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“... amou-me durante quinze meses e onze contos de réis; nada menos. ”
Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, Capítulo XVII
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Para a Tia Helena, marr é claro!
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Introdução da 2a Edição

Resistindo à grande tentação de alterá-los, mantive os textos desta
coletânea como aparecem na primeira edição. Modificá-los estruturalmente
não teria sido justo, pois seria como ter adulterado uma fotografia da
escritora que já fui, e se, na época, não fiz melhor foi porque não quis ou
porque não pude, o passado não se pode mudar, também pelo caracter
fortemente experimental das narrativas, termo mais geral já que ,conto‘ é
mais específico e não ,cabe‘ em todos os textos que aqui vão. Aqui estão
meus primeiros passos na narrativa, e assim quero guardá-los, pois foram
momentos criativos e de descoberta, momentos bons e especiais. Assim
sendo, esta segunda edição traz mudanças apenas no layout e
apresentação dos textos, pequenas correções no Português, bem como
versões melhoradas para o formato ebook. ¡Que le guste y deguste então!
Maio de 2014, Helena Frenzel
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Introdução da 1a Edição

Trinta contos de Euros, três de Natal; e de graça, para você! Essa foi a conta
deste primeiro volume, uma coletânea de contos “avulsos” já publicados no
meu espaço no Recanto das Letras, revisados e editados num formato que
você agora pode imprimir e levar para ler onde e quando quiser. O título é
uma homenagem ao autor que me ganhou (para sempre, penso) para a
Literatura; uma frase que, até hoje, jamais esqueci. Contos de Euros?! Estou
certa de que estes contos e outros textos jamais teriam ‘crescido’ não fosse
o tempo que vivo fora do Brasil, na Europa. ‘Mais uma escrevendo do
exílio?!’ Não é bem isso, sim que a distância é mãe de distintas visões...
Pois bem, como a edição me custou algum trabalho, e tendo você gostado
do resultado, ficaria muito feliz se aceitasse tomar parte na minha campanha
de incentivo à leitura. Para cada cópia baixada, doe um exemplar de
qualquer clássico da Literatura a alguém que goste de ler (pelo menos só
um pouquinho!), porém não tem condições de sempre comprar livros. Não
importa o valor do livro doado, nem se é novo ou usado, o importante é
fazê-lo circular, aumentando as chances de formar novos leitores.
Uma alternativa seria você doar um ou dois exemplares de qualquer boa
obra a uma escola carente, para serem distribuídos entre os alunos, por
exemplo, como prêmios de um concurso de poesias, contos, crônicas etc.
Sei que Andurinha só não faz Verão, mas se você participar, quem sabe,
não?
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Se gostou da idéia e aceitou participar, agradeceria muito se me deixasse
saber, principalmente se me deixasse saber...
Um abraço fraterno e boa leitura! :-)
Setembro de 2010, Helena Frenzel
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Trinta Contos de Euros
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1
Sou um conto
Meu prefácio? Não sei se tenho sentido; pouco me importa ter razão. Só
quero liberdade; embaralhar meus elementos, soltar a imaginação. Sou um
conto, meta-conto; vou contar a minha história: sou um conto mini duvidoso
— só o minimalista já encomprida toda a história, não? Short short-story! A
moda agora é mais um short. E por isto vou de vestido ou saia mini. Meu
autor ou autora — se não sou erótico, pouco me importa o sexo — fez-me
mini, pensou-me claro; saí obscuro. Largo, ao invés de curto; pesado e
denso em lugar de leve, ‘desopilado’. Vou lhe contar uma coisa: é duro ser
protagonista, é duro ser um conto. Sabe por quê? Mil autores vezes teorias
dá goooogóis de opiniões! Está certo que existem padrões... Meu conflito,
meu problema, é que todos querem inovar, uns dão voltas e mais voltas e
nunca saem do lugar, e outros fogem dos padrões (que certos literatas ditam
— estes sim, meus antagonistas. Seriam mesmo?!) Não, não sou rancoroso,
nem mal humorado; amargo, muito menos. Sou, no fundo, um grande
palhaço, e livre por natureza — “Mas que beleza! Mas que beleza!” Estou
passando do meu meio, me aproximo do final: Sabe o que acontece quando
se tenta prender o verbo? Tente prender o vento, daí vai saber como é que
é. E quer saber do meu epílogo? Minha história não tem desfecho! Por isso
corto aqui o enredo, saio de fininho e à francesa — saída pela direita! — ou
por onde mais (e quando) você quiser!
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Também publicado no Recanto das Letras em 01/04/2010 (Código:
T2171018).
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2
Aura de autoridades
Parecia ser um anfiteatro enorme, coberto. Carteiras, umas dez fileiras em
arcos, ligavam-se ao palco, no centro, deixando livres três caminhos, em
raios, por aquele quarto de círculo.
Havia muita gente. Usavam túnicas brancas em estilo romano. Calados,
todos, absorviam a voz que ecoava do palco. Os rostos sumiam num
embaçado de fumaça pálida. Não podia reconhecer ninguém.
