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Introdução da 2a Edição
Não" se" deve" modiNicar" textos" antigos," verdade." Pois" cada" texto" é" uma" fotograNia," seja" da"
época"ou"de"uma"fase"especíNica"vivida"pela"autora"ou"pelo"autor."Porém,"não"resisti"à"tentação"
de" revisar" um" ponto" lingüístico" aqui" e" acolá," o" que" acabou" gerando" a" necessidade" de" uma"
segunda"edição."As"narrativas"que"aqui"vão"têm,"a"maioria,"um"tom"juvenil"e"sobretudo"valor"
afetivo,"por"representarem"meus"primeiros"passos"na"escrita"e"também"por"outras"razões,"de"
modo" que" não" pude" evitar" tentar" dar" a" elas" uma" melhor" roupagem." Fiz" apenas" pequenos"
reparos," nada" signiNicativo" a" ponto" de" afastáVlos" em" demasia" dos" textos" originais." Eles" são" o"
retrato"do"melhor"que"eu"pude"fazer"na"época"e,"até"agora,"não"me"envergonho"de"terVlhes"dado"
publicação."Espero"que"gostem,"senão"dos"textos,"pelo"menos"da"nova"apresentação.
Carinhosamente,
Helena%Frenzel,"junho"de"2013.
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Introdução da 1a Edição
A"vida"é"cheia"de"gente"interessante,"pessoas"que"merecem"ser"conhecidas."Pensando"nisto,"
criei"esta"coletânea."Os"textos"foram"publicados"isoladamente"no"meu"espaço"no"Recanto"das"
Letras." Mais" uma" vez," querendo" eu" facilitar" o" acesso" a" você," leitor," achei" válido" reunir" neste"
volume"textos"que"eu"colocaria"numa"mesma"categoria."Espero"que"goste"e"se"divirta"com"as"
diferentes" histórias" que" selecionei" —" a" maioria" é" fruto" de" exercícios" narrativos," sem" grandes"
pretensões." No" mundo" da" Literatura" consideroVme" ainda" aprendiz," por" isso" costumo" dizer:"
“Sou"só"mais"uma"que"adora"brincar"com"palavras..."“":V)
Ah!" Este" Volume" você" pode" baixar" e" utilizar" de" graça." Como" a" edição" me" custou" algum"
trabalho," e" tendo" você" gostado" do" resultado," Nicaria" muito" feliz" se" aceitasse" tomar" parte" na"
minha" campanha" de" incentivo" à" leitura:" para" cada" cópia" baixada," doe" um" livro" qualquer," na"
forma" convencional," a" alguém" que" goste" de" ler" mas" não" pode" sempre" comprar" livros." Não"
importa"o"valor"do"livro"doado,"nem"se"é"novo"ou"usado,"o"importante"é"fazer"o"livro"circular,"
aumentando"as"chances"de"vir"a"ser"lido.
Uma" alternativa" seria" você" doar" um" ou" dois" exemplares" de" qualquer" boa" obra" para" uma"
escola" carente," a" serem" distribuídos" entre" os" alunos," por" exemplo," como" prêmio" de" um"
concurso"de"redações:"poesias,"contos,"crônicas"etc.
Sei"que"Andurinha"só"não"faz"Verão,"mas"se"você"participar..."Quem"sabe,"não?"
Ah,"se"gostou"da"idéia"e"aceitou"participar,"agradeceria"muito"se"me"deixasse"saber.
Um"abraço"fraterno"e"boa"leitura!":V)
Helena"Frenzel,"maio"de"2009.
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Cráudia
UM" dia," assim" do" nada," chegou" lá" em" casa" oferecendoVse" para" trabalhar." Foi" uma" sorte"
danada," pois" a" minha" irmã" estava" mesmo" precisando" de" uma" pessoa" que" tomasse" conta" das"
crianças."Bendita"a"hora"que"decidimos"aceitáVla."Muito"boa"a"menina."Trabalhadora,"limpinha,"
bem" humorada," uma" paciência" só" com" as" crianças..." Dava" gosto" ver." Eu" achava" interessante" o"
fato"dela"pronunciar"errado"o"próprio"nome.
Na"verdade,"chamavaVse"Cláudia,"mas"não"tinha"quem"a"Nizesse"dizer"“cla”"em"lugar"de"“cra”."
Tinha,"acho,"um"defeito"na"boca."Não"sei."No"começo"eu"me"controlava"para"não"rir,"para"não"
ofendêVla," e" me" esforçava" para" falar" seu" nome" corretamente." Com" o" passar" do" tempo,"
aumentando"a"intimidade"e"certo"de"que"ela"não"se"ofendia,"passei"a"chamáVla"como"ela"mesma."
Foi" bom" porque" eu" não" precisei" mais" prender" meu" instinto" palhaço." Ligava" lá" para" casa" e"
quando" ela" atendia," eu" perguntava" quem" era," só" para" tirar" onda." "Aqui" é" a" Cráudia," seu"
Amarildo."O"que"é"que"o"senhor"quer?""ela"respondia"e"caía"na"gargalhada,"pois"sabia"que"do"
outro" lado" da" linha" eu" devia" estar" rolando" de" rir." Aí" ela" entrava" no" meu" jogo." Até" que" nos"
divertíamos...
Certa"vez"estava"eu"no"quarto"estudando"e"ela"entrou"para"arrumar"e"limpar."Percebendo"seu"
interesse"na"estante,"perguntei"se"gostava"de"ler.
—"Ah,"seu"Amarildo,"eu"adoro!"—"contou"toda"prosa"e,"para"meu"espanto,"acrescentou:"—"
Esse" livro" do" senhor" aí," O% Perfume," é" muito" bom!" A" descrição" da" época" em" que" o" Grenouille"
Nicou"lá"na"caverna"é"surreal,"Niquei"agoniada"com"aquilo.
—"Sério,"Cráudia?!"Você"já"leu"O%Perfume,"de"Patrick"Suskind?"
—"Li,"seu"Amarildo,"assim"como"O%Príncipe,"de"Maquiavel,"Crime%e%Castigo"de"Dostoievski,"A%
Metamorfose,"O%Processo"e"O%Castelo"de"KaNka."Desse"autor,"gostei"muito"de"Um%Artista%da%Fome.
Quase" caí" da" cadeira." Aí" começamos" a" trocar" Nigurinhas." Ela" conhecia" muito" não" só" sobre"
Literatura,"bem"como"Cinema"e"Teatro"também."Incrível!"Eu,"que"na"época"estava"na"graduação,"
Niquei" besta" com" a" desenvoltura" com" que" aquela" criaturinha" miúda," que" a" princípio" parecia"
nem"saber"falar"Português"direito,"falava"sobre"esses"assuntos."Aquilo"me"intrigou."
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Ela" contou:" —" É" que" eu" não" gosto" de" Nicar" vendo" TV." Aí," seu" Amarildo," numa" casa" que" eu"
trabalhei"tinha"esses%livro"bom."Aí"peguei"um."Li,"gostei"e"quis"ler"outro"e"mais"outro"e"hoje"não"
consigo" mais" parar" de" ler." Como" não" posso" comprar," peço" emprestado." Queria" até" pedir" pru"
senhor," se" o" senhor" deixasse..." se" eu" podia" pegar" uns% livro" desses" seus" aqui" pra% mim% ler" nas"
horas"de"folga."Eu"cuido"direitinho,"não"deixo"amassar"nem"uma"folha.
Eu" disse:" —" Claro!" Pode" ler" tudo" o" que" você" quiser." —" Ela" Nicou" toda" contente." Trocamos"
umas" idéias" mais" e" ela" me" deixou," tinha" ainda" o" resto" da" casa" para" limpar" e" o" almoço" para"
preparar.
Contei"isso"para"Rose,"minha"irmã,"que"reagiu"da"mesma"forma"que"eu:"—"Sério?"Eu"que"só"
tenho"o"segundo"grau,"tenho"uma"empregada"que"já"leu"—"e"entendeu"—"O%Príncipe?
—" Pois" é" minha" irmã," —" disseVlhe" eu," brincando" —" crie" vergonha" na" cara" e" pare" de" Nicar"
lendo"só"essas"Sabrina,"Bianca"e"Júlia"que"você"gosta"aí.
A"Cráudia"era"uma"Nigura."Uma"pessoa"com"cultura"e"conhecimento"literário"assim,"por"que"
não"conseguia"falar"corretamente?"Isso"me"deixava"perplexo.
—" Ah," seu" Amarildo," é" porque" eu" sou" assim" mesmo." O" senhor" não" me" entende" quando" eu"
falo," assim" mesmo" desse" meu" jeito?" —" ela" replicava" quando" eu" lhe" indagava" sobre" essa"
particularidade.
E"continuou"com"a"gente."Com"o"tempo,"foi"se"tornado"quase"um"membro"da"família."Tanto"
que,"numa"época"bem"diNícil,"em"que"a"Rose"chegou"a"cogitar"dispensar"seus"serviços"pois"não"
tínhamos"como"pagáVla,"Cráudia"disse"que"queria"Nicar"assim"mesmo,"sem"pagamento,"até"que"a"
situação" melhorasse" um" pouco." Alegou" que" poderia" continuar" lá," em" troca" de" casa" e" comida,"
tomando"conta"das"crianças"e"fazendo"o"serviço"que"vinha"fazendo"até"então.
" Eu" e" Rose" Nicamos" um" pouco" desconNiados," pois" esse" negócio" de" ter" empregada" sem"
carteira" assinada" em" casa" podia" dar" uma" boa" duma" complicação." Mas" a" Cráudia," com" seu"
jeitinho,"acabou"nos"convencendo"de"que"não"tinha"“pobrema”.
—"Quero"Nicar"por"gosto,"por"amizade"—"disse.
Cráudia" Nicou" e" acabou" participando" de" muitos" momentos" importantes," altos" e" baixos" da"
nossa"família."Ria"e"chorava"junto."Um"dia,"quando"eu"nem"mais"vivia"com"minha"irmã,"tinha"
mudado" de" cidade" e" conversava" com" a" Cráudia" pelo" telefone," ela" me" conta" que" tinha" sido"
escolhida"para"participar"de"um"júri,"num"festival"de"cinema"local.
—"Pois"é,"seu"Amarildo,"mandaram"uma"carta"aqui"pra"casa"me"convidando."É"um"festival"de"
curtas."—"Meu"queixo"caiu"do"outro"lado.
—" É" mesmo," Cráudia?" —" Eu" não" havia" perdido" a" velha" mania" de" chamáVla" assim." —" Puxa,"
que"legal!"E"como"foi"isso?"—"eu"quis"saber.
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—"Ah,"seu"Amarildo,"o"senhor"lembra"daquele"cinema"universitário,"pequeninho,"que"só"tem"
uma"sala"só,"lá"na"Rua"do"Ouvidor?"Pois"é,"como"é"bem"baratinho"e"só"passa"Nilme"artístico,"eu"
sempre" vou." Sempre" deixava" um" comentário" lá" na" urna" e" foi" assim" que" me" descobriram" eu"
aqui.
Eu"e"minha"namorada"especulávamos"muito"a"respeito"dessa"exótica"criatura."Seria"ela"uma"
estudante"ou"pesquisadora,"quem"sabe"socióloga"ou"psicóloga,"inNiltrada"no"seio"de"uma"família"
de"classe"media"baixa"para"algum"experimento?"Cheguei"mesmo"a"lhe"perguntar"isso,"ao"que"
ela"replicou:"—"Ah,"Seu"Amarildo,"o"senhor"tem"cada"uma!"Eu,"socióloga!?"—"e"ria.
Mentir"ela"não"mentia,"pois"podia"se"perguntar"qualquer"detalhe"dos"livros"que"dizia"ter"lido"
e" ela" saberia" discutir." O" mesmo" ocorria" com" os" Nilmes." Continuava" falando" errado," mas" o" que"
dizia"tinha"fundamento."O"que"contribuiu"para"o"seu"mito"foi"o"fato"dela,"assim"como"chegou,"
um" dia" ter" ido" embora," e" sem" deixar" pistas." Disse" que" iria" para" outra" cidade," que" havia"
encontrado" novo" emprego." AfeiçoaraVse" à" família" mas" agora" era" hora" de" partir." E" assim" foi."
Parece" que" o" chão" a" engoliu," pois" notícia" não" se" teve" mais." Eu" já" me" perdi" em" meio" a" tantas"
especulações." Até" mesmo" as" possibilidades" dela" ser" anjo" ou" extraterrestre" cheguei" a" cogitar."
Seria"mesmo"isso?
—"Cráudia,"criatura,"se"estiver"lendo"esta"história,"dê"notícias."Acabe"de"uma"vez"com"esse"
mistério."Tenha"pena"de"um"pobre"curioso"como"eu!
*""*""*
Não"tenho"muitas"esperanças"de"ser"lido"por"ela."ANinal,"se"ela"não"mudou,"deve"continuar"
gostando"só"de"boa"literatura.
*""*""*
Publicado"originalmente"no"Recanto"das"Letras"em"21/03/2009."Código:"T1498594
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Luarama
NASCERA"de"quina"pra"lua,"a"Lua,"bonita"e"gostosa"que"só!
—" RRosé,% yo% te% amo,% RRosé!!% Te% quiero% tanto...% RRosé,% no% no% me% dejes,% no% me% dejes...% RRosé!!%
RRosé!!
Assim" nos" acordou" a" todos," a" Lua," logo" na" primeira" madrugada." Gritava" ao" celular" com"
alguém"que"supus"ser"seu"amado"e"que,"pelo"jeito,"devia"estar"do"outro"lado"do"mundo."Como"
mulher"é"bicho"solidário,"não"faltou"ombro"nos"dias"seguintes"para"que"Lua,"Luarama,"chorasse"
as"mágoas.
—"No%pasa%nada!%No%pasa%nada!%Ahora%es%todo%nuevo!%Luna%nueva%y%luego%un%nuevo%amor.%Es%lo%
que%necesito%para%olvidar%de%una%vez%ese%hijo%de%puta!
Festas"da"lua"nova,"pares"novos."Eis"que"um"convida"a"outra"para"sentar"e"bebericar:
“(Só%tem%chopp)
Desce%dois,%desce%mais...”
“Aí
Blá[blá[blá,%blá[blá[blá,%blá[blá[blá
Ti[ti[ti,%Ti[ti[ti,%Ti[ti[ti“
E"mais"tarde,"no"quarto"(crescente):
“Mas%realmente
Mas%realmente
Eu%preferia
Que%você%estivesse
Nuaaaaaaaaaaaaaaaaaa...”
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E"Lua"nos"contava:
—%Ah!%Lindo,%maravilloso,%hasta%bajo%el%agua%nuestro%amor%era%más%gustoso.
Só"que"aí,"de"repente,"tudo"aconteceu:
Lua"encheu,"tédio"cresceu."Em"um"(dos"muitos)"luais"que"Nizemos,"Lua"foi"pega"num"eclipse"
total,"oculta"lá"com"um"Caboco,"ao"que"todo"mundo"avisou:"“Lua,"vai"com"calma..."E"o"Fulano?”"
“Ah!”"—"foi"a"resposta.
E" mais" tarde," por" volta" de" quatro" da" manhã," o" Caboco" da" festa," borracho,% bêbado" feito" um"
gambá"—"gambá"bebe?!"—"acordou"todo"mundo"no"prédio"gritando"por"Lua"desde"lá"de"baixo."
