito. Só p’ra 
estragar o sonho do Seu Héracles. Ele já estava sabendo que ia embora, 
mas não podia dizer nada p’ra ninguém, o próprio pai dele tinha proibido. 
A gente ficou sabendo porque a mãe dele e a minha eram muito amigas. 
Na véspera de eles irem de vez de mudança, ela foi em casa se despedir 
da minha. Não falou que era p’ra isso, claro! Deu lá uma desculpa de que 
tinha umas receitas de tricô p’ra aprender com a minha mãe, mas acabou 
contando tudo isso, o problema com o namoro do Oscar, a partida deles 
sem volta, contou tudo, mas pediu segredo. Só uns anos depois é que a 
mamãe me falou nisso.

— Puxa, parece que Etelvino morreu lá dentro no banheiro! Não deve ser 
que está passando mal, a gente não bebeu ainda tanto assim!...

— Nada não!, olha ele lá conversando com Seu Malaquias.
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— E aí, Avaré?! Tudo bem, compadre, como vai a vida?

— Legal, Etelvino, tudo em cima! Estava lá conversando com Seu 
Malaquias?

— É! A gente, eu e o Héber, a gente estava conversando sobre o Oscar...

— É! Ele me contou!

— E, por coincidência, o Seu Malaquias conheceu as histórias. Estava 
me contando umas coisas que eu não sabia, que ninguém sabia. Ele jura 
que o pai do Oscar decidiu ir embora de uma hora p’ra hora foi por conta 
mesmo de um desfalque que ele deu na loja do pai dele, avô do Oscar, 
onde ele trabalhava com os irmãos. Isso ele ouviu de viva boca do Afif  
velho, o chefão da família deles, que contou p’ra Seu Malaquias e chorou 
muito de vergonha, nem se importava com o que foi tirado, era mais a 
vergonha mesmo de ter um filho fazendo desonestidade, ainda mais com 
gente do seu próprio sangue! Mas fez, e a solução foi mandar esse filho 
p’ra bem longe. Seu Afif  desentocou uns parentes turcos dele lá, dos 
lados do Oeste, mandou o filho p’ra lá com a família toda. Mas ele me 
disse que o mais difícil foi convencer o neto, o Oscar, de que tinham de 
ir embora. No dizer do Seu Malaquias, ele estava enrabichado por uma 
menina da idade dele... ele não sabia que era a Erotides, não disse o nome, 
mas a gente sabe, não é?! Mas ele estava de caso namorando com essa 
menina e gritou muito com o avô, contra a obrigação de ir embora. Foi 
a primeira vez que viram o Oscar perder as estribeiras, ‘cês lembram que 
ele era educado até demais! Aí, teve o concurso das fanfarras, ele tinha de 
ir, não podia simplesmente não aparecer, o Seu Afif  tinha imposto que 
se ia disfarçar até o final, se o neto não fosse no concurso, iam chamar, 
iam assuntar, algo podia aparecer. Então o Oscar foi p’ra lá obrigado e, 
aí, é fácil de adivinhar, quer dizer, ele falseou a nota por que estava com 
a cabeça em outro lugar, estava atarantado com tudo que acontecia, não 
podendo dizer nada p’ra ninguém!

— Ou, então, foi de vingança. Pelo que a mãe dele disse p’ra minha, só 
pode ter sido!



.67

— Ué, tem um jeito de saber, é só tentar encontrar o Oscar de novo, aí 
no centro, e perguntar p’ra ele. Vamos lá, Etelvino, onde é que ‘cê viu ele?

— Ah!, lá pelo centro, mas não vai dar não!...

— Por quê? ‘Cê acha que ele nunca mais passa por lá? Onde é que ele 
estava? Se foi em alguma loja, a gente entra e pergunta se alguém ali 
conhece ele!

— Não! É que!... Ah! Eu fiquei impressionado demais com a aparência 
dele, não queria falar com ele não! Deu uma baita tristeza. É que ele... 
estava sentado na calçada, parecendo que...

— Estava descansando ou o quê?!

— Nada disso não! Ele estava lá... na calçada... parece que não ia sair não!

— Ué!, como assim?! Em que lugar do centro, ele estava?!

— Lá dos lados da Avenida Diagonal!

— Puxa!, que coincidência, não foi onde teve o concurso das fanfarras?

— É, foi lá mesmo!

— Mas hoje está tudo muito largado por lá, é só vagabundo e viciado da 
pior espécie. O que será que ele estava fazendo por lá!

— Ah! Deu medo até de pensar! Mas foi como eu disse, só conheci pelo 
jeito de olhar, foi pouquinho tempo, até que ele me reconheceu, com 
certeza ele me reconheceu, aí desviou os olhos de mim. Botou a mão 
na cabeça, disfarçando, mas era p’ra esconder o cabelo ralo, a cara suja, a 
roupa meio esmolambada não tinha como esconder.

— Puxa vida! Isso ‘cê não tinha me contado! Mas ‘cê acha que ele ia ficar 
por lá?
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— Certeza quase!

— Vamos lá então! Vamos! Ô, Jordão, traz a conta, compadre!

— E ‘cê acha que ele está morando por lá mesmo, assim... na calçada?!

.............................................................................…
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AS LÁGRIMAS DO DEMÔNIO

.............................................................................…

— Onde mesmo?!

— Em um dos livros que estavam numa daquelas caixas ainda fechadas, 
que tinham vindo com D. João VI e nunca foram antes abertas. No 
meio de restos de papel atacado por cupins, atingidos por camadas de 
mofo arregimentadas cuidadosamente durante quase duzentos anos, no 
meio dessa barafunda toda, um ou outro documento tinha escapado da 
destruição. Um deles era esse, não exatamente livro, mas um manuscrito 
em pergaminho. Raridade entre as raridades, não só pelos anos todos, mas 
por ser um registro pessoal, quase um diário, coisa que não era em nada 
usual naquelas épocas! Verter tudo do Latim até foi o mais fácil. Difícil 
foi remoer tudo isso depois de lido, escapar da imagem obsessiva que cola 
na gente, não larga mais. Você vai ver, quero dizer, você vai ler!... Botei só 
algumas pinceladas de cenário e paisagens tiradas de enciclopédias, uns 
toques de história de manual escolar, algo de diálogo aqui e ali. Os fatos e 
os personagens seguem rigorosamente tudo que está lá, no manuscrito. E 
eu não tenho como dizer que isso não é a mais exata expressão da verdade! 
Pois não vem direto dele, do próprio protagonista de tudo?!

.............................................................................…

O	 Padre	 Nicolau	 Aymerich	 está	 proibido	 de	 dar	 missa!	 O pregoeiro falava 
num tom meio anasalado que se harmonizava bem mal à estridência da 
trompeta com que anunciava suas novas. Mesmo assim, não diminuía um 
grau que fosse na altura da voz, maneira de impor respeito ao populacho. 
Àquela hora da manhã, já Barcelona regurgitava de gente, e a Plaça 
Nova, especialmente, era um amálgama de sujeiras, de gestos, de ruídos... 
Aymerich estava, então, proibido de predicar! O pregoeiro acrescentava 
ainda que, contra a decisão de Pedro IV, não cabia obstáculo. Mas como, 
naquela ano da Graça de 1366, naquela cidade já grande, como se poderia 
vigiar cada um e todos dos cidadãos?!, impor o cumprimento fiel das 
disposições reais?!
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Por isso mesmo, a presença de Nicolau Aymerich ali, proibida por 
completo na cabeça e na vontade do rei, era a atestação cabal de que o 
mundo acaba achando jeito de conspirar no revés das leis. Mas é claro, 
também, que Aymerich não era um prepotente desajuizado. Ou, dizendo 
melhor, prepotente até ele era, desavisado é que não! Ouvindo o pregoeiro, 
puxou o capuz ainda mais para a frente, querendo parecer um religioso 
qualquer, sem que a tonsura característica dos dominicanos fosse notada.

Ele estava ali, naquele dia, não para dar combate teológico aos llulistas, 
nem para envolver-se em contendas retóricas. Também não estava 
conspirando na política, tricotando laços e alianças para solapar, aos 
poucos, o poder de Pedro IV. Dessa feita, estava atendendo ao apelo de 
um amigo, Jordi Sabaters, comerciante com armazém situado nessa Plaça 
Nova, dono de quintais de mercadorias provenientes de todos os lados do 
Mundo. Sua casa, de fato, estava mais para os lados de La Ribera, portanto 
mais próxima do porto. Não era exatamente o local de residência que se 
esperava de um comerciante abonado, mas o pragmatismo falava mais alto 
e Sabaters preferiu a proximidade com os navios e, portanto, com seus 
ganhos, do que a distinção da vizinhança.

Nicolau Aymerich andava tentando evitar as poças de água, a lama da rua 
e os restos de comida que as pessoas iam atirando ao chão, mas acabava 
mesmo tendo de escolher um deles, aquilo que menos emporcalhasse suas 
sandálias ou seu hábito. Dirigia-se não ao armazém, mas à casa de Sabaters, 
onde já o esperavam. Excepcionalmente, naquele dia, naquela hora, o 
aguardava também o próprio comerciante, embora fosse sua rotina estar 
já, desde bem cedo na manhã, controlando a abertura do armazém ou, se 
fosse o caso, a chegada de algum navio. Aymerich foi recebido por um 
criado que o levou ao quarto escuro onde Sabaters fazia a contabilidade de 
seu comércio e recebia negociantes, vendedores, autoridades e empregados 
de todos os níveis. O diálogo entre eles foi rápido, já que um não dava ao 
outro, nem um exigia do outro as fórmulas de tratamento de ofício. Em 
certo sentido, ambos entravam na seara alheia: o comerciante investia-
se ali de certa postura litúrgica, o dominicano sabia estar fazendo uma 
transação.
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Sabaters não procurou esconder a profunda preocupação que o tomava, 
ao dizer o que Aymerich já sabia: tinha a filha mais nova profundamente 
atingida por um malefício. Não disse feitiçaria por alguma precaução 
íntima, a mesma que o levava a ocultar seu outro sobrenome, Estruch, o 
que delataria certamente que ele tinha algum sangue da Nação. Malefício 
de que tipo, quis saber o religioso, que, até aquele momento, tinha tido 
apenas indicações vagas do motivo de ter sido chamado de urgência àquela 
casa, mesmo ao custo de expor-se a ser pego e aprisionado por algum 
soldado do Rei. Tudo indica que Sabaters não deve ter dito nada. À guisa 
de resposta, indicou a porta de saída do cômodo e guiou o dominicano ao 
quarto da filha, observados, ambos, a distância, pelo restante da família e 
dos serviçais.

A alcova era até acanhada, estava às escuras, a não ser por duas velas de sebo, 
uma das quais já quase se extinguindo. A luz da manhã tentava se esgueirar 
pelas frestas de um janela pequena, mas mal conseguia passar pelo grosso 
tapete que a tapava. Acrescia a tudo isso um cheiro rançoso, não muito 
forte, mas evidente, de corpo mal lavado, de exsudações acumuladas, de 
imundícies não recolhidas do chão já há alguns dias. E havia o silêncio! 
Um silêncio que tomava conta de tudo, mesmo a azáfama da rua parecia 
constranger-se e não penetrava a grossa muralha de isolamento que fazia 
do quarto uma espécie de atanor. Lá dentro, algo estava em concocção, era 
impossível negar, e os temores do pai e o instinto do religioso concordavam 
nisso, ainda que um não tenha nada dito ao outro.

Aymerich abriu sua sacola e de lá começou a tirar seus instrumentos. 
Depôs o breviário e a Bíblia sobre uma mesinha de canto. Lá também 
colocou o hissope e um escrínio com hóstias; a estola roxa, ele jogou 
sobre os ombros, o que fazia um contraste notável com o negro do hábito 
religioso. A menina parecia dormir, mas qualquer um diria que era um 
sono leve, podendo ser interrompido a qualquer instante. Chamava-se 
Lisabèu e, na intimidade da família, todos diziam apenas Babèu. Tinha 
dezesseis anos e não era especialmente chamativa pela beleza, embora 
tampouco fosse feia. Seca, ossuda, mais alta do que a média das moças de 
sua época, tinha a pele muito branca, mas o que chamava a atenção eram 
seus olhos: sobrancelhas espessas, muito negras, encimavam uns olhos 
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grandes, verdes, às vezes claros, às vezes escuros, sempre dando a sensação 
da profundidade dos abismos marinhos.

Durante meia hora, Aymerich não viu, de fato, esses olhos, tempo em 
que Lisabèu ficou dormitando, apenas movendo, de quando em quando, 
quase imperceptivelmente, alguma parte do corpo. O dominicano pôs-se 
a orar e a relembrar trechos de obras já lidas há muito, um libellus muito 
antigo que tinha em sua biblioteca particular, o Manual do Sacerdote e, 
especialmente, o  Contra Petrobrusianos, de Pedro, o Venerável. Usualmente, 
quando lhe falavam em possessão, ele tinha sempre dúvidas. Não apenas 
pela sua formação intelectual, realizada na dureza da lógica escolástica, 
mas pelo conhecimento das pessoas que foi adquirindo ao longo de sua 
prática religiosa. Intrigas, invejas, interesses escusos eram, ele o sabia, 
motivo frequente de alguém ser tachado de energúmeno e submetido aos 
rituais de direito. Contudo, nesse caso em particular, tudo se dava entre 
quatro paredes, não havia ali nenhum acusador externo, disputa de poder, 
ganância por riquezas, interesse político. E havia agora um elemento 
novo, inédito para ele: o instinto do dominicano, pela primeira vez, estava 
dizendo a ele muito mais do que ouviu, bem mais do que o raciocínio 
poderia indicar.

Lisabèu abriu os olhos finalmente. Seu corpo estava coberto por uma 
colcha adamascada e apenas seu rosto ficava exposto. Aymerich sorriu e 
disse:

— Bom dia, minha filha! Esteja Deus contigo!

A moça mal moveu os lábios, no que parecia ser uma anuência. Ninguém 
lhe havia dito que um padre seria chamado a sua presença, mas ela 
conhecia Aymerich de outras ocasiões em que o religioso fora recebido 
por seu pai. Não seria difícil concluir que, agora, ele vinha por ela, que ele 
vinha para ela. Os seus males, então, estariam sendo jogados à conta de 
algum distúrbio espiritual. Ao menos assim entendeu o dominicano, assim 
ele traduziu o olhar demasiado atento, extremamente fixo de Lisabèu em 
sua pessoa. Em seguida, ele deu a ela sua bênção, descrevendo no ar, com 
a mão direita, o sinal da cruz:
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— Deus esteja em tua alma!

A moça apenas ensaiou uma resposta, tartamudeou algum som que tanto 
podia ser entendido como amém quanto interpretado como um sinal de 
desdém ou enfado. Em geral, os leigos esperam encontrar, num possuído, 
o exagero das reações, das palavras, dos gestos. Aymerich devia saber bem 
que não era assim. Embora não fosse exorcista a tempo completo, havia já 
participado de vários rituais. Então, quando o comerciante o procurou em 
Tarragona, mencionando o estado estranho em que se encontrava a filha, 
ele, de imediato, disse ao pai o que pensava. E, ao chegar ao quarto, ao ver 
as primeiras reações de Lisabèu, só pôde sentir-se ainda mais fortalecido 
em suas primeiras intuições.  Como já mencionado, o vulgo sempre 
espera encontrar estardalhaço, veemência cega, exageros nas atitudes e 
expressões de endemoninhados. Aymerich já havia aprendido a respeitar 
as sutilezas do Demônio. As primeiras demonstrações de possessão se 
deixam sempre confundir com outras enfermidades da alma. É apenas ao 
longo de um paciente exercício de provocações que as reações violentas 
são despertadas. Aymerich sabia bem disso. Como sabia também que, 
após o exagero, vinha a submissão ao poder de Deus e a fuga do espírito 
do mal.
Sua primeira ação, assim, foi colocar a Bíblia sobre o peito da jovem, 
apertando firmemente com a mão esquerda, enquanto, com a direita, 
descrevia, por diversas vezes, o sinal da cruz. E ia recitando trechos do 
exorcismo de São Gregório, que havia copiado de um raríssimo Euchologium 
escrito em 1153. Mas as primeiras reações da jovem, ou melhor, de quem 
estava no comando de sua alma, o espantaram sobremaneira. Não houve 
grito, nenhum torcer de mãos crispadas, nem menear rápido e violento de 
pescoço, tampouco algum virar de olhos estarrecedor. Lisabèu, ou aquele 
corpo habitado por alguém das profundezas, apenas fixou o olhar sobre os 
olhos do padre. Intensamente, como se apenas quisesse confirmar o que já 
havia perscrutado antes, o que já parecia conhecer há séculos, ainda bem 
antes de que Aymerich tivesse mesmo nascido.

O dominicano sabia bem que a primeira virtude do exorcista era exatamente 
a primeira a ser provocada pelo Demônio — a paciência. Sabia também 
que, desde o início, ele deveria, ele também, provocar a de seu oponente. 
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Ao fim desse cabo-de-guerra, o vencedor arrastaria os despojos do outro, 
mas Aymerich não temia, pois estava sempre imbuído de ter atrás de si 
o sustentáculo poderoso de Deus e de sua coorte de anjos. A aparente 
tranquilidade do Espírito-do-mal era apenas um despiste! Ao final de seu 
trabalho ele esperava que esse Demônio perdesse o controle, como já 
ocorrera com outros, que se pusesse a soltar urros, impropérios, que se 
revelasse por completo, sobretudo o nome, e que, assim se desvelando, 
se submetesse finalmente por inteiro à mão do Senhor, de que era ele 
mero intermediário! Porém, para isso, era necessário método. Ora, há 
tempos, Aymerich vinha justamente desenvolvendo tal método, através 
de apontamentos soltos, de hipóteses a testar, de descrições detalhadas 
de aparências, de sintomas, de frases ditas e recolhidas, no que era um 
cartapácio desordenado, mas já com título, e título definitivo: Directorium 
inquisitorum.

Contudo, antes, haveria a fase da agressividade metódica, em que o 
Demônio se insurgiria contra os elementos mais evidentes do ritual. É 
o que ele esperava, ao menos, com esse gesto de chegar a Bíblia ao peito 
da jovem. Mas não houve vociferações, nem escárnio houve, apenas uma 
perceptível aceleração no respirar da jovem.

Aymerich, então, decidiu avançar:

— Quem és tu?

A resposta foi o silêncio, mas um silêncio pesado como chumbo, em que 
Lisabèu fixou completamente seus olhos sobre os do religioso, pondo neles 
uma expressão entre desafio e pedido de socorro. Ao desafio, Aymerich 
respondeu com a fórmula usual nesses casos:

— Em nome de Jesus, que tem poder sobre os espíritos do Céu e do 
Inferno, ordeno que me digas teu nome!

Logo em seguida, para o pedido de socorro, ele reservou as frases da fé:
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— Lisabèu, irmã em Cristo, filha do Deus todo-poderoso, entrega teu 
coração e tua alma a nosso Pai, confia no poder do sangue que na Cruz 
foi derramado!

Um e outra foram, assim, chamados ao diálogo com o dominicano. 
Certamente esse foi seu equívoco! A partir desse momento, ele, sem dar-
se conta, havia perdido a capacidade de discernir de onde, ou de quem 
viria a resposta! Talvez nem tenha mesmo percebido seu erro de avaliação, 
ao julgar que o pedido de socorro era feito pela moça e que o desafio viria 
do Demônio. Pois foi aí, nesse instante exato, que as lágrimas afloraram 
aos olhos de Lisabèu. Não era um pranto derramado, histérico como se 
diz hoje em dia, mas um choro de extrema melancolia, parecendo um 
sofrimento de espírito que estava além dos tempos, acima da capacidade 
humana. Aymerich espantou-se com a intensidade desse sentimento, 
nunca o vira em ninguém, sobretudo com essa intensidade!

— Criança, abre-te comigo, diga o que molesta teu espírito, quem é a 
causa de teus males!

Pela primeira vez, Lisabèu olhou de maneira menos intensa para o 
dominicano, relaxou os músculos do corpo e fez menção de falar:

— És...?

E calou-se novamente. Aymerich não perdeu tempo:

— Continua! Abre-te comigo, podes dizer, quem é a causa de teus males? 
Ainda hoje, estarás certamente fora de seu poder e influência.

— És capaz de consolar-me?

— Em Deus todo-poderoso, está o consolo para todo ser humano!

— Não, eu digo tu! És tu, tu mesmo, capaz de consolar-me? És tu quem 
estás aqui, ao pé de mim!…
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— Sou apenas um humilde emissário do Senhor, mas... que seja, sou eu 
quem aqui está, a consolação chegará a ti por meu intermédio. Sim, sou 
capaz! Dize de quem é a culpa por estares neste estado?

— De meu pai!

— Que te fez ele, criança?

— Abandonou-me... Descartou-me, jogou-me à escória!
— Mas estás em sua casa, comes do pão que vem de suas posses!

— Estou onde posso, como o pão que para mim mesmo faço!

— Não é o que vejo, nem é o que sei!

— Crê em mim! Podes crer em mim?

— Sim, posso, claro! Embora me seja difícil, diante do que conheço de 
teu pai!

— Não conheces meu pai. De fato, embora fales muito dele, não o 
conheces!

E, ao dizer isso, Lisabèu, calou-se por alguns instantes, apenas deixando as 
lagrimas escorrerem, sem barreiras, por seu rosto.

— Fala, então, de teu pai!

— Deu-me, meu pai, muitos nomes, tantos que nem os sei eu todos!

A essa frase, os cabelos de Aymerich se eriçaram. Começara a compreender 
com quem, de fato, estava conversando. E seu instinto começou a lhe 
significar que não haveria nele força, razão ou fé que chegasse para dar 
conta do que ouviria a seguir. Calou-se, foi o melhor que pôde fazer, 
enquanto ia tentando arrepanhar alguma calma, algum argumento, algum 
trecho das Escrituras, com que se armar. Lisabèu continuava com seu 
choro melancólico, mas sem soluços, e seguiu falando:
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— Sabes o que é vir direto da semente de um pai e esse mesmo pai 
renegar-te? Tudo que quis, tudo que tentei, foi querer a ele me igualar, 
imitar seus modos, seu poder, sua capacidade, sua luz!... Era a  maneira 
melhor que encontrei de amá-lo! Mas nunca dizendo isso de maneira 
explícita e direta, não! As palavras, na superfície delas, trazem escolhos 
e armadilhas, obstruem o pensamento, velam o que vai ao espírito. Os 
gestos, as intenções, os projetos, o sentido de uma existência, aí está o 
discurso que não falseia, que não engana, que revela a essência de quem 
o expressa! Meu pai, ele próprio, quando construiu tudo de seu, não o fez 
por palavras ou discursos, como insinuam as gentes da Nação! Jamais! 
Ele deu materialidade a sua força e a seus esforços, formatou tudo de 
seu como faz o oleiro com o barro. O sopro que anima seu mundo e 
suas coisas não vem do verbo, mas da carne sua própria! Daí é que tudo 
vem. Daí vim eu! Mas, por ter ousado aproximar-me dele amorosamente, 
da maneira melhor que se pode imaginar, isto é, repetindo, maravilhado, 
o que fez o pai, foi aí que seu caráter intransigente e egoísta se revelou. 
Ninguém, nem mesmo sua descendência, poderia a ele se igualar!... Mas eu 
não pretendia e nem poderia igualá-lo! O que queria, unicamente, era amá-
lo, na maior intensidade de que eu fosse capaz! E eis-me agora, arrastando 
a condenação ao olvido, ao desterro. Se me conformo com essa exclusão, 
até eu irei esquecer-me de mim e, então, desaparecerei por completo. Só me 
resta, de quando em quando, derramar meu pranto, solitariamente, sem a 
presença protetora, nem a indulgência mínima de meu pai. Os tormentos 
que posso causar, eventualmente, àqueles de quem me aproximo, ah!, eles 
não são, nem de longe, semelhantes ao meu próprio, lançado que fui à 
escuridão de um calabouço sem luz, condenado a ser alvo de difamações, 
de impropérios, sem direito à defesa, sem que me seja dado ao menos o 
alívio da dúvida! Todos, um dia, terão direito a um tribunal, seus feitos e 
defeitos serão pesados, aquilatados, medidos. A cada um, seus méritos e 
suas culpas. A mim... apenas a culpa! Por isso eu choro! Por isso, tu choras 
também, por isso vão chorar ainda muitos que estarão sob tua férula, pelos 
anos a seguir, quando quererás inutilmente esquecer o que aqui ouviste. 
Digo-te, será em vão que tentarás erguer os gritos dos supliciados para 
aplacar tua própria voz interior, Nicolau Aymerich!

.............................................................................…
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— Mas quem escreveu tudo isso?, quer dizer, o documento original traz 
alguma firma, imagino!

— Quem assina o manuscrito?! Mas nem Aymerich, nem Jordi Sabaters. 
Veja você mesmo! E acredite... se puder!



.79

UM REI VISIGODO DE TOLEDO

Leovigildo sabia bem de onde vinha seu nome. Nem mãe, nem pai faziam 
ideia, batizaram o filho com o do pai, que tinha vindo do nome de um 
compadre do avô, ou quase o mesmo, que esse aí se chamava Leovegildo, 
mas um I ou um E não mudam nada, ou muito pouca coisa na vida da 
gente. Foi Seu Epaminondas, professor lá no Sergipe, em Poço Redondo, 
que tinha contado a ele a história daquele rei antigo, espanhol, parece. 
Na época, Leovigildo não estava mais na escola, tinha que acordar desde 
cedo e ficar andando atrás de palma p’ra dar de comer ao gadinho de 
cabras do pai. E punha quase o dia todo nisso. Nem estava mais na escola, 
mas, cidade pequena, era sempre fácil encontrar o professor, quando ia 
levar recado pra alguém ou comprar alguma coisa pra mãe. Foi, então, 
Seu Epaminondas que, um dia desses, fim de tarde calorenta, seca demais, 
viu o menino e veio direto puxar prosa com o aluno seu, ex-aluno agora, 
querendo saber dele como ia a vida, a família, a vontade de voltar a 
estudar... Eu acho que ele queria mesmo era animar o moleque, pois já 
chegou perguntando:

— Leozinho, ‘cê sabe de onde é que vem mesmo o nome seu, esse?!

— Sei não, Senhor!...

E aí seu Epaminondas tascou em cima dele, sem poupar nos detalhes, a 
história daquele rei herege que tinha imposto seu domínio e sua força em 
quase toda a Espanha. Para o resto da vida, Leovigildo deixou de lado 
o herege, que ele nunca soube direito o que era, mas guardou a ideia de 
um sujeito usando coroa, forte, valente, pondo nele o rosto e as roupas 
que via, toda Semana Santa, na encenação da Paixão de Cristo. Tudo dos 
outros... mas o nome era o dele!

Faltou dizer que, também de lá, dessa época, tinha vindo o gosto de 
desenhar. Quando ainda estava na escola, Leovigildo começou a rabiscar 
bichos, paisagens, caras de colegas, de gente da família, mas tudo 
escondido. Nunca mostrou pra ninguém: professor, amigo, irmão, pai, 
mãe, madrinha... O caderno tinha pouca folha, mal dava p’ra caber as 
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tarefas e os pontos do ano inteiro, que dirá encher página e página com 
desenho, coisa que nem era ensinada na escola?! Tinha medo de levar 
uma chamada, ou uns tapas, pra deixar de invencionice e ficar gastando 
à toa o que se comprava com dificuldade. Só muito mais tarde, muitos 
anos mesmo, quando, adulto já, casado, com filhos, mudado de vida e 
de cidade, instalado numa casinha remendada no Chapéu da Mangueira, 
foi só aí que se animou, um dia, a mostrar pro Pedro Isidoro, colega de 
trabalho na construção, a quantidade de rascunho, de desenho, de esboço, 
que foi juntando escondido ao longo da vida. Nem a mulher sabia daquilo, 
ia mesmo estranhar se visse, nem ia acreditar se fosse outro contando pra 
ela! E por que justo para o Pedro Isidoro? Mas porque esse daí tinha veia 
de artista, tocava cavaquinho e até bandolim, ele dizia, aprendido com a 
família da mãe, mineirada que morava há muito tempo em Três Pontes. 

Aliás, foi o Isidoro que começou a chamar atenção do Leovigildo pra 
algumas coisas que ele fazia e não reparava. É que, depois de se meter 
em tudo quanto é tipo de ofício, ele tinha se estabilizado em profissão de 
pedreiro. E foi desse jeito que foi empreitado pra trabalhar na construção 
daquela capelinha de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Aquiropita, dizia, 
específico, pondo vagareza na fala, o Seu Jordão Barros, dono daquele 
sítio nas encostas da serra de Teresópolis e dono de mais um potentado de 
coisa. Pois para lá foram Leovigildo, Pedro Isidoro e mais um outro, cujo 
nome, se eu soubesse, nem ia valer mencionar aqui, por ter participação 
escassa, nada mesmo, nisso tudo. Então, foi o Pedro Isidoro que pôs 
atenção nos modos como o colega dele trabalhava. Leovigildo nunca 
tinha reparado, mas acabou vendo e aceitando que era isso mesmo assim! 
Quando usava a trolha pra rebocar o cimento na parede, não é que ele 
tinha mesmo gesto de regente de orquestra?! Mas não!, não era de maestro 
não!, emendou o Isidoro, certeiro:

— ‘Cê parece que está desenhando na parede!...

Pois foi aí que o Leovigildo contou ao colega o seu segredo. Naquele 
momento, não teve como exibir desenho nenhum, que esses ficavam 
guardados onde ninguém ia pôr os olhos, mas, quando chegaram no 
alojamento deles, abriu a mochila e, de lá do fundo, tirou um saquinho de 
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plástico de supermercado e, de dentro dele, um maço de papéis com os 
desenhos.

Ah!, aqui já se ia esquecendo que essa conversa aconteceu de tarde, pouco 
antes de darem por encerrada a empreita do dia. Talvez isso não tenha 
importância nenhuma, mas, se foi assim, não custa dizer. Depois da janta, 
então, foi que o Isidoro botou os olhos na desenhada do Leovigildo, mas 
foi o Leovigildo que botou o assunto em baila:

— O Seu Jordão disse que vem aí um pintor de verdade, de retrato, pra 
decorar a capela toda, mas será que ele não deixa eu fazer um desenhozinho 
um só, num pedacinho pequeno de parede, escondido, que ninguém vai 
nem ver direito?

— Ué!, se é pra ninguém não botar os olhos, qual a valia de fazer?!

— Eu vou ver, ‘cê vai ver, seu Jordão... Depois, a gente pode pegar uma 
máquina de fotografia, tirar uma e eu levo comigo, pra mostrar.

— Mas mostrar pra quem?! ‘Cê diz que esconde isso de todo mundo!

— Mostrar, ué!, pra quem eu quiser!...

No dia seguinte de manhã, como toda vez, Seu Jordão passou pela 
capelinha. Estava demais de contente com o andamento da obra, até com a 
qualidade do serviço. Ele reclamava sempre, como todo mundo fazia, mas 
os três percebiam bem que ele tinha um brilhozinho nos olhos enquanto 
ficava inspecionando tudo: a calçada em volta da capela, o encaixe dos 
caibros do telhado, o contrapiso bem lisinho, o cimento queimado do 
chão, as janelas de madeira colocadas com cuidado, as portas no prumo... 
Agora, só estava faltando mesmo terminar o reboco e as demãos de tinta 
branca nas paredes todas. E ele até estranhou quando percebeu, umas 
duas ou três vezes, o Leovigildo erguendo a cabeça, olhando direto pra 
ele, dando intenção de querer dizer uma coisa para, em seguida, desviar 
os olhos no chão, ou no lugar da parede onde estava trabalhando. Não dá 
pra dizer se de maldade ou não, mas Seu Jordão não veio direto perguntar 
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ao pedreiro o que era que ele tanto queria. Se quisesse, que viesse falar, 
ocasião ele não ia abrir, não, assim, de graça!

E naqueles dias, poucos, que foram passando, a cena, mais ou menos igual 
a essa, foi se repetindo: Leovigildo tentava arrancar uma fala de dentro, 
mas tropeçava no medo, nem medo do não, mas medo mesmo de só 
dizer alguma coisa que fosse pra Seu Jordão. Mas era que ele percebia que 
estavam acabando o serviço. E quanto mais ficava perto a hora de se ir 
embora, mais ia aumentando a vontade daquela ideia arrevesada que ele 
teve, nem sabia bem por quê, de fazer um desenho de anjo na parede e 
levar de fotografia pro filho mais novo ver, o Miguel. E aconteceu também 
que, desde o dia em que percebeu aquela alguma intenção misteriosa no 
pedreiro, Seu Jordão deu de passar mais vezes pela capela, não só de 
manhã, mas pela tarde, às vezes até três ou quatro vezes no dia. Entrava, 
fazia pergunta repetida, nem esperava direito a resposta, já punha outra na 
boca... e ficava zanzando sem parar, até atrapalhando o serviço dos três, 
correndo o risco de tropeçar em algum balde, ou de sujar a roupa com 
tinta. Esperando que o Leovigildo enfim se decidisse a dizer o que queria 
tanto, mas não entregava nunca.