A voz do centro elevava a figura pequena, da qual partia. Vestia-se como as
outras, salvo pela cor, fúcsia. Não lhe desvendava o rosto. Pressentia-lhe,
porém, o nariz vigorosamente empinado. A pose, a autoridade e a
eloqüência ocupando todo o ar, infiltrando-se pelos orifícios da audiência;
suas palavras alcançavam os ouvidos puros como dedos em riste,
incontestáveis.
Sentia-me encolher, a começar pelo estômago. As mãos, pareciam-me
enormes, infladas como balões de Hélio, quase como se não me
pertencessem mais ao corpo. Cabeça latejando. Mesma sensação que
quando em criança, com febre. Inda assim queria continuar ali, quietinha,
oculta, anônima. Interessava-me muito o que ouvia.
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De repente foi como se, entre as fileiras, emergisse um punhado de rochas
pontiagudas, vindas bem lá das profundezas, criando um barulho de
arranha-céu desabando e, pouco depois, abafado por um pó de silêncio
sepulcral.
Como? Quem disse isso?, quis saber gravemente a figura do centro.
Somente aí tomei consciência de que, ao final de sua fala, fizera eu ecoar
um pensamento. Todos, absolutamente TO.DOS os olhos se voltaram para
mim. Meus poros se apertaram: não passaria nem uma agulha.
"Só quem domina as técnicas pode burlá-las", repetiu, e então perguntoume, em tom de com quem mesmo você pensa que está falando: A senhorita
discorda?
Engoli em seco. Apertava as mãos. A cabeça a mil por hora em busca de
uma resposta. Pense, pense. Não! Não pense, responda sem pensar. Se
continuarem enchendo minha cabeça com essa merda toda, aí mesmo é
que vou matar, de vez, toda a criatividade que ainda resta em mim! Pronto,
havia falado!
Mordi o lábio. Um medo enorme tomando conta de mim. Eu e minha boca
grande. Mas será que eu não aprendo? Quanto menos você falar, menos
tolices dirá, eu te disse, eu não te disse? Cala a boca, jacaré! Não, agora
vão cair matando em cima de mim e é bem feito. Toma-te!, Cain-ain, cainain, cain-ain..., “Ai meu couro, meu courinho”; Em boca fechada não entra
mosca, mulher. Ai minha nossa senhora da bicicleta empenada, nunca mais
vou dar um pio!
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Bocas enormes se abriam querendo me engolir, sugando todo o ar que me
restava. Eu fui murchando, encolhendo cada vez mais rápido, agarrava-me
ao braço da cadeira para não ser puxada pelos redemoinhos negros nos
olhares de meus contendores.
Vozes ecoavam de todos os lados. “A gente não muda nada. A gente só
quer desabrochar.”, “Jamais escreveria: O homem tomou o ônibus. Frase
pobre! É, mas se o homem não tomar o ônibus não poderá morrer na página
52”, “Quem fala da vida é porque não tem trabalho para mostrar!”, “Se
alguém pergunta ao autor o que ele quis dizer, um dos dois é burro”, “Deixe
as críticas para os especialistas”, “Escritor? mas só se for dos bons!” Eu
apertava os olhos e gritava: Ai meu Deus, me ajude agora! Agüenta! Falou,
agora agüenta! Não queria virar escritora? E nessa luta, o braço da cadeira
criou olhos tigrados, rosnava feroz e depois ... depois passou ... a miar. Ai
meu Deus, será que morri de novo?! E miava mais forte, tilintando as garras
na porta... Porta, que porta?! Raus, aber schnell!!
Ufa! Eu e minha boca grande! Não disse que queria dormir hoje até o gato
miar? Pois bem, o bichano parece que entendeu! Já deve estar um tempão
lá fora, miando e arranhando a porta do quarto, esperando alguém criar
coragem de levantar e lhe servir o café da manhã, pensei, ao acordar.

* Aura – s.f. 1) brisa 2) irradiação luminosa que envolve os seres 3) sinal que
precede uma crise epilética. (Houaiss)
— O mais legal em ser artista é que se pode enlouquecer e mudar de
opinião, sempre que se queira!
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Também publicado no Recanto das Letras em 25/03/2009 (Código:
T150549).

16

3
O peso da sinceridade
Ligou para o celular do amigo, deixou montes de impropérios na caixa
postal. Estava transtornado. Trinta minutos depois, bateram à sua porta.
Entre, não está trancada. Estou aqui fora, na sacada. Quéisso, amigo, não
faça nada! — gritou o outro, achegando-se. Para um escritor a morte é não
mais conseguir escrever... E o que te falta, homem? Idéias. Quando estou
bem não escrevo, nada tenho a dizer. Quanto mais sofro, me incomodo e
passo mal, observo: mais e mais vontade tenho de escrever. Ora, homem,
então é isso: desejo que te corra tudo muito, muito mal! Falso! — foi a última
coisa que o outro ouviu do amigo. O peso da sinceridade: 68 quilos e muitos
quebrados, efeito de quando se é jogado de um décimo-terceiro andar.