Não"teria"pasado%nada,%como"ela"gostava"de"dizer,"não"fosse"o"Fulano"estar"com"ela"no"quarto,"
agora" minguante," e" ter" sido" também" acordado" pela" “Serenata" de" Amor”" do" “Sonho" de" Valsa”,"
que"nada"tinha"a"ver"com"a"doçura"dos"bombons"da"Garoto"nem"com"a"cremosura"da"via"“Lacta”."
Muito"pelo"contrário:"o"que"se"seguiu"foi"de"uma"baixaria"sem"tamanho."
“Amor,%¿que%tienes?%Estás%tan%nervioso...”
“Nada!%nada!%nada!%nada!%nada!”
E"no"Ninal"da"fase:
“Você%não%soube%me%amar!
Oh,%Baby,%não!”
Isso"foi"o"que"o"Fulano"lhe"disse."
Lua"minguou."E"agora?"Nem"mel"nem"cabaça:"Fulano"deu"no"pé"e"o"Caboco"acordou"do"porre"
sem"lembrar"de"Lua,"nem"de"mais"nada,"e"sumiu.
—%Cuando%estoy%borracha,%no%soy%gente.%¡Pero%hay%esperanza!%
Era"hora"de"Lua"se"renovar:"Ah,"o"velho"“RRosé”...
—%RRosé,%yo%te%amo,%RRosé!!%Te%quiero%tanto...%No,%RRosé,%no%no%me%dejes,%no%me%dejes...%RRosé!!%
RRosé!!
Acompanhei"esse"ciclo"de"capítulos"por"uns"seis"meses."Faz"tempo"não"escuto"nada"de"Lua,"
mas"parece"que"a"coisa"não"mudou"muito"não...
"Meu%namoro%é%na%folhinha:
Mulher%de%fases""(1)
REFERÊNCIAS:
(1)"Trecho"de"“Mulher"de"Fases”,"Raimundos.
Ao" longo" do" texto:" trechos" da" canção" “Você" Não" Soube" Me" Amar”" (Blitz)" de" Evandro"
Mesquita,"Guto,"Barreto"e"Zeca"Mendigo.
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Publicado" originalmente" no" Recanto" das" Letras" sob" o" título" Uma% Novela% Mexicana" em"
28/04/2009."Código:"T1564540
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Ela
“Meia[noite%no%meu%quarto%
ELA%vai%subir
Ouço%passos%na%escada%
Vejo%a%porta%abrir”
Trecho"de"Menina"Veneno,"Ritchie"e"Bernardo"Villhena
ENTREI"num"salão"grande"no"qual"havia"uma"enorme"mesa"de"madeira"escura"e"retangular,"
ao"centro."Cadeiras"com"encosto"alto,"tudo"muito"antigo"e"formal."Na"ponta"da"mesa"do"outro"
lado," lugar" que" eu" mal" podia" ver," lá" estava" ELA," uma" mulher" que" parecia" ser" uma" de" minhas"
irmãs."AlegreiVme"pelo"rosto"conhecido."AproximeiVme"já"sem"medo."De"onde"Ela"estava,"olhei"
para" fora" e" notei" a" presença" de" um" homem" numa" varanda," todo" vestido" de" preto," óculos"
escuros." Parecia" um" guardaVcostas," sei" lá." Impassível." Ela" sorriu" para" mim" e" sem" levantar" da"
cadeira"em"que"estava,"apontou"um"lugar"para"que"eu"me"assentasse"à"sua"direita,"e"falou:
—" Você" demorou." Há" muito" já" lhe" esperava." —" Embora" tivessem" exatamente" a" mesma"
aparência,"tive"absoluta"certeza"de"que"aquela"mulher"não"era"minha"irmã.
—" Ilusão" de" óptica," agora?" Deve" ter" sido" o" vinho." —" pensei." Aproximou" seu" rosto" a" mim,"
segurou" meu" queixo," abriu" levemente" minha" boca," olhou" rápido" bem" lá" dentro," pronunciou"
umas"palavras"que"eu"não"conhecia"e"disse:
—"Estamos"todos"aqui."Ótimo!
—"Como"assim:"“TODOS”?"—"perguntei"atônita,"já"sentindo"um"formigamento"de"pavor,"creio"
que"por"causa"do"gesto"inesperado"e"de"seu"toque,"digamos,"“carregado”."E"completei:"—"O"que"
EU"estou"fazendo"aqui?
Ela"olhouVme"calmamente"e"replicou:"
—" Sim," todos!" O" general," a" médica," a" cientista," os" artistas," os" acadêmicos," os" atores," as"
atrizes,"os"escritores,"as"bruxas"e"as"duas"bestas"—"e"segurando"meu"braço"com"força"virou"a"
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palma"da"minha"mão"esquerda"para"cima"e"descendo"a"mão"fria"ao"longo"do"meu"braço,"uma"
única"vez,"desvendou"um"desenho"que"ali,"antes,"não"se"via."Uma"espécie"de"código"de"barras"
verticais,"tatuado"em"negro."E"continuou:"—"Estão"todos"aqui"no"seu"código"de"vidas"passadas."
Não"os"vê?"—"e"sorriu,"de"um"modo"que"a"mim"me"pareceu"maléNico."
Gelei." Naquele" momento" queria" sair" dali" correndo" desembestada" feito" cavalo" brabo."
LembreiVme"de"Ernest"Hemingway"e"dos"vermes"devorandoVse"uns"aos"outros."Pensei"em"Deus."
Chamei"em"pensamento,"instintivamente,"por"Jesus."Notando"minhas"reações"involuntárias,"Ela"
prendeu"com"mais"força"meu"braço"e"disse,"arregalando"os"olhos:"
—"De"onde"você"pensa"que"vêm"todas"essas"vozes?"Olhe"para"o"relógio!"—"ordenou"de"um"
grito,"virando"a"cabeça"para"um"grande"círculo"na"parede"à"sua"esquerda."Faltava"pouco"para"a"
metade"de"uma"hora"cheia"que"eu"não"pude"identiNicar"qual"—"Em"5"segundos"você"será"parte"
disto"aqui,"como"todos"nós!
No" que" me" pareceu" ser" uma" eternidade," uma" janela" se" abriu" na" outra" ponta" do" salão"
enchendo" o" ambiente" com" tanta" luz" que" Ela," tentando" proteger" os" olhos" da" cegueira" branca,"
soltou"meu"braço."Então"fui"sugada"pela"luz"e"acordei"assustada,"meu"esposo"sacudindoVme"o"
corpo"e"chamando"alto"meu"nome.
—" Ah," graças" a" Deus!" —" suspirou" aliviado" —" Tive" medo." Desculpa," amor." Sonhei" com" um"
homem"de"branco"me"cutucando"desesperadamente,"dizendo"pra"eu"te"acordar"naquele"exato"
momento,"que"não"tínhamos"um"segundo"sequer"a"perder"pois"seria"tarde"demais.
—" Foi" só" um" pesadelo," só" um" pesadelo..." schuuuuuu..." —" disseVlhe" eu," aconchegandoVo" ao"
peito"e"tentando"nos"acalmar"—"Tudo"fruto"das"coisas"que"lemos."—"Instintivamente"desviei"os"
olhos"para"o"relógio"em"cima"da"cômoda,"ao"pé"da"cama."Marcava,"exatamente:"MEIAVNOITE"E"
TRINTA"MINUTOS.
Publicado"originalmente"no"Recanto"das"Letras"em"25/04/2009."Código:"T1558587
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Seu Zé das Idéias
VEJA"só,"contando"ninguém"me"acredita."Sério!"E"se"deu"numa"cidadezinha"lá"nos"cafundós"
do" Sertão." O" povo" é" tão" esperto," mas" tão" original," que" quando" cria" nome" cria" um" que" já" diz"
tudo."Duvida?"Pois"veja"só:"“Suvaco"da"Cobra”."O"próprio"nome"não"já"dá"a"idéia"de"que"um"tal"
lugarejo"não"pode"mesmo"existir?"Pois"num"é?"É"o"que"eu"digo."Parece"que"até"tem"uma"favela"
em"São"Paulo"com"esse"merminho"nome."Imagina"só:"Favela"Suvaco"da"Cobra."Rir"das"próprias"
desgraças" e" do" esquecimento" do" poder" público" parece" ser" mesmo" o" melhor" remédio." Bom,"
quem"plagiou"quem"é"coisa"que"eu"não"sei."Só"sei"que"a"cidadezinha"que"eu"conheço"também"se"
chamava"assim."Vai"ver"por"ser"antiga,"mas"tão"antiga,"do"tempo"que"cobra"até"tinha"patas"e,"
portanto:"suvaco."Taí,"tá%explicado.
E"lá"vivia"Seu"Zé"das"Idéias,"homem"trabalhador,"inteligente"que"só"ele"só."De"oNício,"Seu"Zé"
era"marceneiro,"tinha"serraria"e"tudo"mais,"mas"como"pra"todos"os"problemas"da"comunidade"
ele"aparecia"com"a"melhor"solução,"recebeu"do"povo"o"título"de"“engenheiro”.
Seu"Zé"das"Idéias"já"tinha"visto"muita"coisa"nessa"vida,"coisas"que"contando"muita"gente"diria"
que" é" inventado." Aprendeu" muito" com" as" andanças" por" esse" mundão" de" meu" Deus." Pra" tudo"
que"é"coisa"esse"homem"parece"que"achava"um"jeito."Precisava"de"ver!"Uma"situação"que"eu"me"
lembro"muito"bem"foi"na"inauguração"da"nova"igreja."Eu"estava"lá"de"passagem"visitando"uns"
amigos."Fizeram"uma"festança"enorme"porque"o"bispo"(da"capital)"vinha."Os"jovens"do"Centro"
Caixeral" estavam" montando" uma" peça" teatral" e" no" Nim" queriam" neve," como" efeito" especial." Já"
pensou,"neve"no"Sertão?"Foi"em"cima"e"foi"embaixo,"ao"que"um"sugeriu:"
—"Vamo"falar"com"Seu"Zé."Ele"tem"jeito"pra"tudo,"e"se"for"pá"fazer"nevar"no"Sertão,"taí%que"eu"
num"duvido"que"ele"consiga!"
Já"o"Zé"da"Marcira,"sujeito"almofadinha,"invejoso"e"muquirana"que"só,"foi"logo"atalhando:"
—"Ah,"isso"eu"bem"queria"ver!"Sou"até"capaz"de"dar"cinco"mil"contos"pra"igreja,"do"meu"bolso,"
se"esse"disgramado"conseguir"essa"façanha.
Seu" Zé" das" Idéias" era" um" cabra" desses" que" come" quieto:" dá" um" boi" pra" num" entrar" numa"
briga"e"uma"boiada"pra"num"sair."Ouviu"falar"do"despeito"do"Zé"da"Marcira"e"resolveu"aceitar"o"
desaNio."Passou"meses"enfurnado"na"oNicina."Num"saía"de"lá"nem"pra"comer"nem"pra"dormir,"só"
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saiu"no"dia"de"levar"a"máquina"de"nevar"—"como"ele"a"chamava"—,"na"véspera"da"inauguração,"
para"a"pracinha"da"igreja."Tinha"até"uma"modinha"que"os"moleques"cantavam"pra"seu"Zé"nesse"
tempo,"que"era"assim:
“Zé...
Tem%que%tu[má%cuidado,%Zé!
Tem%que%tu[má%cuidado,%Zé!”
“No%meio%da%cidade
Vão%te%dexá%nu
E%nesse%lundu
Sem%querer%razão
Até%cum%a%mão
Vão%querê%dá%em%tú”
“Entrô%pela%frente
Saiu%pur%distrás
Puxou%pur%um%lado
Mexeu%e%lá%vai
O%Zé%não%tem%medo
Nem%do%Satanás”
“Zé...
Tem%que%tu[má%cuidado,%Zé!
Tem%que%tu[má%cuidado,%Zé!”
E" Seu" Zé" chegou" ao" Ninalzinho" da" tarde." Veio" com" um" batalhão" de" ajudantes" e" trouxe," na"
boleia" de" seu" caminhãozinho," a" preciosa" invenção," o" engenho" que" ia" fazer" nevar" no" Ninal" da"
peça."Tudo"coberto"com"lona."Um"segredo"enorme"de"dá"coceira"em"todo"curioso,"como"eu."E"
Seu" Zé" não" arredou" pé" do" local." Ficou" por" lá," acampado" com" os" outros" para" garantir" que"
ninguém"iria"se"meter"a"besta"de"estragar"a"surpresa.
Dia" da" festa." O" bispo" veio" como" combinado" e" tudo" ia" muito" bem." Banda" tocando" e" o" Zé" da"
Marcira"se"roendo"de"raiva,"num"canto,"já"sentindo"os"bolsos"latejando."Se"a"máquina"do"velho"
funcionasse"mesmo,"para"não"perder"a"honra"ia"ter"de"pagar"a"língua"e"doar"os"cinco"mil"contos.
Ato" Ninal" da" peça." Todo" mundo" se" coçando" de" curiosidade." Seu" Zé" mandou" descobrir" a"
geringonça"—"parecia"um"alambique"gigantesco."Apertou"um"botão"e"a"bichona"começou"a"se"
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tremer" todinha." Um" troço" lá" dentro" girava," mas" numa" velocidade" alta" que" só" vendo!" Parecia"
máquina"de"lavar"e"rugia"que"nem"motor"de"caminhão"véi."A"bicha"soltou"uns"traques"e"cuspiu"
pra"cima"uma"nuvem"rubra,"grossa,"que"logo"depois"começou"a"cair"do"céu"na"forma"de"Nlocos"
vermelhos." Parecia" algodão," só" que" congelados" e" em" forma" de" cristal." O" povo" todo" de" boca"
aberta"olhando"pro"céu,"admirado:
—"Olha,"e"tem"gosto"de"uva!"—"berrou"um"de"lá,"bem"do"meio"da"multidão.
—"E"é"doce!"—"avisou"outro.
—"É"vinho!"É"vinho!"Tá"chuvendo"vinho!"—"alguém"deu"o"alarme.
—"Tá"chuvendo"não,"anafabeto!%Tá%mais%é"ne.va.no!%—"corrigiram"os"doutos.
—"Não!"É"suco"de"uva!"—"gritaram"outros"de"acolá.
—"O"que"é"Seu"Zé?"—"quiseram"saber.
—" Vou" dizer" não..." Tem" que" provar" pra" saber!" Aquele" que" descobrir" ganha" uma" prenda:"
bilhetes"pra"andar"de"graça"na"roda"gigante"do"Seu"Joca!
—"Êba!!
Aí" foi" aquele" mundaréu" de" gente," tudo" de" boca" pra" cima," mais" de" vinte" minutos," todos"
querendo" provar" a" neve" rubra" que" caía" do" céu" e" vinha" da" máquina" de" Seu" Zé." Até" o" Zé" da"
Marcira."Esse,"passados"uns"quinze"minutos"tentando"encher"a"boca"com"o"vinho"ou"o"suco"do"
céu,"baixou"a"cabeça"e"abriu"um"sorrizinho"“poca[coisa”,"de"desprezo.