Se diz que a corda arrebenta sempre do lado do mais fraco, mas, dessa 
vez, ela rebentou foi do lado do mais forte! Ou talvez que o mais forte 
em posse fosse mais fraco em paciência. Pode ser! Não dá pra garantir 
nunca, esse tipo de coisa. Mas o fato foi que faltando uns dois dias pra que 
chegasse o pintor do Rio de Janeiro, Seu Jordão não segurou a curiosidade 
e, encarando direto e reto o Leovigildo, lançou a pergunta:

— Que tanto ‘cê olha e desvia o olho, seu Leovegildo?! Está querendo 
dizer uma coisa e não sabe o quê?!

Leovigildo quase engasgou no respiro, ficou gelado, imóvel por uns 
tempinhos, mas viu que não tinha meio de se esconder mais não. Gaguejou 
umas palavras sem sentido, olhou pro chão, quase cuspiu, mas, no átimo, 
se lembrou de que era falta de educação e aí é que ele não ia conseguir nada 
mesmo não daquele homem. Olhou direto pra Seu Jordão, mas tomando o 
cuidado de abaixar os olhos, e falou o mais depressa que pôde:
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— Senhor sabe?! Meu amigo aqui Isidoro viu que eu sou bom nisso, posso 
fazer num pedacinho, bem pequeno, numa partezinha de nada da parede, 
nem vai atrapalhar, não vai nem aparecer direito, é mesmo pra deixar 
bonito e depois mostrar pro meu filho, o Miguel!

— Mas fazer o quê, homem de Deus?!

— Ah!, é!, é apenas um anjinho, uma carinha de anjo, já vi muitas em 
igreja, posso fazer direitinho igual, o Isidoro atesta, pode perguntar pra ele.

E o Isidoro nem esperou mais pra se jogar na dança. Entrou de rijo na 
conversa, nem licença teve, nem licença pediu:

— É mesmo, seu Jordão!, vi desenho que ele fez, o homem é bom, trabalha 
direitinho, faz montão de coisa bem bonita, tem jeito mesmo, nem parece 
bom pedreiro que é!

Seu Jordão ficou tempo parado, mudo, só olhando os dois. Sabia bem o 
que ia dizer, só hesitava mesmo era porque estava assuntando de onde é 
que tinha vindo aquele ideia destemperada. Até se riu um bocadinho por 
dentro, mas nada disso veio pra fora, só fez foi arcar de leve os cantos da 
boca, antes de emitir decisão:

— ‘Cê veio pra cá contratado foi como mesmo, Seu Leovegildo?

Leovigildo baixou o rosto, já se arrependendo imenso de ter feito o 
pedido, até nem sabia de onde é que tinha vindo a ousadia de se meter 
a besta daquele modo. Só pôde mesmo é responder rápido, baixo, quase 
nem dando pra ouvir as palavras poucas:

— Foi como pedreiro mesmo, Seu Jordão, me adesculpa o pedido, não 
está mais aqui quem falou... me desculpe!

À noite, na casa principal do sítio, logo depois do jantar, Seu Jordão contou 
a história pra esposa. E rematou:
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— Vê se pode! O tipo se acha!...

A mulher riu com graça de tudo aquilo, mas não deixou de pensar no 
outro lado da questão:

— Olha só, Jordão, vai que o sujeito leva mesmo jeito. Lembra do caso 
daquele pintor, Herculano Cortez, de onde mesmo?!... Ah, era de São 
Paulo, perto de Bananal, era de Silveiras, eu acho. Ninguém dava nada por 
ele, mas já começa a vender bem por aqui no Rio. Vai que a gente descobre 
um gênio da pintura naïf ! Deixa que ele pinte. No máximo, ‘cê faz o sujeito 
feliz, o amigo dele contente! Quando vier o nosso pintor de verdade, passa 
as tintas por cima de qualquer bobagem que ele faça, pronto! E, se ele quer 
mostrar pra família, nem precisa nem vai poder trazer ninguém aqui, a 
gente faz uma foto pra ele levar e pronto!

Pois o Leovigildo nem pôs fé no que escutava, quando, no dia seguinte, 
primeira hora da manhã e do trabalho, Seu Jordão veio dizer assim como 
que meio por acaso, meio por generosidade dele:

— Pois apronta o lápis, Leovegildo! Tinta e pincel, já tem aí, estavam 
esperando o pintor, mas ‘cê pode abrir as caixas e pegar o que quiser. Mas, 
olha lá, hem?!, tem que ser rápido, fazer depressa, o prazo está em cima 
da hora, o rapaz já vem chegando do Rio, vai estar aqui em dois dias no 
máximo, o serviço de vocês tem que estar pronto e acabado antes disso.

Leovigildo só teve mesmo jeito e ânimo de responder umas poucas coisas, 
envergonhado que nem conseguia catar as palavras direito:

— Sim, senhor! Se preocupe não! A gente dá jeito, tudo já está mesmo 
adiantado até. Só vou mexer nisso depois que tiver terminado minha 
obrigação.

E dito e feito! Pedro Isidoro ajudando, Leovigildo pôs pressa em tudo, 
mas sem perder o cuidado de trabalhar com atenção, com capricho, como 
sempre fazia questão. Agora, até o mais comum e repetido dos gestos dele 
parecia ter ganhado um quê de especial. O modo como ele rebocava o 
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cimento ainda ficava mais parecendo curva e rabisco de algum desenho 
que existia só no ar bem juntinho da parede: uma vez depostos junto com 
a argamassa, sumiam no ar como fumaça de água. Naquele dia mesmo, 
ou no dia seguinte, puseram ponto final na empreitada de construir a 
capela. A parte elétrica já estava instalada, só faltava mesmo a pintura, 
mas esta ia ser feita junto com a decoração toda, ‘cês já sabem, pelo pintor 
especialmente mandado trazer do Rio de Janeiro.

Leovigildo podia então meter mãos à obra e fazer o desenho como tinha 
imaginado. Ia ser um retrato do filho, só que, com ele, não tinha ali foto 
nenhuma, nem nunca quis ter, mas tinha mais do que o necessário na 
cabeça, na lembrança de cada pedacinho de rosto do Miguel: o cabelo bem 
enrolado, mais do que crespo, pixaim mesmo!, o nariz, esse, era pequeno, 
fininho, a cara era redonda, a pele tinha um jeito de cobre oxidado, falando 
assim, pode parecer feio, mas não era não!, o menino era bonito, ainda 
mais com o olho claro que tinha pegado da mãe. E os dentes branquinhos, 
certinhos, o único da família que não tinha aquele monte de coisa torta 
dentro da boca.

Ninguém precisou dizer ou decidir nada, nem Leovigildo pediu isso, mas 
ele foi deixado sozinho, dentro da capela, só trabalhando. Nem Seu Jordão 
quis entrar e ver a pintura sendo feita, lá ele não entrou, embora me pareça 
que deve ter se mordido de curiosidade. A mulher dele, essa muito menos 
fez menção de assuntar o que se estava fazendo! Mas o que todos mais ou 
menos calculavam de tempo, foi mesmo o quanto que o Leovigildo levou 
pra fazer a sua arte, umas quatro horas de trabalho, não mais, não menos 
do que isso.

No fim daquela tarde, só viram a porta da capelinha se abrindo e, de lá, 
com ar de cansaço imenso, um meio sorriso estranhamente amargo no 
rosto, saiu Leovigildo. Algum pode ter pensado que esse amargor vinha do 
cansaço da pintura, coisa que não era costumeira dele. Outro bem achava 
que era de ter saído pior do que ele esperava, decerto tinha até apagado a 
pintura e vinha só agradecer a gentileza de terem deixado que ele tivesse 
tentado fazer aquilo. Ou então, alguém estava pensando que era mesmo só 
a tensão toda de ter se metido em pedir aquilo ao Seu Jordão. Fosse como 
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fosse, ele estava saindo e alguma coisa ia ser vista, ou um desenho com 
tinta por cima, ou um borrão branco deixando ver, bem de leve, quase 
sumindo, uns traços que seriam de um anjo mal debuxado.

Mas não era nada disso! Leovigildo tinha se ousado! Não foi tão pequeno 
como ele deixou entender, o corpo do anjo estava na parte de cima da 
parede, onde ia ficar o retábulo. E, ainda mais assim, sem as outras pinturas, 
mais chamava a atenção. Era um anjo, de corpo inteiro, mas o rosto muito 
diferente em muito do que a gente está acostumado a ver em qualquer 
igreja. Os anjos sempre são loirinhos, muito brancos, redondinhos sem 
serem gordos, parecem flutuar. Esse que o Leovigildo tinha desenhado 
e pintado também parecia flutuar, mas o rosto dele não era de criança 
pequena, parecia um moleque mesmo, desses que se pode ver na rua a 
qualquer hora do dia, brincando, andando pra escola, pedindo esmola... 
Pele mais p’ra escura, olho claro, corpo mais pra magro, era mais velho 
do que o normal dos anjos que se podem ver, mas, exatamente talvez 
por isso, parecia flutuar por mágica muito maior. E, como já disse, sem a 
concorrência de outros desenhos, parecia dominar toda a capela, ela toda 
estava ali, parecia, para ele só.

Era já a segunda vez que Leovigildo espantava Seu Jordão. Primeiro, com 
o pedido de fazer a pintura. Agora, com a própria pintura. Ele não tinha 
como dizer que estava feia, muito ao contrário, parecia que o pedreirinho 
tinha botado sua alma naquele desenho. Se era alguém da família dele, 
devia ser um filho. Qualquer um podia perceber que, com aquela obra, 
Leovigildo tinha sido pai uma segunda vez, tinha dado vida outra vez ao 
filho! Seu Jordão ficou mesmo muito pasmado, a qualidade do trabalho 
era surpreendente, mas aquele anjo!... Não era coisa que fosse ficar lá na 
capela dele, isso não! Parecia coisa de herege, não estava conforme ao que 
se coloca em igreja, até possível que padre nenhum quisesse consagrar 
o templo, se aquilo ficasse lá. Mas aí é que sobreveio o terceiro espanto 
de Seu Jordão, dessa feita com ele próprio: já tinha tomado a decisão de 
mandar apagar a pintura, botar outra coisa por cima, mas cadê a coragem 
de dizer isso ao Leovigildo?!

— Está bom mesmo, Leovegildo, confesso que eu não esperava! Está bom 
demais! Se quiser, fazemos uma foto, você leva pra mostrar ao pessoal seu.
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Leovigildo não disse nada, só fez que sim com a cabeça. E, a partir daqui, 
ele não vai dizer mais nada. E nem precisa! O que ele fez e vai fazer diz 
muito mais do que eu aqui tento botar em palavra. No dia seguinte, ele 
se despediu dos companheiros de trabalho, recebeu a paga devida de Seu 
Jordão e tomou o ônibus pro Rio de Janeiro. Chegou lá no finzinho da 
tarde, mas ainda com tempo de Sol suficiente pra aproveitar o dia. E foi o 
que ele fez. Nem passou em casa, não foi lá nem para dar abraço e beijo 
na mulher, nem quis comer nada, embora estivesse ainda sem almoço. Mal 
chegou na rodoviária, tomou rumo diverso de onde morava, a fotografia 
com a pintura do anjinho estava no bolso, quase a cada passo ele apalpava, 
a ver se não tinha caído. Sabia bem o caminho, que ônibus tomar, onde 
descer... Nunca mais ele tinha ido até lá, mas agora tinha uma razão bem 
forte pra isso. Chegou no Caju, quase na hora de fechar, ainda deu tempo 
de passar pelo portão. O lote onde estava o filho era bem longe, lá para os 
fundos, mas foi certeiro, não errou um tiquinho do caminho: uma vez que 
esteve lá, naquela primeira e última vez!, tinha sido suficiente pra nunca 
mais esquecer! Chegou diante do túmulo, aquelas gavetinhas mal caiadas, 
com flores de plástico... no lugar onde se coloca o retrato da pessoa, não 
tinha nenhum. Ali Leovigildo enfiou a foto da pintura. Agora, todo mundo 
ia poder ver o Miguel de verdade!
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¡A LA LUNA DE VALENCIA!

Luisinho era um tímido, vai ver, até mesmo um delicado, mas isso, esse 
adjetivo, tem hoje reverberos que não tinha naqueles tempos. Que fique 
então, apenas, o primeiro: tímido. Isso mesmo, um tímido!, é o que ele 
era, e não se precisa dizer muito mais. Ou melhor, isso é pouco, cabe 
especificar também que era caixeiro-viajante. Cometa, como se dizia na 
época. Porém, era mesmo um mistério que ele tirasse sustento da profissão, 
sendo um acanhado de natureza. A aparência também pouco ajudava. Não 
era bem apanhado! Magro, pele marcada de sol, o que, na época, ainda não 
fazia charme e só chamava a atenção para a condição social inferior. Os 
ombros eram ligeiramente arqueados, como se sustentassem o peso das 
tantas palavras que queria mas não chegava a dizer. Como os braços, as 
pernas eram finas, o que só aumentava a estranheza dos joelhos cambaios: 
afinal, não havia em cima delas peso nenhum que explicasse a curvatura 
que fazia um esbarrar no outro a cada passo. Para piorar, a voz era mansa, 
tanto que, cada vez que abria a boca, parecia estar pedindo desculpas por 
importunar o ouvido alheio. Ganhar a vida, como caixeiro-viajante, eis um 
mistério que ninguém aqui saberia explicar! Agora, os gestos dele não!, 
eram de outro feitio! Quer dizer, não eram retraídos, ao menos não traíam 
a hesitação que se sentia no seu rosto, na fala, até mesmo no andar! Os 
gestos, eles, eram lentos, sim, mas medidos, elegantes, pareciam mesmo 
estar em completo desacordo com o resto de sua pessoa. Se Luisinho 
não tivesse que falar muito, nem que andar mostrando o corpo inteiro, 
seria um invejável sedutor, rival à altura de um Rodolfo Valentino. Sua 
indumentária completava essa figura em desacordo consigo mesma. Não 
eram roupas luxuosas, longe disso!, mas estavam sempre bem compostas, 
asseadas, invariavelmente bem passadas, como se houvessem recém-saído 
do tintureiro. Era, então, também, um elegante esse nosso Luisinho. 
Costumava envergar quase sempre ternos cinza-claros, o chapéu, disso ele 
fazia questão, era do melhor, um Ramenzoni de pele de lebre; no bolso de 
cima do paletó, o inevitável lencinho branco deixava entrever as iniciais 
que a mãe bordava em linha amarela. E não se pode esquecer que fazia 
parte da fatiota o bigodinho fino à Douglas Fairbanks, logo acima do lábio 
superior.
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No seu cabedal, levava um pouco de tudo, material de armarinho, peças de 
fazenda, cosméticos e perfumaria, roupas em geral, sortimento de artigos 
de cozinha... Tudo quando podia caber na Kombi amarela e branca em 
que ele viajava para todo canto, naquelas regiões do Sudeste. Ainda eram 
tempos em que os grandes magazines não tinham invadido as cidades 
médias, e o caixeiro-viajante respondia a necessidades urgentes ou nada 
urgentes. Todos ou quase todos achavam algo que queriam, fossem pessoas 
de alguma posse, para prover-se de confortos e luxos que viam nas Seleções 
do Reader’s Digest, ou alguma mocinha sonhadora, aguardando a improvável 
vinda de um pretendente de fora recendendo a Seiva de Alfazema e a talco 
Granado, que pretendia dispor de um arsenal de maquiagem e de rendas 
com que mostrar-se digna de ser conquistada, até que se conformasse com 
um babaquara da própria cidade. Tudo isso, ou quase tudo, o Luisinho 
conseguia enfiar na sua Kombi, para o que tinha mandado retirar os 
bancos de trás todos, enchendo tudo com o que pudesse vender. Até suas 
próprias coisas ficavam sem lugar, ao início das viagens. Era obrigado 
a carregar no banco do passageiro, a seu lado, a mala antiga e gasta de 
papelão e a bolsinha de plástico com a higiene pessoal. Mas uma coisa, 
entretanto, não saía nunca da Kombi, ou melhor, nunca era objeto de 
transação comercial. Havia uma caixa grande, de papelão cor de marfim, 
fechada com uma larga fita azul-ferrete em laço cuidadosamente arranjado, 
que parecia nunca ter sido desfeito. Ali, Luisinho levava um vestido de 
renda valenciana, imaculadamente branco, rescendendo à naftalina que ele 
renovava periodicamente para evitar as traças e as baratas.

Pois bem, nesse ponto, todos já estão esperando que ele chegue a uma 
cidade *** onde aconteça alguma coisa de mais interessante. Se os escribas 
costumeiramente decepcionam seus leitores, a realidade nunca se faz de 
rogada e, como o que se está contando aqui é pura realidade passada e 
acontecida, ninguém irá se desiludir, basta deixar que os fatos se mostrem 
por si sós. A cidade não precisa de nome; a mocinha sim! Isadora, assim 
ela se chama, como muitas que frequentavam as páginas dos consultórios 
sentimentais de jornais e revistas da época. Mas, lá como cá, Isadora 
***, incógnita assim, sem sobrenome que, por indiscrição demasiada, 
fosse revelar mais do que o mínimo necessário. Isadora, então, era uma 
sonhadora... como o são todas, até o momento que os escrúpulos da idade 
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ou as necessidades do sexo frágil impõe rigorosa dieta aos devaneios. Dieta 
emocional que vai de mãos dadas com a emagrecedora. É a época em que 
as ambições diminuem e as ancas aumentam! Mas nossa Isadora está ainda 
longe disso e pode dar-se a certas ilusões. E a alguma curiosidade.

Habitualmente, Luisinho, um bem-educado por excelência e de nascimento, 
nunca deixava que suas clientes viessem até ele. Fazia questão de levar já 
consigo algumas mercadorias e, se não dava demonstrações exteriores, 
sentia no íntimo um prazer desmedido ao acertar em cheio as vontades, os 
caprichos, as necessidades delas. Mas não era sempre assim... Melhor dizer: 
não foi sempre desse jeito, pelo menos não por uma vez, precisamente 
com... Isadora, claro! Talvez tivesse sido a coincidência de Luisinho estar 
estacionando a Kombi justo no instante em que a moça retornava da 
costureira; talvez fosse o Sol, queimando mais do que o costumeiro os tetos 
dos carros e as cabeças das pessoas; fosse o que fosse, deu-se o encontro 
das duas pessoas e do utilitário que carregava mercadorias. Acresça-se 
também o fato de que nosso caixeiro-viajante estaria logo mais voltando 
a seu ponto de origem, a cidade de São Paulo, onde se iria reaprovisionar 
do que fora vendendo ao longo daquelas semanas, o que significava que 
o automóvel não estava abarrotado como há dias atrás, deixando ver, aqui 
e ali, espaços vazios ou coisas que, costumeiramente, ficavam escondidas 
sob a pilha de sortimentos variados. E foi, então, que a Montanha não 
foi a Maomé, mas este que se achegou à montanha, o que qualquer leitor 
compreenderá bastante rápido se se der o trabalho de trocar os gêneros e 
os nomes de uma e outro, isto é, por Luisinho e Isadora.

Naquele dia fatídico (é o que se diria, com algum exagero e dramaticidade 
bem estudada, nas radionovelas), precisamente movida a acaso e 
coincidência, foi que a vida misturou seus fios e pôs de pé a história que 
aqui se conta. Para encurtar caminho e dar rédea à pressa natural nossa, 
Isadora foi bisbilhotar nos artigos da Kombi, sem pedir a devida vênia 
e acabou vendo o tal e famoso embrulho cor de marfim com seu laço 
azul-ferrete. Tal não sucederia se nosso Luisinho não fosse um tímido e 
se obstinasse em defender seu espaço, suas coisas, vá!, suas manias. Mas 
quis o destino que assim ocorresse e quis, também, que Isadora pusesse 
de lado o excessivo recato com que se portava diante de pessoas com 
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quem não privava de intimidades. Até então a moça havia disfarçado 
escrupulosamente que era o que era, uma curiosa, mas bastou se apresentar 
a ocasião propícia, longe da privacidade do lar ou do olhar severo dos pais, 
para que ela se revelasse a si mesma. Era uma curiosa, mas, à custa de 
tanto refrear esse impulso, pôs nele graça tanta que não houve a mínima 
condição de Luisinho resistir. De início, nem chegou a dizer nada, apenas 
franqueou à moça a caixa de papelão, mal conseguindo tartamudear umas 
palavras, ditas em voz inaudível e com olhos arregalados e assustados. 
Porém, era aí já tarde, o vestido estava exposto, Isadora o inspecionava, 
sentia a maciez do tecido, a qualidade do fio, sorte foi que ninguém passava 
na rua naquele momento, o que tornaria a vestimenta praticamente um 
domínico público.

Isadora maravilhou-se tanto com o que viu, o vestido branco de renda de 
Valência, que quase lhe ia escapando a expressão apavorada de Luisinho. 
E foi aí também que Luisinho finalmente conseguiu se fazer entender, 
especificando, com toda a dificuldade do mundo, que a peça não estava à 
venda. Ora, somando o olhar do caixeiro-viajante às palavras que ele havia 
acabado de dizer, Isadora pôde concluir facilmente que não era o caso de 
inquirir o moço sobre isso. Aliás, qualquer resposta que ela obtivesse, não 
sendo um disfarce, poderia tirar o clima de mistério que já a atraía, mais 
do que tudo. Isadora havia lido muito romance de M. Delly e sabia bem 
como lidar com esse tipo de situação. A curiosidade cedeu, então, lugar ao 
mistério, e não se pode afirmar que a moça saiu perdendo, pelos menos 
por enquanto!

Quando finalmente entrou na casa, Luisinho levava algumas prendas que 
julgava iriam agradar às pessoas e que ainda sobraram das vendas que 
havia realizado até ali. E é claro que a caixa de papelão marfim ficou no 
carro. Ao final das negociações, Isadora pôde aproximar-se de Luisinho 
sem que ninguém estivesse perto o suficiente para ouvir suas palavras 
e, antes de que alguém chegasse, deixou claro que nunca contaria nada 
a respeito desse vestido, mas pediu a ele que, no dia em que decidisse 
vendê-lo, era a ela que a peça deveria ser trazida. O máximo que Luisinho 
conseguiu dizer foi que o vestido nunca seria vendido, mas que ela poderia 
vê-lo sempre que quisesse, desde que assumisse o compromisso de nunca 
revelar nada disso a ninguém.
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A partir daí, a cada dois ou três meses, quando o cometa voltava a ***, 
Isadora sempre dava um jeito de fazer com que, sem ninguém por perto, 
ele tirasse o vestido da caixa para permitir à moça botar nele uns olhos 
que pareciam os mesmos com que olhava as imagens das Santas na 
catedral da cidade. Aos poucos, ela se transformava, a curiosa cedia a vez 
à sonhadora, ou pode até ser que ambas convivessem e uma alimentava 
a outra! E cabe dizer também que Isadora respeitava escrupulosamente o 
que Luisinho havia estipulado: ela nunca perguntou a ele o porquê desse 
vestido, nem cogitou nunca de oferecer preços irrecusáveis ao moço, pois 
sabia que todos seriam rechaçados. Porém — e sempre há um porém 
—, se ela respeitava esses ditames por fora, publicamente, por dentro 
ardia de desejos. Primeiramente, era o desejo de possuir o vestido, para 
exibi-lo no baile de gala do Clube Comercial e Literário. Logo, essas fantasias 
alçaram de tom, o vestido se tornou a peça central do que ela encenava 
em sua imaginação silenciosa: a lenta caminhada, levada pela mão do pai, 
em direção ao altar onde a esperava um consorte com sorriso de Kolynos 
e limpeza de Eucalol.

Mas as fantasias são como as ambições: quando não satisfeitas depois de 
certo tempo, se gastam, perdem o viço, deixam de interessar. Isadora, então, 
parece que ajustou seus desejos à realidade imediata. Como toda mulher, 
era também uma pragmática. Acabou-se conformando em sonhar com o 
dia em que nosso caixeiro-viajante dava o ar da graça em ***. E achou até 
certa satisfação em improvisar situações em que ela podia ver o vestido, às 
vezes ao lado do próprio Luisinho, às vezes sozinha. E, se ela não sabia de 
onde ele vinha, que história explicaria essa estranheza toda, intuía o papel 
que ele tinha na vida de Luisinho. Daí veio também o prazer de construir 
fabulações, algumas as mais disparatadas. Inicialmente, o vestido entrava 
com justeza no papel de testemunha definitiva de desengano amoroso: via 
Luisinho esperando ao pé do altar a chegada da noiva que nunca viria, o 
vestido esperando, imaculado, na sacristia!... Depois, pôs tintas mais fortes 
e trágicas, compôs o retrato de uma jovem recém-saída da adolescência, 
apanhada cruelmente por uma doença definitiva, deixando o pobre moço 
entregue à silenciosa tristeza que se percebia, sim!, ser o cerne de sua alma.
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Nesse momento, é melhor dizer mais algumas palavras sobre Isadora, não 
ficará assim pensando o leitor que se trata de uma estouvada qualquer. 
De outro lado, poderá até vê-la com um quê de simpatia. Afinal, esse 
papel de sonhadora, só empresta charme e dá relevo ao ser narrado em 
Francês; quando se é uma Emma Bovary de cidade interiorana, nem a 
tragédia é grande. Não, nossa moça não vai ao suicídio!, por mais que 
ela veja, aos poucos, seus sonhos e ambições se estreitarem aos limites 
da vida modorrenta de ***. A existência de Isadora é cômoda, para dizer 
o mínimo. Fez lá seu magistério, mas não exerce a profissão. E nem 
precisa de ajuntar algum ganho aos da casa, pois o pai, magistrado da 
comarca da cidade, tem cabedais e proventos que dão e sobram para o 
bom nível de vida da família. Contudo, isso também é motivo de certa 
infelicitação. Vejam que não se escreve aqui infelicidade! Perdoe o leitor a 
repetição, mas, em cidades como ***, nem a tragédia é grande. Pois, então, 
o conforto da vida de Isadora é também motivo de desconforto, já que 
ela não vê no horizonte nenhum pretendente que pareça estar a seus pés. 
A bem da verdade, ela sente que o tempo começa a acelerar de maneira 
inapelável. Assombra-lhe a possibilidade, cada vez menos remota, de ficar 
a la luna de Valencia, expressão que havia aprendido em um original de 
Corín Tellado que, uns poucos anos antes, lhe havia caído à mão. Lhe 
causa espécie perceber que mesmo a novidade que era a visão, por alguns 
momentos, do vestido de renda valenciana, o prazer de ter nas mãos o 
tecido delicado, até isso havia deixado de ser instigante, já fazia parte da 
rotina, não mais a surpreendia, ainda que Luisinho nunca passasse em dias 
certos e predeterminados. 

Assim foi que, certo dia, mais uma vez, ela teve o prazer do encontro 
esperado, pôde exercitar a admiração muda que aquela peça de roupa 
lhe causava. Dessa feita, ficou mais longamente fitando, mais do que em 
qualquer ocasião anterior. Tinha, então, a companhia do caixeiro: estavam 
na rua, ninguém passava pela calçada e puderam ficar uns instantes mais 
do que o habitual das vezes. O que não pareceu nada habitual a Isadora foi 
o olhar do moço, uns olhos ainda mais sérios do que nunca, mais parados, 
ou quedos, como aparece nos poemas de Casimiro de Abreu. Naquele 
momento preciso, ela não deu a isso maior importância. Foi apenas à noite, 
alta noite, meio de madrugada, que acordou com a lembrança desse olhar. 
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A casa estava silenciosa, à exceção das ripas do telhado que estalavam 
de quando em quando, por efeito da dilatação a que o calor de verão 
as obriga durante o dia. Isadora acordou e ficou lembrando os olhos de 
Luisinho! Eles nunca lhe haviam chamado a atenção, mas, agora, pareciam 
ter um sentido em que nunca antes ela havia reparado; eles agora tinham 
um efeito que jamais havia sentido, nem causado por Luisinho, nem por 
qualquer outro homem.

Aos poucos, percebeu que não apenas as ripas faziam o seu pequeno 
trabalho ruidoso. Havia um sutil martelar que parecia vir de fora, como se 
alguém raspasse ou batesse repetidamente, de leve, os dedos em sua janela. 
As grades de madeira eram estreitas o suficiente para impedir olhares 
indiscretos de fora para dentro do quarto da moça, mas não impedia que 
ela divisasse vultos que passassem pela rua, sobretudo se estivessem bem 
defronte da janela. Era precisamente esse o caso. Isadora aproximou-se, 
então, mais e mais, colou os ouvidos à gelosia, sentiu os movimentos da 
pessoa que parecia estar lhe dirigindo alguma mensagem em misterioso 
código Morse. Depois, ouviu sua respiração, nos instantes em que parava 
com o tamborilar, mas sem que arredasse o pé dali. Bem baixinho, já 
intuindo de quem se tratava — afinal, os sonhos não mentem jamais! —, 
Isadora perguntou quem era e não se admirou minimamente nem com a 
demora na resposta, nem com a própria resposta. Era mesmo Luisinho, 
que pareceu soletrar seu nome com dificuldade, tal era a hesitação corajosa 
com que ele fazia tudo aquilo. A moça, então, ainda com a janela cerrada, 
perguntou-lhe o que queria. E, mais uma vez, não se espantou com a 
resposta, menos gaguejada dessa vez. O que Luisinho disse, em suma, 
foi que o vestido não estava à venda, como ela bem sabia, mas estava 
à disposição dela; tomara ciência de que apenas Isadora era digna de 
envergar aquela roupa. Bastava que ela tivesse a coragem de transpor o 
umbral e deixar-se ir com ele, o resto se arranjava de algum modo, as 
raivas dos pais passam logo e acalmam os preconceitos dos demais. Era 
dar tempo ao tempo.

E foi o que ela fez! Para espanto dela própria, que admirava a decisão nas 
personagens dos romances, das fotonovelas, mas nunca se via nesse papel. 
Em silêncio, trocou-se, pôs algumas mudas de roupas em uma sacola, 
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alguns objetos de higiene íntima, abriu a janela e deixou-se pegar nos 
braços de Luisinho, já antecipando o momento em que, em alguma parada, 
ela seria finalmente abraçada de verdade, beijada com a veemência que 
via nos filmes. Dirigiram-se, então, ao carro do caixeiro sem dizer muitas 
palavras. Alguém podia acordar, as pessoas de *** eram madrugadeiras, 
todo cuidado era pouco. Mesmo depois, já dentro da Kombi, ela deixou-se 
ficar quieta, olhava mais para si do que para Luisinho.  Misteriosamente, 
estava calma, em paz, tranquila... E, aos poucos, o sacolejar do carro com 
os buracos da estrada trouxeram-lhe o resto do sono que ela inda não 
havia desfrutado.

Apenas começou a despertar quando os chacoalhos foram ficando mais 
fortes, mais intensos. Ouviu uma voz de longe que a chamava, que dizia já 
ser momento de acordar finalmente, o dia já ia alto e ela não era de ficar 
assim. Abriu os olhos e viu o rosto sorridente da mãe chamando-a para 
tomar café!...
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BLADE RUNNER

As calças curtas de chefe de escoteiros não davam ao Benê nenhuma 
aparência ridícula. Ele as envergava de modo tão compenetrado, que todos 
viam nelas até o que não tinham: pernas chegando até os pés, além de 
uma solenidade que se diria natural, congênita. Benê tinha um perfil fino, 
era daqueles magros elegantes que pareciam não fazer nenhum esforço 
para estar em forma, mesmo aos cinquenta e cinco anos. E, mesmo aos 
cinquenta e cinco anos, a função de chefe de escoteiros também não 
lhe caía mal, ao contrário! Ele a exercia com empenho, o que para ele 
significava garbo, aprumo... e seriedade. Por outro lado, tinha tido, sim, 
seus enroscos... amorosos, mas isso eram histórias que ficavam cada 
vez mais esquecidas, relegadas a um passado remoto que ninguém mais 
lembrava, talvez nem ele próprio. Muitos anos atrás, ainda se falava de 
certo casamento seu com uma moça que, fôssemos usar um vocabulário 
mais compenetrado, se diria estouvada. Mas uma boa parte dos amores 
e das palavras, primeiro, caem no limbo da indiferença e, depois, viram 
fumo e somem no ar, nem para o inferno vão, onde poderiam ficar ao 
menos nos atazanando a existência. Simplesmente desaparecem. Daí 
esse casamento nunca mais ter sido objeto de conversas abertas, nem de 
cochichos à meia-voz, nem de murmúrios à boca-pequena. Muito menos 
de insinuações atravessadas do próprio Benê. É por isso que todos da 
cidade o consideravam um solteiro convicto, definitivo.