Também publicado no Recanto das Letras em 07/03/2010 (Código:
T2125052).
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4
Um quantum de felicidade
Ali reuniram-se por motivo mais do que sério. O trabalho tinha que ficar
pronto e ser entregue àquele mesmo dia, pela tarde. Interesses paralelos
espreitavam o motivo principal; logo vissem uma oportunidade fincavam pés
na conversa. As Brumas de Avalon, Tróia, Eram os Deuses Astronautas?
Interesses em comum que se descobriram.
Roçar de mãos e pés que, acidentalmente, se encontraram, acima e abaixo
da mesa. Olhares tímidos, furtivos, fugazes, como que resistindo a uma
doce tentação de se perder, indefinidamente, um dentro do outro. O ar
estava carregado de sonho, fantasia e mistério. E ao fundo, baixinho, no
rádio, aquela voz, aquela música tocando, traduzindo o que parecia ser o
desejo de duas daquelas criaturas.
“Beija eu!
Beija eu!
Beija eu, me beija
Deixa
O que seja ser
(...)
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Deixa!
Eu me deixo...” (1)
O colega que volta e meia trazia todos à realidade dava prenúncios de que o
trabalho estaria pronto. Há momentos em que a vida real é mais importante
do que o sonho. Uma conferida aqui, outra acolá, tira isso, deixa aquilo
outro, revisa ali. Sim, o trabalho estava, bem dizer, pronto. Mais tarde a hora
da despedida, e da constatação: um é pouco; dois é bom; três é demais.
— Até mais tarde! — disse o colega que se ia.
— Até! — responderam em uníssono as duas vozes que ficaram, uma
ardendo no desejo da outra.
— Fica só mais um pouquinho... — pediu uma voz, com carinho.
— Tem certeza? — replicou a outra, num soluço.
Era tudo o que pareciam não ter naquele momento: certezas. Todos os
espaços tomados de um sentimento puro, cheirando a descobertas juvenis.
— Deixa o que seja ser... — uma das vozes sussurrou.
Só havia lugar para a emoção, o toque e ... Não, não foi simplesmente um
beijo. Foi um leve roçar de almas, um suave roçar de pele, narizes, um par
de lábios mordendo levemente o par do outro. E um suave roçar, roçar... O
calor, o sabor da inocência, o “deixar-se levar” e o “deixar ser” impregnado
na lentidão dos movimentos.
Em nenhum momento sequer as línguas se tocaram, mas o toque dos lábios
foi arrebatador, como água represada rompendo diques, descendo morro
19

abaixo, arrastando tudo pela frente; pura energia, como vulcão expelindo
larva lá do fundo, bem do fundo da terra. E tudo isso num quantum de
tempo que a mim pareceu infinito.
E então mais uma vez a realidade, maior do que o sonho, chamou. Passos.
Barulho de portão abrindo. O relógio. Perguntas parecia haver muitas. Nem
elas nem suas respostas naquele vão caberiam. E assim, após aquele breve
momento de magia, descoberta e felicidade pura, a vida seguiu seu curso,
aliás, como tinha que ser.
(1)Trecho de Beija Eu, de Arnaldo Antunes e Marisa Monte.
Também publicado no Recanto das Letras em 01/04/2009 (Código:
T1517199).
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5
Cotidiano
Quando acordou tocava no rádio o Chico: “todo dia ela faz tudo sempre
igual me sacode às três horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me
beija com a boca de hortelã”. Levantou-se, tomou banho, café, lavou os
dentes, saiu e foi esperar o ônibus. Coisa difícil, vaga pra estacionar; bom
ter deixado o carro em casa, sem falar que, fora a fila dos ônibus, nenhuma
outra parecia andar. No escritório, bateu o ponto, começou o trabalho. Nova
lista de protocolos para preencher. Conferiu agenda, organizou tudo. Caso
estorno de cartão, o primeiro. Quinze minutos antes do almoço, chega a
colega Rosa e o espera para saírem. 'A Lazanha do Toni hoje está ótima.'
'Então vamos lá!' 'E o que fizeste hoje?' 'Mais protocolos, pra variar...' Ela
sorriu: 'Normal.' Uma hora depois, volta do almoço, de volta ao trabalho:
'No final do dia passo pra te apanhar' — pegaria carona com a Rosinha.
'Outros dez casos de uso... Coragem, vamos lá!' Final do dia, chegou
Rosinha. 'E aí, tudo pronto?' 'Peraí, deixa eu arquivar...' Abriu a porta do
armário e uma surpresa o esperava: uma pasta com 20 protocolos,
iguaizinhos aos de hoje, todos lá, arquivados. Mesmos comentários,
mesmas descrições... 'Penso sempre igual?', cogitou. Antes de pensar que
enlouquecia, leu o bilhete e seguiu as instruções: 'Para não fazer tudo de
novo, otário, não esqueça de colar este bilhete na capa da agenda antes de
sair. "Eu sou você amanhã!" e você já viveu esta história! Um abraço e até a
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próxima.' Falou pra Rosinha: 'Fiz de novo! Me lembra amanhã de voltar ao
neurologista?' Ela o olhou, estranhando, e só disse que tudo bem.