—"Ora,"mar"esse"véi"é"ignorante"mermo!"Como"nunca"viu"neve"na"vida,"nunca"andou"pelas"
Oropa,"como"eu,"tinha"mermo"era"que"dá"nisso!"Esse"povo"mequetrefe"ele"até"pode"inganar"cum"
essa"neve"de"tolo,"mas"eu"—"e"dando"uma"banana:"—"Taqui"ó!"Vô"muito"é"pagar"os"cinco"mil"pra"
igreja!"—"Nem"bem"acabou"de"dizer"isso,"já"se"preparando"pra"ir"tirar"satisfação"com"Seu"Zé,"
viu" o" Coronel" Juvêncio," o" homem" mais" poderoso" da" cidade," se" aproximar" do" velho" rindo" e"
falando"com"ele."O"Zé"da"Marcira"se"aproximou"também.
—"Mar"o"Sinhô"é"danado"mermo,"Seu"Zé!"—"Coronel"Juvêncio"disse"isso"dando"tapinhas"nas"
costas"do"velho"—"Taqui"o"prometido!"—"e"tirou"um"bolo"de"notas"do"bolso"(devia"ser"uns"três"
mil"contos)"e"entregou"na"mão"do"velho."Depois"olhou"para"o"Zé"da"Marcira,"sorriu"maroto"e"
falou:"
—"Aí"Zé"da"Marcira,"convencido"da"neve"de"Seu"Zé?
Oportunidade" melhor" que" essa" Zé" da" Marcira" não" esperava." EmpertigouVse" todinho," como"
cascavel"se"enrodilhando,"pronta"pra"dar"o"bote,"já"espumando"seu"veneno:
—"Aí"Seu"Zé,"Parabéns"pela"neve."O"senhor"sabe"que"pelas"minhas"andanças"pelas"Oropa"vi"
muita" neve." Inté" brinquei" cum" ela," Niz" buneco" e" tudo" mais..." A" neve" que" eu" cunheço" é" branca,"
branquinha"qui"nem"leite..."—"disse"em"tom"de"desdém,"brincando"com"a"ponta"do"bigode"Nino,"
duro"e"ensebado.
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—"Meu"hiii,"—"atalhou"Seu"Zé"—"se"cai"do"céu,"é"gelado,"cristalino"e"depois"vira"lama"no"chão,"
é" neve!" Num" importa" se" branca" ou" rubra" e" aliás," minha" neve" é" rubra" por" um" bão" mutivo" —"
disse"piscando"o"canto"do"olho"para"o"Coronel"Juvêncio.
—"Diacho"é"isso?"Qui"será"que"esse"véi"andou"aprontano?"—"falou"baixinho"o"Zé"da"Marcira"
para"si"mesmo.
—"Coroné"Juvênço"me"disse"que"aduvidava"deu"cunsiguir%mermo"fazer"nevar"no"Sertão,"inda"
que"fosse"neve"anssim,"de%mintirinha."E"eu"disse"pra"ele"que"fazia"isso,"e"muito"mais!"Dexava"o"
povo"da"praça,"tudim,"todo"mundo,"de"boca"aberta"olhando"pro"céu"uns"deiz"minuto.
—"E"tudo"isso"sem"usar"fogo"de"artiNício!"—"atalhou"o"Coronel,"admirado.
—" E" não" é" que" eu" cunsegui" mermo?" Inté" mais!" Só" ocê," Zé" da" Marcira," reparei" que" Nicou" de"
boca"aberta"pra"cima"uns"quinze"minuto..."—"E"riu"com"gosto,"antes"de"continuar:"
—"E"cum"isso"a"igreja"ganha"dez"mil"conto,"cinco"d’ocê"e"cinco"do"coroné!"Como"o"coroné"é"
home" que" gosta" de" apostar," apostô" que" me" dava" oito" mil" contos" se" eu" Nizesse" nevar" e" inda"
dexasse" o" povo" de" boca" aberta," por" mais" de" deiz" minuto!," incluindo" ocê," Zé" da" Marcira," que"
aduvidava"de"mim.
O"queixo"do"Zé"da"Marcira"caiu"e"Nicou"por"lá"mesmo,"no"chão."
—"Acertei"com"Seu"Zé"treis"mil"pra"ele"e"cinco"mil"pra"igreja,"—"disse"o"Coronel"olhando"com"
aprovação"pra"Seu"Zé"e"puxando"o"Zé"da"Marcira"pra"si,"pelos"ombros:"—"assim"como"ocê"vai"
fazê,"né"cabrão?"Ou"num"vai?"—"apertou"inda"mais"o"abraço,"que"agora"mais"parecia"cobrança"
de" pacto" com" o" chifrudo." Zé" da" Marcira" não" dizia" nada," tanto" amarelo" sorriu" que" roxo" foi"
Nicando.
Nisso,"chamam"do"palanque"o"Seu"Zé,"Coronel"Juvêncio"e"Zé"da"Marcira"para"as"“honras”"das"
doações"à"igreja."O"padre"Nicou"tão"feliz"que"declarou"usar"os"dez"mil"contos"para"melhorar"a"
oNicina"de"marcenaria"e"carpintaria"da"cidade,"obra"da"igreja"sob"direção"de"Seu"Zé.
—"Ah,"véi%disgramado!"—"isso"praguejava"baixinho"o"Zé"da"Marcira"enquanto"deixava"a"festa"
e"corria"pra"casa"a"pretexto"de"uma"terrível"enxaqueca."E"a"molecada"cantando,"só"que"agora"
para"o"Zé"(da"Marcira):
“Tem%cabra%que%eu%num%sei
Que%marvadeza%é%aquela
Na%rua%do%panelero(*)
Na%frente%da%casa%do%covero
Tão%te%isperano%Zé...%“
“Não%hique%de%boca%aberta,%Zé
Em%cidade%que%for%chegando!”
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Pois"é,"muito"mais"coisas"interessantes"aconteceram"nesse"lugar"especial,"o"Suvaco"da"Cobra."
Aliás,"duvido"muito"você"conseguir"imaginar"como"seria"—"de"verdade"—"o"Suvaco,"da"Cobra."
Cinco"mil"contos"não"tenho"não,"mas"idéias"é"o"que"por"enquanto"não"faltam."Valeu,"Seu"Zé"das"
Idéias!
NOTA:
Trilha"sonora:"trechos"de""José""(Siba)"—"Mestre"Ambrósio.
(*)"PareceVme"que""paneleiro""é"gíria"usada"em"alguns"interiores"do"nordeste"brasileiro"para"
designar"pessoas"que"nascem"com"hardware"para"um"sexo"e"software"para"o"outro."Parece"que"
é" assim," só" a" título" de" esclarecimento," vice?" Não" vão" (por" favor)" ver" discriminação" e"
preconceito"onde"não"há.
Publicado"originalmente"no"Recanto"das"Letras"sob"o"Titulo"Neve%no%Suvaco"em"10/05/2009."
Código:"T1585810
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Seu Anturo
EITA"que"inda"nem"eram"oito"da"manhã"quando"as"caçambas"começaram"a"tomar"conta"da"
rua." Eram" três." E" cada" uma" com" três" homens" em" cada" cabine." Logo" depois" veio" uma" Kombi"
branca"e"parou"bem"em"frente"à"casa"de"Seu"Anturo."Do"lado"do"passageiro"saiu"uma"senhora"
baixinha," de" óculos" fundoVdeVgarrafa." Foi" chegando" no" portão" e," já" sabendo" que" não" tinha"
campainha,"começou"a"bater"palmas"chamando"pelo"dono."Bateu"uma,"duas,"três,"quatro"e"mais"
vezes"seguidas."A"essa"altura,"eu"que"observa"tudo"do"meu"portão,"bem"defronte,"aproveitei"a"
movimentação"dos"outros"vizinhos"e"resolvi"me"juntar"a"eles,"caladin,"num"tipo"de"“procissão"
solidária”,"como"diria"mamãe."Sabíamos"quem"era"aquela"senhora."Ela"deu"“Bom"dia”"ao"povo"e"
como"Seu"Anturo"não"aparecia,"falou:"“Seu"Antero,"ô"seu"Antero!"Abra!"O"Senhor"já"sabia"que"
viríamos.”"E"de"Seu"Anturo,"nada.
—"Pois"é,"Seu"João,"—"a"dona"falou"para"um"dos"homens"que"vieram"nas"caçambas"—"acho"
que" vamos" ter" de" arrombar" mesmo." —" E" olhando" para" outro" companheiro:" —" Seu" Zé," pode"
quebrar"o"cadeado!
Nisso,"se"ouve"lá"de"dentro,"bem"detrás"dos"monturos,"uma"vozinha"esganiçada:"“Não,"pero%
amô"de"Deus!"Num"acabe"cum"as"mia"coisinha"não."Peraí,%peraí,"já"vou"abrir"já!”."Era"seu"Anturo."
Na"verdade,"o"nome"dele"era"Antero,"mas"por"causa"das"manias,"Nicou"conhecido"pela"molecada"
como"Anturo,"de"“Antero"Monturo”.
Tá" certo" que" mamãe" já" me" disse" pr’eu" não" Nicar" falando" sobre" o" cheiro" ou" a" aparência" das"
pessoas," pois" isso" é" extremamente" malVeducado." Só" que" nesse" caso" eu" tenho" de" falar" porque"
senão" ninguém" me" acredita." E" no" caso" de" Seu" Anturo" aí" já" é" caso" de" sobrevivência" mesmo."
Onde" ele" estivesse" a" gente" tinha" de" correr" pra" bem" longe," pra" ver" se" conseguia" respirar."
(Mãezinha,"por"favor"não"zangue"comigo"não,"tá?!)."É"que"seu"Anturo"fedia,"mas"fedia"mais"do"
que"o%fole%véi%do%véi%Félix.
Ele"usava"sempre"a"mesma"roupa,"uma"bermuda"véia"imunda,"mas"tão"imunda"que"mamãe"
brincava" dizendo:" “Uma" junta" de" Arqueólogos" não" consegue" chegar" a" uma" conclusão" sobre"
qual"deve"ter"sido"sua"cor"original.”
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E"os"pés,"chatos,"rachados"e"encardidos,"feito"pé"de"carvoeiro."Ele"só"andava"descalço."Certa"
vez,"vendo"um"programa"na"TV"sobre"os"Dragões"de"Comodo,"lembrei"de"Seu"Anturo."É"que"a"
pele" dele" mais" parecia" escama," um" monte" de" cascões" por" baixo" de" tanto" ceroto." Eu" me"
perguntava"se"alguma"vez"aquele"homem"tinha"tomado"um"bãezin"que"fosse"na"vida."Acho"que"
nem"de"chuva!
Bom,"ele"veio"então"abrir"o"portão"pra"“deixar"passar"os"Cavaleiros"do"Apocalipse”,"que"era"
como"ele"chamava"a"mulher"de"óculos"e"os"homens"das"caçambas:"“Ô"gente"marvada!"Dexa%mias%
cosinha%in%paiz!"Qui"mal"é"qui"eu"tô%fazenu%pruceis?"Bando"de"Caifás,"é"isso"qui%oceis"tudo"são!”"
Isso"ele"falava"olhando"pra"multidão,"com"raiva.
A" casa" velha" —" ou" melhor," a" ruína" —" em" que" ele" vivia" não" se" distinguia" dos" montes" de"
entulho" no" quintal." Meu" Deus," contando" ninguém" me" acredita!" Tanto" é" que" os" homens" da"
prefeitura"passaram"o"dia"inteirinho"enchendo"e"esvaziando"caçambas"e"no"Ninal"da"tarde"ainda"
tinha"montões"de"lixo"pra"recolher."Tudo"o"que"se"possa"imaginar"tinha"ali:"ferro"velho,"papel,"
papelão,"móveis,"roupas,"restos"de"comida,"colchões"velhos,"o"que"fosse."Além"dele"nunca"jogar"
nada"fora,"todos"os"dias"ainda"ia"pras"ruas"catar"lixo"e"trazia"tudo"pra"casa."Horrível!"Eu"e"minha"
família"tínhamos"muita"pena"dele.
Quando"os"homens"da"prefeitura"começaram"a"limpar"o"local,"Seu"Anturo"Nicou"desesperado"
e" pedia" por" tudo" o" que" fosse" mais" sagrado" que" lá" deixassem" suas" coisinhas," fruto" de" tanto"
esforço" e" tanto" trabalho" pra" juntar." Foi" triste" a" cena." A" senhora" de" óculos" querendo" que" ele"
entrasse"no"carro"e"fosse"com"ela."Eu"já"estava"vendo"a"hora"de"terem"de"chamar"uns"homens,"
com"camisa"de"força"e"tudo."Foi"quando"ele"cedeu"e"levaram"ele"embora."Coitado"de"Seu"Anturo,"
mas"também"coitada"da"gente"da"Kombi!"Foi"muito"triste.
Antes" do" povo" da" prefeitura" chegar," mamãe" tinha" me" falado:" “Hoje" é" o" DiaVD," meu" Nilho."
Tenho"muita"pena"de"Seu"Antero,"muita"pena"mesmo."Mas"vai"ser"também"um"alívio"para"toda"a"
vizinhança"quando"tirarem"esse"lixão"daí.”"E"olha"que"ao"Ninal"veio"até"um"pessoal"da"Vigilância"
Sanitária"buscar"os"ratões"que"os"homens"da"prefeitura"conseguiram"pegar."Cada"gabiruzão!"Só"
vendo!"Uns"mortos,"outros"ainda"vivos."Mamãe"nem"teve"coragem"de"olhar."Eu"que"contei"pra"
ela"depois."Mais"de"100,"sem"mentira"nenhuma!
Uma"vez"tinha"perguntado"pra"ela"por"que"Seu"Anturo"gostava"de"ajuntar"coisas"e"viver"no"
meio"de"tanto"lixo"assim."E"ela"respondeu:"“Ele"não"tem"família,"meu"Nilho,"vive"muito"sozinho."É"
também"uma"pessoa"que"já"sofreu"muito"na"vida,"já"viveu"na"rua,"passou"muita"fome."Parece"
que"a"esse"comportamento"chamam"Síndrome"de"Diogenes."Para"mim,"é"uma"doença,"Nilho,"é"
uma"doença."Pobre"homem..."De"qualquer"maneira"é"melhor"que"o"levem"para"que"seja"tratado."
Se"o"deixarem"por"aqui,"não"dou"nem"um"ano"pra"este"lugar"estar,"de"novo,"entulhado"de"lixo,"
do"mesmo"jeitinho"que"está"agora.”
O"pessoal"da"prefeitura"levou"vários"dias"pra"limpar"a"casa"e"o"terreno."Hoje"a"fedentina"na"
nossa" rua" diminuiu," os" gatos" estão" mais" magros" e" Seu" Anturo" continua" no" sanatório." Eu" e"
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mamãe,"lá"uma"vez"na"vida"outra"na"morte,"vamos"fazer"uma"visitinha"pra"ele."Agora"ele"anda"
mais"limpinho,"se"bem"que"a"velha"inhaca"ainda"não"saiu"dele"não."E"a"mania"de"juntar"coisas"
ele" também" não" perdeu:" pedras," folhas" secas," embalagens" de" coisas" que" levamos" nas" visitas,"
tudo"por"lá."Eita,"Seu"Anturo!
NOTA:
O"travaVlíngua"foi"um"amigo"que"me"ensinou:"
“Tanto%fede%o%velho%Félix
Como%o%fole%velho%dele%fede!”