Assim, a figura de chefe de escoteiros nele colou como se fosse uma 
segunda pele, era impossível que nos lembrássemos de sua pessoa sem 
lhe associar, de imediato, essa função. E colou de modo tão profundo que 
nem importa aqui mencionar sua ocupação profissional. Para todos que 
o conheciam, Benê era, então, apenas o chefe do Grupo de Escoteiros Sant 
Jordi, um sujeito de modos corteses, sempre sem afetações, primando pela 
discrição, ainda quando dava uns gritos de alerta ou de chamamento à 
compostura por parte dos meninos do grupo.

Porém — e sempre se topa com um porém estacionado à esquina, mais 
dia, menos dia — ocorreu que Benê veio a conhecer a professora Diva. Ela 
havia chegado há poucos meses de cidadezinha pequena e desconhecida 
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do interior, embora fosse mais correto e exato afirmar que ela havia 
voltado há pouco, pois era originária de nossa cidade, nascida e criada 
aqui, tendo se mudado para aquele remoto burgo perdido em alguma 
serrania, por força da profissão do marido. Sim, era casada, mas quem 
visse junto o casal não apostava uma meia furada na felicidade conjugal 
de ambos. Há frequentemente, nesses casos, um certo modo de olhar 
para si que denuncia todo um rol de frustrações miúdas, de sofrimentos 
calados. Nem se faz necessário que seja exibido em público aquele às vezes 
tão esperado, aclamado e ansiado espetáculo de gritos de desespero, de 
gemidos lancinantes, de choros rancorosos, de bater de portas e de janelas, 
ou de visitas constantes a confessionário de igreja. De fato, todo casal se 
denuncia no modo como cada um olha para si, mais do que para o outro. 
E a Diva se olhava de maneira, para dizer o mínimo, melancólica: a tristeza 
de seus olhos se acentuava quando falava dela própria, ou quando, calada, 
ficava passando as mãos, de leve, uma na outra, como se uma parte de si 
tentasse consolar a outra, da vida que levava.

E cabe também falar do acaso, essa tábua de salvação, tanto de escribas 
medíocres, quanto de vidas sem sal. Foi mesmo então o Senhor Acaso da 
Silva, o responsável pelo encadeamento dos fatos que aqui se vão contar, 
da mesma maneira que um bater de asas de borboleta na China pode, 
meses depois, desencadear um furacão devastador nas Antilhas. Aliás, para 
começar com as coincidências, essa imagem do furação das borboletas 
figurava num livro que o Benê estava lendo, no mesmo e exato dia em que 
conheceu a Diva. Mas tempestades e lepidópteros nos importam pouco, 
ou nada mesmo, a não ser pelo fato de que havia um sujeito, o nosso 
Benê, que lia num banco de praça, havia um ameaço de tempestade no 
céu, vindo lá dos lados da rodoviária, havia borboletas, era tempo delas e 
algumas faziam pousos e decolagens nas roseiras do jardim, havia a Diva, 
passando sozinha, lentamente, como quem mal tocava o chão com os 
pés. E havia o olhar a um tempo lânguido e pesaroso que ela dirigia a si 
mesma. Tanto bastou para capturar o interesse do Benê, um interesse que 
ele não sabia explicar o que era, de onde vinha, nem aonde levaria. Talvez, 
se soubesse, ele teria tratado de esquecer aquelas impressões o mais 
rapidamente possível. Mas, nesses momentos, ninguém tem a capacidade 
da presciência, pelo menos não aqui nesta história! Alguém já disse que, 
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mais dia, menos dia, a casa cai e, quando isso ocorre, melhor estar fora 
dela. Pois o Benê estava fora de casa e nem assim adiantou!

Pois foi, então, que um papel, de início inidentificável, soltou-se do 
maço que a Diva levava embaixo dos braços. Sem ver o que era — o 
Benê sentia-se no dever de ser correto, na maneira como ele entendia a 
correção, e, ato contínuo, comprazia-se sempre em refrear sua curiosidade 
—, ele levantou-se rapidamente, caminhou até o papel caído no chão e o 
apanhou. O próximo passo era chamar a atenção daquela mulher, mas, 
nesse caso, não se sentia autorizado a soltar algum brado de alerta, que, 
esses, ele os deixava unicamente para os seus comandados do Grupo de 
Escoteiros. Pegou a folha caída e acelerou em direção à Diva, sem chegar 
a correr, pois também não se autorizava essas exibições de furor físico, 
ainda mais àquela hora, ainda mais em público! Alcançou-a em uns poucos 
metros e ousou tocar de leve em seu ombro, já se anunciando com um 
Desculpe-me, mas a senhora deixou cair isto. A Diva agradeceu e mais nada teria 
dito se um vento mais fresco, trazendo cheiro de chuva, não os tivesse 
envolvido naquele momento. Ela lembrou-se, de supetão, das roupas que 
havia deixado do lado de fora, secando ao Sol, e pretextou necessidade de 
apressar-se. O Benê disse que, diante da iminência da chuva, também se ia 
embora e, ao que parece, ambos tinham que tomar a mesma direção.

Assim disseram, assim fizeram, assim foram, e nenhum leitor, por mais 
distraído que seja, vai deixar de imaginar a conversa protocolar que 
entabularam os dois, em que se pergunta de ofícios, se fala de sobrenomes 
e de parentes, se indaga de estados civis etc. etc. Sem, então, necessidade 
de mais ou grande detalhes, ficaríamos aqui com o geral e costumeiros 
desses diálogos, não fosse, novamente, o acaso que despencou na forma 
de chuva, e despencou de vez: forte, grossa, torrencial, abafando os 
ruídos da rua e o calor do fim de tarde. Buscaram ambos abrigo num 
estabelecimento que estava mais à mão e que era uma cervejaria. Naqueles 
idos dos anos 80, havia já uma boa quantidade delas na cidade e, em uma, 
o Benê e a Diva buscaram abrigo, conformada, ela, com as roupas que se 
iam molhar, ele, com o desacerto daquela série de eventos inesperados que 
o tirava totalmente do rumo que havia traçado para o resto do dia.
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Ora, uma conversa numa cervejaria entre uma mulher casada e um 
homem que não seu marido, seria motivo de falas e comentários sem 
fim em cidade menor, mas a nossa levava uma quantidade de habitantes 
que tornava muito possível esse tipo de encontro sem os dissabores 
das delações ou das dúvidas conjugais. Acresça-se, também, que nada 
de escuso havia nesse encontro entre o Benê e a Diva, pois tudo podia 
ser pretextado à chuva. Tudo?! Quase, menos os interesses comuns que 
foram rapidamente aparecendo entre ambos e que, afinal, se concentraram 
no cinema e fizeram aquela conversa esticar bem mais do que tempo 
suficiente para passar a borrasca e as calçadas secarem com o restinho de 
Sol coado de fim de tarde. Imagine, então, nosso leitor, que está diante 
de uma tela de cinema em que a trilha sonora sobe de volume e uma 
sequência de imagens em cortes sucessivos vai aparecendo, dando conta 
de encontros posteriores entre ambos. Isso vai nos poupar toda sorte de 
idas-e-vindas e pôr em cena o que realmente interessa. Mesmo a primeira 
vez em que ambos tomaram a mão um do outro, disfarçadamente, por 
baixo da toalha da mesa, mesmo isso pode ser visto rapidamente, pois o 
que vale, aqui, é contar como os dois se foram colocando nessa relação 
que foi se estreitando até rapidamente.

De toda maneira, mesmo aqui os leitores podem ser poupados de demasias 
de detalhes, pois ninguém ignora o que acontece nessas situações. Duas 
mudanças bastam para indicar o rumo que tomaram a Diva e o Benê: os 
encontros, que passaram da cervejaria para a casa deste; o trabalho das mãos 
que, em vez de segurar as do outro, se dedicaram a tirar roupas próprias e 
alheias; o resto, por inútil, fica a cargo da imaginação de quem lê e põe, de 
si, temperos e desejos próprios, já não é aí mais seara de quem conta. E, 
como se dizia acima, o como se vê a pessoa diz muito mais de sua relação 
amorosa do que a maneira como olha para o ser amado, que os olhares 
que saem de nós são muito mais susceptíveis a encenações e máscaras do 
que aqueles que se voltam para o nosso interior próprio. O Benê, então, 
redescobriu em si calores juvenis insuspeitos, ele que nunca se havia tido 
e havido por expert em nada que dissesse respeito a sexo. Porém, acima 
de tudo, ele havia redescoberto um frescor que há muito jazia esquecido 
nessas gavetas da memórias em que entocamos aquilo que temos medo 
de exercer. Desde o final da mocidade, ele estava envolto em uma casca 
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que o protegia de intensidades emocionais, fossem amores, melancolias, 
ímpetos, descalabros... Com a Diva, essa casca foi fendida e o Benê viu 
aí a oportunidade de exercer, no amor, o zelo e o cuidado com que se 
desincumbia de tudo em sua vida. Dito de outra maneira, ele se colocava 
sempre todo inteiro em tudo que fazia: no ofício de chefe de escoteiros, 
na arrumação da casa de homem solitário, nas leituras dos romances que 
comprava todos os meses, na ajuda aos primos que ainda viviam na cidade 
e que, de quando em quando, o procuram para alguma palavra ou uns 
dinheiros... Da mesma maneira, ele se colocou integralmente nessa paixão. 
Pois se trata de paixão, mesmo os leitores desavisados já o terão intuído!

Contudo, os livros perderiam sentido e a vida ficaria sem graça se houvesse 
correspondência exata e completa entre os sentimentos de duas pessoas 
apaixonadas. Assim, por verdadeiro, o caso do Benê e da Diva também 
enveredou por essa trilha. Naqueles meses iniciais de relação amorosa, o 
Benê foi relegando algumas atitudes que via na Diva e que ele até punha 
na conta de esquisitice, para evitar meter nelas o carimbo de estranheza, 
chegando, daí, à desafeição e, desta, ao descaso. Não tomem os leitores 
a Diva por leviana, nada disso! O que havia nela, isso sim!, patente, 
exercido de maneira flagrante, tanto nos gestos, quanto nos trajes, era um 
descomunal medo de amar. Para dizer melhor, uma inabilidade sentimental 
que se traduzia num desacerto entre o que ela dizia sentir e as ações que 
executava. Num momento, ela se dizia apaixonada, mas nunca se permitia 
pronunciar Meu	amor! para o Benê. Em outro, ela afirmava não conseguir 
mais pensar na vida sem a existência dele, mas, no dia seguinte, embarcava 
em viagem de feriado com o companheiro oficial, o marido, para desespero 
e solidão do Benê, que passava aqueles dias tentando imaginar como seria 
a mesma viagem, mas em sua companhia!... Ela dizia sempre que há muito 
já não amava mais o marido, mas tinha imenso respeito e carinho por ele, 
não se via deixando-o assim sem mais sem menos.

De fato, não houve esforço que o Benê não tentou para aproximar-se cada 
vez mais da Diva, para confortar-lhe e dar a ela segurança para a única 
decisão que cabia a eles, que era a de efetivarem aquela união que, até o 
momento, estava forçada a se contentar com instantes roubados, encontros 
fortuitos, escapelas escondidas, ou seja, essa legião de subterfúgios que 
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toda pessoa que ama conhece bem ou já exerceu bastante. E durou quase 
dois anos essa situação. Até poeta fez-se o Benê: a cada dia, religiosamente, 
produzia uma pequena quadra de amor, que fazia chegar, de alguma 
maneira, às mãos da amada. Para ele, o olhar com que ela as recebia ou a 
voz doce com que falava delas faziam valer a pena todas as horas e dias em 
que não se podiam ver, seja pelos encargos profissionais de ambos, seja 
pelos deveres familiares dela. Vale também dizer que o marido de nada 
desconfiava, nem ninguém nunca os surpreendeu em gestos suspeitos ou 
situações inexplicáveis, eles tomavam todo o cuidado para encontrar-se 
em casa de Benê, e essa estava estrategicamente disposta para impedir 
qualquer intromissão curiosa de vizinhos ou de eventuais passantes.

Mesmo depois de todo esse tempo, porém, duas coisas não arrefeciam: a 
entrega total do Benê à sua paixão e as hesitações da Diva, nunca maiores 
ou mais frequentes, mas sempre as mesmas. O Benê havia mudado de 
emprego, para ter horários e dias livres mais propícios aos encontros dos 
dois, mas, na maior desse tempo desocupado, ele ficava em casa sozinho, 
melancólico, traduzindo em seus versos de iniciante a tristeza e a frustração 
de não ter a Diva a seu lado. Com ela, dificuldades pareciam brotar dos 
paralelepípedos: um encontro planejado e esperado com ansiedade era 
muito facilmente desmarcado por dá-cá-aquela-palha! Depois de tanto 
suportar essas situações, um dia, finalmente, Benê tomou coragem para 
pôr seus incômodos não mais em versos. Esses falavam, muitas vezes, 
das suas dores, mas o metro poético e a rima não medem nem exibem 
os sofrimentos de quem escreve, antes os edulcoram e os dissimulam. 
Benê, assim, foi dizer o que pensava em boa prosa, isto é, em alto e bom 
som, mesmo que escudado na voz fanhosa que a Diva ouvia do aparelho 
de telefone. Do outro lado da linha e — o Benê o via agora, naquele 
exato momento — do outro lado da vida, a Diva embirrou. Ela disse, sem 
esperar muito, que não podia e não suportava ser cobrada de decisões que 
o Benê havia tomado por si, de motu proprio. Que ela tentava, sim, separar-
se, mas não tinha a menor condição de dizer quando nem de que maneira. 
Que, para ela, aquela situação era o que era possível, e que estava bom 
assim por enquanto, nunca havia prometido nada e nunca garantira que 
se separaria amanhã! Melhor seria, então, que parassem de imediato com 
aquilo tudo!
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Se o mundo pudesse cair, o Benê teria caído junto. Ao menos foi a 
sensação que teve. Percebeu, naquele átimo, que estava lidando não apenas 
com uma mulher frágil e hesitante, mas também com uma pessoa egoísta. 
Ao menos foi o nome que ele pôde dar à imensa decepção que tomou 
conta da sua alma. Decepção que se transformou, rapidamente, na mais 
negra e profunda tristeza. Tomou férias antecipadas, trancou-se em casa, 
passava os dias dormindo e acordando em horas desparelhadas, lia pouco, 
pensava muito, ligava a tevê apenas para que seu som o lembrasse de 
não sabia exatamente o quê, jogava xadrez sozinho, partidas que nunca 
terminavam, deixou de lavar as roupas, os pratos e panelas... Depois de 
duas semanas, a casa rescendia um cheiro azedo de abandono dolorido. 
No auge do desespero e da autopiedade, sufocado pela falta dos sonhos 
de vida apaixonada que o haviam embalado durante meses, Benê decidiu 
que era melhor abreviar todo aquele sofrimento e pôr termo a seus dias. 
Maneira mais palatável de o dizer, sem chocar em demasia os leitores mais 
sensíveis.

Planejou, então, detalhadamente, o que executaria. Novamente, como em 
tudo que fazia, o Benê se colocou todo inteiro naquela ação definitiva. 
Iria ao Cine Majestic, o seu preferido, muito próximo de sua casa, na Rua 
Maestro Benito Morato. Ali, já sentado em alguma poltrona da primeira 
fila, quase nunca frequentada por ninguém naquelas sessões de fim de 
tarde de dia de semana, tomaria uma dose cavalar de barbitúricos durante 
a exibição da fita e iria desta para melhor diante de um bom filme. Uma 
sua tia já falecida há uns anos se havia hospedado em sua casa e esquecera 
lá um vidro cheio desse remédio e, mesmo depois de bastante tempo, 
uma grande quantidade de comprimidos como aquela ainda teria o efeito 
pretendido. Assim fez. Com o frasco no bolso e a certeza no espírito, 
apenas dirigiu-se à sala sem consultar programações ou agendas de 
espetáculos. De fato, nem escolheu o que ver, entrou na fila da bilheteria 
e comprou ingresso para a sessão que primeiro iniciaria. Entrou na sala 
escura, sentou-se na penúltima fila, logo diante da tela e o mais longe 
possível dos poucos espectadores que lá estavam. Após o Canal 100, o 
filme começou e, a partir dali, qualquer momento seria bom para pôr em 
prática o que tinha vindo fazer. Contudo, a história, os personagens, a 
trilha sonora, as imagens, sobretudo, foram adiando a ação fatídica. Ele 



.103

estava decidido, todo seu empenho estava nisso, mas... por que não esperar 
mais algumas cenas? Havia algo naquela história, no olhar dos atores, 
alguma coisa lhe dizia para esperar. E assim foi que o Benê, de adiamento 
em adiamento, chegou ao final do filme. Aliás, dizer que chegou ao final 
do filme talvez não seja correto, pois ele apenas ouviu a fala final, tomou 
como que um choque elétrico. Nem esperou os créditos, levantou-se 
rapidamente e dirigiu-se à saída da sala, repetindo incessantemente o que 
havia acabado de ouvir:

I’ve	seen	things	you	people	wouldn’t	believe.	Attack	ships	on	fire	off 	the	shoulder	of 	
Orion. I watched c-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate... All those 
moments will be lost in time, like… tears in rain. Time to die.

É que, aí, novamente, o Senhor Acaso da Silva havia dado o ar de sua 
graça, pondo na tela justamente aquele filme. Para gáudio de muitos 
dos leitores, nosso amigo não chegou, então, a tomar os comprimidos. 
O contentamento, vá lá, o orgulho que começava a sentir de si próprio 
naquele momento não ornava com a violência extrema de um suicídio. O 
Benê saiu do cinema, tomou o caminho de casa e o rumo da vida.
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UM LEÃO

Praça do Bom-Sucesso, Rua das Oficinas, Rua das Floristas, por aí o 
Leandro andava o dia todo. Imprensado entre duas tabuletas, à frente e às 
costas ele trazia o desenho de um enorme felino em vermelho e, abaixo, 
o nome e a divisa das Casas Leão: tecidos e cortinas. Acontece que as garras 
à mostra e os dentes exibidos com ferocidade pouco tinham que ver com 
a alma do Leandro. Ele era desses que qualquer um aprende de imediato 
a considerar um tímido, um introvertido... Era seu ofício falar, ou melhor, 
gritar em altos brados as vantagens de comprar nas Casas Leão, e seus 
olhos azuis pareciam mesmo brilhar quando ele soltava uns tons mais 
estridentes. Porém, bastava observar a expressão do restante do rosto para 
perceber a artificialidade que o ofício de homem-sanduíche lhe impunha: 
quando se examinava sua expressão inteira, percebia-se facilmente que 
o brilho dos olhos azuis era enganoso e que havia apenas cansaço, um 
cansaço esperando a hora do descanso, Que	 viesse	 logo! E, por força do 
trabalho de carregar o peso da tabuleta dupla, para cima e para baixo, 
horas a fio, durante anos, Leandro trazia os joelhos sempre doloridos, um 
pouco inchados, reclamando do esforço continuado a que se submetiam 
mesmo nos fins-de-semana. Mas não apenas os joelhos protestavam pelos 
maus-tratos, a voz também vinha dando avisos de que já não suportava 
mais a continuação dos berros de propaganda que seu metiê exigia.

Quando chegava em casa, bem depois das oito da noite, o Leandro 
encontrava a mulher com um jantar já pronto, sempre um tanto frio, que 
ambos comiam com calma e em silêncio. Era nesses momentos que a falta 
do filho vinha bater pesado na lembrança dos dois!... E nem era necessário 
que dissessem nada, o silêncio recíproco — ambos sabiam! — estava 
prenhe de sentidos e de saudades, e dizer algo, o que quer que fosse, seria 
indevido, indecoroso, muito provavelmente quebraria a docilidade com 
que iam tentando enfeitar essas saudades.

Há alguns anos o Benjamim havia imigrado para os Estados Unidos, 
buscando fugir das dificuldades enormes para encontrar trabalho. Talvez 
fugindo mesmo de certa Dolores, mulher de lábios vermelhos e fala 
rouca por quem se havia apaixonado e que surpreendera, um dia, bêbada 
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e sorridente no colo de um desconhecido. Benjamim jurou vingança 
durante alguns dias, depois, chorou outros tantos. O que o incomodava 
não era a posição indecorosa, mas o sorriso feliz que ela levava nos lábios 
e que davam outro brilho ao batom carmim que usava. Somando dores 
a dias, subtraindo medos e rancores, o Benjamim chegou ao resultado da 
sua equação e se tornou vendedor de churros nas ruas de Nova York, nas 
imediações da Broadway. Nunca mais voltou, e nem os pais tinham como 
ir vê-lo. A única coisa que os unia ao filho eram as cartas, cada vez mais 
raras de um lado, sempre pontuais de outro.

Hortênsia não se ocupava apenas do fogão e da casa. O casal tem um 
cachorrinho, o Faísca, manco por efeito de uma bicicleta que passou por 
cima dele quando ainda era pequeno, e o nome foi dado como uma espécie 
de simpatia, a ver se assim se torcia o ardil que o destino havia pregado 
ao animal. A casa em que moram é acanhada, as parede estão pedindo há 
tempos uma demão de tinta, aqui e ali a calha do telhado despeja chuva 
onde não deveria, mas o pequeno jardim de três metros quadrados que 
se encontra fronteiro à porta é uma joia de cuidados e de atenções, tudo 
prodigalizado por Hortênsia, que, fazendo jus ao nome, cultiva aí as mais 
belas hortênsias que a vizinhança já viu.

Na semana passada, na quarta-feira, o Leandro voltou bem mais tarde 
do que o costumeiro. Atraso assim, nos últimos anos, se podia contar 
nos dedos de uma única mão e foi sempre motivado pela evidência de 
alguma tempestade ou por paralisação de trens, coisa que era rapidamente 
anunciada no rádio. Dessa feita, contudo, a Hortênsia não tinha informação 
alguma: o céu, azul, claro, limpíssimo, sonegava a ela a despreocupação 
que buscava com ansiedade; no rádio, músicas e reclames se sucediam 
com a monotonia de sempre, e as notícias não davam conta de nenhum 
entrave no transporte coletivo da cidade. Confiando no sexto sentido dos 
animais, Hortênsia aquietou-se: Faísca cochilava serenamente no tapete da 
sala, devia até mesmo estar sonhando com correrias desabaladas nas ruas 
do Bairro, nada devia de estar acontecendo de sério ou de grave com o 
seu dono.

Naquela noite, com o atraso do Leandro, jantaram ambos uma comida 
mais fria do que o habitual. É que ele havia ficado conversando com um 
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amigo de infância, de escola, que não via há bastante tempo, desde o tempo, 
aliás, em que ambos ainda usavam calças curtas. Ezequiel era o nome dele, 
e o fato de se terem encontrado dá mostras de como a realidade supera 
certamente qualquer invenção que se poderia perpetrar nestas linhas. Se, 
quem as lê, está sempre acomodado na credulidade mais comezinha, o 
destino, ao contrário, é manhoso e só permite coincidências quando lhe 
dá na telha! Acontece que o Ezequiel era justamente o proprietário único 
e exclusivo da rede das Casas Leão, com filiais em todo o país e sede na 
Capital, bem distante daquela cidade em cujo centro o Leandro desfilava 
com as placas de reclame e as dores nos joelhos.

O Ezequiel foi quem viu o Leandro. Viu e nem queria acreditar, certamente 
teria preferido que esse reencontro com sua memória se desse em outro 
local, em outra ocasião, mas algum impulso íntimo e inexplicável o levou 
a se aproximar o máximo possível daquele homem-sanduíche de cara 
cansada, de expressão amarfanhada, fitando-o fixamente, em silêncio, 
como se dissesse: Eu	já	falei	o	que	tinha	de	falar,	é	agora	sua	vez! O Leandro, de 
início, estranhou aquele sujeito que, ao contrário de quase todos os outros, 
não fazia de conta que ele não existia, ou que agia como se ele fosse um 
poste, um escolho no meio do caminho e da pressa alheia. Quando se deu 
conta de quem podia ser, apenas conseguiu tartamudear: Ezequiel,	você?!

E é claro que era o Ezequiel, como já sabíamos todos! O aparato de trabalho 
do Leandro e os muitos anos de separação certamente contribuíram para 
que não houvesse muita efusão naquele reencontro: nada de abraços 
apertados, tapas dados com vigor às costas, ainda que, bem examinados, 
alguns olhos deles pudessem revelar um início de lacrimejar, contido à 
força de discrição, de um, e de timidez, de outro. Daí, viriam, é claro, as 
costumeiras inquirições: O	que	‘cê	anda	fazendo?	Como	está	de	vida?	Enriqueceu,	
foi	à	falência?	Casou?	Teve	filhos?	Viajou? E é claro também que seria impossível 
responder a todas elas, assim, no atropelo da curiosidade e da intimidade 
antiga que voltava a pôr a cabeça de fora. O Ezequiel apenas perguntou 
até que horas ele deveria ficar por ali e combinaram, então, que se veriam 
logo após o Leandro dar por findo seu expediente e guardar as tabuletas 
no depósito da loja.
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Dito e feito! Lá pelas seis da tarde, ali mesmo na Praça, no próprio local em 
que se haviam visto, Ezequiel e Leandro se reencontraram e, dali, foram 
para um bar ao lado, o Cantinho da Bom-Sucesso. Como medir o tempo dessas 
conversas? Nesses casos, os relógios são infiéis depositários de nossas 
percepções e vontades! Sentimos que se passaram apenas alguns minutos, 
parece que mal arranhamos alguns poucos assuntos desimportantes — 
o cerne da conversa ainda mal foi tocado — e eles já nos entregam a 
evidência de horas nos mostradores! Assim foi, assim ocorreu. Era já bem 
próximo das nove da noite, quando se deram conta do tempo que haviam 
passado na conversa, deambulando por recordações alegres, histórias 
tristes, casos curiosos, nomes, muitos nomes de pessoas, parentes ou não, 
não importa, lugares, roupas, gostos, machucados, remédios, em suma, 
assuntos de todas as épocas, isto é, da infância comum deles e, também, da 
adolescência, juventude e maturidade que haviam vivido um na ignorância 
do outro. Os compromissos de família, de um, e de negócios, de outro, 
os chamavam. Despediram-se, não sem a habitual troca de endereços, de 
telefones, tudo ajaezado com abraços e desejos de felicidades sem fim!

Àquela hora, o trânsito era bem menor e, embora houvesse menos ônibus 
e trens, o Leandro levou menos tempo para chegar em casa. E teve a 
sensação de que esse intervalo foi ainda bem menor do que efetivamente 
havia sido. É que, novamente, aí interveio a infidelidade dos relógios. 
Culpa do próprio Leandro, que, durante toda a viagem, ficou pulando de 
tempo a outro, embaralhado nas recordações próprias e se embaralhando 
nas impressões que colhia de tudo que havia ouvido do Ezequiel. Num 
momento, estava na infância, na escola, com o companheiro de que não 
se separava para quase nada; de outro, ficava divagando sobre o que ele 
lhe havia contado: sua vida, seu trabalho, suas coisas, suas ideias... Em 
certo momento, uma altercação veio quebrar momentaneamente o fio 
emaranhado de seus pensamentos: uma passageira discutia com o motorista, 
pois pagara com uma nota de cinquenta e havia recebido troco para vinte, 
Veja	 se	 é	possível,	não	 se	pode	mais	 confiar	 em	ninguém!	Momentaneamente, o 
Leandro sentiu ímpeto de dizer a ela o contrário, mas voltou a se enfiar 
em seus pensamentos e, assim, deu azo e motivo a que a viagem seguisse 
seu curso, que o relógio mostrasse errado o tempo transcorrido, que ele se 
visse, enfim, diante do portãozinho da casa deles no subúrbio.
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Mal botou os pés em casa, foi recebido por um esfuziante Faísca, que 
tentava pular, todo torto e atrapalhado, nas pernas do dono, o que mais 
acentuava seu carinho. A Hortênsia mal disfarçou a preocupação, seus 
olhos eram por demais eloquentes, mas, como de hábito, esperou que o 
Leandro dissesse como havia sido o dia. Lembro	do	Ezequiel?	Eu	já	falei	dele	
bastante. Pois é, encontrei hoje com ele, lá na Praça do Bom-Sucesso. E sabe quem, o 
que	ele	é?!...	Então, o Leandro contou tudo à esposa, toda a conversa, talvez 
até mesmo tenha revelado outros acontecimentos do passado que nunca 
havia mencionado a ela. Falou durante longos minutos, o jantar esfriou 
ainda mais nos pratos, mas, como sempre, isso não os incomodava. Bem 
rapidamente, a Hortênsia esqueceu as preocupações que tivera, até mesmo 
uma ou outra hipótese trágica que havia formulado. A calma alegre com 
que o Leandro ia contando o reencontro com o amigo era o melhor dos 
lenitivos para essas aflições.

Depois de tirarem a mesa do jantar, foram para a cama. O adiantado da 
hora não permitia o habitual de buscar programas ou noticiosos na tevê. 
Contudo, naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, o Leandro 
demorou demais a dormir e, quando o fez, teve um sono intermitente, era 
despertado de quando em quando por lembranças que vinham da conversa 
com o amigo. Primeiramente, era assaltando por imagens e frases que iam 
compondo o mosaico que, para ele, agora, atendia pelo nome de Ezequiel, 
mosaico de que ele não tinha muitas peças, mas cujo sentido parecia por 
demais evidente. E que o incomodava tanto! Não só pela imensa distância 
social em que, agora, ambos estavam. Isso, aliás, era o que menos o afligia. 
Lembrou de tudo que o Ezequiel havia dito, a começar pela mulher, a 
Dalila: sua beleza, ainda naquela idade já passada dos cinquenta; o gosto 
em decorar a imensa casa que tinham; o tempo dispendido em salões de 
beleza ou em compras  nas lojas da moda; as amigas que recebia com 
frequência... Até mesmo riu, um riso apertado, sardônico, das aventuras 
amorosas delas, contadas a ele em sigilo pela esposa, que se via obrigada 
a ficar servindo de alcoviteira, telefonando para o amante de uma delas, 
marcando encontros, indo com a amiga a esses encontros para dar um 
arranjo social e inocente à infidelidade. Ficou também pensando no que o 
Ezequiel havia dito dos três filhos que tivera com a Dalila. Todos estavam 
fora, no exterior. Em Londres, um deles tentava, já há uns dez anos, uma 
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carreira de músico. De quando em quando, sempre que precisava de reforço 
na mesada recebida pontualmente, enviava aos pais um filme que havia 
colocado na internete: eram ambientes esfumaçados, bares de segunda 
categoria, em que o filho e mais uns três amigos, de rostos indiscerníveis, 
tocavam suas composições, muito estranhas, no dizer do Ezequiel: Música 
moderna, é assim mesmo! Dos outros dois, nada podia dizer de melhor, 
todos os três se esmeravam em manter a distância máxima dos pais, era 
o que o próprio amigo de infância confessou, contristado. Quando falou 
dos negócios, seus olhos brilharam de verdade. Gastou longos minutos a 
tecer toda a epopeia que havia sido a construção da rede das Casas Leão. 
Mostrava-se orgulhoso das estratégias com que ia comprando as empresas 
concorrentes, das políticas de produtividade que havia conseguido impor 
aos sindicatos. Era com satisfação ostensiva que falava da vigilância 
constante com que observava todos os movimentos dos subordinados 
e, ao menor sinal de falta de compromisso ou, pior, de desonestidade, 
rua! Arrolou quantidades de processos em que os havia metido, sempre 
se saindo vencedor graças à equipe de advogados que pagava a preço de 
ouro.