Também publicado no Recanto das Letras em 29/08/2010 (Código:
T2465948).
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6
O assassinato da cobra
Teresa Mariana morria de medo de cobra, venenosa ou não. Morria não,
tinha pavor! Esse medo era coisa que vinha de longe, lá da infância. Um
belo dia, visitando uma tia-avó que muito se gabava de muitas cobras já
haver matado, e sempre ter guardado o pau pra provar a façanha, Teresa
Mariana se viu num aperreio danado. — Até mesmo numa sexta-feira santa,
minha filha, cobra não lograva de mim escapar — contava a tia, toda
serelepe.
Deu-se que nessa visita, estando só, em casa, Teresa, um cachorro e a tia,
no terraço de uma casa de sítio, lá nos cafundós da Bahia — bem no meio
de um monte de tijolos, próximos à calçada da casa dispostos —, eis uma
cobrinha, tranqüilamente a dormitar... Para Teresa, a descoberta foi um
susto, e dos grandes que só! Depois de dominar a tremedeira, tentou
aproximar-se da bichona para ver o que fazer. E a bichona lá... não se
mexia, nem nada.
— Estaria morta? — pensou Teresa. Logo cogitou a idéia da coisa cutucar.
Aí lembrou-se do ditado da onça, dito que aconselha: melhor é vara bem
longa usar!
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— E se eu cutuco e a bicha cisma de vir aqui, pra dentro de casa? Ai, meu
Deus! Ai, meu Deus! E se eu deixo a bicha lá, quieta, fico aqui, o dia inteiro,
velando seu sono de beleza, ao sol?
Da cobra, só se via a cabeça, nos tijolos bem apoiada. Pelo padrão da pele,
bem podia ser uma Jibóia. Teresa Mariana não conseguia dizer com certeza,
lá de onde estava. Se fosse uma Jibóia, até seria poupada, pois Jibóia não
tem veneno, mas se fosse uma Jararaca... Bezerra da Silva quiçá tivesse
razão: “Depois que mataram a Jibóia, Jararaca deita e rola!” Tentou
reconhecer pelo formato da cabeça. Qual nada! O medo a impedia de
raciocinar: — Em se tratando de cobra, tem mais é que matar!
Teresa Mariana decidiu não ficar mais ali, para ver. Foi até a cozinha e
colocou uma panela cheia d’água pra ferver. Nesse momento aparece a tia e
pergunta o que Teresa, de tão branquela, tinha. Mariana contou da cobra
para a tia, que mesmo já por volta dos oitenta se pôs a vibrar: — Cadê, cadê
a bichona? Me arruma um pau que eu vou lá matar!
— Que é isso, tia, sossegue o facho! — disse Teresa — Já coloquei água
para esquentar. Não gosto de crueldade com bichos, mas para o lado de
cobra não convém vacilar. Talvez já tenha ido embora, quando eu lá voltar...
— Ao pensar em para onde a cobra poderia se arrastar, Teresa constatou: —
Ai meu Deus, me perdoe, mas enquanto eu não vir essa cobra mortinha,
aqui não posso mais ficar! Ou ela, ou eu!
Água fervendo. — É agora ou nunca! Coragem mulher... — pensou Teresa —
Cadê a tia? Ai meu Deus, lá se foi a velha com vara curta a ‘onça’ cutucar. E
Teresa gritou:
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— Tia, espera, tia. A água já está fervendo! Eu chego já! — Correu com a
panela cheia, e quente, para antes do cachorro — e a tia — a cobra
alcançar. O mais estranho é que a bicha não se mexia...
— Será que está morta? — pensou Teresa, mais uma vez.
Quem muito pensa, pouco age, por isso VAP! Lá se vai água quente na
cabeça da cobra. Devagar, quase parando, em câmera lenta, a cobra foi se
movendo de um vão a outro, bem no meio do monte de tijolos. Teresa
gritava e segurava a tia, que insistia em se aproximar e, com um pau, a
cobra acabar de matar. Teresa não sabe mais se foi o susto, mas
estremeceu com o tamanho da coisa: mais de metro e meio, por certo! —
Ah faltou uma câmera pra tirar uma foto...
Teresa teve a impressão de que se tratava mesmo de uma Jibóia e não de
uma Jararaca, para sua imensa tristeza. Pela primeira vez na vida sentiu-se
uma assassina. Nem podia dizer que havia sido em legítima defesa, pois a
cobra, de fato, sequer menção de ataque fez. E Teresa, do que fizera,
imediatamente se arrependeu. Mesmo sendo uma cobra, tratava-se de um
ser vivo, que vivo deveria permanecer. Carregou aquela culpa por um bom
tempo. De onde será vem esse impulso primeiro: do que tememos (e
desconhecemos) querer logo destruir, matar?