Tem" de" falar" pelo" menos" 5" vezes" seguidas," bem" rapidinho." Outra" versão" é" tentar" fazer" o"
mesmo,"só"que"com"a"boca"cheia"de"farinha"(seca)"ou"algo"parecido."Experimente"e"depois"me"
conte." Eu" não" consegui." Esse" mesmo" amigo" do" travaVlíngua" contouVme," certa" vez" que," com"
medo"de"acabar"doido"por"excesso"de"método"e"organização,"passeou"os"olhos"pelo"quarto"que"
acabara" de" arrumar," impecável," procurando" desesperadamente" por" um" pouco" que" fosse" de"
desordem." Sem" nada" encontrar," desarrumou" (só" um" pouquinho)" a" cama" e" disse:" “Agora" sim,"
parece"quarto"de"gente"normal.”"Ele"havia"descoberto"que"perfeccionismo"exagerado"também"
pode"enlouquecer".
“Tá%todo%mundo%louco,%ôba!
Tá%todo%mundo%louco,%ôba!”
É"isso"aí.
Publicado"originalmente"no"Recanto"das"Letras"em"20/04/2009."Código:"T1549015
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Lindanaura
“TERIAM" mesmo" meus" pais" escolhido" a" dedo" esse" nome?”" —" perguntouVme," certa" vez," a"
doce"Lindanaura"—"“Não,"pois"minha"avó"se"chamava"Naura."Será?”
Diz" a" lenda" que" a" velha" parteira" caiu" durinha" e" virada" de" pernas" para" cima," morta," logo"
depois"de"ajudar"Lindanaura"a"nascer."Dizem"ter"sido"de"susto"que"a"velha"morreu."Eu"não"sei,"
não"vi."Só"sei"que"teve"um"infarto"fulminante."Esta"parte"da"história"contam"os"que"acudiram.
Lindanaura" ouvira" por" muito" tempo" que" nascera" num" dos" dias" em" que" a" beleza" estava" de"
férias."Os"paisVcoruja,"literalmente,"aceitaramVna"e"amaramVna"do"jeitinho"que"veio."Não"dizem"
que"“quem"ama"o"feio"bonito"lhe"parece?”"Isso"mesmo.
Criatura"interessante"essa"minha"amiga"Lindanaura..."Sua"pureza,"bondade"e"inocência"eram"
exponencialmente"maior"do"que"a"medida"de"feiúra"que"lhe"atribuíam."Seus"olhos,"arriscoVme"
dizer,"só"eram"capazes"de"ver"o"que"era"belo"e"bom.
E"assim"Lindanaura"cresceu."Por"muito"tempo"ignorou"completamente"a"feiúra"que"lhe"viam"
na"cara."Achava"estranha"a"maneira"como"as"pessoas"reagiam"à"sua"pessoa,"mas"também"era"só"
isso."Achava"tudo"engraçado,"interessante.
Isso,"porém,"até"aquele"dia"fatídico"—"ou"o"dia"da"revelação,"como"ela"a"ele"se"refere.—"Por"
ser"a"adolescência"uma"fase"de"muitas,"sucessivas"e"rápidas"transições,"não"é"de"se"estranhar"
que," nesta" época" da" vida," aconteça" de" ‘naturalmente" belos’" tornaremVse" ‘monstrengos’" e"
‘monstrengos’"tornaremVse"‘belas"borboletas’"ou"coisas"do"tipo,"nem"que"seja"só"temporário.
Fato" é" que," durante" o" crescimento" do" corpo" é" perfeitamente" natural" haver"
desproporcionalidade,"falta"de"simetria"aqui"e"acolá."No"caso"de"Lindanaura,"a"adolescência"foiV
lhe"muito,"muito"mais"cruel"do"que"a"infância,"acentuandoVlhe"ao"máximo"o"feio"do"feio"rótulo"
que"lhe"atribuíam.
Um"dia,"a"caminho"da"escola"—"o"dia"da"revelação"—,"lá"se"ia"Lindanaura,"no"teor"de"seus"11"
anos,"contente"e"distraída,"e"cantando"—"como"sempre"fazia."Deste"dia,"lembraVse"bem,"pois"ia"
cantarolando"uma"de"suas"canções"preferidas,"na"época:"
“Lindonéia%desaparecida
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Nas%paradas%de%sucesso”%(1)
Ia"descendo"uma"rua"estreita"e"longa."Sua"escola"Nicava"ao"Ninal."A"poucos"metros"da"entrada"
para" o" prédio" da" escola" havia" uma" pracinha," em" frente" a" uma" igreja." Tanto" a" escola" quanto" a"
pracinha" Nicavam" em" paralelo" com" a" rua" que" agora" descia," interligados" a" essa" por" pequenas"
ruelas.
Numa"das"últimas,"uma"das"ruelas"que"dava"para"a"pracinha,"Lindanaura"avistou"um"grupo"
de"meninos,"todos"aparentando"serem"mais"velhos"do"que"ela,"rapazotes"de"14,"15"ou"16"anos,"
talvez."Continuou"seu"caminho.
Porém,"ao"passar"pelo"grupo,"um"dos"garotos"separouVse"dos"demais"—"todos"riam"e"falavam"
alto"—"interpelou"o"caminho"da"menina"e"começou"a"recitarVlhe"um"poema"ou"algo"do"tipo."
Lindanaura," que" tudo" sempre" engraçado" e" interessante" achava," ouvia" com" atenção,"
encantada."Ao"Ninal,"o"garoto"acrescentou:"“Se"bem"que"nessa"tua"escola”"—"Lindonaura"usava"
uniforme"—"“tem"muita"menina"bonita."Mas"uma"coisa"eu"tenho"de"te"dizer:“"—"e"aumentando"
a" voz:" —" “Mas" tu" é" feia" pra" diabo," hein?!”" —" e" voltouVse" para" o" grupo," dando" sonoras"
gargalhadas."O"grupo"inteiro"explodiu"em"gargalhadas"junto"a"quem,"ao"que"tudo"indicava,"era"o"
palhaçoVmor.
Lindanaura" continuou" seu" caminho," meio" trôpega," não" sabe" mais" ao" certo." Só" é" capaz" de"
lembrarVse"de"uma"sensação"no"estômago,"inconfundível,"uma"que"lhe"acompanharia"por"muito"
tempo" como" parte" inseparável" do" corpo," como" se" seu" ser," todo," fosse" só" aquela" região,"
encolhendoVse,"diminuindo,"retorcendoVse"numa"tentativa"frustrada"de"desaparecer."Dias"atrás,"
folheando"uma"enciclopédia,"dera"com"uma"gravura"de"Michelangelo"retratando"o"que"seria"o"
inferno."Lembrou"da"Nigura"que"atribuía"ao"diabo."Lembrou"do"que"há"pouco"lhe"cuspira"na"cara"
o"menino:"“Tu"é"feia"pra"diabo!”.
Pela" primeira" vez" via" a" reação" ‘estranha’" das" pessoas" de" uma" outra" maneira." Lágrimas"
irreprimíveis" escorriam" de" sua" face" numa" força" e" velocidade" que" até" então" lhe" eram"
desconhecidas." Nunca," nunca" antes" havia" experimentado" aquele" sentimento," a" maldade"
humana" em" ação," tão" gratuita," ainda" mais" quando" partia" de" tão" inesperado" ‘front’..." Nunca"
poderia"imaginar,"até"aquele"dia,"que"alguém"quisesse"de"propósito"lhe"fazer"mal.
Naquele"dia,"pela"primeira"vez,"interrompeu"seu"caminho"para"a"escola"e"voltou"para"casa."
Por"um"outro"caminho,"claro."Em"casa,"no"aconchego"de"seu"quarto,"chorou"muito,"chorou"tudo"
o"que"tinha"de"chorar"para"digerir"esse"episódio,"quem"sabe"esquecêVlo,"enterráVlo."Seus"pais,"
ninguém"mais"antes"de"mim,"jamais"souberam"dessa"‘revelação’.
Nem" por" isso" passou" Lindanaura" a" odiar" as" pessoas," a" acháVlas" menos" interessantes" ou"
engraçadas."Com"o"tempo,"aprendeu"a"sorrir"desse"episódio,"embora"só"agora"pudesse"falar"a"
respeito"dele.
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Mais"tarde,"riu"também"de"uma"vez"em"que"foi"a"uma"festinha"de"faculdade,"acompanhando"
um" amigo." Ao" vêVlo" chegando" com" ela," alguns" ‘colegas’" começaram" a" cantar" uma" música" do"
Jorge"Ben"Jor:
“Roberto,%corta%essa
Pois%lugar%de%dragão
É%na%caverna!”%(2)
E" para" lembraremVna" de" sua" longa" solterice" —" do" que" muitos" tentavam" convencêVla" ser"
conseqüência" única" de" sua" ‘feiúra’," algo" no" que" ela" nunca" de" verdade" creu" —," cantavamVlhe"
Roberto"e"Erasmo:
“Sozinha%no%silêncio%do%seu%quarto
Procura%a%espada%do%seu%salvador...”
(...)
“Você%precisa%de%um%homem%pra%chamar%de%seu
Mesmo%que%esse%homem%seja%eu!”%(3)
Lindanaura," não" digo" que" não" sofresse," mas" aprendeu" a" rir," que" era" o" melhor" remédio."
Levava" tudo" na" esportiva," com" muito" bom" humor." Às" vezes" até" cantava" em" resposta" às"
provocações:"
“É%que%Narciso%acha%feio%o%que%não%é%espelho...”"(5)
Colegas" aconselhavamVna" a" dar" uma" ajudinha" na" ‘natureza’," modiNicando" aqui" e" ali." ANinal,"
como" gostava" de" dizer" uma" das" meninas" da" faculdade," uma" que" nas" horas" vagas" trabalhava"
numa" clínica" de" cirurgia" plástica:" “Ora," minha" Nilha," não" existe" gente" feia," existe" gente" pobre,"
isso"sim!”"Lindanaura"sorria"ao"pensar"nas"reais"chances"de"sucesso"em"casos"de"transplante"
de"cérebro.
Com"o"tempo,"percebera"que"mesmo"tendo"nascido"assim"feia,"como"boa"parte"do"mundo"a"
via,"conseguia"viver"muito"bem."Ou"seja,"beleza"não"era"algo"de"fato"fundamental,"como"alguns"
poetas"do"passado"cantaram"e"divulgaram.
Beleza"não"se"lhe"mostrou"necessária"para"uma"vida"plena."Algumas"pessoas,"parece,"estarão"
sempre"insatisfeitas"com"os"outros"e"consigo"mesmas:"“Fulano"é"muito"gordo"ou"muito"magro,"
genial" ou" patético," inteligente" ou" pangaré," muito" alto" ou" muito" baixo," um" sucesso" ou" um"
fracasso."
“Um"dos"segredos”"—"disseVme"ela"—"“é"ser"paciente"com"os"menos"evoluídos,"os"que"não"
conseguem" ver" um" palmo" adiante" do" próprio" nariz," mesmo" quando" alguém" lhes" mostra" a"
direção."Isso,"quando"se"consegue"fazer"com"que"desviem"os"olhos"do"próprio"umbigo.”
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O" Belo" e" o" Feio" parece" que" estão" mesmo" nos" olhos" de" quem" vê." O" discernimento" entre" os"
dois"é"mais"fácil"para"quem"consegue"ver"com"o"coração.
“O%essencial%é%invisível%aos%olhos”%(4)."
Isso," conNirmou" meu" amigo" cientista," o" inglês," em" 1851," ao" comunicar" ao" mundo" suas"
descobertas"sobre"comportamentos"de"linhas"de"força"em"campos"magnéticos.
Fiquei" pensando" também" como" seria" viver" na" cidade" descrita" por" Saramago" em" ‘Ensaio"
Sobre"a"Cegueira’."No"caso"de"estarmos"todos"cegos,"o"que"muitos"entendem"por"‘belo’"e"‘feio’"
faria" ainda" alguma" diferença?" Vai" ver" estejamos," de" fato," todos" cegos." Cegos," porém" com" a"
ilusão"da"vista."Quem"sabe,"não"é?
REFERÊNCIAS:
1" –" Trecho" de" "Lindonéia"," Caetano" Veloso" e" Gilberto" Gil," na" interpretação" maravilhosa" de"
Nara"Leão.
2"–"Trecho"de""Roberto,"corta"essa","de"Jorge"Ben"Jor.
3"–"Trecho"de""Mesmo"que"seja"eu","Roberto"Carlos"e"Erasmo"Carlos."
4"–"Antoine"de"SaintVExupéry,"O"Pequeno"Príncipe.
5"–"Trecho"de""Sampa","Caetano"Veloso.
Publicado" originalmente" no" Recanto" das" Letras" sob" o" Titulo" O% Belo% e% O% Feio% No% Avesso% do%
Espelho"em"11/06/2009."Código:"T1643206
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Dagoberto
SÃO" da" fazenda" as" primeiras" lembranças" que" tenho." Acho" que" foi" lá" que" nasci." Éramos"
muitos"e"de"várias"procedências."Minha"mãe"e"meu"pai"também"perambulavam"por"lá,"mas"não"
havia"fortes"laços"entre"nós,"algo"que"nos"unisse"além"da"luta"pela"vida."Era"cada"um"por"si"e"os"
donos"da"fazenda"por"todos.
A" vida" por" lá" até" que" não" era" má." Os" donos" eram" bons" para" conosco." Nos" acolhiam."
DeixavamVnos" Nicar," davamVnos" abrigo" e" comida," tudo" isso" em" troca" de" pequenos" trabalhos."
Roedores"e"outros"pequenos"animais"eram"para"os"fazendeiros"uma"peste"e"nós"os"ajudávamos"
a" espantáVlos," além" de" vigiar" as" vacas," pois" no" curral," junto" a" elas," era" onde" dormíamos." Ah,"
aquele"cheiro"de"esterco"fresco"nunca"me"saiu"da"cabeça..."Gosto"de"cheiros"de"fazenda.
Ainda"pequeno"apareceu"uma"família"para"me"adotar."Os"fazendeiros"não"se"opuseram."Até"
mesmo" porque" éramos" numerosos" e," por" mais" que" fossem" bons," éramos" também" muito"
custosos"para"eles."Nos"acolhiam"porque"eram"gente"de"bom"coração.
Se"bem"que"por"aqui,"outros"iguais"a"nós,"que"nascem"sem"um"lar,"não"perambulam"muito"
tempo"pelas"ruas"sem"eira"nem"beira."Se"não"houvéssemos"encontrado"guarida"nos"celeiros"e"
currais" desta" fazenda," por" certo" estaríamos" em" algum" abrigo" desses" espalhados" pela" cidade."
Ouvi"dizer"que"a"vida"nos"abrigos"era"muito"mais"triste"do"que"a"que"levávamos"na"fazenda.
Bem,"isso"ouvi"da"família"que"me"adotou."Estava"feliz"com"a"chance"de"um"novo"lar,"porém"
minha" alegria" durou" pouco." Os" Nilhos" naturais," pequenos" todavia" malvados," tornaram" minha"
vida" um" inferno." Usavam" das" brincadeiras" para" judiar" de" mim." Vivia" tão" assustado" que" só" a"
proximidade"dos"pequenos"faziaVme"urinar"as"próprias"pernas."RetraíVme"cada"vez"mais.