Em algum momento, o Leandro se deu conta de que pouco falara de 
si ao Ezequiel. Não por vergonha, longe disso! É que a caudalosidade 
verbal dele, do Ezequiel, não admitia o concurso do plácido riozinho que 
era a sua vida. Foi aí, então, que seu sono passou a ser tumultuado pelo 
que havia ocorrido lá atrás, no passado. Desse mosaico, sim, ele conhecia 
quase todas as peças. Lembrou, em especial, do dia D, como passou a 
chamar aquela data, a partir de então. Foi justo na ocasião em que Ezequiel 
havia começado a fumar, havia uns poucos meses. Foi o primeiro da sala 
deles, na escola preparatória para o ensino técnico com que sonhavam 
continuar os estudos. Contudo, não foi exatamente assim que a vida 
seguiu seu curso! É que o Ezequiel havia mesmo tomado certo gosto em 
exibir-se e a seu vício, aos colegas. Mas dentro do recinto escolar eram 
apenas palavras, pois ele o exercia na rua, é claro!, já que, dentro, fumar 
era terminantemente proibido. Todavia, se os relógios são infiéis, o destino 
não deixa por menos, ele se esmera em propor coincidências inesperadas. 
Às vezes, faz dois amigos de infância se reencontrarem; outras, permite 
a um bedel encontrar um toco de cigarro de maconha numa sala-de-
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aula em que um aluno, mais desabusado, é único e notório fumante. O 
Leandro lembra de todos os detalhes, mas não sentiu, lá no fundo da 
sua consciência, necessidade de retomar todos eles. Basta o sentido geral 
da história: a acusação ao Ezequiel sem provas diretas, mas estribada na 
vontade de ter razão da direção da escola. A partir daí, a expulsão sem 
apelo, sem delongas. Assim como, sem apelo e sem delongas, o próprio 
Leandro pediu para ser desligado da escola. Não havia outra saída para 
a sua consciência, ele precisava protestar de algum modo, mesmo assim 
indireto, já que, naquele período de vida do nosso país, contestações 
eram sempre reprimidas duramente, sobretudo na adolescência, que não 
fossem	criar	raízes	e	formar	inimigos	da	ordem	e	dos	costumes!	O Ezequiel talvez 
nunca tenha ficado sabendo do gesto do amigo. De imediato, seus pais o 
enviaram para a Capital, para morar com uns tios, foi tudo que o Leandro 
ficou sabendo. Nunca mais o viu depois disso. E, se, naquela ocasião, não 
teve chance de lhe contar de seu gesto de solidariedade, tampouco o fez 
agora, na conversa no Cantinho da Bom-Sucesso. Não havia necessidade. 
Aquele gesto, agora o percebia claramente, era só dele!

A partir daí, o Leandro dormiu tranquilo ao lado da Hortênsia. Quase 
perdeu a hora, de manhã, por não ouvir direito o despertador, já que 
estava em sono bem profundo. Confortou-o modo como pôde olhar 
para a própria vida, a partir do que o Ezequiel lhe havia contado da dele. 
Provavelmente, ele e a esposa não veriam mais o filho, dificilmente o três 
se reencontrariam algum dia, mas o confortava saber que havia um bom 
toque de dignidade na vida que levava ele lá em Nova York. E, quando lhes 
escrevia, mesmo cada vez mais raramente, nunca deixava de expressar a 
ternura calma e respeitosa que sentia pelos pais. Também não tinham de se 
haver com traições e adultérios de um com o outro; não carregavam o peso 
de decidir vidas e salários de muita gente; muito menos se atormentavam 
com dificuldades financeiras de grande monta, pois as deles eram tímidas, 
vinham corriqueiramente em pequenas doses, tinham aquele sossego do 
pequeno desconforto, que alivia justamente por ser pequeno. Nos dias 
seguintes, Leandro vai continuar gastando sua voz e suas juntas pela 
Praça do Bom-Sucesso, pela Rua das Oficinas, pela Rua das Floristas. Vai 
continuar compartilhando o jantar frio com a esposa. Faísca não deixará 
de manquitolar e, como está ficando envelhecido, mais dia, menos dia, 
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vai ganhar a celeridade definitiva que a morte dá às pessoas e aos bichos. 
Porém, Leandro, além das tabuletas de reclame e da vida de que ele nunca 
reclama muito, leva agora um peso excedente, esse que veio do reencontro 
com o amigo de infância, peso que, por estranho que pareça, lhe alivia a 
dor nas costas e nos joelhos.
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A VIDA É MOLEZA E DUREZA

No comecinho dos anos 60, pouca gente há que ainda se lembre, mas 
fazia algum sucesso, na tevê Montjuïc, um espetáculo semanal com o 
Palhaço Moleza. Naquela época, quem sabe disso ainda?!, era quase tudo 
transmitido ao vivo, qualquer erro que se cometia ia direitinho até a casa 
do espectador, feita a bobagem, alguém tinha que improvisar em cima, 
fazer de conta que o engano era acerto e... vamos em frente! Pois o Moleza, 
numa ocasião, se viu em palpos de aranha, em sinuca de bico, no bico do 
corvo e toda sorte de expressões que pouco dizem da dificuldade que ele 
enfrentava, ao ficar sabendo, em cima da hora de começar o seu quadro 
ao vivo (lembremos!: ao vivo!), que o parceiro de encenação e de piadas, 
o palhaço Bodoque, se havia escafedido. A história talvez ganhasse em 
cor e em interesse se se dissesse que ele havia fugido de madrugada com 
a esposa do diretor comercial da estação; provavelmente teria muito mais 
impacto se deixássemos escapar insinuação de que mãe agonizante o 
chamava a sua cabeceira. Mas, nem uma coisa, nem outra, nem a malícia 
do adultério, nem o sofrimento de doença terminal da progenitora, o 
que houve foi mesmo um corriqueiro cansaço: o Bodoque estava farto 
da vida de mambembe sedentário que estava levando, segundo ele, há 
tempos demais. Como, naquele momento, passava um circo pela cidade, 
ele empregou-se na trupe e nem adeus direito disse a ninguém da tevê. 
Mal e porcamente explicou que não vinha mais e, depois, disso, ninguém 
mais na face da Terra o viu. Quer dizer, ninguém mais na face da Terra 
que atende pelo pseudônimo de Moleza, que é o quê e quem nos interessa 
aqui, por enquanto.

Ora, substituir o Bodoque, naquele, dia era impossível. O Moleza teve 
que esquecer, por dentro, qual era seu nome de artista e fez das tripas 
coração para ir alterando o quadro, sem o contraponto do parceiro. 
Findo o programa daquele dia, ficava ainda uma semana para solucionar 
aquela encrenca de algum jeito. Quem poderia substituir o Bodoque?! 
Tarefa nada fácil, não porque este fosse um fino representante da arte 
circense adaptadíssimo à televisão, mas exclusivamente pela raridade de 
quem exercesse o ofício. Afinal, palhaço se acha em qualquer esquina, mas 
palhaço profissional, que faz graça com seriedade, isso é coisa mais difícil 
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de descobrir do que poeira em alto-mar — como se afirmava, então —. 
Mas quem diz isso, e mais o Moleza, não se lembra do Siroco... desses 
ventos que sopram sempre na mesma época, mas sempre surpreendem 
a todos. No caso, o Siroco atendia pelo nome do filho do Moleza, que, 
por não ter, naquele momento, pseudônimo de artista, não vai ter nome 
declinado aqui agora.

Pois esse filho do Palhaço Moleza era o que se pode chamar, sem medo 
de se estar cometendo erro algum, um excelente menino. Sobretudo na 
escola, ele punha empenho em atender tudo quanto o pai lhe indicava. 
Este ia na contramão do habitual em ambientes de circos e de artistas, 
onde se estabeleciam estirpes em que gerações seguidas iam aprendendo 
o ofício dos pais e passando aos filhos. Fosse como fosse, ou fosse como 
tinha sido antes com avós e bisavós e trisavós, o caso é que, com o filho 
do Moleza não ia se passar assim. Desde criança, ele escutava sempre as 
mesmas exortações contra a precariedade da vida circense, o trabalho duro 
e não bem remunerado, mesmo na televisão, a falta de reconhecimento do 
público quando ia chegando o fim da carreira, o esquecimento após o final 
desta e assim por diante. O menino, então, esmerava-se na escola. Naquele 
momento em que o Bodoque tomou chá-de-sumiço, tinha seus doze para 
treze anos. Era o melhor aluno de sua turma e já se ia preparando para o 
ingresso em curso superior dali a uns anos. Porém — e sempre tem um 
porém — ele tinha lá seus sonhos inconfessos. Quer dizer, inconfessados 
aos pais, não a ele próprio, senão não saberíamos disso e nem poderíamos 
contar nada aqui. Pois, vejam vocês, o sonho do filho do Moleza era 
exatamente... ser tão palhaço quanto o pai! Quando o via na televisão, 
ou, bem raramente, quando o via ensaiar ou se apresentar ao vivo, ele 
tinha que disfarçar a admiração que ficava patente e quase que saltava dos 
olhos. Nunca se permitiu colecionar recortes de jornais e revistas em que 
o Moleza era o assunto e a vedete, a mãe fuçava nas gavetas todas quando 
arrumava a casa inteira e poderia encontrar esse material. O menino, então, 
praticamente decorava as matérias, memorizava as fotos, ia enchendo sua 
vida e sua cabeça com essas imagens e essas palavras.

Contudo, assim como vem o vento, assim o vento vai. Um dia, prestes a 
entrar na faculdade, beirando seus dezoito anos, o filho do Moleza, que 
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não era mais menino, mas moço já resvalando para a vida adulta, parece 
que cansou de ser cordato, de ser submisso. Mas não pensem que isso 
foi feito na base do choro e do ranger de dentes, de brados ou de portas 
batidas. Ele se tinha habituado à discrição e foi discretamente que também 
se escafedeu, botou o pé no mundo, largou um adeus apressado e deu 
mostras evidentes, de sobra, de que saía e nunca mais voltava. Tudo por 
uma coisa banal, um conflito sobre assunto qualquer que ele, o filho, 
tomou o cuidado de esticar, estender, alargar o quanto pôde, dentro de 
si, para, depois então, comunicar aos pais que estava indo embora. E 
tão rápido quanto disse, tão rápido foi que pegou das malas já prontas e 
embarcou no primeiro ônibus que passava nas imediações da casa familiar. 
Os pais, tão estupefatos estavam com aquela primeira mostra de rebeldia 
em toda a vida do menino, que ficaram atônitos, imóveis, sem reação, não 
sabendo quê fazer ou dizer, o que os impediu de cometer qualquer ação 
contrária à decisão do filho. E este, assim como se foi, assim ficou, de 
forma insabida. É claro que a mãe tentou exercer todos os seus pendores 
maternos e, com alguns dias curtindo a dor da ausência do filho, quis 
ir atrás, mobilizar polícias, amigos, conhecidos, mas o pai a impediu. O 
argumento que ele usou foi direto e simples: sempre o tiveram na conta 
de pessoa ajuizada, correta, equilibrada; isso não devia de ter mudado; se 
ele havia escolhido esse caminho, sem mais o concurso deles, que fosse 
feliz e voltasse quando quisesse. Se a mãe, escorada no que ela dizia ser um 
vago instinto materno, tinha receios imensos de que nunca mais veria seu 
menino, o pai, ao contrário, sentia no seu íntimo justamente o contrário. E 
assim ficaram alguns anos, até que, imperceptivelmente, bem aos poucos, 
mas de forma inapelável, foram trocando de lado. O pai foi se deixando 
tomar pela certeza de que nunca mais poria os olhos no filho, parece que 
aquele instinto materno havia se passado para ele. Já a mãe, de tanto ver 
e ouvir a certeza reconfortante do pai, deixou-se convencer afinal e, em 
silêncio e com algum brilho nos olhos, aguardava o dia em que bateriam à 
porta, ela iria abrir e reencontrar seu filho, agora homem feito, com família 
e emprego, feliz, vindo dar aos anos últimos dos pais a cor que lhes havia 
sonegado nesse meio-tempo.

De qualquer maneira, o filho foi-se embora sem deixar indício algum 
de que voltaria e, a partir daqui, vamos esquecer dele, como, depois de 
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certo momento, tentou fazer insistentemente o próprio pai. Este tinha, 
na verdade, bem mais com que se ocupar e não era apenas com a falta 
de um parceiro. A isso se acostumou bem ou mal, mais tarde do que 
cedo, mas se acostumou. É sempre a mesma história, como já se disse 
por aí, em algum lugar: a gente se habitua mais ou menos às pessoas que 
perde, o problema é quando nós próprios é que faltamos. Pois o Moleza 
estava em falta consigo mesmo e não era também pela ausência do filho 
unicamente. Digamos que a partida deste apenas trouxe para fora uma 
míngua que o pai já ia construindo, pacientemente, por dentro, ainda que a 
sua revelia. Uns mais espevitados certamente lançarão essa desdita à conta 
de desajustes matrimoniais, mas... nada disso! A convivência do casal era 
calma e prazenteira, para dizer o mínimo. De onde vinha isso tudo então?! 
Quem conta não sabe tudo, apenas finge que pode explicar cada detalhe, 
mas, às vezes, um ou outro mais importante escapa e fica aqui, exibindo 
a sua cara de enigma insolúvel! Para resumir, o Moleza foi levando sua 
carreira e, em parte, sua vida, de modo cada vez mais solitário. A isso foi-
se somando a inevitável decadência física que se associava à profissional. 
Em pouco mais de um ano, perdeu o espaço que tinha na televisão, afinal, 
os seriados americanos começaram a entrar na grade de programação e 
estava bem mais ao gosto do público um papai sabe-tudo do que um 
palhaço trapalhão que, cá entre nós, já nem mesmo mais exercia de pai! Foi 
assim que o Moleza, desacostumado à vida mambembe dos circos, tentou 
manter seu ofício nos limites da região em que morava. Foi inevitável, 
então, que passasse aos teatros de subúrbio e, daí, às festa infantis. Com uns 
poucos anos, nem mesmo para essas era mais contratado, o que acarretou 
evidentes problemas com as finanças da família. A aposentadoria que 
conseguiu era parca, mal dava para manter o cotidiano simples, sem luxos, 
dos dois, marido e mulher, o que forçou sua retirada para bairros cada vez 
mais distantes, para casas mais e mais precárias, até que terminaram num 
quase barraco, à beira da linha de ferro, esquecidos de todos com que 
antes haviam convivido.

Se terminasse aqui, essa história só teria graça pelo repetido e não pelo 
inusitado, pois ela contaria o que de mais corriqueiro ocorre com o 
comum das pessoas. Mas Moleza era um palhaço e... alguma magia sempre 
há em certos ofícios, um palhaço nunca será um ser ordinário, banal. 
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Extraordinário pode não chegar a ser, mas certamente sempre carregará 
algo de invulgar. Um dia, então, chegou à residência do Moleza e da esposa 
um carro com o logotipo da televisão. Como foram dar ali seria assunto 
para outra história, tanto o enredo foi mirabolante, tantas inquirições e 
pesquisas de toda sorte exigiu, envolveu mais de dúzia de pessoas, mas 
resultou, enfim, na chegada daquele carro àquela casa, precisamente a 
que procuravam. Para sermos exatos, eles não buscavam exatamente uma 
casa, mas sim o Moleza. E traziam um convite, que o sujeito da televisão 
formulou em palavras que chamavam mais a uma convocação do que a um 
pedido. A história era que se queria transmitir ao vivo, como antigamente, 
um espetáculo, para festejar alguma efeméride importante da Montjuïc, 
agora transformada em poderosa rede de televisão. Viria da Capital um 
artista famoso por lá, também palhaço de circo internacional, o Dureza. 
Ele próprio havia feito a sugestão de trazerem o Moleza, não apenas pela 
proximidade dos nomes, mas porque ele reconheceu ter estudado quadros 
e atuações do próprio Moleza, nos raros filmes em videoteipe que haviam 
sobrado daquela época. Aliás, o emissário da televisão dizia que nem seria 
preciso ensaiar. O Dureza, cheio de compromissos, chegaria mesmo em 
cima da hora, mas iria encenar antigos esquetes do Moleza, era só deixar a 
atuação ir avançando que a lembrança voltaria, sem dúvida, iriam fazer um 
dueto de improviso, mas, de fato, apenas de meio improviso.

Ao chegar aos estúdios da emissora, Moleza foi surpreendido por, pela 
primeira vez, ter um camarim só para ele. Mas não estava sozinho: a 
esposa, claro!, havia vindo, seria espectadora de honra a ser instalada, 
depois, em confortável poltrona da primeira fileira do auditório onde se 
faria a gravação. E havia também uma legião de gente: técnico de som, 
maquiador, figurinista... Moleza teve a impressão de que estava voltando 
aos velhos tempos, mas bem mais celebrado e bem melhor acolhido do 
que nunca fora! Ele era, novamente, uma estrela do espetáculo!

Ao chegar ao palco, em cima da hora, encontrou tudo montado: os câmeras 
a postos, os microfones de ambiente instalados e funcionando, a direção 
do espetáculo já comandando tudo a partir da ilha de gravação, até mesmo 
o Dureza estava lá, o que contrariava a impressão elaborada pelo Moleza. 
Afinal, artistas famosos, internacionais ainda, são excêntricos, cheios de 
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manias e cheios de si, adoram chegar atrasados, para chamar a atenção. A 
diretora de cena se aproximou do Moleza e disse:

— Fique à vontade e atue como se estivesse naquela época. Vai ser a 
mesma coisa.

O Moleza mal tartamudeou:

— Mas o que é que vamos representar?

— Ah, isso é com o Dureza!...

Nesse momento, o próprio Dureza se aproximou e disse ao Moleza:

— O senhor se lembra do quadro do bêbado e do maluco, não é?! Era dos 
melhores do Moleza e do Bodoque. Vamos começar com ele?!

O Moleza ficou pasmo, estranhado!.. Aquela voz... De onde vinha?! 
Ele a conhecia, tinha certeza!... Mal conseguiu emitir um grunhido de 
confirmação. Mas, de fato, ele quase perdeu o chão debaixo dos pés, foi ao 
ouvir o resto da frase pronunciada pelo Dureza, e só conseguiu entrar no 
quadro e ir até o fim da encenação, pois ele era profissional, era o grande 
Palhaço Moleza. É que o Dureza havia dito:

— Vamos lá, papai, demorou... mas vamos lá!

O velho Moleza, afinal de contas, não tinha mesmo perdido o jeito! Vocês 
já viram palhaço velho chorando de emoção, por dentro, mas rindo e 
fazendo rir desbragado, por fora?!
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O REI DE ROMA

Paulo Roberto, na verdade, queria se chamar Júlio César. Isso desde as 
aulas de história antiga no ginásio, em que a professora contou a vida do 
cônsul romano. Mas esse desejo ele nunca revelou a ninguém, embora 
falasse sem parar no ditador e se converteu, a partir daí, em excelente 
aluno de história. Tanto falava nele que, bem depressa, lhe pregaram o 
apelido de Rei de Roma. Isso, porém, pouco importava a Paulo Roberto, 
assim como também não o incomodava mais ter que decorar nomes e 
fatos sem fim, se era a maneira como se aprendia história naqueles tempos.

Paulo Roberto era de família sem muitas posses, mas também sem 
excessivas dificuldades. Classe média nos proventos, medianos nas ideias, 
nada ousados nos sonhos. Mesmo sua irmã se moderava nas ambições. 
É que, em geral, as meninas, nessa idade entre quatorze e quinze anos, 
sonhavam com concursos de misses ou com casamentos ricamente felizes, 
mas ela era gordota, baixinha, seu cabelo era todo encarapinhado, tinha 
o nariz aquilino e o rosto cheio de espinhas (das quais nunca irá se livrar 
inteiramente, mesmo já entrada na maturidade). Não havia aí, então, 
muito espaço onde erguer sonhos mais grandiosos. E nem do lado dos 
progenitores: o pai era escriturário no cartório local e a mãe trabalhava 
como servente naquela única escola da cidade. Com o que ganhavam 
ambos, sem muitos tropeços, era possível juntar algum numerário e 
passear em Aparecida-do-Norte de vez em quando, ocasião em que toda 
a família se aprontava com o parco esmero que lhes era possível, vestindo 
as roupas que tinham ganhado no último Natal.

Foi naturalmente, então, que o nosso projeto de imperador, aos poucos, 
foi acumulando certo inconformismo com essa situação. Sabem aquela 
poeirinha que se vai depositando, timidamente, sobre os móveis e, se 
fazemos vista grossa, um dia ela terá tomado conta de tudo?! Mais ou 
menos assim o Júlio César sentiu, um dia, quando se deu conta do que o 
estava esperando na vida, se não tomasse nenhuma providência. Da divina, 
digo, da providência divina é que, parece, não viria nada mesmo! Percebeu, 
assim, repentinamente que teria de atravessar o seu Rubicão particular, 
que, no caso, não era rio, nem águas tinha, era apenas a porta da casa. 
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Serventia da casa foi o que disse o pai, quando Paulo Roberto comunicou-
lhe a decisão de ir para o Rio de Janeiro e, de lá, para o estrangeiro. Tinha, 
nessa ocasião, pouco mais de dezoito anos.

Mas é claro que esse projeto não foi construído em silêncio, nem por trás 
do pano. Ou melhor, foi sim!, mas apenas à revelia da família do nosso Júlio 
César, pois uns amigos seus ficaram sabendo de alguns detalhes. Porém, 
ao contrário de seus familiares, ele não economizou no que almejava, 
mesmo enfrentando a incredulidade de uns e a franca zombaria de outros. 
De fato, em pouco tempo, ainda antes da comunicação oficial feita aos 
pais logo após um almoço de domingo, mais gente na cidadezinha já 
estava inteirada dessas ideias amalucadas dele. Os murmúrios davam conta 
de que seu destino era a Itália. Paulo Roberto até mesmo deixou correr 
boatos de que tinha recebido convite para jogar em time de futebol de 
lá, embora, até então, ninguém apostasse um prego enferrujado nos seus 
dotes esportivos. Nosso protagonista, nesse caso, agia como um político 
e, ao ser indagado, apenas retorquia um nem	confirmo,	nem	desminto! E, assim 
como disse, assim parece que fez. Um dia, ele tomou o ônibus para a 
Capital e não voltou mais.

Nos anos que se seguiram, o tempo e as pessoas foram-se dedicando 
à tarefa de ir apagando os vestígios de Paulo Roberto. Ou seja, aquela 
poeirinha imperceptível foi caindo e borrando as lembranças que 
tinham dele. É claro que, em sua família, ainda se falava do filho e irmão 
ausente, mas cada vez menos. Até mesmo se foi desbotando, para quase 
desaparecer, a decepção com seu ato de egoísmo explícito — assim a mãe o 
acusou, abertamente, com todas as palavras, nas primeiras semanas depois 
de sua partida —. É que, como em toda família de situação financeira 
apenas remediada, contava-se, naquela, com o início da vida profissional 
de Paulo Roberto para diminuir os apertos. Dessa forma, um possível, 
mas altamente improvável enriquecimento no exterior não consolava do 
imediato da perda.

Há dias atrás, o nome de Paulo Roberto voltou à boca das pessoas. 
Ninguém sabia bem de onde vinha, mas começou a correr uma história 
de que ele chegaria de volta à cidade nos próximos dias. Uns afirmavam 
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que os próprios pais é que tinham recebido telefonema e, rapidamente, 
espalharam a boa nova aos mais chegados; outros afirmavam que não se 
sabe mais quem havia lido em jornal de outro estado uma notícia sobre 
ele; até mesmo as rádios entraram no jogo e houve um antigo colega de 
ginásio de Paulo Roberto que jurou ter escutado algo na Hora do Brasil, 
mas uma interferência o impediu de entender direito. Fosse como fosse, 
o zum-zum se foi ampliando tanto que, em certo momento, não se falava 
de outra coisa na cidade. Um debochado até instou o padre a rezar um 
te-déum pela volta do filho pródigo. Algumas mães de meninas em idade 
casadoura chegaram mesmo a providenciar vestidos e maquiagem na única 
lojinha disponível ali ou indo à cidade vizinha, maior e mais provida de 
comércio de nível. E por que, se perguntarão vocês, tanta celeuma e tanto 
burburinho pelo possível mas não confirmado retorno de alguém que 
havia saído dali sob o peso da desconfiança e o fardo de alguma ironia?! É 
o que se vai tentar explicar daqui em diante.

O fato é que, em pouco tempo, embora aos poucos, uma narrativa se 
foi formando implacavelmente, contando dos feitos e peripécias de Paulo 
Roberto nesses anos todos em que havia sido tão completamente olvidado 
pelos seus conterrâneos. No barbeiro, alguém — não se sabe mais quem 
— comentou, à boca pequena, nas cadeiras de espera, e o fígaro ouviu e 
tratou de ir ecoando a nova a quantos passassem ao alcance de sua tesoura, 
que Paulo Roberto havia saído da cidade e, coisa que não havia revelado 
a ninguém, tinha-se dirigido ao Rio de Janeiro já com intenção de mudar 
para um país estrangeiro. Depois, havia viajado muito, estudado bastante, 
se havia formado em alguma profissão de anel no dedo e, agora, voltava 
rico e feliz, com ares de senhor de fazenda e ainda com idade para, talvez, 
propor casamento e constituir família com qualquer mocinha das famílias 
de bem da cidade.

Como em todo lugar, o jardim defronte da igreja era local costumeiro 
de conversas, mexericos e apostas no Bicho. É claro que, rapidamente, o 
assunto Paulo Roberto veio à baila e dominou as conversas que por lá se 
travaram, a partir de então. Um caixeiro-viajante, que os mais velhos ainda 
chamavam de cometa, de rápida passagem pela cidade, asseverou ter visto 
Paulo Roberto, muito bem vestido, charuto caro à boca e anel de ouro 
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e pedra preciosa no dedo, saindo de um restaurante de luxo, no centro 
do Rio de Janeiro. Estava claro, pela pose do nosso Júlio César, que ele 
era agora alguém estudado, com diploma de doutor, que tinha emprego, 
excelente emprego a julgar pelas pessoas distintas de cuja companhia ele 
privava com intimidade evidente. A distância em que estavam um do outro 
não era pequena o suficiente para dar nitidez ao que se ouvia, mas a palavra 
Itália foi várias vezes mencionada, disso não havia dúvida. Ora, esse tal 
cometa, desde tempos imemoriáveis, era fiel fornecedor das elegantes 
locais, conhecia bem as famílias todas e todas as suas futricas. Conhecia, 
portanto, Paulo Roberto, sua família e sua história. Não havia engano: era 
ele! Contudo, como não havia hotel na cidade, o caixeiro pouco tempo 
ficou por lá e, assim, pouco tempo teve para dar mais detalhes e jogar mais 
tempero de seu nessa historiama toda.

Uma vez por semana, um verdureiro de município vizinho montava sua 
banca naquele mesmo jardim, com o que fornecia os legumes de mais 
complicado cultivo e que não se conseguia produzir por lá. Nesse nosso 
caso, ele espalhou a quantos passaram pela sua quitanda móvel que um 
seu colega de profissão, concorrente, mas amigo chegado, havia lido num 
jornal de Juiz de Fora, mais exatamente num encarte agropecuário, uma 
matéria falando de alguém que só poderia ser o tal Paulo Roberto. Quer 
dizer, esse segundo vendedor apenas narrou a história, quem batizou o 
personagem foi o nosso feirante, a partir dos detalhes que a matéria do 
jornal trazia. Para resumir, ali se falava, certamente, do Paulo Roberto, 
contando como ele havia ido para o Rio de Janeiro, que tinha estudado 
para engenheiro-agrônomo. Depois, havia ficado alguns anos em país 
da Europa, aprendendo a produzir vinho e que, agora, estava de volta, 
trazendo para seus patrícios tudo que lhe haviam ensinado por lá, com 
o que se iria incrementar e melhorar em muito a ainda pobre produção 
nacional.

Nesses mesmos dias, em reunião da diretoria do Clube Literário e Recreativo, 
um dos participantes meteu a colher nessa sopa e contou a sua história. Ele 
era não apenas sócio-remido do Clube, mas também membro destacado e 
atuante do Centro Espírita Amor Fraterno. Na sessão da última quarta-feira 
— não se sabe por quê, mas as sessões ali eram sempre e só realizadas às 
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quartas e sábados —, o espírito do Dr. Epaminondas, assíduo frequentador 
das mesas do Centro, havia baixado na faxineira que limpava a sala antes 
das sessões e que, depois, ficava espiando os trabalhos sem participar. 
Porém, dessa vez, ela não só participou, como foi sua vedete! O Dr. 
Epaminondas, através da moça, previu momentos de agitação na cidade, 
com o retorno de alguém que se havia escafedido, incógnito quase, anos 
antes, e que, agora, voltava famoso e rico depois de temporada no exterior, 
e vinha casado com filha de família poderosa do estrangeiro. Contudo, 
era imperioso tomar todos os cuidados com ele, pois esse tal personagem 
estava ligado a uma sociedade franco-maçônica com ramificações em 
vários países e era inimiga jurada da doutrina kardecista.

No Bar do Dionísio, o Gecê não se furtou de dar palpites nas histórias 
que ia ouvindo de toda parte. Sem dizer de onde vinham as informações 
e as certezas suas, misturou uma com as outras e, junto com um bafio 
rescendendo a álcool de quinta categoria, soltou o verbo, sempre escorado 
num Não tem dúvida! ou num	‘Cês	vão	ver! que ia intercalando entre cada 
frase. Nesses casos, é claro que uma trupe de gente da mais variada espécie 
põe em ponto-morto tudo que tem para fazer e, alçando a curiosidade 
vários degraus acima da obrigação, se aglomera, em silêncio respeitoso, em 
volta de quem fala coisa de tal interesse. O Gecê nunca tinha visto aquilo, 
isto é, alguém dar algum valor ao que dizia, e aproveitou o reconhecimento 
repentino para, além de contar sua versão da história, ajustar as contas com 
dois ou três conhecidos que se esmeravam sempre em expor sua pessoa 
ao ridículo. Quando quis encaixar um conselho aos maridos enganados, 
a plateia já achou demasiado e forçou-o a voltar ao leito de estrada que 
os interessava. O que disse o nosso temulento foi então, mais ou menos, 
o seguinte: todos tinham visto o Paulo Roberto ir-se embora, e é claro 
que ele foi para o Rio de Janeiro, só podia ser, sem dúvida; lá, ele, esperto 
como é todo mundo daqui, só pode ter se dado bem, ‘cês vão ver só!, 
estudo, emprego e casamento, é coisa que se vai arrumando aos poucos. 
Do Rio, não tem dúvida nenhuma!, só quem não quer é que não sai para o 
estrangeiro e, lá, brasileiro sempre se dá bem, nem precisa ser jogador de 
futebol nem nada disso! Era a mais pura verdade, sim, ele sabia, o Paulo 
Roberto tinha voltado da Itália e é claro que o governo iria aproveitar um 
sujeito desses, ‘cês vão ver! Muito dinheiro vai passar pela mão dele e, 
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quem for esperto, vai se achegar a ele, lembrar os velhos tempos e arrumar 
alguma colocação, não tem dúvida!

Até os Correios entraram na história! O responsável pelas correspondências 
era também quem se ocupava de distribuir os raros telegramas que 
chegavam de quando em quando. Aliás, quase sempre vinham anunciar 
morte de parente de alguém da cidade, em local distante. Daí o hábito que 
o agente adquiriu de descolar o lacre do telegrama, dar uma olhada rápida 
no conteúdo, colar novamente e carimbar em cima, para pôr um disfarce na 
indiscrição, restaurando o caráter indevassável da correspondência. Dessa 
feita, ele abriu o telegrama enquanto escaldava os pés, para a operação 
mensal de corte de unhas. Desastrado era coisa que nunca foi, mas, naquela 
ocasião, distraiu-se e, logo após abrir o papel lacrado, este escapuliu das 
mãos e mergulhou na bacia de água quente, antes que se pudesse ler 
qualquer coisa. A rapidez com que ele o pescou de volta não impediu 
que a tinta desbotasse em pontos essenciais do telegrama, sobretudo o do 
destinatário. Omitindo, evidentemente, o fato de ter aberto o telegrama 
antes de ele cair na água, o agente afirmou, com uma seriedade profissional 
de dar gosto, que teve de abrir para comunicar o conteúdo aos conhecidos, 
a ver se alguém reconhecia aquele conteúdo como sendo a si dirigido. E o 
que ele leu, foi espalhando já no primeiro lugar que encontrou pela frente 
e que era o armazém de secos e molhados da cidade. No tal telegrama, 
se dizia então o que o agente tentou reproduzir fielmente, em linguagem 
telegráfica: companhia... nacional... governo... rio de janeiro... escola... vivendo roma... 
voltando logo... dinheiro... bençao. Tanto bastou para que todos se certificassem 
de que era mesmo do Paulo Roberto o telegrama. E estava endereçado aos 
pais, não havia dúvida. Assim como não erraria quem afirmasse que ele 
estava chegando logo, provavelmente de Brasília, onde estava o governo 
maior, por quem ele já estava empregado e contratado, não havia dúvida!