O cadáver da cobra não foi encontrado, o que lhe fez sentir ainda pior.
Talvez tenha se arrastado para muito longe, e com certeza sentido muita dor,
pelas queimaduras. Tanto alvoroço pra ver a cobra morta... taí, de nada
adiantou! Esse episódio aconteceu já há algum tempo, mas ainda hoje
Teresa Mariana sente-se mal, ao relembrar. De lá para cá passou a ser mais
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empática, também com ‘esses’ animais, sejam cobras, insetos ou lagartos.
Se bem que de cobras sempre diz:
— Melhor eu aqui, elas bem pra lá, longe de mim!
Ontem, sentada num ponto de ônibus, Teresa Mariana percebeu uma
pequena aranha passeando por sobre sua bolsa. Num impulso, quis matála, mas a imagem da cobra assassinada lhe veio à mente, e ela deixou a
aranha por lá... Não, de aranhas Teresa não tem medo. Pois é... a vida é
assim mesmo. O que seria de nós, humanos, se uma espécie ‘superior’ nos
tratasse exatamente como Mariana a cobrinha tratou? De vez em quando é
bom parar, e meditar... Pense: você tomando um solzinho na Praia de
Copacabana, chega alguém e lhe joga na cabeça uma panela cheia de água
quente. Tá doido! Dizem que o Sol brilha para todos. A cobra que encontrou
com a Mariana (naquela época) não teve tanta sorte assim...
E tem gente que gosta tanto das bichinhas que até engole. Duvida? Preste
atenção nesses versos da canção do Mestre Ambrósio:
“Bebeu cana nas três vendas
Engoliu cobra coral
Pra ir lá mano
Escuta o que eu digo a você
Beber com a cabocaria
Muito macho tem que ser
Pra pegar na cobra viva
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Matar com o dente e comer”
Trecho de Três Vendas, Mestre Ambrósio (Composição: Siba)

Também publicado no Recanto das Letras em 05/08/2009 (Código:
T1738445).
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7
Marcos
... e sempre que os alcançava, novo começo por lá já estava,
tranqüilamente, a lhe esperar. E foi assim, até o dia marcado.

Também publicado no Recanto das Letras em 23/08/2009 (Código:
T1769501).
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8
Causo de famia
Oxente, justo na hora do meu pograma favorito...
Eu tava doidinha pra vê a briga das mulé lá! Onde já se viu, se chamá o otro
an-sim de priguiçoso e cara-de-pau na TV?! Eu dava era uns tabefe nela! Eu
é que num tô pra essa, ir prum pograma desse, an-sim, cuntá meus pôdi pra
todo mundo... Eu, hein?! Ropa suja se lava mermo é den-di casa, e di noite,
que é pra ninguém num vê.
Má rapá, num tô dizendo?! Esse povo que vai presses pogramas pagá mico
deve di tá mermo é ganhano uma graninha boa, isso sim! Pois é, e foi na
hora do pega-prá-capá qui a mia fia achô de chegá qui em casa. Inda vei
cum adjunto, um culega dela lá. Pensei que eles num fosse demorá, mas se
abancaro lá na sala e se danaro a cunversá umas cunversa chaaaaaata...
dessas de pulítica.
Aí mermo foi qui eu num pude mais vê direito o diacho do pograma. Justo
na hora quano a dotora pisóloga ia falá... Queria vê só o que ela ia dizê
daqueles causo de famia. Larguei mão de vê o pograma e fui fazê café pras
visita. Foi só eu sair e Plitz! — lá disligaro a TV — Mais cumo tem gente qui
num sabe cunversá cum TV ligada, vice?!
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Mais eu num brigo não... Minha fia é toda gran-fina. Nem parece qui é mia
fia. É qui ela num se criou cumigo não. Se criou lá pás banda da cidade...
Quano ela tá aqui mi visitano, só qué sabê de cunversá cumigo, a bichinha.
Fica braba quano o povo qui de casa se dana a brigá pra dexá no canal do
Big Brode. Ela diz qui nóis samo tudo vítima de um bando qui qué mais é
dexá o povo na ignorança. Eu num sei de nada naum, só sei qui gosto das
mia nuvelinha...
Pra quê é qui eu vou vê jorná, se eu num inteno nada mermo do que eles
falo? Agora ela tá lá, na sala, cunversano cum o culega dela... Eles ficu
falano de pulítica, de umas coisa qui eu num inteno. Eu acho que falá de
pulítica é uma pêrna di tempo. Os pulitico sem-vergonho vão murrê tudo
ladrão e sem-vergonho. E o povo besta vai cuntinuá votano neles! E nóis
nacemo pobre e vamu murrê tudo lascado...
Hem-hein, quem sabe um dia a coisa num miora, né não? Dexa mais é eu ir
cuidar di adiantar o di cumê pá manhã... Tumara que eles vão simbora mais
cum poca, antes de cumeçar a nuvela das seis...