Pouco"tempo"depois"a"família"arrependeuVse"e"devolveuVme"à"fazenda."Essa"rejeição"fezVme"
amargo"e"arisco."Seus"resquícios"marcaram"minha"alma"para"sempre"e"inda"hoje"dão"o"tom"do"
meu"jeito"de"ser."Vai"ver"é"por"isso"que"sintoVme"como"pisando"em"ovos"quando"crianças"estão"
por"perto.
De"volta"à"fazenda"—"ainda"bem"que"os"donos"me"aceitaram"—"tratei"de"readaptarVme."Não"
foi" tão" diNícil." A" vida" por" lá" era" dura," mas" eu" era" feliz." Não" passava" bem," mas" também" não"
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passava"mal."Era"livre,"podia"correr"solto"pela"campina"sempre"que"me"desse"vontade."E"não"há"
maior"bem"do"que"a"liberdade."SentiaVme"aceito"pelos"fazendeiros"e"feliz"entre"meus"iguais.
Uma" bela" tarde" Nicamos" muito" ouriçados" ao" ouvir" rumores" de" uma" conversa" entre" os"
fazendeiros" e" um" homem," um" tal" que" sempre" os" visitava." Falaram" em" “vontade" de" adotar”."
Combinaram" com" os" fazendeiros" voltar" no" dia" seguinte" para" dar" uma" olhada" na" gente." A"
mulher"do"fazendeiro"parecia"estar"feliz."O"homem"era"amigo"deles"e"de"sua"aura"emanavam"
coisas" boas." No" entanto," a" princípio," mantive" a" desconNiança." "Gato" escaldado" tem" medo" de"
água"fria."
No" dia" seguinte" não" apareceu" ninguém." Meus" pares" pareciam" excitados," ansiosos." Eu"
esforçavaVme"para"“não"estar"nem"aí”."Os"mais"velhos,"esses"eram"indiferentes"pois"sabiam"que"
o"interesse"sempre"se"voltava"para"os"mais"jovenzinhos.
No" Ninal" da" semana," quando" não" mais" esperávamos," o" casal" apareceu." Eu" os" observava" de"
longe." Ficaram" por" ali," fazendo" gracinhas," tentando" fazer" contato." Ouvi" a" esposa" do" homem"
dizer"que"era"só"uma"visita"e"que"éramos"todos"“muito"bonitinhos”."Conversaram"muito"com"os"
fazendeiros," andaram" por" toda" a" fazenda," visitaram" o" celeiro" e" o" curral," conversaram" com" as"
vacas,"NizeramVlhes"carinho...
Da"esposa"do"homem"emanava"também"um"sentimento"bom,"o"mesmo"tipo"de"bondade"que"
vinha"da"mulher"do"fazendeiro."Por"isso,"na"hora"da"distribuição"da"comida,"que"a"mulher"do"
fazendeiro"fazia"ao"Ninal"de"cada"dia,"senti"diminuir"meu"receio"e"aproximeiVme"da"estranha.
Nossos"olhares"se"cruzaram."A"mulher"tinha"uns"olhos"doces,"através"dos"quais"se"podia"ver."
E" no" brilho" negro" de" suas" pupilas" espelheiVme." Seria" possível" que" nos" entendêssemos," que"
buscássemos" as" mesmas" coisas?" Na" escuridão" do" fundo" daquele" olhar" vira" eu" muitas"
possibilidades.
Ela" aproximouVse," tentou" tocarVme." Não" me" esquivei." PerguntouVme:" “Queres" vir" com" a"
gente?”"Encabulado,"assenti"com"a"cabeça."Ouvi"a"mulher"do"fazendeiro"dizendo"que"a"adoção"
viria" a" calhar," já" que" o" casal" não" tinha" Nilhos." Isso" encheuVme" ainda" mais" de" esperança." No"
mesmo"dia"levaramVme"com"eles"para"sua"casa.
As" primeiras" semanas" não" foram" fáceis," como" o" são" períodos" de" adaptação;" embora" a"
energia" da" casa" fosse" muito" boa" e" todos" me" recebessem" com" muito" carinho." Além" do" casal,"
havia"também"os"pais"do"homem."Ouvi"a"mulher"comentando"que"temia"a"reação"do"sogro."Mas"
tendo"ele"também"me"recebido"muito"bem,"o"clima"desanuviouVse,"tornandoVse"mais"uma"vez"
puro"e"límpido.
O" tempo" foi" passando," laços" se" criando" e" apertando." A" família" me" respeita." AmamVme" e"
queremVme"do"jeito"que"sou.
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Não"sei"exatamente"o"dia"do"meu"aniversário."Sei"que"nasci"num"dia"qualquer"num"mês"de"
agosto." Mas" isso" não" me" importa." Conto" meus" anos" a" partir" do" dia" em" que" essa" família" me"
adotou,"7"de"novembro"de"um"ano"iluminado.
Conservo"meu"sentimento"de"liberdade,"podendo"ir"e"vir"como"e"quando"bem"entender."Não"
dou"trabalho."Se"bem"que"no"início"de"nosso"relacionamento"—"numa"reação"natural"de"quem"
já"sofreu"muitas"rejeições"na"vida"—"tentei"mostrarVlhes"logo"o"que"tinha"de"pior,"uma"forma"de"
testar"se"me"queriam"mesmo,"exatamente"do"jeito"que"eu"vinha.
Para" minha" surpresa," foram" muito" pacientes" e" compreensivos." DeramVme" tempo" para" que"
em" minha" alminha" ferida" brotasse" a" conNiança" em" seu" amor" por" mim." Por" vezes" até" me"
agradeceram"por"eu"os"ter"escolhido"como"família."Fiquei"comovido.
Com"o"tempo"e"a"segurança,"não"houve"mais"em"mim"alimento"para"o"mal,"e"o"bem"Nloriu."O"
amor" que" me" dão," recebo" alegremente" e" retribuo" com" prazer." Sou" parte" da" família." Todos"
gostam"de"mim"e"muitos"me"elogiam."Dizem"que"demonstro"saber"muito"bem"o"que"quero,"que"
sou"independente"e"esperto"como"nenhum"outro.
Quando"me"meto"em"confusão,"desde"que"não"tenha"sido"eu"o"culpado,"há"quem"me"defenda."
O"sogro"—"que"um"dia"temeram"vir"a"não"gostar"de"mim"—"hoje"é"o"primeiro"a"se"levantar"para"
me"defender"quando"os"gatos"da"vizinhança,"maiores"do"que"eu,"se%metem%a%besta"e"vêem"aqui"
me"bater."Sim,"sou"um"gato."Mas"isso"não"desvirtua"nem"diminui"a"minha"história."Sou"um"gato"
amado,"sortudo"e"feliz.
Publicado" originalmente" no" Recanto" das" Letras" sob" o" Titulo" Uma% Família% Para% Mim" em"
02/06/2009."Código:"T1628086
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A Mulher da Rua do Cemitério
TODOS" os" dias" Nicava" ela" ali" observando." Sempre" às" quartasVfeiras," por" vezes" também"
quintas" e" sextas," quando" a" freqüência" de" passagens" do" normal" pouco" fugia." Para" cada"
despedida"que"ela,"de"sua"janela"via,"perguntavaVse"sempre:"“Dessa"vez"quem"deverá?”
A"mulher"que"morava"na"rua"do"cemitério"vivia"ali"de"pouco,"não"conhecia"ainda"o"povo."Dos"
enterros" semanais," que" de" sua" janela" privilegiada" se" dispunha" a" acompanhar," alguns" eram"
muito"visitados;"outros"—"a"maioria"—"além"de"uns"gatos"pingados,"só"o"padre,"o"sacristão"e"o"
que"devia"ser"da"pessoa,"a"família."
O"que"se"leva"desta"vida?"—"punhaVse"ela"a"pensar"—"Nem"mesmo"a"lápide"que"o"túmulo"Nica"
a"marcar."Dizer"que"da"vida"nada"se"leva"seria"também"arrogante,"pois"ninguém"sabe"ao"certo"o"
que" de" fato" acontece" a" todos" os" passantes." Talvez" nem" os" próprios!" Como" alguns" dizem"
acreditar:"“Quem"para"o"outro"lado"já"foi,"jamais"voltou"para"algo"contar”."Se"bem"que"há"quem"
creia"que"volte"sim,"mas"aí"é"questão"de"fé"e"interpretação,"coisa"que"aqui"não"cabe"discussão.
A" mulher" que" vivia" na" rua" do" cemitério" Nicava" por" ali," sempre," contemplando." Ao" lhe"
perguntarem"se"seus"vizinhos"temia,"num"estalar"de"dedos"respondia:"“Qual"nada!"Lugar"mais"
tranqüilo"no"mundo"não"há..."Antes"temo"os"vivos"do"que"os"mortos"que"ali"logram"descansar.”"E"
bem"no"meio"desta"fala"ela"se"ouviu"calar."Isso"para"deixar"os"sinos"novo"enterro"anunciar.
—" Escute!" Quem" será" dessa" vez?" Ao" mesmo" tempo" que" isso" me" pergunto," ponhoVme" a"
meditar:"E"da"minha"vez,"o"que"será"quando"chegar?
Melhor"do"que"passar"os"dias"pensando"na"morte"é"viver"como"se"isso"fosse"parte"da"sorte,"
algo"natural;"de"todos"os"males"o"inevitável,"coisa"que"só"Deus"pode"mudar."E"a"cada"enterro"
anunciado"sentia"ela"em"suas"veias"a"força"avassaladora"da"vida"pulsando,"vida"que"só"conhece"
um"compasso"que"é"seguir"continuando.
E"a"vizinha"do"cemitério"vivia"de"suas"Nlores"bem"cuidando,"o"desapego"das"pétalas"diaVaVdia"
observando,"quando"o"vento"da"hora"marcava"o"Ninal."
Publicado"originalmente"no"Recanto"das"Letras"em"07/08/2009."Código:"T1740982
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Tio Nezinho
DIZ" o" velho" bom" senso" que" não" se" deve" cair" na" tentação" de" agir" com" a" cabeça" quente." Até"
aqui" minha" experiência" só" tem" mostrado" que" esse" velho," esse" tal" de" Bom" Senso," tem" mesmo"
razão." Ao" longo" dos" anos" desenvolvi" inúmeras" estratégias" para" aprender" a" controlar" certos"
impulsos,"métodos"que"me"ajudam,"digamos"assim,"a"‘passar"a"raiva’."Além"da"bem"conhecida"
dica" do" Roberto:" “Conte% ao% menos% até% três,% se% precisar% conte% outra% vez...”" (1)," segui" por" muito"
tempo" também" o" conselho" do" Chico" e" passei" a" cantar" “Vai% passar% nessa% avenida% um% samba%
popular...”
Como"certos"remédios"um"dia"deixam"de"fazer"efeito,"essas"estratégias"passaram"a"funcionar"
para" mim" para" casos" só" até" o" nível" laranja." Para" casos" extremos," de" nível" vermelho," tive" de"
buscar"novas"soluções."Daí"cheguei"ao"método"do"Tio"Nezinho."Tio"na"verdade"que"não"é"meu,"e"
sim"de"uma"amiga,"quem"aliás"me"contou"essa"história."E"naturalmente"também"não"se"chama"
Nezinho,"nome"aqui"usado"só"para"que"eu"pudesse"contar"o"milagre"sem"revelar"o"santo.
Tio" Nezinho" é" um" homem" do" tipo" ‘mignon’:" baixinho," magrinho," mansinho." Falar" sobre" o"
corpo" alheio" não" é" de" bom" tom," mas" só" para" que" você" tenha" uma" idéia" melhor" do" seu" tipo"
Nísico,"que"é"importante"para"a"história,"Tio"Nezinho"é"meio"careca"e"dono"de"uma"‘barriguinha’"
destacada" bem" no" meio" de" sua" silhueta" 'light'." É" um" homem" muito" amável," dono" de" uma"
paciência" de" Jó" —" E" não" podia" ser" diferente," para" ser" casado" há" mais" de" 40" anos" com" uma"
mulher"que,"segundo"minha"amiga,"é"exatamente"o"seu"oposto.
Minha" amiga" a" descreveu" como" um" tipo" que" reclama" de" tudo," tudo" o" que" você" possa"
imaginar." Nada" para" ela" está" bom" —" Ainda" que" tivesse" uma" mansão" em" Beverly" Hills"
reclamaria"da"vizinhança,"e"tendo"uma"Ferrari"implicaria"com"a"cor.
Ao" longo" de" todo" esse" tempo" de" convivência" há" de" se" esperar" que" Tio" Nezinho" tenha"
desenvolvido" um" ‘saco’" muito" maior" do" que" o" de" Papai" Noel." Desculpe" o" uso" do" termo" chulo,"
mas"não"conheço"palavra"melhor"para"manterVme"Niel"à"narração"da"minha"amiga.
E" foi" justamente" num" dos" dias" ‘azedos’" em" que" se" achava" sua" Diva," que" Tio" Nezinho"
descobriu"o"método"que"hoje"aplico"com"total"eNicácia"para"me"ajudar"a"esfriar"a"cabeça."Ele,"
sempre"muito"educado"e"polido,"em"seu"papel"coadjuvante"acabou"por"protagonizar"uma"das"
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cenas"que"entraram"para"os"anais"de"sua"família"e"lhe"rendeu"um"lugar"privilegiado"em"minha"
lista"de"pessoas"interessantes.
No" dia" dessa" zanga," Tio" Nezinho" vestia" só" uma" bermuda" que" lhe" quedava" à" altura" dos"
quadris,"formando"um"gancho"enorme"—"à"moda"Hip%Hop"—"e"que"lhe"deixava"à"mostra"o"início"
das" nádegas," região" da" pélvis" —" em" algumas" regiões" do" Brasil" conhecida" como" ‘cofrinho’." No"
auge" de" seu" descontrole," Tio" Nezinho" segurava" o" gancho" da" calça" como" que" procurando" por"
coisas"que"teoricamente"deveriam"estar"ali"e"tinha"os"quadris"inclinados"para"a"frente,"o"que"
lhe"aumentava"ainda"mais"o"efeito"de"‘bunda"batida"para"dentro’"e"a"protuberância"da"barriga,"
enquanto"gritava"a"plenos"pulmões:
—"EU%NÃO%TENHO%MAIS%CULHÃÃÃOOO!
Minha"amiga"conta"que"além"do"espanto"e"das"gargalhadas"inevitáveis"que"se"seguiram"por"
parte" dos" presentes" à" cena" —" exceto" a" esposa," que" quase" caiu" de" costas" com" as" pernas" para"
cima" —," não" se" pôde" dizer" ao" certo" se" aquilo" foi" um" desabafo," uma" metáfora" ou" uma"
desesperada" constatação." Outro" dia" eu" li" no" jornal" local:" pesquisadores" ingleses" (2)"
descobriram" que" falar" palavrões" é" um" fenômeno" lingüístico" mundial," pois" além" de" aliviar" a"
alma" provoca" de" fato" reações" corporais" —" acelera" batimentos" cardíacos" —," o" que" renova" de"
certo"modo"as"energias."Lendo"esse"artigo"lembrei"de"um"outro"do"colega"José"Cláudio"(5)"—"
Seria"isso"de"fato"Ciência?"Bom,"deixa"para"depois"essa"questão.