Para rematar a história, uma última informação chegou através da Casa 
da Lavoura ou, ao menos, foi ouvida por alguém que teria passado por lá 
e escutado uma conversa por telefone, dentro de uma sala. Saber quem 
estava nos dois lados da ligação importava menos do que as palavras: Não!	
Ainda	não	chegou!...	Está	vindo	então?!...	O	governador	é	que	está	chamando?!...	Ele	
vem	de	fora!...	É!...	Vai	substituir...	...	Entendi!...	É,	na	eleição!...	É	sim! Paulo é o 
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nome	dele!...	‘Tá	bem!	Vou	preparar	tudo!	Pode	deixar!...	Deixa	comigo!... A partir 
daí, a cidade inteira entendeu o óbvio: Paulo Roberto voltava realmente 
como um Júlio César: com poder e influência, rico, estudado, pronto para 
assumir posto de secretário de estado e, na próxima eleição, substituir o 
governador no posto de mandatário-mor do Estado. Devia mesmo ser 
uma alegria para os pais um filho que, por esforço próprio e honesto, 
vence na vida apenas pelo talento, sem necessidade de apadrinhamentos 
ou de artimanhas escusas.

De início, os pais do nosso Júlio César hesitaram bastante em embarcar 
no navio que os demais moradores da cidade haviam construído, armado, 
carregado de ideias e de fatos indubitáveis e que, agora, navegava 
empavesado no tranquilo alto-mar do orgulho coletivo. Contudo, não 
lhes foi possível remar contra essa maré inelutável. Mesmo eles, aos 
poucos, mas, ao final, completamente convencidos, passaram a esperar 
com ansiedade o dia do retorno do filho querido. Mas o fato é que isso 
se deu de maneira inesperada. Umas duas semanas depois da chegada 
do telegrama, numa noite de muita chuva, Paulo Roberto bateu à porta 
da casa dos pais. Ninguém estava na rua e, portanto, ninguém o viu 
chegar. Os pais até acharam estranho que não haviam ouvido barulho de 
automóvel, mas, certamente, foi a coincidência de o ônibus ter passado 
exatamente naquele momento e abafou o barulho do carro em que o filho 
chegava. À primeira vista, surpreendeu a modéstia com que se vestia, mas, 
tacitamente, ambos louvavam o caráter dele, que não se vinha impor pela 
aparência; era rebento daquela terra singela e daquela família simples, e era 
assim que voltava a elas!

Os pais, contudo, não deixaram o filho dizer muita coisa: havia o adiantado 
da hora, o cansaço da viagem, ele poderia comer se tivesse fome... Não 
tinha?!... Então, ele poderia tomar um banho rápido e ir para a cama, onde 
o esperava o sono dos justos e dos vencedores. Amanhã, com mais tempo, 
se poderia travar toda conversa que se desejasse. Assim se disse, assim se 
fez. Levaram Paulo Roberto a seu antigo quarto e foram para a sala, onde 
ficaram observando as duas malas trazidas pelo filho. Também a aparência 
dela não denunciava luxo algum, muito ao contrário! Em circunstâncias 
normais, eles nem cogitariam de mexer em nada, mas aquela situação 
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era toda extraordinária! De fato, ficaram longo tempo em silêncio, um 
esperando que o outro sugerisse finalmente que vasculhassem pelo menos 
a bolsa de mão, a ver se tinham alguma informação mais precisa sobre 
esse tempo todo que o filho havia passado fora. E assim poderiam ficar a 
noite toda, olhando para as malas, torcendo as mãos, pondo peso enorme 
no silêncio da madrugada que já se iniciava. Talvez, em algum momento, 
pode ser que criem coragem e abram essa bolsa de mão do Júlio César e 
vejam dentro dela a carteira profissional que o dá como ex-empregado, 
demitido sem justa causa, da Companhia Siderúrgica que o governo tinha 
em Volta Redonda; poderão ver assim seu endereço, no Bairro Roma, 
daquela cidade; se vasculharem bem, talvez até achem uma carta de 
despedida de amigos da vizinhança, todos companheiros seus na escola 
de samba local, a Unidos do Roma, louvando suas qualidades de diretor-geral 
e se despedindo, afetuosamente, de quem chamam de nosso Rei	do	Roma!
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UM GREGO AO ALCANCE DA MÃO

Em todo botequim que se preze, um filósofo marca ponto. Eles chegam 
em horários variados. Há os matutinos, que mal esperam a limpeza dos 
restos deixados pela noite anterior, para se aboletar numa cadeira — não 
necessariamente à mesa —, de onde comandam, em voz ainda firme, o 
primeiro copo do dia, no mais das vezes, um rabo-de-galo. Estes são os 
mais longevos, que esgrimem maior paciência, pois, em geral, resistem 
firmemente até o final da tarde, iniciozinho da noite, quando voltam para 
de onde vieram, tentando encaixar os passos trôpegos nos ladrilhos da 
calçada, de modo a não perder o aprumo nem a direção. Há, depois, os 
vespertinos, que chegam pretextando ter pouco tempo, estariam passando 
apenas para o digestivo da tarde, mas acabam esticando a digestão e as horas 
para bem além do que se poderia adivinhar à chegada. Estes, no mais das 
vezes, esquecem logo do relógio e dos compromissos. Quando se lembram, 
mão batendo estalada na testa, olhos franzidos pelo incômodo com os 
compromissos e obrigações perdidas, rapidamente se agarram ao primeiro 
pretexto que lhes passa ao alcance e, muito naturalmente, adquirem um ar 
de beatitude de dar inveja ao mais santo dos monges descalços. Aliás, eu 
disse que se esquecem dos relógios?! Esquecem sim, mas é dos relógios 
alheios, que nenhum filósofo de botequim que se dê respeito leva consigo 
um medidor de tempo, sempre perguntam as horas aos interlocutores e 
fazem questão de não ouvir a resposta dada. Finalmente, há os noturnos, 
que se subdividem em dois tipos: os noturnos propriamente ditos e os 
madrugadores. Entre eles não há diferença visível, mas estes últimos fazem 
questão de se mostrar superiores àqueles primeiros e, logicamente, aos 
dois tipos anteriores. Afinal, habitar a noite alta é uma tradição e uma arte, 
domar os ritmos e modos da cidade noturna não é coisa para amadores 
ou principiantes. Eles — tanto os madrugadores quanto os noturnos — 
fazem questão de demonstrar que não se incomodam minimamente com 
a algazarra habitual dos botequins nesse período, afinal, as verdades que 
revelam ao seu círculo restrito de companheiros de mesa se impõem por 
si próprias, alçam-se acima da balbúrdia dos carros, do alarido das vozes, 
do som altíssimo da televisão dependurada na parede.
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Como é próprio dos filósofos, qualquer assunto sobre o qual tecem 
considerações à mesa de um botequim, é considerado como de suma e vital 
importância para o futuro da humanidade. Quem desconhece ou desdenha 
essa evidência se verá de imediato transformado em objeto, nunca de 
fúria, mas de desprezo por parte do filósofo. É claro que experimentam 
acessos evidentes de ferocidade, mas esta fica reservada sempre às 
pessoas ausentes ou às ideias pequenas. Aquelas, por não privarem de sua 
companhia e, assim, estarem longe de qualquer possibilidade de adquirir 
alguma sabedoria nessa sua passagem delas pela vida terrena; estas, por 
serem um ruído molesto que vem tão-somente atrapalhar seu proselitismo 
altruísta. É evidente: eles concedem doses generosas de sabedoria, com 
a boa-vontade dos justos, àqueles que, deixados à própria sorte, nunca 
chegariam à iluminação. Iluminação que eles prodigalizam gratuitamente 
a quem quer que se disponha a escutá-los. Contudo, é óbvio que nossos 
filósofos têm assuntos pelos quais revelam apreço indisfarçável. Nunca 
questões comezinhas de adultérios, traições, desfalques, essa penca de 
pequenas imperfeições que fazem o dia-a-dia de muita gente. Os assuntos 
dos filósofos são sempre elevados e, se pegos na roda de um comentário 
indiscreto, difamatório, de imediato torcem o nariz e a direção da conversa. 
É assim que um marido traído com seu próprio assentimento vira pretexto 
para falar das dores da alma, esse apanágio da humanidade que a faz ser 
exatamente o que ela é! Futebol é outra questão digna de ser discutida com 
a paixão medida dos filósofos, mas não de qualquer modo, nunca com 
qualquer pessoa. Vá um desavisado que recém chegou à confraria da mesa, 
meter-se a elogiar ou a detratar seu time de coração. De imediato nosso 
filósofo interromperá a conversa e, olhando fixamente para os olhos do 
importuno, dirá lentamente, com voz cavernosa: Tenho	que	 ir	ao	banheiro!	
Mas, se as condições propícias se anunciam, ele se deixa levar pelo assunto 
e qualquer jogo, por mais que aparente ser uma disputa sofrível de pés-
rapados da pior condição, se torna um embate de Sigfrieds e Parsifals.

Os filósofos — basta que se observe cuidadosamente — são magros, 
espigados. Têm a pele clara, porém a tez avermelhada denuncia a paixão 
com que vivem e com que falam. O cabelo é encaracolado, a barba é rala, 
mas o que mais se percebe no rosto, de imediato, é que trazem um sorriso 
sempre fácil e sempre triste. Não é mesmo tarefa simples carregar o peso 
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de tanta sabedoria e a única maneira de terem algum alívio é falando, 
ensinando, catequisando. E suas mãos, então! Nunca param: até mesmo 
quando estão aparentemente repousadas no tampo da mesa, recusam-se à 
imobilidade, tremem junto com os assuntos, dão tapas que acompanham 
alguma noção mais importante que ele acabou de enunciar, descrevem 
círculos no ar envolvendo um comentário ou uma digressão. Seu corpo 
é, até mesmo na própria aparência, um perfeito silogismo: a premissa 
maior das pernas — longas, evidente e impressionantemente compridas 
— se concerta à premissa menor da cabeça para, daí, chegarem juntas à 
conclusão do abdome. Este anda sempre estufado, proeminente, fazendo 
do tórax um seu mero apêndice. E esse corpo é envolto em vestimentas 
que nunca são quaisquer nem variadas. Os filósofos têm método e motivo 
até na escolha do com que se vestem. Nos pés, chova torrencialmente ou 
estourem paralelepípedos de insolação, eles trazem indefectíveis sandálias 
franciscanas, que ali estão não por exagero de humildade ou confissão 
explícita de voto de pobreza, mas simplesmente por serem confortáveis. Há 
um quê de hedonismo em todos eles, não há dúvida!, embora moderado, 
bastante moderado. As calças são rancheiras, desse índigo forte, escuro, 
que, parece, acabou de sair da tinturaria ou do mostruário da loja. De 
quando em quando, algum deles se permite portar bermudas longas, dessas 
que dão na altura do joelho e, aí, o azul das calças é mudado em listras, 
em cores claras sobre fundo branco, mas isso é raro e, na certa, indica 
algum estado de espírito que ninguém, nem um só membro da plateia que 
o escuta atentamente, saberia indicar qual é. Para terminar, a camiseta de 
malha de algodão, branca, sem desenhos a não ser as nódoas que o uso 
constante vai rabiscando no tecido e que lixívia alguma consegue apagar, 
mesmo em sucessivas lavagens. Vale dizer que os filósofos nunca levam 
óculos e, se ocorre de algum deles ser dotado de anomalia oftálmica, eles 
— os óculos — estarão certamente dependuradas da gola da camiseta, 
nunca postos no rosto. A visão com que olham para o mundo prescinde 
mesmo de próteses ou de adjutórios.

Se as roupas são praticamente as mesmas, as bebidas são variadas e é aí 
que vai toda a diferença entre cada um deles todos. Quer dizer, não há 
uma lista infindável de beberagens, os botequins, via de regra, expõem 
nas prateleiras umas cinco marcas de pinga, duas de vodca, uma meia 
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dúzia de cervejas, afora as individualidades dos conhaques (o de Alcatrão 
de São João da Barra e o Palhinha), dos licores (quase sempre, o Fogo Paulista), 
do steinhaeger Becosa e do vermute Cinzano. Então, se a variedade é pouca, 
como cada filósofo exerce sua individualidade, como ele monta toda uma 
escola filosófica só e apenas sua?! Fica claro isso, quando vemos como 
ele bebe. Primeiramente, há algumas misturas que são de preferência de 
uns, mas não de outros. E vejam que são combinações nunca inventadas 
por eles, pois os filósofos se esmeram em ser tradicionalistas. O Cinzano 
com a pinga, por exemplo, dá o rabo-de-galo (maneira que algum gaiato 
certamente, há décadas, encontrou para traduzir e tomar para si o cocktail); 
já um copinho de Steinhaeger jogado dentro de caneca de cerveja dá o 
submarino. Contudo, combinações tiradas ao improviso são refutadas 
ad liminam, os filosófos nem se dignam a olhar para elas, quanto mais 
provar do gosto, a ver se mereceriam alguma aprovação condescendente. 
Foi justamente o que ocorreu há uns tempos, com um frequentador de 
nossa mesa. Ele submeteu ao alvitre de todos um copo que trazia meio 
a meio Fogo Paulista e gim. Nosso filósofo nem se dignou a considerar a 
possibilidade de olhar para aquilo! Em silêncio, assim que a beberagem foi 
servida, ele se levantou e nos deixou ao desamparo, só retornou dali a duas 
semanas, mas sem fazer menção alguma ao que nos tinha escorraçado de 
sua companhia. Contudo, uma coisa os aproxima a todos: eles sempre 
bebem com lentidão, demoradamente. Nos gestos simples e imediatos de 
levar a mão ao copo, envolvê-lo dos dedos, levá-lo aos lábios, sorver o 
conteúdo, nesse gestual há todo um exercício de concentração de legítimo 
iogue hinduísta. Nem o próprio Dalai-lama faria melhor, tenham vocês 
certeza!

Os filósofos não têm profissão!... Ou eles as têm todas, o que daria 
rigorosamente no mesmo. São capazes de emitir opinião sobre qualquer 
ofício, já que, paradoxalmente, admito, nenhum metiê lhes é estranho, 
embora prefiram manifestar-se sobre temas transcendentais. Se não 
se furtam, de quando em quando, a uma opinião ou outra, o fazem 
claramente a contragosto, o rosto crispado, o cenho franzido, voz baixa 
quase inaudível, e se desincumbem da desagradável tarefa o mais rápido 
que podem. Mas, aqui e ali, alguém até pode surpreender um sinal de 
satisfação que eles não logram disfarçar, na maneira como conseguem, 
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ao mesmo tempo, não querer falar e falar com acerto evidente de algum 
problema técnico, propondo a solução que todos aclamamos de imediato 
como a mais óbvia e a mais brilhante. Ora, acima eu dizia que os filósofos 
preferem se ocupar apenas de temas transcendentais. Seria mais rigoroso 
e mais exato se houvesse dito que eles, na verdade, são inteiramente 
transcendentais, em tudo que se refere à vida cotidiana. Aliás, cotidiano 
é algo que não lhes diz respeito, dão mostras evidentes e constantes de 
que já de há muito superaram esse estágio rudimentar da humanidade. 
Transcendentalizam-se até em ações que, nas demais pessoas, são 
repetitivas, familiares e talvez inevitáveis, como proteger-se da chuva, 
assobiar para um cachorro ou apressar-se para pegar um ônibus. É assim 
que, como a profissão, também a família em que possivelmente vivem ou 
da qual vieram não tem importância alguma para eles. Novos Adões, eles 
não têm pais conhecidos, fizeram-se do mesmo barro com que o Universo 
foi elaborado. Contudo, ao contrário dos pais bíblicos, não deixam prole, 
pelo menos não do próprio sangue, já que cada um de nós se pode ter por 
seus filhos legítimos. Da mesma maneira, não há um lar concreto, com 
endereço, código postal, localização precisa, que lhes sirva de norte. O 
mundo é seu lar! Em qualquer lugar dele em que estivessem, os filósofos 
estariam em casa. Como, então, explicar a predileção evidente e exclusiva 
que têm pelo botequim?! Ora, ela é simplesmente uma maneira de mostrar 
à humanidade que são capazes de fazer de qualquer enxovia uma ribalta, 
um palanque ou mesmo um altar. 

Sentindo-se em casa em qualquer lugar, estando vários degraus acima 
do comum dos homens, é mesmo surpreendente que os filósofos não se 
mostrem arrogantes. Longe deles isso! Sabem perfeitamente a diferença 
entre ser professoral e doutrinário, e ser pedante. Contudo, nunca se 
furtam a apontar do dedo, bradando aos céus, quando veem erro que 
não admitem, mesmo se, para isso, devam arrostar perigos sem conta, 
violências inauditas. Há alguns anos, quando qualquer gesto de contestação 
era porta aberta à mais desabrida arbitrariedade, vi um filósofo erguer-se 
diante de policiais do exército que passavam na rua bufando furiosamente 
à espera de qualquer palavra de desagrado de nossa parte. Pois aquele 
filósofo, impávido e extremamente seguro de si, ergueu-se ligeiramente 
da cadeira, olhos rútilos, mais de raiva muda do que de qualquer outra 
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coisa, lábios trêmulos, um resto de saliva esbranquiçada no canto da 
boca, cotovelos apoiados na mesa, encarou os policiais, que, truculentos, 
olhavam ameaçadoramente para todos os lados e para todas as pessoas, 
e, arrancando do peito uma força insuspeita, berrou a plenos pulmões: A 
baix	la	dictadura!
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O JOGO OU A VIDA?

Meu pai, quando queria ser chato e era isso o tempo inteiro, então, quando 
queria ser mais chato ainda, tascava em cima da gente um daqueles casos 
inventados de merda dele e ficava repetindo Meninos,	eu	vi!, com um risinho 
besta na cara, como se fosse o maior intelectual, porque sabia aquela porra 
de versinho de poesia do caralho. Ele tinha sido investigador da Civil, rato 
assim que nem eu... puta falta de imaginação minha, acabei no mesmo 
buraco de merda do velho! Mas tem uma história dele que valeu a pena ter 
ouvido, só uma, só essa mesmo. Naquele dia que ele contou esse treco, ele 
devia era estar de cabeça feita, tinha tomado outra coisa além do conhaque 
dele de sempre. Ele era do Encantado, porra de lugar quente e feio do 
caralho, nome desses tem que ter sido dado por gozador dos grandes. 
Morou perto das pessoas todas que ele conta a história, deve de ter um 
fundinho de verdade nisso aí, mas, conhecendo o velho, cascateiro como 
era, sempre dá pra desconfiar!

Hoje tem pouca gente que conhece como é que é mesmo o jogo na mesa 
de sinuca, as bolas rolando e levando a grana de todo pato metido a 
esperto. Mas, mesmo ainda no meu tempo, jogador que era bom se dava 
respeito e era respeitado, neguinho nem olhava direto no olho deles não!, 
cochichava baixinho quando um passava: Olhaí,	esse	é	o	Germano	Sete-vidas! 
É que o Germano tinha esse nome não porque fosse parente de gato, mas 
porque, na Vidinha, ele parecia nunca perder vida nenhuma, era o mestre 
do pano verde. Hoje em dia ninguém mais sabe o que é Vidinha, o Jogo-
da-vida, mas jogador aí tinha que ser ponta firme e taco certeiro, errasse 
uma bola, já deixava estrada aberta, estava fudido, os outros engoliam ele 
sem sobrar nem ossinho de nada, rapavam o otário inteiro, do cu à cabeça.

Pois ele contou pra mim, um dia, a história do Artur, lá de Quintino, 
santo desse aí era o mesmo que o padroeiro do Bairro, São Jorge... Ogum, 
meu pai!... Talvez isso explique tudo que pode ter acontecido, tirando aí 
o exagero do velho. Mas o Artur já era porreta, o filho-da-puta, com lá 
uns dezenove, vinte anos, tinha acabado de sair do quartel, já era craque 
rematado na vidinha, nunca perdia mais do que uma vida num jogo, 
sujeitinho podia pererecar, fazer barulho, arrotar, peidar, que ele nem 
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tchuns, nem se ligava, ia encaçapando as bolas, engolindo o parceiro e 
metendo o dinheiro do babaca no bolso. Era bem novo... mas eu já disse 
isso... tinha ainda o costume de raspar a cabeça, como no exército, só 
deixando cabelo no alto da cabeça, e na cara... o que era gozado é que 
ele tinha um bigodinho fino, ninguém usava mais isso naquele tempo, era 
coisa de bem antes, mas, sei lá, era assim, eu vi uma foto dele na delegacia, 
uma vez, num jornal, foto antiga, era assim que ele usava o bigode.

Pois esse Artur era bom pra caralho, mas era esperto também, neguinho 
não vacilava não!, de onde ele era, pau comia feio, negão bobeou, se fudeu! 
Sinuqueiro que fica sozinho rodando nos salões, mais hora, menos hora 
leva aperto. Tem otário que não gostou de ser depenado e quer botar a 
mão na grana de volta, de qualquer jeito. Ou então é malandro que fica de 
olho e vai atrás do jogador, se pega ele sozinho, não precisa nem encostar 
a faca no umbigo, sinuqueiro que é sinuqueiro sabe quando a casa cai. 
Melhor é ter a sua turma, não ficar contando o ganho pra ninguém, de 
preferência ficar sempre com eles, com turma, aí se fica seguro.

Daí que o Artur começou a entrar na turma do Edu da Dica. Esse daí, fora 
do bairro dele e dos que estão mais perto, ninguém chegou a conhecer 
muito não. Ele era do Cachambi, lá, sim, era conhecido pra caralho, fora 
daí, quando falavam dele, era só pra achincalhar mesmo. É que, teve uma 
vez, ele foi jogar no centro, no Taco de Ouro, e parece que que estava bebaço 
pra cacete, resultado que levou uma coça. Ninguém que conta a história 
diz que o Edu estava mamado, mas estava sim, só que, aí, diminui a graça 
da história, porque, quem conta, quer é fuder com ele mesmo! Então, 
quando alguém falava do Edu, naquela época, em salão da Uruguaiana, da 
Carioca, da Praça Mauá, era mesmo só pra tirar onda. Teve até neguinho 
que começou a dizer que fulano eduzou, quando queria dizer que o cara 
tinha se fudido de verde e amarelo, tinha perdido até o pelo do cu num 
jogo.

Mas tinha passado um tempão daquele jogo que o Edu da Dica tinha 
perdido feio, perdeu até o caminho de casa junto com as pregas do rabo. 
Mas tinha passado um tempão e convidaram ele pra jogar num salão fino 
em Copacabana. Começo, malandro que é malandro não bobeia nem 
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deixa rabo preso, Edu pensou de cara que estavam querendo tirar sarro 
da cara dele, sabe aquela de bancar o malandro-agulha, que leva na bunda 
mas não perde a linha? Sabe?! Pois ele pensou que estavam chamando ele 
pra otário. Mas, quando repetiram o convite, que explicaram direitinho, 
viu que não era nada disso, uns grã-finos, ninguém sabe onde nem por 
quê, mas tinham escutado o nome dele, alguém tinha feito a fama e a cama 
dele. Ele pensou: sempre tem otário nessa porra, se não sou eu que vou ser 
o otário... melhor pra mim! Dito e feito, quer dizer, disse aquilo e marcou 
dia e hora, só precisava pedir o endereço certo do salão, que, pelo nome, 
ele não conhecia não. 

Mas, se o Edu não ia ser otário... acabou sobrando pra ele ser trouxa. 
Quer dizer, trouxa porque quis, o filho da puta nunca tinha visto aquilo de 
montão de comida e bebida à vontade, lá dentro do salão, todo arrumado, 
com coisa pra caralho de comes e bebes. Foi começar a jogar e começar 
a comer. Mas se fosse só comer, ainda ia, dava no máximo um sono, ele 
tomava um cafezão fudido de forte e quente, estava feito, estava arrumado. 
Mas o babaca começou a beber também, coisa que nem o nome ele 
conseguia pronunciar, ia experimentando dosezinha aqui, dosezinha ali, 
num tempinho já tinha armado a maior farmácia de merda na barriga! 
Aí, já sabe!, o Edu da Dica levou a breca, tomou fumo, levou no cu! 
Começou a jogar que nem um filho-da-puta, e olha que a grã-finagem lá 
nem conhecia a Vidinha, falavam só na sinuca, mas falavam de um jeito 
gozado, que parecia isnuca. Mas já que tinham topado, iam jogar o jogo da 
malandragem. E a porra do Edu não me foi encher o rabo e começou a 
fazer merda em cima de merda?! Daquele jeito, até ele que estava mais do 
que mamado, já tinha percebido que ia se fuder geral. Quando viu mesmo 
que não tinha jeito quase, que a partida tinha saído da mão, ele quis bancar 
o esperto. Disse pra grã-finagem: Essa partida está tão fácil de ganhar que até 
o	moleque	aqui	ganha	jogando	com	uma	mão	amarrada	nas	costas!	E apontou pro 
Artur. É claro que todo mundo tinha visto que a partida estava era no final 
e não tinha quase jeito nenhum de virar a sorte dela.

Mas aí entra a porra da metideza de quem é moleque! Neguinho mal saiu 
do cueiro e já se acha! Pois o Artur pegou o taco e saiu jogando... e era 
a vez dele, só saiu jogando. A merda é que... eu não tinha contado, mas 
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o meu pai estava lá, era ronda dele em Copacabana, noite fácil, tranquila, 
dava pra ficar pondo o olho no jogo, sem problemas, mas aí é que a porra 
toda desandou. Vieram chamar o meu pai, era o Lucindo, colega dele lá da 
DP, tinham cortado a gilete um marinheiro cubano, tinha sido um traveco. 
Foram lá pra Praça Tiradentes ver a merda feita. A bicha disse que nem 
grana nenhuma tinha recebido e ainda tinha apanhado. O marinheiro 
ainda ficava rindo, dizendo que era porque ele tinha o pau grande demais, 
o traveco não tinha aguentado, cada gargalhada que ele dava, esguichava 
mais sangue da cara dele. Aí, já viu!, fudeu de vez, tomar depoimento já 
demorou, mas antes tiveram que levar o filho-da-puta do marinheiro pra 
costurar a cara no hospital, a bicha exigiu corpo-de-delito e quase levou 
uma porrada do meu pai, pra dar trabalho de verdade pro legista e não 
deixar ele sem nada pra fazer! Com ida e vinda pra lá e pra cá, quando meu 
pai e o Lucindo terminaram tudo já era final da manhã, começo da tarde, 
os dois ainda foram pro salão lá de Copacabana, ver se ainda tinha gente 
lá que contava como foi o restinho do jogo, meu pai adorava a porra da 
sinuca, não queria ir pra casa sem saber o resultado. Mas, que nada, tinha 
filho-da-puta mais nenhum, nem pra remedinho de porra nenhuma!

Pois é!, aí, meu pai ficou ainda uns dias assuntando aqui, ali, ver se alguém 
dizia como acabou a história. Mania de rato, de ficar querendo investigar 
tudo, mas ele estava também puta curioso pra saber mesmo! Ele até falou 
que era que nem televisão, novela, entrou o comercial e ele ficou na mão, 
sem saber como acabou a merda do capítulo. Dos jogadores, então, nem 
porra nenhuma de notícia, quer dizer, dos dois, do Edu da Dica e do 
Artur, esses nunca mais ele viu, os filhos-da-puta tomaram chá-de-sumiço, 
foram pra puta-que-pariu. Mas, cê vai dizer, teve gente mais que assistiu 
a porra do jogo, dá uma chegada neles! Mas parece que a plateia também 
sumiu, dá pra acreditar?! Nem um só sobrou pra contar, era o caralho!, 
parece que todo mundo tinha combinado sair antes do fim do jogo, só 
pra aporrinhar o meu pai, fuder com ele. Ah!, eu disse que ele não soube 
porra nenhuma de jogador nenhum?! Mais ou menos! Depois, umas 
duas semanas depois, ele ficou sabendo que o jogador elegante, nome 
dele não lembro mais não, meu pai sabia, mas não lembro mais não!... 
Pois esse porra, ele ficou sabendo, se mandou, puxou o carro por uns 
tempos, foi pra Punta del Este, um michê que comia a mulher dele foi 
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pego com cocaína na mão, tentou limpar a barra dizendo que conhecia 
gente fina, deu o serviço, contou tudo. Aí a coisa foi pros jornais, essa 
porra de urubuzada de jornalista adora jogar merda em todo mundo, se 
nego é rico, elegante, então, está fudido! Maior escândalo do caralho, o 
cara parece que já emendou do Uruguai pra Nova York e por lá ficou. 
A mulher esperneou, reclamou, botou advogado de grã-fino, processou 
jornalista, polícia, o caralho, menos o carinha que comia ela, é claro!

Com essa merdaiada toda acontecendo, meu pai tinha agora até desculpa 
pra ir investigando que porra tinha acontecido no final do jogo. Pegou, foi 
até a casa do Artur, falar com a família dele. Soube pouca coisa, o filho-
da-puta também tinha sumido. Só a mãe dele é que ficou jurando o tempo 
inteiro que ele voltou do mesmo jeito que tinha saído, sem um puto no 
bolso, teve até que pegar unzinho dela, pra poder fazer uma viagem, não 
disse pra que caralho ele ia, nem quando voltava e... nunca mais voltou 
mesmo. Mas, se viajou — a mãe dele jura! —, foi só com uns troquinhos 
de merda que ela passou pra ele. O Edu também sumiu do mapa. Desse, 
meu pai acabou tendo notícia. Uns vagabundos de merda, desses que 
ficam pedindo grana na rua, limpando para-brisa em sinal, roubando um 
trequinho aqui, outro ali, puxando unzinho quando cai na mão de graça... 
uns dois ou três disseram a mesma coisa pro meu pai: tinham visto um 
elemento muito parecido com o Edu da Dica, com uma porra de uma 
malona na mão, nos lados da Praça Mauá, indo em direção do cais. Mas, 
fora isso, porra nenhuma de nada! O cara também sumiu do mapa!

Mas um dia, a sorte virou, quer dizer, uns meses depois, meu pai até tinha 
desistido de saber como é que tinha terminado a porra daquele jogo, mas, 
uns seis meses depois, ele botou a mão nuns pés-rapados que estavam 
metidos com receptação, coisinha de merda de nada, coisa de pé-rapado 
mesmo, mas um deles tinha estado lá naquele salão, era da turma do Edu, 
meu pai reconheceu o sujeito na hora, foi só botar os olhos na merda da 
cara dele. Com esse, ele ainda não tinha falado. Já foi perguntando: Cê 
não	estava	naquele	jogo	do	Edu	da	Dica,	em	Copacabana?! Aí o merda entregou 
tudo, claro!, em troca de uma aliviada, o escroto ainda se livrou de grade e 
processo, mas meu pai achou que valia a pena, era troca honesta, livrava a 
cara dele e ele contava o que viu, ele tinha ficado até o fim do jogo, é o que 



.137

ele disse. Hoje, eu fico pensando se o filho-da-puta, vendo o interesse do 
meu pai, não inventou aquela porra toda só pra sair de fininho e não entrar 
no camburão. Mas ele disse que o Artur acabou com o jogo, foi engolindo 
o babaca do grã-fino, parecia até que sido armação: o jogo que estava na 
mesa dava a impressão de estar todo pro lado do grã-fino, mas, foi só o 
Artur botar a mão no taco, que o vento virou. Ele foi encaçapando uma 
por uma, meteu todas no buraco, fodeu com o sujeito. Parece que a cara 
dele era de quem não acreditava naquilo, estava puto assustado! Aí, já viu!, 
quando foi a vez dele jogar, só fez merda, afundou de vez, tomou um saco 
do Artur, só faltou entregar até a porra da cueca de pagamento. Depois, 
acabou o jogo, o Artur e o Edu ficaram ainda no salão, deram gorjeta pra 
todo mundo, pediram champanha e o caralho, até puta mandaram chamar, 
fizeram a maior esbórnia do caralho, saíram de lá, já era quase meio-dia do 
dia seguinte. E o que tinha ainda sobrado do jogo, do que ganharam, eles 
jogaram no bicho, burro na cabeça, parece que o Edu tinha visto na rua 
uma menininha vestida de cor-de-rosa e, quando ele via isso, deu certeza, 
seguro pra caralho, dava burro sempre, não tinha jeito! Mas, naquele dia... 
porra!... saiu avestruz!