Também publicado no Recanto das Letras em 21/08/2009 (Código:
T1765902).
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9
Mi chiamo Bond, James Bond...
Teresa Mariana, aquela da cobra, foi passar férias numa cidadezinha italiana.
Sim, sozinha. Como não podia deixar de ser, estava louca para provar da
comida italiana, típica, autêntica, se é que você me entende. Decidiu
começar por um restaurante nos arredores de seu hotel. Pizza Quattro
Formaggi, vinho Merlot, o clima, o som sedutor do Italiano que ouvia
conversarem ao seu redor. Só tinha um problema com o lugar: não havia
quase nenhum homem desacompanhado. Que pena! Mais tarde teria que ir
à caça nos arredores da cidade.
Decidiu pedir a conta. Para sua surpresa quem veio cobrar não foi a
garçonete que lhe havia servido boa parte da noite e sim... Não! Não podia
ser. Será que era pegadinha? Estava doida? Tentou contar rapidamente o
quão já havia bebido aquela noite... Não, não bebera ainda tanto assim...
Aquilo só podia ser uma ilusão! Imediatamente lembrou da boa fama-cama
dos italianos e achou melhor ficar um pouco mais por ali, sondando...
— Sí Signorina, il conto? — perguntou (inocentemente?) o atlético garçom.
Que conta que nada, agora que aquele deus louro descera do Olimpo ali,
bem à sua frente... Sósia perfeito do Daniel Craig!
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— Teresa, Teresa, aquieta mulher! Te controla, te controla. — disse para si
mesma em pensamento enquanto percorria com as pupilas mais do que
ouriçadas aquele corpo saradão. Sem medo de revelar o que lhe ia pela
cabeça pediu mais uma taça de vinho. Afinal de contas ia ter que esperar
um bom tempo ainda até o final do expediente (dele, claro!). Não faz mal,
pensou, e sorrindo marotamente disse para o rapaz:
— A noite só está começando, não é mesmo?
E veio outra, e mais outra, outra taça ainda e por último uma garrafa. A
esperança de Teresa era que o turno do seu Blonde Bond (bombástico!) — e
italiano — terminasse logo, assim poderia convencê-lo a ajudá-la a levar o
que sobrara da garrafa de vinho até o terceiro andar do hotel, quarto numero
302...
Melhor era manerar no vinho pra não estragar a refeição de mais tarde. Ôba,
o expediente parece que acabara! Nem precisou se esforçar e lá veio ele.
Não deu outra:
— Mi chiamo Teresa e Tu?
— Mi chiamo Bond, James Bond... Ti piace?... Dovreste provare...
— Mas só se for agora e… Con vino! Me ajuda a levar essa garrafa até meu
quarto? Tá tão pesada…
Imagine só onde e como essa conversa foi terminar. Ah, os vinhos italianos...
E a comida... Ah, que coisa loura malhada deliciosa! Queimadinha de sol
então... Teresa, Teresa... agora ela quer sempre voltar à Itália...
Va bene! Se fosse eu também voltava... :-)
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Também publicado no Recanto das Letras em 06/08/2009 (Código:
T1739624).
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Para confundir e não explicar
"Eu vim para confundir, e não para explicar!!"
“Roda, roda, roda e avisa
Um minuto de comercial
Alô, alô Teresinha
É um barato o Cassino do Chacrinha”
Um oferecimento da esponja de aço BOM PHIL, a que tem mil e uma
utilidades! E do sabão MOMO, aquele que deixa suas roupas muito mais
branquinhas, e por muito menos...
* * *
NARRADOR: A história de hoje se passou na França há muitos anos atrás,
nos embalos da Revolução. Esta história que hoje trago deixá-los-á com a
sensação de estar querendo entender o impossível, o incontável, o...
UMA VOZ: Hum, esse narrador tá enrolando...
OUTRA VOZ: Cala boca! Ainda nem começou direito e lá vem você,
criticando...
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MAIS OUTRA: Custa dizer logo a que veio? A UMA VOZ lá tem razão!
E OUTRA: Só tendo muita paciência, viu?
UMA VOZ: Além do mais o estilo me lembra discurso de político...
OUTRA VOZ: É só uma boa retórica... ou seria metalinguagem
desnecessária?
MAIS OUTRA: Político e urubu só se for na pedrada, isso sim!
E OUTRA: O nível está baixando...
UMA VOZ: E dessa vez não fui eu!
NARRADOR: ... uma história social e política, mostrando que “a história dos
homens se reflete na história das cloacas”.
UMA VOZ: Ih, tinha que ter ‘merda’ no meio...
OUTRA VOZ: Lá vem você de novo com palavras de baixo nível...
MAIS OUTRA: Ah, sem puritanismos, viu? Por acaso não sabes que se usa
palavrões para chamar a atenção, produzir emoção no leitor. Puro fenômeno
lingüístico.
E OUTRA: Que chamasse a atenção de outro jeito. Usando a inteligência,
por exemplo...