Certa"vez"estando"eu"à"beira"de"perder"o"controle"recorri"ao"grito"salvador"do"Tio"Nezinho"e"
qual"não"foi"minha"surpresa:"de"imediato"percebi"seu"poder"libertador."Calmante"melhor"para"
mim,"por"enquanto,"não"há!"Funciona"tanto"quando"grito,"quanto"quando"escrevo"—"é"que"às"
vezes"não"é"de"bom"tom"gritar"a"plenos"pulmões"essa"frase"‘curadora’."Confesso"que"já"cheguei"a"
encher"uma"página"do"meu"diário"com"essa"frase"milagrosa"até"me"acalmar,"o"que"me"poupou"
muitos"aborrecimentos"e"transtornos.
Meu" marido" ao" me" ouvir" pronunciáVla" já" entende" —" como" no" desenho" da" Pantera" CorVdeV
Rosa" —" que" é" “hora" de" sair" pela" direita" ou" pela" esquerda”," e" me" deixar" só" (que" em" poucos"
minutos"a"raiva"passa)."Mesmo"jamais"tendo"possuído"os"‘elementos’"de"que"tratam"essa"frase"
maravilhosa," o" efeito" que" ela" me" causa" é" impressionante!" Tem" gente" que" consegue" o" mesmo"
efeito"com"meditação."Seja"como"for,"cada"um"tem"que"encontrar"seu"próprio"método"para"não"
perder"a"cabeça."E"não"é"que"os"pesquisadores"da"Ciência"da"Felicidade"dizem"que"aprender"a"
manter"a"calma"é"um"dos"caminhos"para"uma"vida"feliz?"Sério,"já"encontrei"várias"evidências"
disso"em"vários"estudos"sobre"o"tema"(3).
Tio"Nezinho,"muito"grata"por"essa"estratégia"de"respirar"três"vezes"no"‘saco’,"como"fez"uma"
das"personagens"da"colega"Suzana"Barbi"(4),"literalmente,"mesmo"que"seja"só"na"imaginação."
Assim"Nica"muito"mais"fácil"tentar"manter"o"controle.
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VARIAÇÕES"DA"FRASE"MÁGICA"OU"MANTRA:
Mandar"ir"para"“Tonga%da%mironga%do%cabuletê”"(Toquinho"e"Vinícius"de"Morais)
Mandar"ir%pra%caixa%a%prego%–"Nem"adianta"perguntar"que"eu"não"sei"o"que"é"isso."Só"sei"que"
minha"tia"usava"muito"essa"expressão.
Merreca!
Putzgrila!
(1)"–"Trecho"de""Sua"Estupidez"","Roberto"Carlos"e"Erasmo"Carlos.
(2)"–"Universidade"Keele,"estudo"publicado"na"revista"Neuro"Report.
(3)"–"Wolff"Horbach,"77"Wege"zum"Glück"(77"Caminhos"Para"a"Felicidade),"Gräfe"und"Unzer"
(GU)"Verlag,"2008.
(4)"–"Leia"As%Estações%de%Silvinha,"crônica"de"Suzana"Barbi,"Recanto"das"Letras.
(5)"V"Leia"É%Ciencia?"texto"de"José"Cláudio"Adão,"Recanto"das"Letras.
Publicado" originalmente" no" Recanto" das" Letras" sob" o" Titulo" O% Método% do% Tio% Nezinho" em"
05/08/2009."Código:"T1738275
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Ana Tanque de Guerra
TANQUE"de"Guerra,"esse"foi"o"apelido"que"Ana"recebeu"de"um"exVcolega"de"trabalho."Um"dia,"
durante"uma"discussão,"ele"a"acusou"de"ser"“uma"malVamada,"umazinha"que"não"se"abria"nem"
entregava"o"coração"a"ninguém”.
—"E"ele"me"disse,"exasperado:"—"contouVme"Ana"—"“Tu"é"um..."um..."um"tanque"de"guerra!"
Um"Brucutu!"Isso"é"o"que"tu"é!”."“Sabe"que"é"mesmo?"Nunca"havia"parado"pra"pensar"nisso...”,"foi"
o"que"eu"respondi"a"ele"Ningindo"reNletir."Porém,"sem"darVlhe"chance"de"contraVataque,"antes"de"
encerrar" a" discussão" e" deixar" a" sala" emendei:" “Então" cuidado" comigo," bichão." Se" não" sair" do"
meu"caminho,"eu"passo"é"por"cima!”
E"passava"mesmo,"pois"bravura"era"o"que"não"faltava"àquela"criatura."Ninguém"que"viesse"se%
meter%a%besta"com"ela"não!"Desde"pequena"aprendera"a"defender"seus"pontos"de"vista,"a"correr"
atrás" do" que" queria" e" achava" certo." Nunca," até" hoje," havia" se" deixado" levar" por" qualquer"
conversa"tola.
Aprendeu" a" ler" sozinha" aos" quatro" anos" de" idade." A" mãe" tomava" as" lições" de" casa" da" irmã"
mais" velha," com" 6" anos" na" época," e" que" só" conseguiu" mesmo" ser" alfabetizada" aos" 7." Ana"
observava"as"duas"e"os"segredos"das"letrinhas"foram"se"desvendando"para"ela"devagar.
Livros" e" hábito" de" leitura" eram" coisas" inexistentes" em" sua" casa." Porém," Ana," dona" de" uma"
curiosidade"monstruosa,"arrumava"aqui"e"ali,"na"vizinhança,"coisas"interessantes"para"ler."Aos"
treze,"já"havia"devorado"livros"que"certos"universitários"chiavam"por"terem"de"ler.
Isso"até"que"lhe"rendeu"muito,"pois"vários"estudantes"meia[pataca"recorriam"a"ela"para"que"
lhes" escrevesse" resenhas" ou" preparasse" trabalhos" de" classe." Ana" possuía" uma" vasta" e" Niel"
clientela."Graças"a"esses"bicos,"adquiriu"vários"conhecimentos"e"ganhou"dinheiro.
Os"clientes"(preguiçosos),"por"sua"vez,"recebiam"boas"notas"pelos"trabalhos"que"‘escreviam’."
E"assim,"aos"dezesseis,"Ana"já"havia"passado"por"vários"cursos"superiores,"em"diversas"áreas,"
sem"nunca"ter"posto"um"pé"nas"instituições"de"sua"cidade.
Fora"o"fato"de"estar"adiantada"na"escola"—"concluiu"o"ensino"médio"aos"dezesseis"e"só"não"
terminou"antes"porque"o"sistema"freia"os"mais"adiantados"—,"Ana"levava"uma"vida"normal.
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O"nível"dos"estudantes"que"a"procuravam"para"fazer"trabalhos"era"razão,"mais"do"que"forte,"
para"que"não"quisesse"fazer"um"curso"superior"naquela"cidade."Esperava"ansiosa"seu"décimo"
oitavo"aniversário"para"poder"sair"de"casa"e"ir"correr"mundo.
Desde" muito" pequena," descobrira" o" poder" imenso" da" combinação" leitura," observação" e"
análise:
—"O"segredo"está"na"leitura"de"tudo."O"segredo,"o"segredo"do"negócio."—"Foi"o"que"ela"me"
disse"numa"de"nossas"conversas,"rindo,"como"de"hábito."Ana"sempre"foi"de"tirar"suas"próprias"
conclusões"e"seguir"sua"própria"NilosoNia.
Quando"pequena,"dentre"os"cinco"irmãos,"Ana"foi"a"quem"mais"apanhou."Isso,"segundo"dizia"
a"mãe:"“Porque"era"atrevida"e"não"se"calava.”"Ana"recordavaVse:"—"Naquela"época,"muitos"pais"
só"conheciam"um"corretivo"pra"criança"‘atrevida’."Mamãe"me"batia"muito,"Edmar,"porque"não"
entendia"(ou"não"queria"entender)"o"que"eu"dizia."Eu"nunca"fui"de"me"calar"pra"coisa"errada."O"
meu" padrasto" tinha" outras" mulheres" na" rua" e" ela," ao" invés" de" tomar" uma" atitude" contra" ele,"
faziaVse" de" vítima" e" descontava" sua" frustração" na" gente," só" porque" éramos" pequenos" e" não"
tínhamos" como" nos" defender." Eu" dizia" isso" a" ela" e" ela" me" batia." Batia" porque" era" a" verdade."
Ficava"com"mais"raiva"ainda"quando"me"batia"e"eu"não"chorava."Batia,"batia,"e"vendo"que"eu"não"
chorava,"dizia:"“Não"vai"chorar?”."Eu"engolia"o"choro"e"respondia:"“Choro"quando"chego"ao"meu"
limite”"e"não"chorava.
Ana"conta"que"sua"relação"com"a"mãe"e"o"padrasto"sempre"foi"problemática."A"mãe"estava"já"
no"terceiro"casamento."Ana"e"sua"irmã"mais"velha"eram"Nilhas,"cada"uma,"dos"relacionamentos"
anteriores."Ana"ressentiaVse"da"mãe,"pois"esta"autorizava"o"padrasto"a"aplicarVlhe"‘corretivos’."
Este,"como"não"gostava"de"Ana,"exagerava"nos"castigos.
—"Este"homem"diNicultouVme"a"vida"deveras,"Edmarzinho"—"disseVme"Ana"—"Mas"tudo"isso"
só"me"fez"mais"forte."Não"dizem"por"aí:"“O"que"não"mata,"engorda?”"Pois"é..."—"Perguntei"o"que"
ela"sentia"pela"mãe,"ao"que"ela"me"respondeu:
—" Tento" não" julgar" mamãe." Ela" só" estava" passando" adiante" o" que" tinha" recebido" de" vovó,"
essa" sim," uma" doida" que" bem" fazia" o" Estado" se" a" tivesse" impedido" de" ter" parido" os" cinco"
(pobres!)"Nilhos"que"teve,"sendo"minha"mãe"a"única"mulher."Sim,"mas"essa"é"uma"outra"história."
Maior"é"Deus"que"está"no"Céu"pra"nos"julgar"a"todos,"não"é"mesmo?
O" pai" de" Ana" abandonou" o" lar" quando" ela" nasceu." Como" não" era" casado" com" a" mãe" dela,"
juntar" e" separar" foi" tudo" o" mesmo" esforço." Esse" homem," um" dia" dizendoVse" arrependido,"
tendoVse"convertido"a"uma"crença"cristã,"procurou"Ana"para"pedirVlhe"perdão."Ela,"nessa"época"
com"dezesseis,"achou"até"boa"a"ação"daquele"que"se"dizia"seu"pai."Conta"ter"Nicado"feliz"por"ele,"
que" pelo" menos" parecia" estar" tentando" melhorar." Perdoar," disse" têVlo" perdoado;" preferiu,"
porém,"manter"distância,"ao"que"já"estava"acostumada."ContouVme"que,"certa"vez,"escreveu"num"
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diário:" “Vivi" até" aqui" sem" pai." Para" mim" está" mais" do" que" provado" de" que" não" preciso" dele"
mesmo"pra"nada.”
—"Sim,"eu"sei"que"soa"cruel,"Edmarzinho,"mas"foi"o"sentimento"da"época"—"isso"ela"me"disse,"
arrematando"a"lembrança"do"pai.
Homens:" com" estes" Ana" aprendera" a" lidar" desde" cedo." Logo" na" infância," observara" que" as"
criaturas" Nicavam" mais" tolas" ainda" diante" de" mulheres" bonitas." Ainda" bem" que" eu" não" me"
enquadro"nessa"categoria..."Eu,"hein?"Cruzes!"Durante"a"adolescência,"em"conluio"com"algumas"
beldades," Ana" perdeu" a" conta" das" vezes" em" que" foi" de" graça" ao" cinema," com" pipoca" e" lanche"
incluídos," servindo" de" companhia" às" belezas" para" que" pudessem" ir" aos" encontros" que" ela"
mesma"arranjava.
—" Se" os" cabras" abriam" a" carteira" como" faziam" só" para" poder" trocar" uns" beijinhos" no"
escurinho,"imagina"o"que"não"dariam"por"mais?"Imagina..."—"falou"maldosa,"comentando"essa"
passagem."Se"bem"que"as"coisas"Nicavam"só"em"amassos"inocentes"mesmo."Como"não"pensavam"
em" outra" coisa" que" não" fosse" casamento," não" era" diNícil" convencer" as" beldades" do" lugar" a"
saírem"com"os"candidatos.
Certa"vez,"pensando"numa"forma"segura"de"ganhar"dinheiro,"e"percebendo"o"potencial"dos"
negócios"que"lidavam"com"sexo,"drogas"e"jogos,"chegou"a"arquitetar"um"plano:"—"que"só"Nicou"
mesmo" no" papel" —" montar" um" tipo" de" bordelVcassino." Depois," achando" a" idéia" imoral,"
totalmente" contra" seus" princípios," tratou" de" esquecêVla." Veio" a" conhecer" muitas" vítimas" de"
prostituição,"pedoNilia"e"abusos"para"sequer"pensar"em"ganhar"dinheiro"com"uma"coisa"dessas."
Seu"lugar"é"ao"lado"dos"que"combatem"tais"crimes,"e"não"ao"lado"de"quem"os"explora."Por"certo,"
que"hoje"em"dia"uma"de"suas"bandeiras"é"o"combate"acirrado"à"prostituição"infantil."Por"causa"
dela,"muitas"almas%sebosas"já"foram"parar"no"xilindró"ou"estão"esperando"julgamento.
Mulher"po.de.ro.sa"taí,"viu?"Tô"para"ver!"Ana"parece"que"já"nasceu"sabendo"o"que"queria"da"
vida."Foi"também"aos"dezesseis"que"decidiu"iniciarVse"sexualmente."Isso"ela"me"conNidenciou:
—"Pois"é,"Edmarzinho,"eu"já"havia"lido"muito"sobre"o"assunto"e"achava"que"era"hora"de"fazer"
experimentos" com" outras" pessoas." Foi" uma" decisão" totalmente" consciente." O" primeiro"
escolhido" foi" um" exVcolega" de" escola," nem" lembro" mais" o" nome." Sim," até" que" eu" gostava" um"
pouquinho"dele;"já"ele..."Bem,"ele"era"apaixonado"por"uma"das"belezas"da"cidade."Tínhamos,"se"
bem"recordo,"a"mesma"idade."Lembro"que"ele"se"assustou"com"a"minha"proposta"e"—"lógico!"—"
aceitou"de"bom"grado."E"depois"do"“veni,"vidi,"vici”,"com"cara"de"babaca,"veio"me"dizer:"“Vem"cá,"
quem"era"mesmo"virgem"nessa"história?"E"eu"pensava"que"o"experiente"aqui"fosse"eu!!”
Nessa" passagem" eu" não" me" segurei," ri" que" me" acabei" só" do" jeito" de" Ana" contar" essa"
“iniciação”."E"depois"desse,"vieram"outros"experimentos."Ana"precisou"repetir"vários"deles"pois"
queria" conNirmar" várias" hipóteses," incluindo" a" de" que" o" sexo" bom," entre" pessoas" normais,"
estava"muito"longe"da"imagem"vendida"no"cinema"e"na"TV."Uma"vez"conNirmadas"as"hipóteses,"
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decidiu"aguardar"a"boa"vontade"do"amor"para"poder"dar"continuidade"às"pesquisas"na"área."Um"
tipo"de"espera"consciente,"diria"eu."Durante"as"várias"conversas"que"tivemos,"Ana"revelou:
—"Desde"muito"cedo"eu"era"convicta"(não"me"pergunte"de"onde"veio"tal"convicção)"de"que"
era"meu"direito"viver"minha"sexualidade"do"jeito"que"eu"bem"quisesse,"assim"como"você."E"isso"
sem" ser" rotulada" de" piranha,% galinha,% safada,% vadia," sapatão" e" coisas" aNins." InteressavaVme" o"
supra" sumo" do" meu" prazer." Jamais" confundi" sexo" com" amor." Não," meus" interesses" na" época"
eram"puramente"carnais,"se"assim"posso"dizer."