Por puta coincidência, naqueles mesmos dias, ou pouquinha coisa depois, 
meu pai deu de cara com um dos grã-finos que estavam na porra do jogo. 
Ele tinha vindo pra delegacia, pra reclamar do roubo de um rolex dele, 
parece que empregada ou faxineira tinha metido a mão. Ele contou uma 
merda toda diferente, vê se pode, aí fudeu com a história que o meu pai 
já tinha montado toda. O sujeitão disse que, na verdade, o Edu e o Artur 
tinham se fudido, tinham sido depenados, quer dizer, não deu nome 
assim, ele nem sabia, só falou assim: Aquele jogador mais velho entornou o 
caneco, parece que nunca tinha bebido e comido na vida. Se a gente soubesse que isso 
iria acontecer, teria feito com mais capricho, o jogo teria terminado até antes e muito 
mais	fácil!	Quando	o	menino	começou	a	jogar...	veja	bem,	ele	era	bom	mesmo,	pode	fazer	
carreira de gente grande, mas, naquele jogo, já não dava mais, sem condição nenhuma, 
a aposta já estava perdida, o outro já tinha se enterrado até a tampa da cabeça, não 
dava	mais	 mesmo!	E ainda disse umas porras lá que meu pai nem sabia, 
parece que correu o zum-zum, antes do Artur pegar o taco, que o Edu 
da Dica estava na pendura, não tinha grana pra bancar jogo nenhum, que 
um agiota tinha passado a dinheirama pra ele, confiado no taco do Edu... 
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e se fudeu também. E... esses escrotos desses agiotas, eles têm gente de 
força com eles, adoram quebrar braço e perna de devedor, são uns urubus 
filhos-da-puta, quando veem carniça, não largam até que não sobra mais 
nada de porra nenhuma de ninguém! Ficar devendo pra eles é a maior 
roubada, compadre! O Edu sabia disso. O Artur também, ele não era bem 
o devedor, mas jogou e, se jogou, também entrava dentro, estava fudido 
igualzinho!

Bom, isso explica por que o Edu e o Artur deram no pé! A partir daí, 
meu pai se desligou da história. De vez em quando, algum babaca ainda 
lembrava daquele jogo, meu pai conta que dava de mané: Jogo?	Que	jogo?!	
Mas, uns anos depois, alguém... meu pai diz que nem se lembra mais, tinha 
sido em conversa assim, em fim de depoimento na delegacia, começou 
conversa fiada, entrou por jogo, o sujeito disse que era amarrado na Vidinha 
e contou... pois não é que contou a porra da história do jogo?! E ele sabia 
muita coisa, quase tanto quanto o meu pai. Do jogo, eu digo, porque, do 
depois do jogo, ele parece que sabia mais: segundo o que ele disse, ele 
tinha visto o Artur em Assunção, jogando, quer dizer, estraçalhando, o 
moleque era mesmo bom demais. Quando aquele sujeito viu ele, lá em 
Assunção, no Paraguai, num cassino, era, ele estava depenando um babaca 
de um fazendeiro ricaço do Mato Grosso. Já, do Edu da Dica, ela não 
sabia nada. Nada além do que já tinham contado pro meu pai, que ele 
tinha pegado um navio e se mandado.

Agora, sabe o que é gozado?... tem cada puta coincidência do caralho! 
Faz aí uns dias, fiquei encafifado, pensando!... sujeito que me contou essa 
história não sabia nada de porra nenhuma, tinha motivo nenhum não pra 
falar disso. É um conhecido, nome não interessa não... é amigo, banca jogo 
forte na Baixada, banqueiro de respeito, mas não se mete com caralho 
nenhum de puta, nem com pó, é só limpeza, sujeito de primeira! Mas tem 
grana pra cacete! Dia desses, me disse que estava na Europa, em Monte 
Carlo, num clube desses elegantérrimos de lá, na sala de sinuca, viu uma 
dupla falando francês com puta sotaque que só podia ser de brasileiro. E, 
cê sabe?... um mais velho e um mais novo! Ele ficou só sacando, vendo 
a malandragem: o mais velho entornou o caneco enquanto jogava, não 
tinha mais como continuar nem mesmo pra só perder a partida, que já 
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estava quase que na agonia mesmo, quase vomitando, trocando até as 
pernas. Aí, ele ainda aumentou a aposta e é claro que o sujeito que jogava 
com ele bancou, dobrou até. Mas, aí, ele foi mesmo pro banheiro, pra 
vomitar, com certeza, não voltou, deve ter apagado geral. O mais novo 
entrou de substituto, parecia era que entrava de otário, estava ali dando 
uma de guarda-costas, secretário, sei lá o caralho!, mas foi pro jogo. Mas, 
que mestre do taco!, o filho-da-puta foi comendo o sujeitão outro pelas 
beiradas, encaçapando uma bola depois da outra, uma a uma, engoliu o 
otário! Papou a grana toda!
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HOJE TEM JOGO?!

Pelo modo como sempre o descreveram, desde cedo ou, melhor, desde 
que nasceu ele não era muito de seguir o habitual da imensa maioria das 
pessoas. Quando criança, se conhecessem o termo médico, talvez os 
membros da família dissessem que era autista. Mas nem seria o caso, como 
se pôde verificar pelo seu aprendizado das coisas normais nas crianças: 
andar, falar, comer, brincar... Talvez tenha falado um pouco mais tarde 
do que o habitual, mas andou mais cedo do que a média das crianças. 
Uma coisa pareceu ter compensado a outra e, assim, foi levando a vida 
adiante. De toda maneira, aquela primeira impressão da família indicava 
o tipo de pessoa que ele rapidamente se tornou, já desde os primeiros 
balbucios, desde os primeiros passos. Era resolutamente centrado em si, o 
que não significa dizer que fosse egoísta ou interesseiro. Longe disso! Na 
escola, era sempre o primeiro a ajudar um colega que ficasse para trás nas 
brincadeiras, ou que tivesse dificuldade no aprendizado de alguma matéria. 
Mas sua ajuda era, para dizer o mínimo, muito pouco comum. Nunca 
seguia os trâmites e as estratégias do costumeiro: para ele, o senso-comum 
era sempre caminho curtíssimo entre boa-intenção e fracasso. Para um 
amigo que tinha dificuldades imensas com a geometria, imaginou e propôs 
um sistema de estudo muito simples que consistia apenas em passear 
pela cidade botando a mão e os olhos no que encontrassem de figuras 
geométricas elementares. Não se sabe se o aproveitamento do amigo 
melhorou, mas desconfia-se que a diminuição dos sanhaços e pardais na 
zona urbana teve algo a ver com isso e, também, com os estilingues de que 
nunca os dois se separavam.

Outra possibilidade levantada há alguns dias, por pessoa a quem contei 
sua história, leva a Nietzsche, a seu inconformismo com o instinto de 
rebanho. Ora, essa explicação, eu apenas não a contestei de imediato por 
respeito ao brilho nos olhos com que esse meu amigo a formulava. Tanto 
o diagnóstico médico do autismo, quando a fundamentação filosófica do 
comportamento dele são apenas hipóteses e não passam de hipóteses, não 
vão um milímetro além disso. De fato, qualquer coisa externa a ele e que 
se pretexte ser explicação do que ele era, nunca vai dar conta da riqueza 
extraordinariamente complexa que trazia dentro de si. Embora, numa 
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primeira visada, ele parecesse apenas um excêntrico, um teimoso, quando 
examinado melhor, se analisado mais de perto, sem a paixão que borra 
tudo, mas com aquela outra que permite ver o essencial, surgia certamente 
esse ser excepcional que ele trazia dentro de si. Porém, quantos chegaram 
a essa constatação? Quantos?! Pouca gente, quase ninguém, nem mesmo 
sua família, talvez apenas eu e ele. E eu, devo admitir, apenas depois que 
ele se foi!

Mas vamos ao que, aqui, nos interessa e deixemos de divagações. Vamos 
passar por cima das linhas em que se narraria sua infância em família, 
seus percalços sentimentais na entrada na adolescência, as dificuldades e 
facilidades encontradas na vida escolar, a escolha e o exercício da profissão, 
tudo isso que é importante para localizar socialmente uma pessoa, mas que 
diz muito pouco do que ela é realmente. Um elenco de informações desse 
tipo beiraria o currículo e — sabemos bem! —, se apenas trocamos o 
nome do dono da biografia, mantendo os dados biográficos, a verdade fica 
resguardada, as pessoas, no geral, vistas de longe, se parecem muito, tanto 
nas tragédias quanto nas bem-aventuranças. O que nos interessa, o cerne, o 
miolo, o coração da matéria, isso fica muito além dessas descrições sempre 
sumárias. Muitas vezes, em um só gesto, numa só realização, num único 
propósito obstinado, é possível entender a totalidade de uma pessoa. No 
caso dele, essa obstinação tem nome, sobrenome e endereço. Atende pelo 
nome de estádio e está ao lado de sua casa, que foi também residência de 
seus pais, instalado, mais exatamente, numa parte do imenso terreno que, 
indo da casa confortável e espaçosa, avança centenas de metros, em chão 
plano, para chegar ao pé do morro que marca o final da zona urbana da 
cidade.

É assim que ele quis, então, construir um estádio de futebol! Mas, 
diziam todos, a cidade em que vivem é tacanha, apequenada, fica meio 
escondida entre duas dobras de serra e, se o viajante não está atento, pode 
perfeitamente passar pela estrada de rodagem, justo ao lado dela, e não a 
perceber. Assim, não há público para jogos de futebol, com toda a certeza. 
Muito menos há time de futebol. Para ser exato, até houve, sim!, um time 
de futebol há mais de dez anos, financiado por uma companhia produtora 
de papel, de cidade vizinha. Mas o investimento durou pouco, o tempo 
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exato de a empresa instalar filtros que livrassem sua sede do mau cheiro 
hediondo da linha de produção. Com isso, os habitantes daquela outra 
cidade esquecerem seus ódios da fábrica e acolherem de braços abertos 
sua equipe de futebol. E a cidade dele perdeu seu contato direto com o 
mundo do jogo-de-bola, ficaram restritos às partidas televisionadas, de 
quando em quando, dos times da Capital.

Você desiste de sonhos, eu desisto, quase todo mundo o faz... menos ele! 
Sem dar ouvidos à argumentação ponderada dos familiares, primeiramente, 
e de amigos, num segundo momento, ele foi em frente com sua obstinação. 
Embora tivesse um bom rendimento, situação já herdada dos pais e 
dos avós, ele não era propriamente um milionário. Assim, construir um 
estádio de futebol, por mais acanhado que fosse, exigiria investimento de 
monta, era bem diferente do que realizaram vários de seus vizinhos, que 
fizeram todos construir suntuosas piscinas, com jorros de água saindo de 
imitações de estátuas gregas, todas essas piscinas, finalmente, muito iguais, 
embora cada proprietário, ao início, acreditasse que a sua seria exclusiva, 
a única da face da Terra. No caso dele, o resultado dessa teimosia em 
pôr de pé um estádio de futebol foi que, muito rapidamente, as reações 
da pessoas evoluíram em duas direções. De um lado, a incompreensão 
zombeteira dos que não eram seus familiares e punham tudo na conta 
de uma excentricidade que já se havia tornado desatino há muito tempo, 
embora ninguém se houvesse dado conta até aquele momento. De outro 
lado, a franca hostilidade do filho, da filha, da mulher, dos cunhados, dos 
pais, dos irmãos...

Acrescente-se a tudo isso, ainda, as dificuldades financeiras trazidos 
pelo empreendimento. Como já afirmei acima, ele não era propriamente 
um milionário e os fundos que poderia mobilizar eram limitados. Se 
adicionamos a isso o tempero da oposição férrea exercida pela família, 
poderíamos chegar a uma equação matemática em que sonho seria igual 
a fracasso. Mas isso implicaria esquecer não propriamente quem ele se 
fez, mas quem ele era e quem ele foi desde sempre. Nem todo Nietzsche 
do mundo, nem todo autismo do universo poderiam explicar como esse 
estádio foi construído. Mas o fato é que ele foi construído! À custa de 
esforços imensos, postergando pagamentos, correndo atrás de mão-de-
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obra nem sempre disponível, enfrentando caras amarradas, insinuações 
depreciativas, comentários hostis, passando noites e fins-de-semana 
preparando documentos, negociando com a burocracia interminável para 
as autorizações todas, pedindo ajuda onde e para quem fosse necessário, 
desprezando opiniões sensatas que ele não havia solicitado nem... 
solicitaria nunca... O fato é que o estádio foi construído! E inaugurado 
numa cerimônia solitária, em que só ele esteve presente, sem se importar 
com a ausência de plateia que testemunhasse aquela proeza, sem se 
incomodar com o que diziam à boca miúda, que ele havia construído um 
estacionamento para disco-voador!

Mas que inauguração havia sido aquela, sem festa com banda de música, 
times de futebol, locutor fazendo soar a voz pelos alto-falantes (sim, 
ele havia feito instalar alto-falantes e mesmo um placar) e, sobretudo, o 
público ansioso pela primeira partida, olhos brilhando e falando pelos 
cotovelos em altíssimo volume?! E onde estavam os vendedores de pipoca 
e de cachorro-quente, de cerveja e refrigerantes, de amendoim, de camisas 
falsificadas de times de futebol da Capital? Onde estavam?! Onde estavam 
os amigos, os familiares, ou mesmo o representante do jornalzinho 
semanal de fofocas, remédios para vacas e receitas caseiras?! Estavam 
todos sequestrados pela própria incredulidade frustrada! Convenhamos, 
não é a sensação mais agradável ser miseravelmente contestado pelos fatos 
e, diga-se de passagem, nesse caso, não era um mero fato que se conheça 
de ouvir dizer. O fato em questão estava lá, diante de todos, em cimento, 
ferro, tijolo e grama, exposto à inspeção do incrédulo mais recalcitrante 
que fosse.  A inauguração foi numa tarde de domingo. Não que ele tivesse 
escolhido esse dia especialmente para que todos pudessem ir, ou para que 
o silêncio do fim-de-semana permitisse que todos na cidade ouvissem 
a cerimônia mesmo de longe. Na verdade, a cidade era silenciosa tanto 
durante a semana, quanto aos sábados, domingos ou feriados. E, fosse 
ou não dia de trabalho, ninguém viria mesmo, disso ele já sabia. Assim, 
ele mesmo botou a fita encarnada diante do portão principal, ele mesmo 
a cortou e voltou para casa em silêncio, mas com a alma leve e o sorriso 
mais feliz de que já se teve notícia.

Com o tempo, duas coisas aconteceram, ambas certamente mais do que 
previsíveis. A primeira é que a família, nas conversas habituais, rapidamente 



.144

deixou de fazer sequer menção ao estádio. No dia-a-dia, faziam de conta 
que ele não existia, entregavam-se ao duríssimo exercício de olhar sem ver, 
isto é, de olhar pelas janelas da casa, sem ver aquela construção imensa que 
lhes tapava uma parte do horizonte. A outra coisa que aconteceu é que, 
aos poucos, a construção se foi derrocando. Em certo sentido, é como 
se o estádio fosse exibindo, vistosamente, a decadência que o corroía por 
dentro, como ia e vai corroendo a nós todos, inapelavelmente. A pintura 
branca se foi deixando impregnar por infiltrações, por mofo, numa gama 
estreita de cores que ia do bege-claro ao cinza-escuro. Aqui e ali, pequenos 
pedaços do reboco iam caindo, pondo à mostra a carne avermelhada 
dos tijolos. Apenas o gramado era mantido a duras penas em situação 
razoável, pois, regularmente, cavalos soltos conseguiam dar jeito de entrar 
no campo e comer a grama, aparando-a bem rente ao chão. Não seria 
mentira dizer, então, que o estádio explicitava na sua aparência o que lhe 
ia por dentro do corpo: a visão falhando cada vez mais, as articulações 
doendo mesmo diante de pequenos esforços, o estômago lhe entregando 
de volta em acidez o que ele engolia como doce, um sopro no coração que 
lhe tirava o fôlego e cortou toda possibilidade de grandes caminhadas ou 
de maiores esforços. A idade não nos permite mesmo nenhuma margem 
de manobra e, com ele, não seria diferente! Essa, aliás, me parece ser a 
única coisa que ele não tinha como deixar de compartilhar com os demais. 
Mas, se sua decadência o incomodava, a derrocada do estádio o entristecia 
verdadeiramente. É que ele nunca havia deixado de sonhar com um jogo de 
futebol sendo travado ali dentro, a torcida gritando, protestando, xingando, 
o locutor berrando a plenos pulmões pelo sistema de som e convocando 
a massa a se manifestar, o barulho da bola, das chuteiras, as respirações 
ofegantes dos jogadores, os brados de instrução dos técnicos!...

E ocorreu, então, o que é natural e não se entende como sempre nos 
deixamos surpreender por isso! Nos últimos tempos, sua saúde se 
deteriorou consideravelmente. Veio se somar a tudo aquilo que já tinha 
antes um derrame que o jogou na cama, tirou sua fala e afetou um pouco 
sua audição. Foi posto um enfermeiro a seu lado, o que evitava que os 
familiares tivessem que se ocupar dele sem formação ou capacidade 
profissional para tanto. De fato, eram três os enfermeiros se revezando nas 
horas todas do dia. Mas, num dia dessas chuvas torrenciais de janeiro, as 
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pontes que ligavam a cidade a suas vizinhas foram todas sendo derrubadas 
pela enchente, uma a uma, até que não sobrasse mais nenhuma, e toda 
ligação com o mundo externo fosse cortada. Como resultado, nenhum 
enfermeiro pôde vir e o que estava com ele, findo seu turno, conseguiu 
ainda tomar o último ônibus a sair da cidade antes de que ela ficasse isolada. 
Ora, nesse caso, apenas gente da família podia se desincumbir da tarefa de 
se ocupar do doente: fazê-lo tomar as refeições às horas certas, limpá-lo 
das consequências naturais da digestão, dar banho, todo esse rol de funções 
que, nessa altura da vida, impõe uma intimidade desagradável, pois que 
nunca exercida antes. Não há filho que se lembre de que possivelmente o 
pai teria feito isso tudo com ele próprio, o que poderia até estabelecer uma 
ponte de afetividade entre ambos, mas, lembremos, nenhuma ponte estava 
de pé naquela ocasião. E foi justamente o filho o escolhido para a função, 
todos podem imaginar as justificativas para a escolha, não é preciso aqui 
mencioná-las.

O fato é que ele estava mesmo nos seus estertores. O filho percebeu 
claramente, mesmo não sendo médico. Nos três dias em que já se ocupava 
do pai, havia aprendido a reconhecer sinais de desejos dele, tanto quanto 
indícios claros do fim que se aproximava rapidamente. Era uma rotina 
dura, pouco tempo de descanso o filho tinha: se não eram os horários 
dos muitos remédios, eram as necessidades fisiológicas que davam o ar da 
graça em ocasiões completamente inesperadas, ou era o banho, sempre 
tendo de ser feito de supetão por desarranjos cada vez mais frequentes. 
Mas essa conversa com o corpo dele, aos poucos, deixou de ser pesada 
para o filho. Começou a pôr gosto no que fazia, imaginava a situação 
trocada, com o filho fazendo as vezes de pai e ele se tornando seu filho. 
Quando o momento foi-se aproximando, o filho não fez nada do habitual 
nesses casos, não chamou a família às pressas, não convocou o vigário, 
não pediu que espalhassem a infausta notícia a amigos e conhecidos, não 
encomendou flores. Chamar a funerária seria mesmo impensável, dado o 
isolamento da cidade. Apenas se ocupou dele como achava que tinha de 
fazer. Deixou-o o mais confortável possível, bem acomodado.

Foi então que, em seus minutos finais, do leito em que estava, mesmo 
com a audição prejudicada pelo derrame, ele começou a ouvir um barulho 
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que, aos poucos, ganhou contorno definitivo: era um jogo de futebol, 
com certeza! Alguém estava narrando uma partida, ali ao lado, ela estava 
seguramente ocorrendo no estádio, afinal este estava sendo usado para 
aquilo a que sempre se destinara. Não era delírio, certamente não era, pois 
algumas pessoas, passando pela rua ao lado de sua janela, comentaram: Ué!,	
‘tá	tendo	jogo	no	Elefante	Branco?!	Naquele momento, não havia mais dúvida 
possível, ele havia ganhado a sua partida! Lembrou então do que dissera 
ao filho, uns dias antes de ter o derrame: Meu	filho,	quando	alguém	sonha,	é	
toda	 a	 humanidade	 que	 sonha	 junto!	O menino, agora, então, finalmente, ia 
poder entender isso. E assim, feliz consigo mesmo, satisfeito com o dever 
cumprido, ele entregou os pontos e o corpo!

Quando entrou no quarto, o filho viu que tudo estava consumado. Deu 
banho no pai, vestiu-o com apuro, com elegância e foi avisar à família. 
Porém, antes, saiu de casa, entrou no estádio e desligou o sistema de 
som, onde havia ligado um aparelho de televisão que, naquele momento, 
transmitia um jogo de futebol.



.147

12. O COSMONAUTA
2012
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CONVERTIDO À RELIGIÃO...

… PELA EMOÇÃO

1

Eu, criança, descobri
que a gente inventava mesmo
não só brinquedo, mas sim
a vida e todo o universo!

Era feito religião,
mas sem o peso e o pó,
sem o tormento tamanho
de procissão, vela e andor.

Coro de anjos, os sabiás
é que faziam; te-déum?
o vento no pé de ingá
(hóstia com sabor de mel!).

Coroinhas, nas manhãs,
eram frangos de vermelhas
cristas e de plumas brancas;
o vinho era a água da telha!

E nem tinha que haver padre!:
ou confissão; ou batismo;
nem Vésperas e nem Laudes;
só um concílio de meninos.

Éramos, então, uns deuses?!
Na época, nem sabia-o
bem, mas hoje sei o que eu e
os amigos descobríamos:
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dia a dia, vendo claro
e mais claro, vendo o afeto
construindo o itinerário
que seguíamos de perto!

dia a dia, pondo empenho
em não ser extraordinário;
fazendo tudo no avesso,
botando por cima o abaixo!

e encenando o dia a dia,
com uns grandes paramentos
fingidos e liturgia
inventada no momento!

2

Ela viu Nossa Senhora,
enquanto lenhava! Agora
nem levanta mais a face,
até que o Mundo se acabe!

Nossa Senhora ela viu,
no Morro da Capelinha,
bem no começo do dia
de uma manhã de abril.

A Santa lhe apareceu
como quem diz só Bom dia!,
trazendo à cabeça o anel
de luz que a tudo brunia.

Diante dela se mostrou,
como quem chama ou convida,
e fazendo-se tão íntima,
pôs-lhe nas mãos um tremor!
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A Santa lhe deu bem mais
que as mãos trementes: as costas
curvou em arco onde jaz
feixe de lenha que a dobra.

A Santa ficou bem perto,
mas não a pôs, nada!, em medo;
só sua cabeça agitou,
tremeu... e enfeitou de amor.

Nossa Senhora ela viu,
no meio da mata densa,
e mais não disse e nem tenta,
que o explicar é bem difícil!

A mãe de Deus só chegou,
muda, olhando como quem
já perdoa o pecador
e a pecadora também.

A Santa ela não ouviu:
Nossa Senhora não fala,
só desenha em sua cara
algo entre fé e febril!

E a Santa bem nós a vemos,
cada manhã, pelo menos,
quando a velhinha retorna
do mato com a lenha às costas!

3

Senhor, dai asas e leveza
a meu pai, pois que é tão pesado
e sofrido e duro o seu fardo!
Não no íntimo, ele aparenta
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uma força que é, ela, apenas
uma forma de iludir ao
seu fadário. E, assim, bem ou mal,
no diário de dores, encena
uma calma , uma paz serena,
mas, na alma sua, é o fátuo
que domina (a pressa fatal
que é vida nada!, é bagatela,
sem ser mais; é morte, afinal!).

… PELA RAZÃO 

4

Achava-me perfeito, em tudo e sempre...
como se eu fora a pedra, a chave última
que adorna e que arremata o teto; a suma
construção que, de mim, fez minha mente.

Tomando essa Razão que já pretende
tudo explicar, usei a minha argúcia
em templo pôr de pé, que força alguma
podia derribar (por mais que tente!).

Porém mesma razão, quando se viu,
assim tão valerosa, tão pujante,
bem mesquinha foi que se presumiu:

vendo-se a si e vendo o mundo diante,
como podia então crer-se invencível,
sendo ela tão pequena e ele tão grande?!
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5

Iludiu-me a torrente destes tempos,
e a vaidade cingiu-me de ouropéis
(e, mais, com treda perfeição). E eis
que aos poucos esqueci quem era mesmo.

Tornei-me estátua, como as desses templos
pagãos: sem vida, sem fado e sem vez!
E, o ouro que me cobre, tu não vês
que é tão volúvel quanto o pensamento?!

Quem era eu, então, senão o rei
sem reino?! Sem saber, o desvalido
que se pensa abastado?! Hoje é que sei

que as pompas que ostentava eram vestíbulo
levando, dia a dia e mês a mês,
à alma vazia e a meu agro destino!

6

Silêncios e silêncios há... mas este
que, sem ser pena, trago em mim, é calma
com que logo descansa a minha alma,
que está pousada, agora, em mão tão leve

quanto firme. É que eu posso, enfim, perder-me
de mim; já não sou minha própria estátua;
a arrogância deixei, e não faz falta;
ao espírito, o corpo a vez já cede!

A sede de saber, enfim, calou-se:
nada mais sei ou vejo, apenas ouço
este silêncio eterno que me coube:



.153

dádiva que a razão, ao fim, aos poucos,
antes de fenecer, já me deixou e
eu, nele, encontro, assim, o meu repouso!

CONVERTIDO AO ATEÍSMO...

… PELA RAZÃO

7

No livro de catecismo, 
seria (eu bem imagino!)
imagem de anjo, mas cor
branca já não tinha, só
um sujo marrom, e o roto
da asa enorme, e o feio rosto,
e as pontiagudas suas mãos, 
e o olhar se pondo tão mau,
e a cabeça tesa e firme
coroada ainda por chifres!...

Numa das últimas noites que dormi, naquela casa, ali, da primeira da 
infância, o acaso fez que eu batesse a mão na quina do estrado e, meio 
dormindo, meio acordado, ainda com a imagem do Diabo, o do livro 
de Catecismo na cabeça, bem nisso tive a certeza (terrível!) de que havia 
tocado nuns chifres, nos chifres daquele que estava a minha espreita 
esperando perseverante algum pecado meu pequeno que fosse, alguma 
impiedade, qualquer mácula, o mínimo desmerecimento... E, durante esses 
longos primevos anos que pareciam não findar, em cada uma de todas as 
noites em que meus pais me punham a dormir sozinho, eu é que me punha 
a espreitar o escuro aguardando o exato instante em que o Cujo viria em 
cobro de seu quinhão de minha carne pecadora e de minha alma já então 
quase perdida por mim, e achada por ele!
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— Deus está em toda parte,
oh, mãe?! — É bem assim mesmo,
menino! — Então ele vai
também poder ir p’ra o inferno?!
— Nossa!, moleque, sei lá!
Mas se ele é Deus e se quer... o
Cristo ali foi (se não há,
nisso que eu lembro, algum erro)!
— E os ciganos, bem ou mal,
Também creem em nosso Deus?!
— Não há dúvida, claro está!
São cristãos, eles sim. Credo!
Não para de perguntar!
— E os índios? E os sarracenos?
E os húngaros? E os hauçás?
Troianos? Sírios? Aqueus?
— Onde você quer chegar?
— Se cada um tem seu deus,
e cada deus não tem par,
se entre si todos diferem o
seu tanto, um do outro, já está
provado por mais e menos
que, se existem todos mesmo,
nenhum é que existe mais!
— ...

8 

Se fosses tu um deus, com cetro, toga e trono,
e tivesses, na Terra, os teus adoradores
aos bilhões, inda assim seria muito pouco!

E, se fosses, ainda, Amanhã, Ontem e Hoje
(o tempo todo inteiro ao alcance da tua mão),
nem só por um segundo, amaria o teu nome!
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Se descesses, contudo, ao profundo abissal,
e lá sentisses medo e rancor e, mais, fúria,
se lá embaixo, enfim, te descobrisses tal

qual, bem exato, igual, um ser humano, alguma
dessas criaturas tão valentes e animosas,
que, diante até da morte, o escárnio seu ressuma,

algum herói sem nome e que a ti não perdoa,
que trinca os dentes, cala, e não profere o rogo
que esperavas saísse, enfim, de sua boca!...

Se fosses tu, assim, humano, inteiro e todo,
talvez eu te adorasse, e a tuas aras mesmo
minhas preces diria... ora!, divago, ou sonho!,

pois, sendo tu humano, é mais do que bem certo
que seria eu também mais um deus nesse céu!

… PELA EMOÇÃO

9

De meu, chamar o número; de meu!
Assim fazer meu corpo — todo afim
do breu e das estrelas —, só medindo
o acaso e a parabólica dos arcos
que medem e medeiam o infinito,
que trazem para nós algo dos anjos
(arranjos tão celestes, quanto térreos
já são)... e todo número que visto
é certo, é quase, é muito, é mesmo um misto
da dor de ser alguma coisa além
também somada ao gozo... ao gozo etéreo:
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foguete eu sou... eu sonho... ou vejo em mim
cumprir-se a profecia da Escritura:
um dia que virá verá alguma
pessoa transbordar de si, e de si
fazer-se a criatura meio máquina
e meio gente, assim, de que então saia
o mais inesperado dos projetos,
que é esse de sentir-se bem no céu
enquanto os pés, na terra, mal parando
e rijos, até firmes, só ansiando
que logo o infinito dê-me o viço, o
vigor me dê, a vida, sim, me dê,
porque o ardor de ser algum Von Braun
me faz viver meu sonho, tal e qual
algum desses heróis, um Flash Gordon
(o modo em que eu me vi, e vi possível
de meu, chamar o Mundo... e muito meu!).

10

A mãe em quem busco calma,
que comigo esteja a cada
raiva ou doença, quem ama,
mais que a si, o filho, e a flama
da vida lhe dá e afasta
o sofrer e o fel, e quanta
dor me apareça, e não cansa
de proteger-me, nem cala
quando a injustiça se espalha
e me atinge, essa mãe sana
e boa, que não diz basta!
nunca, que quanto mais anda
e segue, menos se esfalfa,
que conserta toda manha
da vida e comove a tanta
gente, minha mãe de fartas
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ou poucas horas, na dança
do mundo é invento, é nada,
risco sem giz, é fantasma
em que ponho o que me falta.

Essa mulher que eu desejo
e que eu faço muito perto
de mim, para quem invento
excelências e seu certo
garbo, em quem eu até penso
ver luzes e talvez restos
da Selêucia e seus desertos,
ou toda a graça do Tejo,
mulher em quem seu intenso
brilho, sua luz é reflexo
mais de mim, mais do que eu quero,
do que vem do corpo mesmo
dela, é de mim, é do sestro
de ver o que nem há, menos
alma sua mas um eco
da minha, esse querer vê-lo
— a seu corpo — como belo,
como belo o pensamento
seu parece ao só intento
meu, e ao fim é que percebo
ser ela não mais que espectro,
que eu criei, sim, tolo e cego!

Também meu pai, afinal,
é apenas a oração
(sujeito sem gente, ação
só verbo) com que arremato
sua figura dele, é mal
ou bem o papel que faz o
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corpo de machê, que a mão,
camada a camada e quanto
se possa ou queira, o banal
da criação produz: tal
e qual já fiz, sem espanto,
os demais todos, e, então,
vai surgindo o seu tamanho
— do pé à testa —, a feição
sua, sua dor, seu cansaço,
o seu jeito sempre estranho
de me ver, tudo isso é tão
real como é já imortal
o instante, e é aparição
esse pai que vou falando...

E os meus amigos, que em toda
ocasião me amparam, em boa
fé me querem e animam, embora
sólidos pareçam, soam
mais a vácuo, mal se mostra a
rede de palavras tolas
com que os faço e meço, e, à hora
derradeira, quando soa
o justo e o certo, nem sonham
em ser, nem podem escora
ser minha, e é assim que essa dor a
prazo chega e a mim me toma
todo, não há onde ponha
o coração, quem agora
me ampare, pois está fora
do real o que vigora
deles, já que são visonha
que criei e que, ao léu, me jogam!...
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11

a menina tem o pai longe e
esconde da mãe a saudade;
sabe pouco ou nada da vida
e ainda brinca, mas já chora.
embora foi-se, o pai, sem mais
e atrás deixou a filha e um cão.
se não voltar ano que vem...
talvez um dia a dor acabe!
e mais: enquanto ela puder
ter, no animal, sua companhia,
a grita da mãe, a sua raiva
há-de acabar por algum tempo!
sem medo, então, já fica;
é menina, só, mas o cão
tem um senão de inteligência:
a correia vê, logo pula,
à rua se lança, é alegria
a vida e tudo! o nome é Toby
(pode que seja um tanto estranho)...
tamanho não tem, nem aprumo,
escuro é o pelo, e muito hirsuto...
tudo isso não vê a menina:
imagina belo, com porte
(se rói seu osso bem calado, ou
ao lado, como companhia).

e a vida, então, se vai tecendo,
sendo mistura de reveses:
uns meses depois, nessa toada,
acaba a paz (que era agourenta):
há doença, no cão! qual será?
já não dizem, aonde o levam:
certa é a morte e bem dolorosa
(nossa!) será! e é à menina
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que ainda incumbem de levar
o animal ao seu sacrifício!...
difícil?! mais! é dor sem nome: e
pode, como?, um deus, se ele existe,
pôr mais triste quem era tanto
(não o devido, à sua idade)?!