UMA VOZ: E quem disse que leitor gosta de texto inteligente?
OUTRA VOZ: Ih, agora vão partir pra cima do leitor? Ofensas não, ofensas
não... Façam-me o favor...
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MAIS OUTRA: Textos inteligentes? Nossa, quanta pretensão, hein?
E OUTRA: E o piparote na orelha? Machado pode e eu não?! Como é isso?!
UMA VOZ: Eu sabia que isso só ia dar ‘merda’ mesmo... Temos mais é que
dar nome aos bois.
NARRADOR: Jean que, como aponta Vargas Llosa, provavelmente não se
chamava Valjean e sim Vlajean, resultado da contração “Voilá-Jean!” – Eis
aqui Jean! —... E Cosette, Marius... O universo de Hugo tão
descaradamente exposto...
UMA VOZ: Mas que idéia mais miserável, isso sim!
NARRADOR: Corta! Corta! Caro leitor, desculpe a conduta estranha do
autor, volta e meia interrompendo a narração com suas vozes e comentários
pouco produtivos. Pedirei à VOZ MAIOR que tome providências, calando
por enquanto as vozes desnecessárias. Asseguro-lhe que tal confusão não
voltará a a-con-te-ceeeeeeeerrrr... Plitz!!
VOZ MAIOR (a minha!): Pronto, acabou a palhaçada! Não sei nem classificar
direito uma coisa dessas. Se não for pra explicar, que não me venham
complicar.
Também publicado no Recanto das Letras em 24/08/2009 (Código:
T1771086).
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Eugenia Soledad
Meu declínio começou em meio à ventania. Fomos arrancadas, eu e minhas
irmãs, e feitas prisioneiras de garras frias, daninhas. E fomos levadas para
longe, muito distante de tudo o que nos era familiar. Inda no meio do
caminho, o desespero nos calou os gritos fazendo-nos fracas, coniventes
com o destino prometido. Era inevitável. E se esse mesmo vento, traiçoeiro,
que ao predador com força imensa ajudou, fora o mesmo salvador, quem
daquelas garras poucas de nós libertou?
Eu olhava ao redor e nada via. Sentia o sopro da morte a me congelar.
Vestígio algum de qualquer de minhas irmãs...
Eu estava só, absolutamente só. Inteiramente só. Desesperadamente só...
Sentia o vento ao redor do meu corpo leve, e planava, suavemente... rumo a
um destino desconhecido. Eu contava o tempo, e seguia meu caminho,
bravamente, rumo à morte. Era inevitável: o que começara... tinha que
terminar!
E para meu espanto, aquele mesmo vento, sádico, que me fizera planar, ao
acaso, agora deitava-me ali, ternamente, ao chão. Milagres acontecem. E
por que, comigo, não? Não duvidei. E em seguida notei a multidão, iguais, a
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me observar. Eram muitas, incontáveis, multicores... Eu, atônita, perguntavame:
“Como podes sentir-te tão só, e indigente, em meio a tão vasto contingente,
como?!”
Eu olhava ao redor... e assim, só, me descobria:
Eu estava só, absolutamente só. Inteiramente só. Desesperadamente só...
Não faço idéia de quanto tempo se passou. E mais uma vez um parente
daquele vento embusteiro me sugou. Tufão. E levou-me para cada vez mais
longe, agora muito mais distante de tudo, tudo o que não teve tempo de a
mim tornar-se familiar. Talvez por misericórdia divina, ou filamentos do
destino quem sabe, encontrei no caminho uma calçada, um lugar para me
acostar. E então Ele apareceu...
Viu-me ali, perdida, sem forças e angustiada, a murchar... e um novo destino
me deu. Achou-me linda, maravilhosa. Padrão diferente de qualquer outro já
visto lá fora. Perguntou-se como poderia isso ser. Que meu fim era breve,
disto eu já sabia... O calor daquela alma pura, irradia, a d’Ele, deu-me alento
nos últimos momentos de dor. Hoje vos fala a minha essência. A prova do
que fui, nesta existência, encontra-se conservada... prensada, entre as
páginas de uma enciclopédia, encerrada, lembrando a todos a beleza que
em vida fui.
Além de tantas outras queixas, acrescento à minha lista, também, a
incerteza de não ter, como esperado, ao pó logo retornado. A morte é um
sinal que se propaga pelos finíssimos fios da vida, e em certos pontos, ou
vírgulas, vai sendo exagerado, ou omitido, até que alcance sua estação final:
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conclusão da metamorfose corpórea que dará vida a outros seres — textos
vivos —, vegetal ou animal.
Ele, que meus últimos dias embalou, e meu destino natural — ao pó voltar
— quis retardar, especulou: sou Eugenia... Uniflora. Seria? E Ele também
experimentara a pitanga que fui, em terras tropicais... e ‘calientes’.