Ana" tem" longos" cabelos" negros," cacheados." E" enquanto" trazia" às" nossas" conversas" essas"
lembranças,"brincava"com"os"cachos,"enrolandoVos"entre"os"dedos."Como"não"fuma,"diria"que"
um"tal"gesto"equivaleria"a"umas"tragadas"daquelas"bem"demoradas."Ana"continuou:"
—"Os"interesses"eram"também"psicológicos,"meu"nêgo,"pois"eu"necessitava"descobrir"do"que"
eu"gostava,"né?"Acho"que"os"homens"de"minha"cidade"tinham"era"medo"de"mim!"Eu"os"olhava"
de"cima"porque"achava"seu"comportamento"tão"primitivo..."Na"verdade,"eu"os"estudava"de"certo"
modo.
Nesse"ponto"ela"fez"uma"pausa."No"dia"em"que"tivemos"essa"conversa"estávamos"sentados"ao"
ar" livre," numa" praia." Ana" Nicou" um" bom" tempo" olhando" as" ondas" antes" de" seguir." Ao" que"
parecia,"não"lhe"era"fácil"recordar"todas"essas"coisas."Num"de"seus"habituais"repentes,"soltou"
uma" gargalhada" gostosa," renovadora," como" de" quem" vê" seus" fantasmas" desaparecendo" nas"
ondas,"lá"bem"no"meio"do"mar"bravio,"feito"surNistas"suicidas,"e"continuou:
—"Sabe,"Edmar,"meus"melhores"amigos"sempre"foram"de"outro"sexo,"assim"como"você,"hoje."
Naquela" época" eu" já" não" me" via" como" mulher," e" sim" como" um" ser" humano." Para" esses" meus"
amigos" eu" era" um" igual," um" companheiro," jamais" olharam" para" mim" como" uma" parceira" em"
potencial."Isso"sustentava"nossa"amizade."Virei"um"tipo"de"conselheira"pra"eles."Homossexuais,"
tanto" homens" quanto" mulheres," vinham" me" procurar" para" falar" sobre" seus" problemas," suas"
angústias..." Eu" os" ouvia" e" tentava" ajudáVlos" a" ver" com" clareza" os" próprios" caminhos." Isso" era"
uma" afronta" aos" guardiões" da" moral" e" dos" bons" costumes" da" minha" cidadezinha" —"
Provinciana!..." —" Imagine" os" problemas" e" as" discriminações" que" sofri" por" conta" desse"
comportamento..."—"Sim,"posso"imaginar..."Por"isso,"ao"completar"dezoito"anos,"Ana"não"pensou"
duas"vezes"antes"de"pôr"uma"mochila"nas"costas"e"partir"por"esse"mundão%sem"fronteiras.
—"Fronteira"é"coisa"que"só"tem"na"cabeça"das"pessoas,"Edmar"—"essa"frase,"que"ela"diz"ter"
aprendido" com" um" cientista," um" cara" que" passou" a" vida" cruzando" oceanos" e" organizando"
expedições,"é"o"que,"vez"ou"outra,"gosta"de"soltar.
Tudo"o"que"Ana"precisava"cabia"direitinho"na"mochila"que"ela"carregava"quando"saiu"de"casa."
E"tinha"a"sensação"de"que"não"deixava"nada"para"trás."LembroVme"que"falou:"
—"Não"digo"que"tenha"sido"fácil."Porém,"passar"um"tempo"(uns"seis"meses,"que"seja)"vivendo"
só"com"o"que"se"pode"carregar"numa"mochila"é"uma"experiência"e"tanto!"Recomendo.
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Quando"se"agradava"de"um"lugar"arranjava"um"jeito"de"Nicar"mais"um"pouco"até"que"chegasse"
a"vontade"de"mudar"de"porto."E"assim"viveu"por"muito"tempo."Conheceu"gente"de"todo"tipo,"viu"
muitas" coisas." Sobretudo," aprendeu" muito." DiplomouVse" também" em" outras" áreas," mas" antes"
disso"graduouVse"com"louvor"na"Escola"da"Vida"e"tornouVse"Mestre"em"Sobreviver"com"Poucos"
Recursos."Respeitava"e"sempre"soube"fazerVse"respeitar."Ao"longo"de"seus"30"bem"vividos"anos,"
não"havia"ainda"jamais"entregue"o"coração"a"alguém."Cria"encontrar,"no"tempo"certo,"a"pessoa"
certa.
—"É"isso,"como"diz"aquela"canção"que"você"gosta"de"cantarolar"de"vez"em"quando,"Edmar."
Como"é"mesmo?
“Tem%pedra%no%sapato%de%todo%mundo
E%no%mundo%tem%sapato%pra%todo%pé%(1)”.%
Verdade," gosto" muito" das" canções" do" César..." Talvez" porque" me" façam" lembrar" do" meu"
Maranhão." Sim," e" assim" foi." Poucos" meses" depois," em" meio" às" suas" andanças," Ana" achou" um"
sapato" que" lhe" casava" perfeitamente" no" pé" e" estão" juntos" e" felizes" até" hoje." Quando" lhe" pedi"
autorização"para"contar"sua"história,"pediuVme"uma"única"coisa:
—"Por"favor,"meu"amigo,"deixe"claro"em"seu"texto"que"não"desejo"que"ninguém"saia"por"aí,"
simplesmente,"fazendo"o"que"eu"Niz,"vivendo"como"eu"vivi."Não"incentivo"ninguém"a"seguir"meu"
exemplo,"aliás"não"quero"incentivar"ninguém"a"fazer"nada,"você"sabe!"Estou"cansada"de"pessoas"
me" acusando" e" falando" mal" de" mim" porque" eu" sempre" tive" coragem" de" viver" como" acho" que"
tem"de"ser."Dizem"que"vivemos"num"mundo"aberto,"onde"todos"são"iguais."Balela!"Vez"ou"outra"
sempre"aparece"um"se%metendo%a%besta,"querendo"jogar"coisas"na"cara"da"gente."É"preciso"ter"
coragem,"ser"muito"homem"mesmo,"ter"culhão"de"verdade"pra"ser"mulher,"viver"como"eu"vivi"e"
assumir" a" responsabilidade." Liberdade" é" coisa" que" não" vem" sem" sofrimento." O" mundo" está"
cheio" de" gente" mesquinha," covarde," morrendo" de" vontade" de" sair" do" armário," e" que" vive" sua"
frustração"atirando"pedras"em"gente"como"eu."Não"fui"a"primeira"nem"serei"a"última."Portanto,"
se"alguém"quer"tirar"alguma"moral"da"minha"história"que"seja"a"seguinte:"Leia"muito,"aprenda"a"
pensar" por" si" mesmo" e" descubra" o" que" é" bom" pra" si." Viva" sua" vida" com" responsabilidade" e"
deixe"de"aporrinhar"os"outros."Talvez"alguns"moralistas"esperem"que"eu"seja"punida"de"algum"
modo,"assim"como"a"personagem"de"João"Ubaldo"Ribeiro,"uma"porra[loca"que"ele"descreve"no"
livro"Luxúria,"da"Série%Os%Sete%Pecados%Capitais."Já"leu"esse"livro,"não?"Sim,"sou"temente"a"Deus"
sim,"e"só"a"Ele!"E"acima"de"tudo"sei"que"se"tenho"vivido"de"forma"errada"cabe"a"Ele"e"somente"a"
Ele"me"julgar."Deixe"estar,"que"se"eu"merecer"eu"hei"de"pagar,"já"se"eu"não"merecer..."Só"Ele"é"
quem"sabe...
*""*""*
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Ana,"espero"que"minha"narrativa"esteja"a"contento"com"a"vida"intensa"que"tiveste"até"aqui."A"
ti,"amiga,"tiro"meu"chapéu!"Bem"vinda"à"minha"galeria"de"pessoas"interessantes.
Teu"amigo"de"sempre,"
Edmar.
*""*""*
"(1)""Sapato"Pra"Todo"Pé","canção"de"César"Nascimento,"Álbum:"Quero"Fogo."
NOTA:" "veni," vidi," vici"" V" veni" de" venire" (vir," vim)," vidi" de" videre" (ver," vi)" e" vici" de" vincere"
(vencer,"venci)"do"Latim.
Publicado"originalmente"no"Recanto"das"Letras"em"10/08/2009."Código:"T1746941

PERFIS INTERESSANTES - Coletânea - Volume I - 2a. Edição - Helena Frenzel.

39

(c) 2013 Licença Creative Commons -Atribuição - Uso Não Comercial - Vedada a Criação de Obras Derivadas 2.5 Brasil

Jaciara
NÃO"cito"aqui"seu"sobrenome,"pois"dele"não"lembro"mais."É"que"já"faz"muito,"muito"tempo."
Além"do"mais,"brasileiro"parece"não"ligar"muito"para"isso,"pelo"menos"não"no"diaVaVdia."Quem"
gosta"de"sobrenome"é"alemão."Frau"Frenzel,"Herr"Silva."Para"nós,"brasileiros,"basta"o"primeiro"
nome" e" tudo" bem!" E" é" por" isso" mesmo" que" só" consigo" lembrar" de" você" assim," como" Jaciara."
Jaciara,"professora"de"Língua"Portuguesa"numa"das"menores"capitais"do"Brasil,"escola"pública,"
segundo"grau"—"acho"que"essa"designação"nem"se"usa"mais..."Que"seja:"Ensino"Médio!
Bom,"lembroVme"—"muito"bem"aliás"—"dos"longos"cabelos"negros"marcando"o"contorno"de"
sua"Nigura"baixinha."Pequenina,"mas"danada"que"só!"Aliás,"como"toda"boa"nordestina."Nem"sei"
se" você" era" nordestina." O" importante" é" que" estava" lá," ensinando" outros" a" seguirem" seu" bom"
exemplo."Tanto"faz"onde"(no"Brasil)"você"nasceu.
Sempre"que"escrevo"um"texto"e"o"leio"em"voz"alta"depois,"para"mim"mesma,"lembro"de"você"e"
seu"jeito"peculiar"de"nos"apresentar"o"Português,"através"de"uma"perspectiva,"creio"eu,"pouco"
adotada" na" época:" leitura" e" produção" textual." É" que" naquela" época" já" reinavam" soberanos" os"
currículos." O" que" importava" não" era" a" qualidade" do" conhecimento" transmitido," e" sim" a"
quantidade"de"conteúdo"registrado"na"caderneta.
Mesmo"sob"a"ditadura"das"cadernetas"você"conseguia"ser"diferente."Era"mágico"como"nossos"
textos"mal"escritos"transformavamVse"em"boa"literatura"em"sua"boca,"quando"os"lia"para"nós,"
sentados"em"círculos"ao"seu"redor,"na"sala"de"aula."Digo"textos"cer.ta.men.te"mal"escritos"pois"
éramos" ainda" muito" verdes," carentes" de" conhecimento" e" do" domínio" dos" mecanismos" da"
Língua." E" do" seu" jeito" singular," o" quê" de" mais" importante" Nicou," pelo" menos" para" mim," foi" o"
amor"e"o"respeito"à"Leitura"e"à"Escrita"que"nos"transmitiu.
Lembro"que"via"nos"olhos"de"alunos"excluídos,"colegas"sem"esperança,"rotulados"escória"da"
sociedade," o" brilho" da" descoberta" de" que" nosso" futuro" não" TINHA" mesmo" de" ser" tão" ruim"
assim,"como"muitos"previam."Conhecimento"é"poder."Palavra"é"poder."Você"nos"deu"chaves"para"
entender" isso" naquela" ocasião," nos" ensinou" a" brincar" com," seduzir" e" (Por" que" não" dizer?)" —"
DOMINAR"as"palavras..."E"isso"a"todos"nós,"até"mesmo"àqueles"que"não"quiseram"crer"na"sua"
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mensagem" e" foram" Nicando" (creio)" à" beira" do" caminho." Jaciara," você" nos" ensinou" a" sonhar" e"
correr"atrás"da"realização.
Jamais"pude"lhe"agradecer"pelo"imenso"bem"que"me"fez."Por"isso"agora"este"texto,"que"como"
uma" mensagem" em" uma" garrafa," jogada" num" mar" de" bytes," um" dia" talvez" chegue" ao"
destinatário"certo."Eu"sei"das"privações"que"você,"como"professora,"passava."Ganhando"muito"
pouco,"tendo"de"trabalhar"em"vários"lugares,"todos"os"dias,"em"todos"os"turnos,"vivendo"com"
sua" família" num" apertado" quartoVeVcozinha," num" tipo" de" pombal," sem" lugar" adequado" para"
preparar"suas"aulas"e"com"um"mínimo"de"recursos."Muitos"diriam"que"você"tinha"até"sorte,"pois"
infelizmente," no" Brasil" e" em" muitos" lugares" do" mundo," DIGNIDADE" virou" termo" sem"
signiNicado"prático"real."Você"nem"tinha"os"recursos"necessários"para"trabalhar"conosco,"para"
conseguir" os" livros" que" precisávamos." Vai" ver" por" isso" suas" aulas" eram" tão" criativas,"
transformando" o" material" que" nós" mesmos" produzíamos" em" obra" literária," ponto" de" partida"
para"fomentar"um"pensamento"crítico,"libertador"e,"ao"mesmo"tempo,"desvendar"os"segredos"
da"Língua,"ferramenta"prática"da"vida"diária.
Para"você,"Jaciara,"tiro"o"meu"chapéu."Por"causa"de"gente"assim,"como"você,"ainda"conservo"a"
estranha"mania"de"ter"fé"na"vida,"num"mundo"mais"justo"e"melhor."Minha"melhor"homenagem"é"
tentar"seguir"e"propagar"seu"exemplo.
Com"todo"o"meu"carinho,"
Muito"obrigada,
Helena.
*""*""*
" O" meu" mais" sincero" reconhecimento" também" a" todos" aqueles" que" se" identiNicarem" com"
esta"minha"antiga"professora,"pessoa"foraVdeVsérie,"muito"especial.
*""*""*
Publicado" originalmente" no" Recanto" das" Letras" sob" o" titulo" A% Uma% Mulher% Especial," em"
29/04/2009."Código:"T1566488
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O Exibicionista
ASSIM"chegou"lá"em"casa,"hoje"cedo,"uma"conhecida:"
—"Você"leu"o"jornal"hoje?"—"perguntouVme"apressada.
—"Ainda"não,"por"quê?"—"respondi"calma,"porém"curiosa.
—"Pois"você,"que"gosta"de"andar"por"essas"matas"aí,"bem"dizer"sozinha,"só"com"esse"cachorro"
velho" (Susi," uma" cadela" pastorValemão" que" já" tem" mais" de" 9" anos)" deve" tomar" mais" cuidado"
agora,"principalmente"lá"pr’aqueles"lados"de"lá,"do"cemitério.
—"Diabéisso!?"—"pensei."