12

Há perdas que todos temem,
há perdas que não retornam,
apenas são diferentes
no como batem à porta.

Pegue um menino pequeno,
dê-lhe uns anos, oito ou nove,
e já lhe deixe com menos
gana de vida... e ele some!

Último
toque do sino
que eu ouvia, o
dobre final
com que, assim,
o sacristão,
bem ou mal,
chamava à missa
(já seis horas!).

Périplo
agora findo!
Os mais velhos
punham silêncio
nos brinquedos,
impunham dor
e até marcha
de andor, e davam
cinza à vida.
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Sólida
bem pouco é que era
a mentira
que me inventavam
(falsa joia,
menos que nada!),
Ir	à	missa?
Obrigação
de	um	cristão!

Arrastado eu ia
e o meu opróbrio
carpia
(nunca eram os olhos
meus menos claros,
festivos!):
meus trecos largados
lá no quintal,
sozinhos...

13

uma criança menos
sua unha, é uma criança
menos a unha...

sua	alma	é	a	mesma!

se tiram alguns dedos
a uma criança, ainda
é uma criança
(só desditada...).

a	alma	é	a	de	sempre!
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se, agora, a facão, cortam
sua mão, não é que deixe
de o ser (peixe não é!)
é só um ser
manipulado!...

a	alma	ainda	é	inteira!

mesmo facão já serra
os braços. não perdoa
nem os menorezinhos,
porém, uma criança,
tão desembaraçada,
inda é criança.

na	alma,	ela	é	íntegra!

se vão-se os pés cortados
a sangue-frio, coitados
desses pequenos! podem
esquecer-se que são
crianças, só!

mas	a	alma	é	firme!

se, com mais alguns golpes,
podem torar as pernas,
pouco é que restará
do corpo, seu olhar,
talvez, pode que fique
se perguntando: onde é
que está essa criança
tão partilhada?

a	alma	não	é	linda?

há alma nela ainda?!
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14

Já sabem os hutus o
certo: quando estão juntos,
odeiam mais os tutsis;
já estes não se iludem:
só no lembrar do nome
daqueles que nem homens
mesmo são, já põem mão
às armas; mas hutus
que se prezam seu jus
fazem à lei antiga
e clamam a vindita
direita que lhes deu,
nos tempos idos, Deus;
e os tutsis fazem eco:
é sempre muito certo
purgar a aldeia e a Terra
inteira... toda bela
fazer a vida, é lei
por Deus dada (—	Vocês
não	sabem	disso	não?!);
uns e outros facão
já pegam e seus golpes
distribuem com ordem:
com chanfalho e patacho, 
de biscaio ou terçado,
tabarana, iatagã; a
machete, jacaré e
carneadeira, peixeira
e mais todos os tipos
de ferro, ou aço ou zinco...
faça-se assim, ao menos,
a bondade de deus!
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15

Onde estava
 quando o Nino,
ínfimo e pequeno, alegre
só como ele,
 atravessou
sem olhar a rua e o carro...
e mais nada?!...
Ou apenas o aço e o uivo?!

Onde estava
antes (muito),
 àquele dia,
em que Joana, de rainha
que era, em pira bem tamanha
transformou-se?!

Onde estava?!
 onde é que estava?!
Quando o Agenor percebeu
que a sua dor já não sumia,
mesmo ébrio, tonto e fétido
depois de tantos bons goles,
escorraçado por todo e
cada um de sua cidade,
sem alarde e sem pudor
libertou
seu corpo
dessa sua alma?!...

Onde estava?!,
só me diga!
Onde estava quando o Rei
dessas greis de Macedônia
fez de soldados as ondas
de um mar, de sangue pintado?!
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Onde estava?, diga rápido!,
quando, em Salém, as mulheres
(só lhes diziam: Por	Bem!)
foram levadas à forca
(e sua boca silente
nada dizia; e ao ouvido
seu, nenhum ruído chegava!)?!

Onde estava?!

Joana o chamou
 — foi em vão!
Pediu ajuda o Agenor!
Mas inútil!
Muito chorou-se em Salém!
Também à toa!
‘Inda soa esse ganido,
sem que o comova!
Os párias rogam ajuda,
só o silêncio os escuta!

Onde está mesmo
 esse deus?!
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EPIFANIA

16

Nessa rota nenhuma que eu repito
tantas vezes sem conta, a Lua toda tonta
é que fica (eu dou volta, e mais volta, e essas ondas
nascem aqui, em mim, indo-se ao infinito).

Mas o céu atrás não vejo, estou cego
a ele, tão atento à Lua (branca e imensa
agora e, mais além, círculo negro apenas,
muda pergunta, assim, em que aos poucos me perco).

Aqui é sempre noite, seja fora,
seja dentro... e esse frio e a solidão na alma
só fazem aumentar a cada vez, a cada
instante, a cada vai e vem, a cada hora!

Como se fosse a Lua, num crescendo,
uma foice que, lenta e calma, se arredonda,
até perder o gume; ela então, brilha toda,
para, logo, a seguir, revestir-se de negro.

E não para (ou serei eu que não paro?!):
depois de se meter em burel, louçainha
é o com que se enroupa e, se agora, já grita
de luz, há pouco atrás, de luto era o seu fato!

E se olho o que me vai às costas, tudo
parece que se adorna e cresce miudamente!...:
cada ponto tão claro (astro e estrela e cometa) e
mínimo, se reúne aos outros num só lustro
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imenso! Até infinito! Do tamanho
da minha solidão, desse amargor que engulo
de través, que se interna em mim, para, em segundos,
estar me revestindo a pele com espanto.

E agora então dou conta de que apenas
eu vejo o lado escuro, escondido da Lua
(face outra que algum pudor celeste oculta;
um secreto astracã com que se paramenta).

E as estrelas chacoalham sempre o brilho
seu delas, faiscando exaustas como velas
que algum vento bem sopra, e sopra, sem que impeça
fiquem lá cintilando, uns eternos vidrilhos!

Vejo então que os comandos da astronave
aos poucos vão perdendo a nitidez: a sua
espessura, o seu peso e sua cor que ressumam
a evidência do real, tudo mesmo se esvai...

E vou eu junto, imerso nessa perda:
pernas, braços também vão desaparecendo,
incapazes de só mover-se; fica lento
o cérebro, ele já não sabe mais que pensa

talvez!... Talvez já seja o umbral da morte
que em pompa se anuncia a mim, que a mim se volta;
e as estrelas se põem em fila, fazem todas
uma linha de luz que o meu féretro envolve!

Agnoscamus peccata nostra,
E a lua se embacia então de vez,
e põe bem dentro, aqui, esse seu todo escuro:
e o coração se faz de azeviche; e é um sumo
linhito a alma; e a pele é um charão chinês;

ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.
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minhas entranhas fazem-se mais lúridas
ainda; e minhas mãos se vestem de lutuoso
crepe; e meus olhos fecho; e todo esse meu corpo
é um oco sem fundo a que se furta a luz, e a

Confìteor Deo omnipotenti et vobis, 
quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione,

mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
luz se esquiva e me evita, e até meus braços
mal tateiam o visgo espesso que já ar
nem mais é — algo como um coalho em que bem mal
ou nada, eu me movesse; eu, tão entenebrado

Ideo	precor	beatam	Mariam	Semper	Virginem
omnes Angelos et Sanctos et vos fratres, orare pro me,

ad Dominum Deum nostrum.
quanto a lua se mostra, quanto o espaço
sideral se me exibe; e nem voz se dá a ouvir,
que o espírito se fez vácuo; e vazio me fiz,
mudo, sim, e, também, surdo, feito fosse ato

Misereatur nostri omnipotens Deus
et, dimissis peccatis nostris,

perducat nos ad vitam æternam.
penitencial: a carne (a minha) em holocausto

Verbum	Domini
Ad laudem et gloriam sui nominis

dada; e, depois, ao pó, todo o meu ser, lançado!...
Gloria in excelsis Deo

De onde eu renasço n’Ele... e agora vejo o Céu!
Laudamus te

De mim, todo o sofrer se afasta, e o mal e
Benedicimus te

a dor também... em ti, humilde
Adoramus te

Sou! Contra mim embalde
Glorificamus	te

é o Mal! Deus salve!
Gloria in excelsis Deo
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Pai!,que encontraste
enfim este Teu filho:
perdido que estava eu, e achado
fui, por Ti, nesta estrada de Damasco,
a meio-caminho entre a Lua e o nada,
entre o pó e o infinito, entre a cruz e as espadas,
Pai! Miserável era e ‘inda mais eu o era
quão menos o sabia e quão mais era cega
a alma com que devia eu ver-Te... luminoso
e manifesto sempre estavas, mas o corpo
meu se havia esquecido então do signo
da Tua piedade que em mim o
gerou!... Meu Pai!,que enfim Tua Verdade
tome posse de mim, que a mim, todo, arrebate
e assim faça-se luz em cada canto
de minha pele e vá bem espalhando
essa Tua Palavra, seja eu
— aquém da minha carne pecadora,
que, em o sendo, é que Te adora —
este instrumento Teu,
por todos séculos
dos séculos!
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13. LIVRO INFANTIL
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PAPAGAIOS E PIPAS

1.
No céu, cor conversando:
Azul, vermelho, amarelo e branco,
Tudo seguro na linha,
Até a alegria minha!

2.
Papagaio
Não tem medo:
Nuvem, raio,
Tarde ou cedo,
Ele cata vento
E sobe-desce lento.
 
3.
O céu tem muita cor!
Não é só o azul,
A gente plantou
Canteiro de muita flor!

4.
O céu tem muita cor!
Não é só o azul e o branco,
A gente plantou tanto
Canteiro de muita flor!

5.
Meu papagaio voa no vento!...
O sonho leva meu pensamento!

6.
Linha não prende papagaio.
Linha me leva pro céu,
Eu também voo, não caio!
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7.
Chuva?!
É que sobe a pipa,
Bate na nuvem
E bica!

8.
A linha é caneta,
O céu é a lousa
Onde o papagaio pousa
E desenha curva e reta.

9.
A pipa é pincel
Que vai borrando o céu!

10.
A linha cortada,
A pipa vai solta, ao léu.
Diz adeus pro céu,
Desanimada,
Cai, cai e mais nada!...
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BOLINHAS, CATA-VENTO, DENTES-DE-LEÃO, 
MANDALAS, ABELHAS, VAGA-LUMES

1.
As bolinhas riem muito
De si
Quando caem no mundo...
E aí!...

2.
Salta e salta
A malta de bolinhas...
Pulam que nem pernaltas!

3.
Se eu pego um montão
De vaga-lume,
Faço um lampião
Que clareia tudo
Do pé ao cume!

4.
Luzinhas pisca-piscando,
Sem parar!
Até quando?!
Olha o Sol se levantar!

5.
Todas as abelhas
Zumbem com força:
Elas nunca são velhas!
Sempre vestidas de moças!

6.
Zum... zum...
As abelhas não param
De jeito nenhum!



.174

7.
Uma mandala
É que nem chupar bala
De orvalho com mel,
Deitado no céu!

8.
Curva reta torta,
a mandala é um vento
Lento
Batendo à porta!

9.
Peça ao dente-de-leão
Que ruja,
Ninguém ouve nada não!
Só sementinha em chuva!

10.
A juba branca
Do dente-de-leão:
Tanta
Pose p’ra pouca amplidão!

11.
O ar não perde tempo:
Passa, mas deixa seu jeito
No cata-vento.

12.
Sozinho, sem par,
O cata-vento 
Fez um invento:
O ar!
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13.
O vento não perde a linha:
Passa, sacode e no fim se aninha!

14.
Pegar o vento
Com a mão?!
Pura invenção
Do cata-vento!

15.
A linha só sai da reta
Um nada,
Quando se enrosca no vento:
Fechada e aberta,
Aberta e fechada!

16.
O crochê
Enrosca, desenrosca
E, no fim,
Fala de mim
P’ra você!



.176

14. VIAGEM FANTÁSTICA
2018
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Tudo que vejo em mim está no Mundo
Posto, assim, bem confuso: o dentro e o fora
Se esmeram em confundir-me todo e, agora,
Já nem sei bem se há lei em que me fundo!

Talvez eu saiba apenas que me afundo!
Ou pode que nem saiba o que me escora:
Se preso a vida estou, se vou-me embora,
Se somam os meus anos um segundo!

Mas, diante de mim, grata surpresa:
O olhar que espelho lusco me reenvia!
Nele, nenhum efeito me empavesa, 

Nenhuma alfaia exposta à luz do dia!
Há apenas essas mãos postas na mesa
Com que posso afrontar mi’a covardia! 
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Somos todos  feitos a sua semelhança,  do 
nome ao apodo,          do parto à morte,           você 
nunca que cansa,     por mais que desbote  
a nossa fé,         você jamais engata  a 
marcha-a-ré!	 	 															Bote	em	ata:	 							somos	
todos	deuses	coxos!…	 	 Um	bando	de	vulcanos	 	
	 e	nem	sabemos	certo		 onde	estamos!	
	 Isso	aqui?!	só	pros	mais	espertos!
	 Tropeça	agora,	cai	ali	 						também!	
 Tão bem você nos fez,       de barro ruim
 e água pior,       dia a dia, mês a mês,
	 até	o	fim	 	 																		só	caprichou	no	décor:
	 tudo	parece	belo,	 																		sem	nós,	 											na	
 paisagem,  da lua azul ao sol amarelo  
	 (deuses…	nunca	pensam	como	agem!)...		
 Bote em ata:           nos fez e perdeu a pista,
 escafedeu-se, sumiu num nada                de tempo, 
nem na alça-de-mira  nos vê,          saiu 
total	do	mundo,	só	na	tevê	 	 							finge	que	está,	
	 aparece	só	risos,	cara	de	esfinge,	 	
 anunciando uma baita        execução de refém  
  da al-qaida,  e surge mais além
	 entre	o	sabão	em	pó		 						e	o	pó	que	muita	
gente	cheira!...	 					Em	cima	 	 		da
pirambeira,       é onde estamos,              onde a gente 
alucina,  a gente, bando de vulcanos,  
 puxando da perna, parados na esquina,
 numa beira      de uma rua qualquer incerta,
 vendendo nossa alma ao primeiro  
passante  que nos queira  vazios 
ou	cheios,		 e	nos	dê	o	bastante!...	 	 Ou	um	
quase	pouco	que	só	nos	sustente	uns	tempos	 	 e	
depois nos ponha bem loucos.  Há nisso algum 
mal?!	 	 Seguimos	conforme	os	ventos,	 	
possessos aqui, calados adiante,               e 
adianta jogar contra,  espernear sem juízo,  
	 velhaco	e	bilontra,	 malandro	esperto,	só	sorriso?!	
	 Somos	todos	 	 vulcanos!		 Só	
não temos como         escapar da armadilha  que 
criamos:  a gente pegou o oceano,

mas	jogou	fora	as	ilhas!
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ALGORÍTIMO I 

Um deus mais uma ideia faz um mundo.
Um mundo mais um gesto faz um homem.
Se há homem e se há ideia, só o nome
É que falta e, agora, lá no fundo,

Coloque-se esse nome e, dele junto,
Alguns dos sentimentos que comovem
Qualquer das criaturas… Nessa ordem:
Em primeiro, a alegria e, aí, segundo,

A tristeza, sua irmã, pois nada é dado
A nós todos, aqui, sem que, perverso,
Esse deus, por quem somos olvidados,

Não nos retire rápido e bem certo!
Ao nos dar nossa vida, dá esse fado:
Dentro do corpo e fora do universo!

ALGORÍTIMO II

Do se ao então,
algo escapa sempre: um mago
que perde a razão.
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PRECISÃO I

O que, então, se me dá bem mais preciso,
O que afio no gume da atenção,
Logo se desmantela — o coração
Nunca deixa que, assim tão fácil, o siso

Se imponha; faz perder todo esse juízo
Que amealhei toda a vida e joga ao chão
Qualquer certeza que, antes, um vulcão,
Provoca, agora, apenas mofa e riso.

Nunca acharei essa medida justa
Entre o que há dentro em mim e o que está fora!
E se tal desmesura já me assusta,

Há outra inda maior, que a cada hora,
Por dentro, vou erguendo, à minha custa,
Uma horda em motim que grita e chora!

PRECISÃO II

O que mais preciso
seria? — a palavra fria,
ou tua voz sem riso?!
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ACASO I

Essas imagens de hoje, a nós, nos mostram
Só rostos sem figura, uns nomes sem
Identidade ou vida. Nunca têm
Morada, direção, nem mesmo forma

Ou cor, e todo o seu empenho, agora,
Não é mais que pôr adiante, sempre além,
Nosso encontro conosco. É que a ninguém
Se permite chegar onde repousa

O sentido de tudo, essa quimera
Que já existiu um dia até… porém
Perdeu-se em qualquer canto, e não revela

Mais nada a quem lhe indaga: — E esse desdém?!
Talvez um dia, acaso, em rua incerta,
Enfim me encontre no rosto de alguém!
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TERREMOTO NO HAITI

Ah!, no Haiti, os deuses são parentes
nossos: são muito próximos, estão
sempre por perto, ficam sempre à mão,
até quando atormentam os doentes.

Os deuses, no Haiti, mostram os dentes:
por um nada, mastigam um coração
e vêm desbaratar toda a nação...
Nunca vai entendê-los, mais que tentes!

Hoje, tirou seu dia o Agaou!
Sacudiu tanto o chão, que até tremeu
o mar bem longe, abrindo o seu baú

de más surpresas: feito um Asmodeu
sem modos, pai de tudo no vodu,
plantou mortos e, então, os recolheu!



.184

UMA FAMÍLIA

Mas essa família,  toda,  não é como são
todas,	dessa	Ilha,	 	 não	é,	não	é	mesmo!	E	que	se	
foda!,	 	 A	vida,	aqui,	não	é	nenhuma	maravilha!,	
 Aqui, no Haiti, se morre muito desde o parir, 
 até antes,  Criança tem bastantes,  
	 que	morrem	antes,	 de	nascer	ainda!,	 “Coisinha	
linda!”	—	nunca	vai	ouvir!,	 	 No	Haiti,	 	
	 vai	é	escutar:,	 “Mais	um	feto	pro	lixão,	meu	
irmão!,	 	 Envie	pra	lá,	direto!,	 Tem	urubu	
querendo	carne!”,	 	 Não,	 	 se	alarme,	então,
nem se indigne,  nem se espante,  ao se 
se	ver	diante	 												de	um	filho	que	sobrevive.	 Aqui	a	
vida,	desde	o	início,		 já	está	no	declive!	 	 Mas	
não	é	mais	fácil	 	 pros	pais,	não	mesmo!

Ah, se o mundo tivesse um cu,   aqui era o cu do 
mundo,	 	 era	o	Haiti!	 												E	não	tem	vodu	
 nem nada que segure  e esconda essa 
 miserada.  Então não me augure  
 esperança, nem riqueza,  sai 
dessa,  nem resolve promessa,                 nem adianta 
qualquer reza.  Essa família não é como as 
normais  daqui,  ainda mais  que 
tem	mãe	e	pai,	e	filho	e	avó	 	 que	 	 ainda
não	foi	dada	ao	pó!		 Veja	só	que	maravilha!	 	
Talvez um dia essa Ilha  ainda vire um lugar  
 decente,         além de ser esse acidente  
 mal-parido,     fudido,              no meio do 
mar!

É um pobre teatro:
Pais, filho, e só — ninguém mais:
sobraram nem quatro!

Atores! Cenário?
— Os mortos, restos já tortos
de enredo precário...
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HOMEM COM CACHORRO

O cão vira-lata
Come! E toda essa sua fome
É a da Terra, exata!,

que não cansa e engole
Gente ou coisa — nunca sente
se é bem duro ou mole

o que come, só
engole… dos pais à prole,
os mata sem dó!

DEVERES DA ESCOLA

Por que será treme a
caneta? É que a tinta preta
É, por si, blasfêmia?!

Houvesse outra cor,
nada mudaria: a cada
país sua dor!

O menino cisma o
seu... estuda… a letra miúda
prenuncia o sismo?!



.186

BRIGA DE CASAL

Agora o que treme
é o peito — amor já desfeito,
um barco sem leme?!…

Ela ia-se embora,
no rosto — já descomposto —,
o oposto da aurora!

A mão que a segura,
porém, conseguiu tão bem
fazer-se brandura.

Revés do tremor,
o abraço! Mas, passo a passo,
impõe-se o lavor

da Terra, as entranhas
suas expõem suas tão cruas
e dolosas manhas!
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NA SALA DE AULA

Sempre com esse jogo
da carta… ela já está farta:
— Quem brincou com fogo?!

Essa professora
já sabe: a lei de Hamurabi
é só o que vigora

neste mundo cruel:
— Olho ou dente... eu é que escolho
se é inferno ou céu!

Mas eis que o destino
fez das suas: dessa vez,
salvou o menino

e à mestra legou
lousa e tumba... Ninguém ouse
deter o esboroo!
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UMA MÃE

Do ventre das mães
Nasce a gente do mundo, ah!, se
Fosse a Terra mais

Cuidadosa, então
Menos dor traria! Ah! dê-nos
paz ao coração:

Deixe ela se afaste
e o solo, aqui, torne-o colo,
não monte de traste!

UM PAI

Nas mãos o cigarro
aceso: ele sente o peso
do ar, feito um escarro

que vem vindo lento,
e então, como um furacão,
do nada é tormento!

[E o que ele diria,
se soubesse que mais messe
(que ninguém adia)

da morte ‘inda vem?:
tempestade que um fim há-de
pôr assim tão bem
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Ao que essa desdita
Não pôde dar cabo! E onde
Terá salva a vida?!

Onde é que um se abriga
Que o não fira a ferro a ira
que a todos obriga?!]

UMA AVOZINHA

 Eh, Baron-la-croix !
 Ton appel vient pas du ciel
 mais s’empare de moi !

A avó, sua costura
é mortalha. Nunca falha
o tempo e a usura!

 Eh, Baron-samedi !
 Blanc chapeau… et tes beaux gants…
 Me troublent l’esprit !

Na agulha e na linha,
o fio da vida ela viu:
seu fim… e sozinha!

 Eh, Papa-guédé !
 Ton visage blanchi... Sois sage !
 Gare aux décédés !

Ou foi o seu susto
Ou o abalo — e mais não fala, o
fim tem sempre um custo!
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TREMOR

hoje de manhã — imagino! —
Buscam seus meninos as mães!...
E as crianças estão chamando,
tanto!,pelos seus cães perdidos...
Há gente andando sem destino
nas ruas, no silêncio imenso...
É que, entre a noite e o dia, os sinos
das igrejas soaram sozinhos...
Sozinhos!... E ergueram escombros,
levantaram entulhos, um
após outro, até construíram
caminhos e muros de ruínas!...
Ah!, Port-au-Prince!,
quem foi que disse
ou pensa assim
que deus não lembra do Haiti?!

IMIGRAÇÕES

Meus avós chegaram com os donos
numa bolsa cheia de espantos
o vento eles vieram tecendo
desde a África por todo o oceano
e aqui onde estão desde então
ao fazer bonecos de pano
esqueciam a grande distância
medida nesses muitos anos
metidos entre o que lá foram
e o que são aqui já largados.

Agora onde estou o que faço
se perdi sua voz e a magia
sei apenas soltar u’as queixas
nem sei mais cantar suas cantigas
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bonecos se faço é um só
sou eu mesmo a roupa é puída
sem chapéu descalço e cambaio
falta um olho é grande a barriga
pé enorme e a tez estragada
e em cima a cabeça vazia
não esconde que tudo que usei
peguei do que em mim já havia.

Agora não há mais vento algum
que me leve a avó já não sopra
e o avô já sumiu há muito
das fotos que o tempo desbota
sem mágica é só o caminhar
a ver se ‘inda tenho uma rota
a ver se ‘inda encontro um lugar
estrada estreita ou rua torta
a pé por terra e pelo mar
passando serra e pela costa
não há magia em minha gente
quer só viver depois de morta
e assim vencendo todo chão
gastando aos poucos até a sola
do pé se chega onde não cabe
ainda u’a vida que conforta
enquanto o mar chacoalha a vista
já quase o ânimo se esgota
parece escuto os meus avós
a sua voz das águas brota
me dizem fecha os olhos abre
o coração e faça a aposta
só mais uns dias pela estrada
que mesmo curva é mansa cobra
e ao abrir seus olhos meu neto
já estarás bem longe de toda
essa miséria essa tristeza
predigo entanto dores novas
te esperarão já tens a mostra.
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RIQUEZA HAITIANA

Quando a Lua já cresce entre as vestes da noite
E o coração murmura essa dor que é do açoite,
Quem mais vem nos suster, quem se põe sempre assim
Transformando esse grito (o nosso) em frenesi,
 Oh, Zumbis?!

Quando, por dentro, estão a nos calar a voz
E já, por fora, a carne encheram de vergastas,
Quem se põe a deter o flagelo, sois vós!
E a vossa mão, tremente embora, nos ampara,
 Oh, Zumbis!

Quem nos ensina que há, entre a morte e a existência,
Uma mesma semente, a mesma fina teia
A coser a mortalha e a entretecer a fralda?!
Quem a nosso chamado aflito nunca falta,
 Oh, Zumbis?!

Com vosso passo lento e tardo arrefeceis
O sangue nosso, e o sangue odioso dos patrões
Verteis na hora certa, e o vingar-se é, assim, lei!
Fazeis que mais não seja o que era e o que foi,
 Oh, Zumbis!

E quando a procissão de vossos corpos tesos,
Fatal e assustadora, apossar-se das ruas;
Quando essa vossa força aleitar o desejo
Que temos de viver uma vida mais justa,
 Oh, Zumbis!,

Cada corpo podrido explodirá em festas,
Cada alma sofrida a enxotar quem detesta!
Mesmo ao nascer do dia, em que, enfim, já voltamos
Ao normal, estareis a espreitar nossos amos,
 Oh, Zumbis!
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DIÁLOGO

O meu guedê  já ouviu seu atabaque  
e viu você,            compadre,                        e entoou seu 
sotaque…                     O meu Guedê           já chegou, já 
conversa                       com você,         a hora é essa 
 agora não vale promessa       nem reza avessa, 
 a hora é de sangue no olho e sundidé na travessa,  
 é agora que esse descante todo sunga a sua Fé até 
a	testa!	 	 					Quis	conversa?!		 							Então
      é u’a mão    na faca  e a outra no 
quelé!	 	 Até	não	faça	 	desfeita,	 	 não	
me	venha	com	treita	 	 (isso	é	da	raça!),	 	 		
   nem zumbo à toa,  a hora é a boa, 
     o rumo também,  cê sabe bem,  
lá	a	gente	chama	orucó	 	 tão	bem,	 	
só	 	 com	outro	nome,	 	 cê	sabe	sim!	
Fome por fome,  a  gente aposta tudo 
no	fim,	 	 apruma	a	cara,	 	 faz	pose	rara	 	
										e	encara	 	 qualquer	onda!	 	
Por isso,  não se esconda  não 
tome sumiço, nem se escape,  aqui, 
se não tem fuzil, é tacape       ou bodoque,
 aqui é Brasil,  não chora quem pode 
 mais, agora é tudo ou nada… P’ra cada  
	 um	dos	seus,	 	 temos	nosso	deus!	 	
	 Vê	aí,	 	vê!,	 	se	o	seu	ilê	 	recebe
 o meu Baron-Samedi…
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GUERRA NA SÍRIA

Em Homs, areias do deserto
ficam longe, e os jardins, bem perto.

As fontes, muitas, melodiam
imitando um pássaro, é certo!

Damascos, doces pelo Sol,
perfumam o dia e seu vento.

É festa de hamīs al mašāyèḫ, a
procissão, gente em arabescos,

vai traçando, em todos os passos,
a sua fé como desenhos.

Louvam o herói Sīdī Ḫālèd,
com ritmos sempre assim tão belos,

como ecoassem as suratas,
que ensinou o profeta, em versos.

Em Homs, em seus laranjais,
alguma voz canta sem medo:

estão longe o calor e a luz
do deserto... e seus arremedos!

A moça leva um alfareme
que não cala a voz, nem seu eco,

nem mesmo o brilho de seus olhos
desvaece, e a tarde é excesso



.195

de voz e de luz que a menina
vai soltando de si sem peso.

Quem sabe se iria, alaúde
a mão, cantar ao universo

algum amor casto e temido
que hesita entre dor e folguedo?!

Ahmed  é o nome de quem pede, mas  
 se é homem, não cede  jamais…  
	 Não	deveria,	ao	menos!	 	 Nem	isso	seria	a	
Síria…	e	seu	tormento!	 	 Assim,	paz…	 	 aqui?!	
Nunca mais, e agora  a voz lá fora, à vontade, 
inda repete:  Ahmed… Ahmed…  Aquém das
 paredes  parece que alguém chama…  
	 Só	que	nem	mesmo	há	chama,	nem	fogo…	 	
Nem	fala	há,	nem	voz	há	mais…	 	 Paz,	então!…	

O gás é mais leve que o peso
Do ar e da areia em Aleppo!...

É o que vejo, posso dizer:
Os corpos, amontoava o vento!...

É só ver: silêncio total,
Depois do bombardeio intenso!…

Bem... mal... o chão iguala a todos:
Velhos, novos, grandes, pequenos!…

Como paz, é o branco na face?!
Não! Só o espanto do momento!…
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Ah!, se essa cor fosse maquiagem!
Tanto assim, nem pode ser medo!…

Verdade: a tez branca revela:
Nem mais andar estão querendo!…

As janelas escancaradas
Estão; e tudo exposto ao tempo!...

Nada: nem precisam mais de ar,
Lhes basta, a eles, esse vento!…

Sonhar?! Nem mesmo isso eles podem:
Pois, junto às bombas, veio o vento!...

É	só	os	dentes	que	o	soldado	mostra	 	 à	frente,	
nada mais, somente… nessa bosta   
 A gente  tinha paz, quer dizer,  
 negão ia morrer  todo mudo, nego 
era morto, tudo,  todo mundo  na tortura,  
 sem fricote, sem frescura,  com muito 
choque…	e	tal!	 	 Normal!	e	não	tinha	grito	 	
	 que	escapasse	da	cela,		 suave	ou	aflito!	
 Nem tinha janela,  porta ou taramela 
	 que	bastasse!	 	 Ah	se	 	 os	tempos	
fossem	os	de	antes!	Mas	tudo	muda	bastante!	 	
	 Mas	deu	cansaço,	sabia?!	 Pouco	a	pouco,	
passo	a	passo,	dia	a	dia!	 	 Deu	cansaço	do	grande,	 	 	
	 mesmo	o	silêncio	fez	barulho!		 Esconder	o	
engulho?	 	 Dava	mais	não,	compadre!	 	
 Creio em Deus padre… no Céu… que, na Terra,  
	 só	acerta	quem	não	erra	 e	quem	muito	cala	
e teme,  já nem treme a fala… já nem fala,  
	 só	explode!	 	 Ah!	nem	vem!	Que	o	negócio	é	
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bem	 	 explodir	esse	pagode!			 Não	fode!	
Porra!	Solta	a	piorra	 	pra	ver,	 	
	 marajá!	 	 É	já	que	a	cobra	morde	 	
	 o	seu	cu!	 	 É	já	que	esse	angu	 	 (só	
pode!)	 	 referve	na	tua	cara	 	 de	velho	
antes do tempo,  sem verve e cheio de tara,  
vazio	de	sentimento!	 	 Lamento!

A	besta	já	‘tá	no	cio!...	

Bashar al-Assad:
Sujas mãos de sangue, em cujas
veias só há vaidade!