PrepareiVme" para" uma" história" fantasmagórica" ou" coisa" do" tipo." O" lugar" em" questão" é" um"
dos"pontos"mais"movimentados"do"vilarejo."Durante"o"dia,"sempre"se"vê"gente"circulando"por"
lá." Sim," é" verdade" que" a" população" alemã" é" composta," em" sua" maioria," por" idosos," mas" esse"
movimento"fora"do"comum"não"se"deve"só"a"isso"não."É"que,"por"estas"bandas"de"cá,"chova"ou"
faça"sol,"as"pessoas"cultivam"o"bom"hábito"de"caminhar,"e"os"lugares"preferidos"para"a"prática"
de" tal" atividade" são," por" certo," os" bosques" que" circundam" o" vilarejo" —" um" pequeno" vale," na"
verdade" —" e" " a" principal" via" de" acesso" aos" bosques," ou" às" matas," começa" justamente" onde"
termina"o"campo"santo"—"passagem"obrigatória!
E"esse"lugar,"que"era"para"ser"tranqüilo,"—"digo,"o"cemitério"—,"dá"para"ver"diretamente"da"
janela" da" minha" cozinha." Todo" dia" tem" gente," e" em" dias" de" sol" aí" mesmo" é" que" o" movimento"
aumenta."Seja"arrumando"os"túmulos"com"Nlores,"acendendo"velas,"orando"ou,"simplesmente,"
passeando" por" entre" as" lápides." Como" já" era" de" se" esperar," a" maior" parte" das" visitas" são"
mulheres" —" que" pelas" estatísticas" vivem" mais" do" que" os" homens" —" e" em" sua" maioria," já"
bastante"idosas.
Aí"lembreiVme"de,"ontem"mesmo,"ter"visto"uns"dois"policiais"rondando"o"local."Distraída"que"
sou,"para"umas"coisas,"nem"tinha"me"tocado."Mas"agora,"que"a"boa"senhora"vinha"com"aquela"
conversa...
—"A"propósito,"ontem"vi"dois"policiais"por"lá."—"comentei.
—"Ah,"deve"ter"sido"por"causa"do"exibicionista!"—"cortouVme"com"euforia.
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—"Exibicionista?"Do"que"será"que"essa"criatura"está"falando?"—"perguntei"aos"meus"botões.
—"A"policia"acha"que"se"trata"de"um"rapaz"na"faixa"dos"dezesseis"anos."Já"fez"mais"de"sete"
vítimas!"—"contou"arregalando"os"olhos."Lembrei"de"Miss"Marple,"ao"mesmo"tempo"em"que"era"
atropelada"por"um"pensamento"rasteiro"(Sete"é"conta"de"mentiroso!)"e"continuei:"—"Vítimas?"
Como"assim?
—"Não"já"disse?"Um"exibicionista!"—"exclamou,"com"uma"pitada"de"impaciência."E"adicionou:"
—" Ele" Nica" por" ali," espreitando" suas" vítimas," geralmente" velhinhas" que" visitam" diariamente"
seus" mortos," no" Ninalzinho" da" tarde." Então," assim," do" nada" ele" aparece," pula" na" frente" delas,"
abre"um"casaco"preto"e"exibe"o"corpo"nu!"Nu"em"pelo!"—"falou"indignada,"em"tom"fortíssimo."
Confesso"que,"nesse"ponto,"até"tentei"me"segurar"—"Sério!"—"mas"não"consegui."Tive"de"rir."Só"
de" imaginar" a" cena," tinha" comichão" na" barriga." Uma" coisa" dessas," só" mesmo" por" aqui..." —"
pensei."Para"não"ofender"a"gentil"senhora,"que"certamente"não"entenderia"o"porquê"d’eu"estar"
rindo" de" coisa" tão" sem" cabimento," controleiVme" ao" máximo." Sem" entender" minha" reação" —"
penso"—"ela"continuou,"séria:
—"A"policia"está"tentando"encontrar"mais"vítimas"para"ver"se"consegue"chegar"mais"rápido"
ao" meliante." Sabe" como" é," nem" todas" falam..." É" horrível!" Que" mundo" é" esse," Meu" Deus?" —"
comentou"balançando"a"cabeça.
Pronto."Aí"não"teve"mais"consideração"nesse"mundo"que"me"Nizesse"sufocar"as"gargalhadas.
—"DesculpeVme."—"pedi"entre"soluços."Pensava"na"reação"das"velhinhas,"não"sei..."Continuei,"
em" meio" às" risadas:" —" É" que" com" esse" frio..." —" e" soltei" no" Ninal:" —" Mas" esse" rapaz" é" muito"
corajoso!
Daí"foi"demais."Tive"de"fazer"como"costumava"dizer"uma"venezuelana"louquinha,"uma"dessas"
Niguras" interessantes" que" encontrei" por" esse" mundo" de" meu" Deus:" “Me% quedé% de% patas% para%
arriba!”" Não" por" estar" passada," mas" pelo" vulcão" explodindo" dentro" em" mim," e" eu" sem" poder"
segurar.
Primeiro"Niquei"vermelha,"acho."Pensando"bem,"vai"ver"Niquei"de"todas"as"cores."É"que"o"povo"
por"aqui"não"costuma"brincar."E"para"essa"senhora"ter"se"abalado"de"sua"casa"para"me"alertar"
desse" perigo..." Lógico" que" ela" não" devia" estar" entendendo" nada" daquela" reação" —" Ah," um"
pensamento"razoável"em"meio"ao"festival"de"idéias"sujas"em"minha"mente,"naquele"momento:"
—" O" que" faria" um" jovem" desses" sair" por" aí," querendo," pretensamente," assustar" velhinhas?" E"
por" que," sobretudo," ve.lhi.nhas?" Será" que" trabalhava" para" alguma" funerária?" Cada" coisa!" Eu,"
hein?"Se"fosse"no"Brasil,"vai"ver"ele"é"que"teria"de"correr"das"velhinhas!"E"o"que"EU"faria"se"ele"
aparecesse" para" mim?" E" se" fosse" mesmo" um" tarado?" Acho" que" chorei" de" tanto" rir." Nem" vou"
perder" tempo" relatando" minhas" tentativas" de" explicar" à" velhinha" aquela" explosão" —" que"
demorou"muito"para"acalmar.
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Foi" assim" que" entendi" que" “Exhibicionist”" (Alemão)" não" é" exatamente" o" mesmo" que"
“Exibicionista”"(Português)."É"que"as"palavras"por"vezes"bancam"falsas"amigas"e"nos"enganam"
direitinho."Um"exhibicionist,"pelo"que"consta"num"dicionário"alemão"(Langenscheidt),"é"alguém"
que"sai"por"aí"mostrando"os"genitais"para"os"outros,"creio"que"de"forma"doentia."No"Houaiss,"
exibicionista" é," simplesmente," quem" gosta" de" se" exibir" —" e" lá" não" diz" como!" Até" hoje," nunca"
havia" parado" para" pensar" no" signiNicado" dessa" palavra." Se" souber" detalhes" morfológicos," por"
favor,"dê"uma"luz.
Publicado"originalmente"no"Recanto"das"Letras"em"02/04/2009."Código:"T1519121
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Minha Querida Analista
—" DOUTORA," eu" vim" aqui" porque..." Bem," é" que" eu" acho" que..." Sabe?..." Acho" que" tô" Nicando"
doidinha"de"pedra!
—"Bem"vinda"ao"clube,"Bacalhau!
—"O"quê"a"senhora"disse?
—"Nada"não,"nada!"Continue,"por"favor..."O"que"a"faz"pensar"assim?
—"Meu"marido...
—"Seu"marido?...
—"Não,"deixa"pra"lá!
—"Deixa"pra"lá"o"quê?
—"É"diNícil"falar...
—"Melhor"ouvir"do"que"ser"surda!"Só"me"aparecem"dessas"por"aqui...
—"O"quê?
—"Nada,"nada!"Lembrei"de"umas"coisas"que"tenho"pra"fazer,"razão"pela"qual"nossa"sessão"não"
poderá"exceder"o"horário"—"tamborilando"os"dedos"na"mesa,"nervosamente.
—"Doutora...
—"Sim,"querida,"vai"falar"ou"não"vai?"Não"temos"o"dia"todo!
—"Ah,"é"assim"é?"Pois"bem!"Meu"marido"disse"que"vai"me
deixar!"Vai"morar"com"outro"homem,"um"fulano"que"ele"conheceu"na"Internet."Disse"que"eu"o"
encorajei"com"meu"jeito"louco"de"ser"a"descobrir"o"seu"verdadeiro"“eu”!
—"Não!"Jura?!
—"Sério!"O"pior"é"que"não"sei"se"Nico"alegre,"ou"triste...
—"Por"quê?"Não"gosta"mais"dele?
—"Gosto!"Gosto"não,"amo!
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—"Então"era"pra"Nicar"triste."É"uma"tragédia..."Se"quiser"uma"corda,"tenho"um"rolo"novinho"ali"
no"armário,"comprei"semana"passada!
—" Mas" quando" se" ama" alguém" não" se" deve" Nicar" é" feliz" quando" esse" alguém" diz" que" se"
encontrou,"que"está"feliz"e"realizado?
—"É,"por"esse"ângulo...—"e"baixinho:"—"Droga!"Vou"ter"de"deixar"o"teste"da"corda"para"outra"
ocasião...
—"O"quê,"Doutora?
—"Nada,"querida,"nada..."Sim,"mas"se"você"se"alegra"pela""descoberta""do"seu"marido,"então"
que"diabos"está"fazendo"aqui?"—"e"num"sussurro:"—"Me"fazendo"perder"tempo"precioso,"sua"
vaca!"O"“devorador”"já"deve"estar"lá,"no"MSN,"me"aguardando..."Mais"tarde"o"bicho"vai"pegar!
—"Doutora,"o"quê?
—"Mosquito!"Aqui"tá"cheio"de"mosquito!"Sim,"mas"por"que"acha"que"tá"Nicando"louca?
—"Agora"dei"pra"me"comportar"como"se"fosse"homem."O"homem"pelo"qual"meu"marido"quer"
me"trocar,"na"verdade..."sou"eu"mesma!
—" Bah!" Jura?!" —" cof[cof[cof," virando" a" cara" para" o" encosto" da" cadeira:" —" Agora" tá" Nicando"
interessante"a"história"dessa"vaca"louca!
—" Doutora," com" quem" a" senhora" está" cochichando?" Estamos" sendo" gravados?" “Hei," Hei!"
Olha"eu"aqui"traveiz!"É"pro"Fantástico"(1)?”
—"Tá"doida?!"Se"tiver"câmera"aqui"eu"sou"a"primeira"a"experimentar"a"nova"corda!"Ai"meu"
Deus,"ai"meu"Deus!
—"Calma,"Doutora..."Foi"só"brincadeirinha...Hahahahaha!
—" Ufffffffffff!" Pronto," pronto..." Sim!" Sim!" ConteVme" tudo," não" me" esconda" nada!" Quer" dizer"
então"que"seu"marido"está,"sem"saber,"apaixonado"pelo"seu"lado"“masculino”?
—"Tudo"indica"que"sim..."Só"que"me"dói"no"coração"desiludiVlo..."Eu"o"amo,"Doutora,"sabe?...
—"Olha,"se"quiser"experimentar"a"corda,"não"vou"me"opor...
—"E"o"pior"foi"que"para"me"tornar"homem,"acabei"entrando"numa"sinuca"de"bico."EnvolviVme"
com" uma" mulher," também" na" Internet." Ela" disse" que" está" doidinha" de" pedra" por" mim." Até"
marcamos"um"encontro"para"hoje"à"tarde,"no"MSN."Ela"já"deve"estar"me"esperando."É"uma"vaca"
louca,"sabe..."Acho"que"essa"deve"ser"mais"doida"do"que"eu!
—"AVha!"E..."como"é"seu"apelido,"no"MSN?
—"O"meu"de"verdade"ou"o"meu,"masculino?"
—"O"masculino...
—"Hummm..."Não"ria,"por"favor...
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—"Diga,"diga!
—"Você"tem"MSN"também?
—"Tenho!"Sim,"mas"diga!"Diga!"Não"me"mate"de"curiosidade,"sua"vaca!
—"Vaca,"que"vaca?"Tá"me"chamando"de"vaca,"Doutora?
—"Ah,"desculpe!"Não,"não...Vaca"é..."a"minha"mascote!"Você"não"pode"vêVla,"mas"ela"está"aqui."
Não"faça"essa"cara"de"assustada"não.
—"Não"é"susto!"É"surpresa!"Nunca"pensei"que"a"senhora"também"tivesse"mascotes."Eu"tenho"
três"e"todos"eles"estão"comigo"aqui"hoje.
—"Não"disse"que"por"aqui"só"me"aparecem"dessas,"ultimamente?
—"O"quê,"Doutora?
—"Nada,"estava"falando"com"a"vaca"—"e"olhando"para"o"relógio:"—"Olhe,"temos"de"encerrar,"
tenho" um" paciente" agora." Para" espairecer," sugiro" que" você," seu" marido," a" mulher" com" quem"
você"se"envolveu,"o"seu"“eu”"masculino,"e"as"mascotes"vão"todos"a"um"botequim,"encham"a"cara"
e"se"as"dúvidas"persistirem,"a"corda"estará"sempre"por"aqui."Posso"emprestar,"com"prazer.
—" Doutora," a" senhora" é" tão" inteligente!" Se" eu" fosse" homem," ou" melhor," sendo" homem," me"
apaixono"por"você!
—" Sério?!" Puxa," veja" só" como" é" vida..." É" só" você" arranjar" um" namorado" que" logo" aparece"
outro..."Sinto"muito,"querida"—"ou"querido"—"mas"sou"uma"mulher"agora"comprometida.
—"Ih,"tenho"de"ir"também!"A"mulher"já"deve"estar"doidinha"me"esperando."Tchau,"doutora!"
Brigadão"por"tudo!
*""*""*
—" Ah," graças" a" Deus!" Eu" mesma" já" estava" a" ponto" de" pegar" a" corda..." Devorador,"
devoradorzinho..."cadê"você,"benhê?"Será"que"cansou"de"esperar"e"foi"embora?"Vou"esperar"um"
pouco"mais...
*""*""*
—"Ah!"Acabou"de"entrar!"Graças"a"Deus,"graças"a"Deus!
—"Oi"amor,"desculpe"a"demora..."Estava"numa"conversa"importante.
—"Oi"amor,"que"saudade..."Eu"estava"aqui,"com"uma"malaVsemValças..."Sim,"mas"me"conta,"me"
conta"de"você!
—"Amorzinho,"cê"vai"tá"livre"hoje"à"noite?
—"Sim!"Por"quê?...
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—"Que"tal"um"botequim?!
*""*""*
NOTA:
Querida" Michele" (2)," inspireiVme" em" você," digo:" no" seu" estilo" literário," para" escrever" esse"
conto." Naturalmente" não" Nicou" tão" bom" quanto" os" seus," mas" divertiVme" muito" enquanto" o"
escrevia."Espero"que"goste."Um"abraço"fraterno"e"um"super"beijo"prucê!":V)
*""*""*
(1)"Fantástico"–"Programa"semanal"brasileiro,"exibido"pela"TV"Globo.
(2)"Michele"Calliari"Marchese,"colega"no"Recanto"das"Letras.
Publicado"originalmente"no"Recanto"das"Letras"sob"o"título"Desahio%Literário%–%Vamos%Todos%
ao%Botequim%–%Análises,"em"26/05/2009."Código:"T1615074
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