Os pássaros que zumbem, decerto,
se criaram na poeira do deserto,

e os ovos que põem nunca que ficam
em ninho algum, caem em voo aberto,

e o som que fazem, quando então batem
no chão, trazem todos boquiabertos,

e alguns assim ficam, olhos parados,
caídos olhando o céu já perto,

e outros, de bruços, sempre buscando
partes suas perdidas que, é certo!,

jamais acharão, por mais que tentem,
e os vem unir um tal desconcerto

que os prédios acabam por cair
ao lado, em cima... e bem recobertos,
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agasalhados estão já todos,
nada os perturba, nem têm mais medo,

só esse pequeno pudor, talvez,
de divulgar o que têm por dentro

no que são tirados do cimento.

Aqui são imensos os besouros,
Só não conseguem mesmo alçar voo,

e, quando surgem, inapeláveis,
em suas bocas, a fala é estrondo,

e Ahmed bem tentou, tentou muito,
lhes falar com razão, com denodo,

e ergueu os braços, mesmo agitou
a alma (que se esvaiu num estrondo —

atingidos assim, todos ficam
carne de um lado, espírito de outro!…).

Foi fazer, esse Ahmed, companhia
aos prédios, como peças de um jogo

de quebra-cabeças, peças miúdas:
a chupeta ao lado de um tijolo,

cabelos de boneca entre os fios
elétricos, e abertos os olhos,
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foto dos avós sem sua parede,
blush carmim repintando o reboco...

Tudo, tudo lavado e secado,
pela água dos canos, pelo fogo,

tudo, tudo silenciando aos poucos!...

Quem pôs fogo nessa estopa
toda?! quem pintou gaivotas
pretas?! quem arrasou moita
com o peso dessa sua bota?!
quem destilou gota a gota
o veneno dessa porra
toda?! quem fez bancarrota
do país?! quem virou soba,
janota e nos fez de idiotas,
dizendo que era lorota?!
quem é que empilhou as frotas
de gente mais do que morta
nesse trem sem prumo ou rota?!
nesse cenário cambota
— cachorrada louca à solta —,
quem não sabe o que é derrota,
que, se perde, nem se nota?!
pois que é sempre a mesma bosta?!

Quem pôs fogo nessa porra
toda?! quem pintou as moitas
pretas?! quem arrasou frotas,
com o peso dessa derrota?!
quem destilou a lorota
e o veneno dessa rota
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infrene?! quem fez cambota
o país?! Virou idiota?!
Que nada! Nos fez de estopa
de canhão e, gota a gota,
juntou bandos de gaivotas
famintas, de gente morta
nesse trem de rédea solta!
Em cena de bancarrota
— mas todo o luxo pr’o soba! —,
quem fica com toda a nota,
quem, em tudo, mete a sua bota,
pois que é sempre a mesma bosta?!

Túnicas pretas, armas na mão:
cobra, ou formigas em correição!

Têm da serpente esse olhar bem fixo,
e o silvo é reza de contrição

(bandeiras negras farfalham no ar),
a ressoar, na voz, todo o Alcorão!

Têm da serpente a astúcia letal
que todo o mal coloca em suas mãos,

têm das formigas mordida ácida
que Fátima atira logo ao chão

e, pela mesma mordida ácida,
Soraia dessangra o coração...

Que veneno têm que está na voz?!
Não só!, também está na explosão



.201

do que cospem em nós — essa baba
que, em um nada, faz de nós carvão!

Depois que passam — formiga ou cobra —,
se abriga, agora, outra nação

No que era a Síria e que éramos nós,
Após passar u’a tal procissão!

Eu mesmo, se falo, é acaso quase,
Não cabe em mim mais voz nem tenção,

Meu leito sempre será de pedras
que as ervas nunca é que cobrirão;

se falo, eu mesmo, é só pelo vento
— se foi meu tempo, só o cantochão

do que falei, de tudo que eu vi
assim soará, até que outras mãos

sem pena espalhem todos os ossos,
os nossos restos que à podridão

tinham podido escapar ilesos.
Sem peso, afinal, sem dor, então,

seremos como a bela Palmira,
sem ira ou medo que os vivos dão!
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FUGA

O medo lhes cola
à pele; o suor vem dele,
e toda marola!

O Sol dá sua esmola
de luz, assim como um pus
que a tudo estiola!

A mãe, na sacola,
traz o bebê (que ali jaz
e a ninguém amola)!

E vão sem charolas
pés, mãos — corpos que as marés
querem e não consolam —!

Não são troianos, nem aqueus… o medo
é o que os impele, em todo lado a que olhem...
suor nas mãos... nesse mar que os acolhe,
cada marola é mortalha ou degredo!

O sol por cima se finge arremedo
de um deus — só esmola de luz, mesmo é morte
antes de ser o que dê rumo ao norte...
(eles puseram-se assim em cortejo…)

Há mães aqui que seus bebês não soltam,
outras deixaram que se balançassem
nas ondas (estes dando muitas voltas

antes que o mar lhes escondesse as faces)...
Para onde vão seus corpos, ninguém nota
(a vida, neles, era só disfarce)!
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IMIGRAÇÕES

Os estouros saudando a saída:
parecia uma festa essa Síria!

Mas o fumo tão denso e mortal
avisava aos incautos que havia

só perigo, só dor, desalento
(era a morte, com suas manias)!

Indo a pé, a cavalo, ou correndo,
todo vento levava à Esmirna.

Se pintando no azul do Egeu,
Muitos barcos perderam a trilha,

nunca viram a cor do Pireu,
entre as águas deixaram as quilhas.

Só uns poucos que a sorte ajudou
transformaram os mares em ilha,

mas a terra tão dura não quis
fosse Chipre o descanso dos dias;

tanto fez, tal esforço empreendeu,
que lhes deu um colar de mais milhas!

No caminho as marolas seguiam
quebrantando e isolando as famílias:

há uns pais que estão sós, lá em Trípoli,
pois deixaram no mar filho e filha!

E num último alento conseguem
(quanta lágrima ainda haveria?!)
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pelo ares, num vento fortuito,
dar às costas aos seus, a essa Síria.

Chegam enfim, sem saber bem aonde,
mas já podem, talvez, nesse dia,

‘Costumar-se ao clarão que levanta:
é do Sol, não de bomba! A ferida

que vai na alma é maior, mais doída,
que as da pele, pois dura p’la vida!

RIQUEZA SÍRIA

O céu se veste com teu passo — o Sol fugiu, é noite alta,
Por mais que eu busque, nada vejo... só teus pés nessa areia, amada!
Não há oásis nem deserto, e tua ausência é minha casa,
Não vivo em Qom, Jedah, Esmirna; a cada esquina a dor é tanta!
E quando, enfim, te sinto eu perto… só ilusão das mais amargas,
Engano eu tive (e é só o que tenho), e após um dia… há mais jornada!
Que a minha sina é só correr, atrás de quem nunca se alcança,
Que seja, ao menos, epitáfio que em minha tumba alguém já grava:
Foi ele fiel e foi constante, amou não a si, mas sim sua amada!
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DIÁLOGO

Ahmed não enrola  mais a língua e se rola  
 uma treta, ele estreita a testa,  
 tenta  um não,  esquenta  
	 a	mão	 	 e	deita	porrada;	 aqui	a	vida	é	
um nada,   por pouco assim,  o grandão  
	 já	vem	chinfrim!	 	 Em	cima	dele	é	que	não!	 	
 O turco,  há muito  já perdeu o 
coração,  aprendeu a dizer não  na 
lata!	 	 Se	cansou	de	bancar	vira-lata,	 	
 balançando o rabo à cata de  ajuda ou de 
comida!	 	 Agora,	por	pouca	faz	muita	briga!	 	
 Ahmed  nem mais fala em casa,  
	 ali,	o	Árabe	 	já	não	cabe	 	mais!	 	
 E na rua, sem paz, abriu as asas, 
	 mais	não	se	cala!	 	 Nem	se	abala	 	
 com a cara feia  de quem mal o vê e já vê 
pico	na	veia!	 	 Na	vida	ninguém	paga	meia,		
	 Barão!	 	 É	mão	 	 no	saco	e	pé	no	
chão!	 	 Até	que	pare	o	coração

qualquer	hora!	
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PANDEMÔNIO NA VENEZUELA

SAQUE

Chico, chiquito, chiquitito  fez bonito  e 
então, rápido  e tal,  meteu a mão num 
átimo,  mal entrou no super  (aqui 
ninguém	se	ilude,	 	 é	terra	devastada)	 	 catou	
as latas  de marmelada,  é o que 
havia	 	 e,	agora,	pernas	pra	fora,	 	 é	só	o	que	
havia,  mas corre em agonia,  pois deu de f
rente com um Paco  que vem sem sorriso e 
tal,	 	 sem	abraço,	 	 só	o	ferramental	
	 preciso,	 	 o	balaço!	 	 Chico,	
chiquito, chiquitito,  ia fazer bonito,  fez 
que	ia…	e	caiu	no	solo	e	 	 lá	ficou,	de	corpo	mole,
	 nem	viveu	muito	ainda,	 	só	aquele	tempo	
entre a bala e a dor,  o momento preciso 
 em que o juízo  se esfacela e a boca se 
cala por  motivo da força  maior 
 que já não há nela  (quem não vive mais, 
nem fala nem pensa  — vide a intensa  
 mancha de sangue que vai crescendo  
	 embaixo	do	chico	tão	pequeno,	agora	imenso!…).		 Chico,	chiquito,	
chiquitito,  seu corpo, já bem morto… 
ficou	infinito!	

Produto mofino
à venda — já virou lenda:
corpo de menino! 
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JOSÉ Y JUAN, JUAN Y JOSÉ - I

Está José inquieto,
mas vem fazendo
o que lhe pede o ofício,
com seu cimento.

 Já está Juan desperto e
 bem escondido,
 mas não se aquieta a fome
 e seu sibilo.

Enquanto vê os andares
da construção,
murmura praga e reza
em contrição.

 Por enquanto só quer
 que a dor se vá
 enfim e passe a gana
 de só chorar.

Em casa estão os filhos
e sua mulher…
não têm, nem p’ra remédio,
do que comer!

 Deixou sua casa longe e
 sabe o motivo:
 qualquer resto já serve
 p’ro digestivo.
 
Em San Isidro ficam
só os bem fracos,
que os outros mais saíram
antes das quatro!
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 No bairro Dolorita
 nem luz engolem
 mais, é que o ar já basta
 (melhor que a morte!).

Lá em Karimao Country,
tudo está calmo:
as aves nas gaiolas
cantam seus salmos.

JOSÉ Y JUAN, JUAN Y JOSÉ - II

Juan orvalha o chão
com seu suor,
e chapisca as paredes
com toda a dor.

 José e um outro diante
 de um armazém,
 bem sabe por que foi,
 o outro também.

Agora pinta o muro
Juan e, assim,
de rouge ele colore
também a si.

 Se agora estão calados,
 é que o temor
 de serem surpreendidos
 é bem maior.



.209

E o chefe vem, num berro,
para o chamar:
“— Apressa-te, indolente,
“Vem aqui já!

 Se ouvem eles um berro,
 vem da barriga,
 que a mente já não pensa,
 nem mesmo briga.

“Devaneios não dão
“trabalho e paga,
“vá sonhar, mas na rua
“ou na calçada!”

 Não dão eles um passo,
 nem mal respiram,
 apenas tentam ler,
 ali, sua sina.

JOSÉ Y JUAN, JUAN Y JOSÉ - III

 Estão sete pessoas
 ali na rua,
 sete que muito olham e
 pouco murmuram.

Sente o peso, José
do que lhe fala
o chefe... baixa o olhar
e os lábios calam!

 Mas, então, aos pouquinhos
 na rua, ali,
 um rumor — burburinho —
s e deixa ouvir.
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Na volta, então, na rua,
p’ra casa segue
José e vai sem fala,
sem a alma dele!

 Sete pode ser conta
 de mentiroso,
 mas é certo o que contam
 desse alvoroço:

Tudo conta pra esposa,
de nada esquece...
ela nem quer ouvir,
só diz sua prece:

 “Que a fome de justiça
 ‘inda é maior
 que a fome de comer
 e de sua dor!”

“Que clamar injustiça
não é pão na mesa!...”
Ela só quer ouvir a
própria certeza,

 Nem sabem que um ou outro
 podem ter medo,
 que a força de estar juntos
 é seu segredo!

ela nem quer saber
que veio vendo
José que já não há
nenhum emprego!
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JOSÉ Y JUAN, JUAN Y JOSÉ - IV

 O povo agora aumenta
 — são já uns quinze —,
 jogam pra baixo o olhar
 tão pouco firme.

Está Juan na rua
com o descorçoo e,
se avança e ainda busca,
É só por hoje!

 Estão na rua, agora,
 bem mais de vinte,
 não há ‘inda polícia
 que já os intime.

Não sabe o que ficou,
Juan, atrás...
Adiante nem quer ver
pra não chorar!

 Não cabe tanto atroo,
 dentro do peito,
 acaba alguém berrando...
 e é dito e feito!

Concentra-se ele então
no que comer
(ele mesmo não importa,
mas seu bebê...!).

 Concentram-se, ali, muitos,
 estão raivosos,
 mas raiva que só sobe
 até o pescoço.
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Se dinheiro não tem,
está obrigado:
as mãos fazem ofício
bem ou mal pago.

 Se um primeiro nem bem
 falou por si,
 um segundo se impôs
 rápido assim!

Em troca de serviços
de um meio dia,
quer Juan levar alguma
mercadoria.

 Agora é tal feitiço
 feito rastilho,
 que faz com que a voz de um
 passe aos vizinhos.

Só pra diminuir pejo
e humilhação
com que a fome entorpece
o coração.

 Só sentir o desejo
 do outro, então,
 basta que as contas soltas
 virem cordão.

Mas nada encontra Juan
nesse seu périplo.
Sentir-se assim impotente
nem é inédito!
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 Do nada, a conta é fácil,
 não há perder!
 Os que arrocham os grilhões
 sabem por quê!

Enquanto a rua se enche
de gente e bulha,
É Juan que se esvazia
com a vida dura.

 Enquanto toda a gente
 bem se calava,
 não sabiam que o risco
 não era nada!

Seu pouco agora aumenta,
pobre coitado:
de quem já nada tem
mais é tirado!

 Estão José e Juan
 no mei’ da rua,
 cada um vê o prédio
 com sua amargura.

 Estão José e Juan
 vendo o armazém,
 lá dentro Juan vê
 (mas todos veem!)

 o com que nem mais sonham
 (já se olvidaram,
 as almas de ambos dois,
 de coisas raras)!
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JOSÉ Y JUAN, JUAN Y JOSÉ - V

 O povo agora aumenta
 — são já uns quinze —,
 jogam pra baixo o olhar
 tão pouco firme.

Está Juan na rua
com o descorçoo e,
se avança e ainda busca,
É só por hoje!

 Estão na rua, agora,
 bem mais de vinte,
 não há ‘inda polícia
 que já os intime.

Não sabe o que ficou,
Juan, atrás...
Adiante nem quer ver
pra não chorar!

 Não cabe tanto atroo,
 dentro do peito,
 acaba alguém berrando...
 e é dito e feito!

Concentra-se ele então
no que comer
(ele mesmo não importa,
mas seu bebê...!).

 Concentram-se, ali, muitos,
 estão raivosos,
 mas raiva que só sobe
 até o pescoço.
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Se dinheiro não tem,
está obrigado:
as mãos fazem ofício
bem ou mal pago.

 Se um primeiro nem bem
 falou por si,
 um segundo se impôs
 rápido assim!

Em troca de serviços
de um meio dia,
quer Juan levar alguma
mercadoria.

 Agora é tal feitiço
 feito rastilho,
 que faz com que a voz de um
 passe aos vizinhos.

Só pra diminuir pejo
e humilhação
com que a fome entorpece
o coração.

 Só sentir o desejo
 do outro, então,
 basta que as contas soltas
 virem cordão.

Mas nada encontra Juan
nesse seu périplo.
Sentir-se assim impotente
nem é inédito!
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 Do nada, a conta é fácil,
 não há perder!
 Os que arrocham os grilhões
 sabem por quê!

Enquanto a rua se enche
de gente e bulha,
É Juan que se esvazia
com a vida dura.

 Enquanto toda a gente
 bem se calava,
 não sabiam que o risco
 não era nada!

Seu pouco agora aumenta,
pobre coitado:
de quem já nada tem
mais é tirado!

 Estão José e Juan
 no mei’ da rua,
 cada um vê o prédio
 com sua amargura.

 Estão José e Juan
 vendo o armazém,
 lá dentro Juan vê
 (mas todos veem!)

 o com que nem mais sonham
 (já se olvidaram,
 as almas de ambos dois,
 de coisas raras)!
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 Estão José e Juan
 no mei’ da rua,
 desceu José do prédio
 com sua amargura.

 Estão José e Juan
 vendo o armazém,
 lá dentro Juan vê
 (mas todos veem!)

 o com que nem mais sonham
 (já se olvidaram,
 as almas de ambos dois,
 de coisas raras)!
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A MULTIDÃO - I

A multidão invade,  agora ou nunca,  vem 
ou não com canhão,  cedo ou tarde,  
 toda espelunca tem hora que que cai e 
arde      em fogo…  nesse jogo,  a 
gente aguenta o tranco,  a gente senta no 
tamanco,	 	 a	gente	é	só	espanto…	 	 aqui	
não tem mais santo, Paris é onde  não existe  
 por  um triz,  e quem insiste,  
	 só	se	esconde,	 	 irmão!	 	 Não	
tem mais vez não  de espera,  nem tem 
mais	voz	humana,	 	 é	tudo	fera:	 	 não	fica	pra	
semana,	 	 ataca!;	 	 não	diga	que	é	
tamanha  cloaca:  aqui quem caga  
 nem senta,  quando tenta  já viu,  
 pulo deu mais de mil  e… subiu  
	 no	ódio!	 	 Zuniu,	nem	ficou	 	 tonto,	 	
 Sentiu que estava  pronto,  agora 
é	sócio	 	 da	morte,		 aborte	o	medo	 	
 que nem é cedo  que a grita nem sobe ao 
céu	e	já	desce,	 	 aflita	e	pobre,	ao	léu,	a	turba	é	
desse  naipe, brother,  faz-se forte,  
	 filho	nosso	brota	 	 sem	freio	 	 e	
ainda	querem	pôr	arreio	 	 em	nós?!	 	 A	
gente	dá	nó	 	 no	vento,	irmão!,	 	 Na	mão,		
 a gente põe tento  na mesa,  a 
gente masca a certeza de tanto  doutor,  
 a gente gargalha do amor,  encara a 
metralha e a tranca  de meganha, a gente 
espanta e arrepanha  o que vem pela frente,  
 por isso nem tente,  nem queira parar agora a 
gente	 	 aqui	fora,		 já,	já	‘tamo’	aí	dentro!
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JOSÉ Y JUAN, JUAN Y JOSÉ - VI

 Bem longe da briga,
 José, Juan... tenta até
 ver uma saída:

 Juan, José, são dois
 lados num só, já largados
 dos seus… e depois?

 Juanjo é um só, de fato,
 e a mulher?! Não mais o quer:
 a casa é só mato!

 Portão fechou mal...
 o filho levou... trilho
 e trem sem sinal!

 P’ra não ficar só,
 Se fez, Juanjo, dois, de vez:
 de si, é puro dó!

 Se é casa sem gente:
 teto aberto, tudo quieto:
 só... o coração sente!
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POBRES E RICOS

Os muros aprenderam
a gritar muito:
se nós estamos quietos,
é seu o tumulto.

 Eles nunca aprenderam
 que nada adianta:
 rios não mudam o leito
 sem força tanta!

E essas cores vermelhas
com que se pintam
toda calçada e rua,
não é nossa tinta.

 E essas cores tão velhas
 em suas bandeiras,
 repetem só chavões
 que dão canseira!

Os furos que fizeram?
Só nas paredes.
Em nós, a pele inteira
toda se esplende.

 O escuro desses tempos
 de nós não vem!
 Só apertamos a rosca,
 e muito bem!

Troncos estranhos são
de árvores curvas,
nenhum corpo dos nossos
teve fraturas.
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 Os tronos nossos são
 dados por Deus,
 que cada um no mundo
 cuide dos seus!

Essas bocas abertas
falando ao céu
são só bueiros que alguém
a tampa ergueu.

 Se há aqui bocas abertas
 clamando fome,
 por que ninguém do Alto
 fala em seu nome?!

Olhos esbugalhados
sem mais piscar?
São todos os semáforos
parados no ar.

 Olhando deste lado,
 tudo está ótimo!
 Por que gritam, então,
 com tanto ódio?!

Em toda parte há estouros
feito pipoca
(balas um pouco quentes
que nem nos tocam).

 Destarte, todo o ouro
 que amealhamos
 já foi embora — evitem-se
 maiores danos!
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Toda essa grita, enfim,
não vem da boca
de todos nós, que a força
nossa é bem pouca!

 Toda essa grita, assim,
 a quem já serve?!
 Perda de tempo e gasto
 de sua verve!

De onde ela vem então,
se todos ouvem?
Esse é o grande mistério
que um dia houve.

 De onde vem então
 tal rebeldia?
 Só põe mente e barriga
 ‘té mais vazias!

JOSÉ Y JUAN, JUAN Y JOSÉ - VII

 Juanjo, enfim, se cansou
 (rápida, a pedra,
 que ele joga no vidro
 com a mão bem lerda!).

 E na reta que vai
 da raiva ao gesto,
 ninguém — pena! — vai ver
 nada perfeito.

 Não veem que os cacos viram
 constelações
 iluminando a terra e
 só o céu depois.
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A MULTIDÃO - II

Aqui, a cana é dura, nenhum Paco se apura  
 quando mete a borracha, quando bota banca,  
  ele se acha  o tal  e desce a 
tranca,  bem ou mal  qualquer um sabe o 
que fez  de torto,  cada um tem sua 
vez,	 	 espere	 	 que	vai	ter	morto!	 	
	 É	só	estar	do	lado	 	 errado,	 	 que	a	
Força	chega	e	fere	 	 sem	dó,	 	 feito	 	
pedra	de	mó	 	 no	nosso	peito…

—	O	Doutor	quer	passar?	 	 Não	é	favor,	 	 não	
faz	mal!	 	 Data	venia	etc.	e	tal	 	 é	só	
dar	uma	prensa	 	 nessa	canalha!	 	 —	
Quem	‘cê	pensa	 	 que	é?!	 	 Te	afasta,	
Mané,	no	ato!	 	 Não	tem	aqui	quem	valha	um	
átomo	 	 de	Doutor!	 	 —	Por	favor,	tenha	a
bondade!	 	 A	gente	 	 já	sabe	que	é	sua	
toda a cidade,  Não esquente a cabeça  
 sem necessidade, Nem olhe, nem peça,  
	 nem	faça	alarde	à	toa!	 	 A	vida	passa	 	
	 e	está	muito	boa!
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Todo instante  tem seu grito  de dor 
e raiva,  é diante  dos feridos  
 que o pavor desaba…  A multidão toda 
está morta  e, se segue reta ou torta,  se 
aqui ninguém cansa  de apanhar,  se
todo mundo segue em pé  e avança,   se 
cada	um	‘inda	xinga	 	 e	finca	 	 	 o	pé	
em frente a  polícia,  se a turba toda 
enfrenta   essa liça,  é que ninguém 
mais liga   mesmo,  o menos  
 vivo aqui já se passou de vez,  já fez  
 seus votos,  já se juntou aos mortos  
 e, se continua  a tomar calçada e rua,  
 se ainda leva murro  e levanta,  
 se ‘inda dá urro  de dor sem que pare  
 nunca,  se leva tiro na nuca  
	 e	se	ergue	de	novo!…	 	 Esse	povo
	 não	desiste,	é	sério!	 	 Não	baixa	a	mão,		
 nem com estouro  de canhão, 
	 mesmo	indo	pro	cemitério!

—	O	cheiro	de	suor	 	incomoda	o	doutor?	 	
	 Que	pesar!	 	Que	triste!		 É	que	esse	
povo	insiste	 	e	não	lhe	deixa	passar,	 	 	não	é?		
 Pode deixar,  não ligue  nem 
se	amofine,	 	 essa	sua	face	 	 de	estrela	do
cine  de Hollywood,  não há quem imite, 
nem mude,  é bom gosto  que nasce  
 com o sujeito,  vir ao mundo, assim, sem 
defeito,  é pra poucos,  que esse 
povo  imundo  nunca vai saber a que 
veio,	 	 mas	sabe,	por	que	já	vai	do	meio	pro	fim!	 	
  Pra eles, isso aqui

não	vai	ser	festim!
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A MULTIDÃO - III

Muito peso eles levam,
nas suas mãos:
não só o que saquearam,
mas os seus anos.

Nesse tempo juntaram
vazios e furos,
num presente passado,
mas sem futuro.

Com método é que o fazem
— roubo e saqueio —,
há sempre alguma ordem
no desespero.

Sorriso ninguém dá,
que isso, de saque,
é sério, e sérios ficam
até que acabe.

Levam consigo mais
do que se nota,
arqueiam até os ombros
com a carga morta.

Não pegam por pegar
— isso é ilusório —,
nem o fazem por afronta,
em gesto heróico.

Enquanto vão pegando
mercadorias,
embrulham com as suas dores
do dia-a-dia,



.226

O que impõe um excedente,
um contrapeso
multiplicando em dez
o roubo mesmo.

Por isso a carga é grande,
assim tamanha:
carregam junto a vida
com o que se apanha.

JOSÉ Y JUAN, JUAN Y JOSÉ - VIII

 Juanjo está espantado
 consigo próprio,
 não sabe onde que achou
 Todo esse ódio.

 Mas ódio sem alarde e
 sem desperdício,
 quanto mais faz, mais fica
 menos difícil.

 O chico está caído
 no chão — e torto —,
 parece nem respira
 — mais do que morto —.

 É nada, é só maneira
 de pôr disfarce:
 fazer que não é, mas sendo,
 essa é sua arte.

 Juanjo lhe dá a mão
 que se levante,
 há muito que fazer,
 há vida adiante.
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 Não vá o polícia ver
 o chico assim,
 com um tiro só já põe
 nele o seu fim.
 
 Já pode levantar,
 lhe diz Juanjo,
 por ora não haverá
 perdas e danos.

 Levanta e pega o mais
 que cabe em ti,
 sabes se amanhã vai
 o Sol sair?!

 Ele então se ergue e abre
 os olhos muito:
 atrás de Juanjo um paco
 chegou num susto.

 Sua cara tão torcida
 faz ver ao Juanjo,
 que atrás algo se passa,
 e é mais que estranho.

 Juanjo mal tem tempo,
 quase num átimo
 se joga para o lado!
 Só que não vai o

 chico do mesmo jeito:
 ficou parado,
 é que o medo lhe trouxe
 algum espasmo.
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IMIGRAÇÕES

Geografia não está
em nenhum mapa,
nós, sim, que tracejamos
todas as cartas.

Rios só ficam firmes
e nos seus leitos,
em papel colorido
e em traço estreito,

Rios só correm onde
as nossas lágrimas
apontem rumo incerto
sem muita mágica.

As estradas só se abrem
quando o asfalto
delas nasce das pontas
dos meus sapatos.

Estradas não existem,
sou eu que as faço,
fugindo à dor da vida
e do seu aço.

Nem havia o percurso,
fui eu que o fiz,
abrindo a rota à força,
Do início ao fim.

Risquei bem mil quilômetros
caminho adentro,
outros vieram atrás
desse meu vento.
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Capital já sumiu
(ela também)
no meu mapa só existe
uma Uairén.

E logo ela se some em
serra tamanha,
que eu tenho de inventar
em Pacaraima.

Que tem de perturbada
a minha vista?
De tanto andar, não é boa,
já não é nítida!

Nem má, nem boa é
essa paisagem,
pois nela sou eu só
o personagem.

Pessoa que me fiz
inteiro de horas,
desde pequeno, quando
me fui embora,

até chegar a adulto,
já bem no fim.
Dentro, sou feito de horas,
Todas em mim

Batem seu carrilhão,
dentro em meu peito
(Não é meu coração,
esse está quieto).
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Mas horas não existem
no meu relógio,
números lancei fora
junto com o ódio!

Como inventei caminho
e engoli tempo,
vou mostrar mi’a pessoa
como um invento:

feito de horas e pó
de muita estrada,
vestindo só silêncio e…
boca calada!

RIQUEZA VENEZUELANA

María acordou bem cedo,
antes de nascer o dia,
para tingirem seu rosto
as cores da manhã fria:

o fundo escuro da noite,
nos cabelos, já luzia
— dando a eles esse breu
com que o azeviche se pinta —;

nas faces algum rubim
reflete aquela pira
com que o Sol, em toda a pompa,
seus calores anuncia;

o azul do céu que aparece
feito uma mocinha tímida
(pois se esconde sob as nuvens),
a seus olhos dá sua tinta.
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E assim foi ela enfeitando
seu corpo, ao longo do dia:
cada hora que passava,
ela a pegava e vestia!

E o que foi que fez, então,
para perfurmar-se, ainda?!
Tomou para si o olor
de um pé de laranja-lima.

Por fim, quando o Sol, já alto,
rasgou, de vez, a neblina,
Maria fez dela as rendas
que agora seu corpo abriga.

Não tendo mais que fazer
para enfeitar-se ou vestir, a
moça se põe à janela,
bem atrás da gelosia!

Quem ela está esperando
nunca a ninguém anuncia;
somente o seu coração
por ele, em silêncio, vibra!

Apenas ela é quem sabe
o nome que, nela, é vida;
e em silêncio o vai dizendo,
pedindo que possa ouvi-la.

Mas de onde ela está, à espera,
Da sua bela Galiza,
até o Sul desconhecido,
é tão longe, não, Maria?!...
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Tão distante que não há voz
que ultrapasse a maresia
e chegue, enfim, limpa e doce, a
ele (que Deus o bendiga!).

* * *

Não sou eu quem vai dizer
a ela, pobre menina,
que o seu homem está sepulto,
na Vila de Maiquetía,

que os ouvidos dele nunca
mais terão a melodia
da sua voz; nem saberá
cada vez que ela sorria!

Nem sou eu a impedir
que, amanhã, nossa Maria,
vista de novo essas cores
que lhe dá um novo dia;

que se enfeite e aguarde quem
há tempos deixou sua ria,
a adormecer-se de vez,
lá bem longe… e é lá que fica!
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DIÁLOGO

Quando a faca rasga,  irmão, não tem casca,   
 nem couro que estanque  o estouro do 
sangue,  não tem ouro bastante  que 
pague   a vida que se engasgue  à toa.  
 Se a ferida  é das boas,  se a faca 
doída  sabe  o caminho do sangue,   
irmão, se a faca  vem tirar a capa da  
 barriga  e pôr toda a dor  na 
ferida,	 	 não	tem	amor	 	 nem	dó,	 	
	 irmão,	só		 o	jorro	quente	 	 da	
veia…	 	 “É	agora	que	eu	morro”,	ciente,	gritava	o	
Ernesto,  a meia  voz…  Cá pra 
nós,	 	 se	fosse	esperto,	 	 tinha	vindo	pra	
cá?!	 	 Talvez	não,	talvez	sim,	 	 freguês	
grandão lá, pedreiro aqui,  o que achou foi 
construção	civil!…	 	 Ah,	o	Brasil!	 	 O	Brasil	é	
mestre  em dobrar a espinha e a sina  
	 do	vivente…	 em	enfiar	estrepe	 	 debaixo	da	
unha,  domar o sangue quente  com alguma  
	 porfia…		 Aqui	o	Ernesto	 	 não	
tem hora vadia,  não tem gesto  à toa,   
 nem comida boa  de graça,  nem 
viu, alguém já passa  a perna, alguém já corta   
 o ventre… Entre e veja:  a cara morta,   
 aturdida  do sudaca  bafeja a sua 
inhaca	 	 de	vida!

Tome	uma	cerveja!	
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Circo é um romance que fala das relações das pessoas entre si e delas 
com o País. Ambientando num período que vai de 1964 até os dias de 
hoje, ele traz três protagonistas que, em estilos distintos, se revezam na 
narração, cada um contando a história sob sua perspectiva própria. O 

primeiro deles traz a voz de alguém que, quando adolescente, se envolve 
com a política e, logo após o golpe militar, é preso, torturado e obrigado 
a fugir de sua pequena cidade, incorporando-se à trupe de um circo. O 
segundo é um personagem que nasce no início de 1965 e, nos dias de 
hoje, volta àquela mesma cidade, mas em situação bem diferente da de 
quando saiu, pois está desempregado, divorciado e sem mais contato 
com a fi lha. O terceiro é alguém que fi cou na cidade e, em forma de 
diário, vai contando seu envolvimento com os demais personagens.