Filamentos e nós da vida uniram-me a Ele, e a Ele entreguei tudo o que
tinha, e fui — órgão assimilador de luz, vida e calor —, e o que hoje sou:
substituo um reles marcador... De mim, agora, somente a essência, e os
restos, num livro grosso ficaram... E lá, neste lugar, devo me resignar, até
que chegue o tempo certo de me libertar, e meu destino seguir: voltando ao
pó, que é o meu lugar...
E como me sinto? Missão ainda não cumprida...
Estou só, absolutamente só. Inteiramente só. Desesperadamente... só.

Também publicado no Recanto das Letras em 11/09/2009 (Código:
T1804752).

39

12
Escritores e seus blá-blás!
Textos tonificantes. Sim, textos redbull — aqueles que dão asas. Desses
queria escrever. Não só dado a leituras. Também (e principalmente!) a ver. E
assim fazendo — brincando, brincando — seguia (sem saber!) os passos de
vários. Só por prazer, prazer e prazer!
‘E assim veio à luz também o Linux! — dentre tantas outras invenções. No
tocante a escrever, perguntava-se: Necessário é mesmo só estar e
enlouquecer? De onde vem tal idéia? Não se pode estar feliz e assim
escrever? Por que tão poucos questionam o que não é fácil de entender?
Simples! Basta dizer: 'Não entendi'. Em quem cala (demente) maior é a
ignorância que o medo consciente. E em quem o perguntar ofende, maior é
o medo (de perder) que a arrogância evidente. Esta questão logo se poderia
dissolver. Lógico, quem pergunta o faz porque deseja conhecer... E de quem
(sabiamente) sabe outra feita não se espera que não seja responder — ou
pelo menos tentar!’
‘“De los buenos sentimientos nace la mala literatura, y otras cosas por el
estilo.” Verdade? Ficção imita a vida ou manipula a realidade? Ledo engano
ou talvez não? Enganar-se pela capacidade de... milímetros só... de vaidade
ocultar... Ora direis: que quis dizer com isto? Enigma maior (quiçá!) é o de
não saber o inconsciente revelar e o consciente esconder...’
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‘Um desejo de jogar... Chuta aqui, dribla acolá. Atira pra cima, que bem
podia ser para o lado — e livra assim do pleonasmo! — e depois sobe, e
desce outra vez, agora rasa. E vai rolando por baixo do pano do palco até
parar na mão do verdadeiro artista: aquele que lê! Texto bom não se explica,
se devora, digere e na saliva dos séculos se transmite, degustado em bocas
muitas, peregrinas por gerações.’
Conversas de escritores, desconfiai delas todas! Agarrai-vos à história, ao
sentido tácito — o vosso (estado e espírito!). E não ao do artista, bobo e
palhaço, cujas lágrimas secamente lavadas — ou um riso úmido aspirado —
a letra pura quis ocultar.

Também publicado no Recanto das Letras em 24/10/2009 (Código:
T1884166).
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Quarteto
* Trouxe-me flores. Disto espero jamais esquecer.
+ Certas coisas não se esquecem, pelo efeito ímpar.
§ Era tudo o que eu queria, dizer como na música: “E eu dizia o seu nome,
não me abandone jamais”
^ Nada disse porém, calei tudo, e no início esse ato pareceu-me inofensivo.
* E foi a coisa mais marcante que já me ocorreu. Ninguém jamais havia feito
isso comigo antes.
+ Foi como se eu estivesse num sonho.
§ E ao final, dei por mim que aquilo não era ilusão. Era real, eu estava de
fato ali.
^ Guardei aquele segredo comigo, como quem põe roupas caras, novas,
numa mala que será para sempre extraviada.
* Foi uma sensação sem igual. E assim, simples, com este gesto, empenhei
meu coração, e flutuei.
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+ E esse sentimento jamais se repetiu, até agora, momento em que relato
estas coisas.
§ Poderia ter deixado tudo acabar bem naquele momento. Como posso ter
sido tão idiota? Será que jamais aprenderei? Gostaria de apagar tudo da
memória.
^ Vivi até aqui sem lembrar nada disso. Agora, que você voltou, que está
aqui, na minha frente, tudo retornou, e com uma força tamanha que não dá
pra controlar, desculpe-me.
* Recordo como tudo aconteceu.
+ Isto, estranhamente, causa-me enorme inquietação. Sei lá, medo talvez...
§ Uma coisa, porém, é bom que eu jamais esqueça: aquela sensação no
estômago... Há algo que necessito fazer:
^ Sim, vamos parar por aqui.
* Difícil foi deixar tudo para trás.
+ Queria parar essas lembranças...
§ Recomeçar! Sim, ouvi dizer que em outra cidade estão precisando de
alguém para trabalhar. Mudar de clima, perspectiva... Talvez seja o ideal!
^ Parar e recomeçar um novo ato. Por que não? A vida é um eterno
recomeçar... Vem comigo?
* Sim, isto foi o que decidi. E você?
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+ Por favor, não me peça para continuar...
§ Decido então: mudança!
^ Sim?
* Então, nada tem a me dizer?
+ Sim? Não? Talvez, que também é uma resposta válida.
§ Pouco importa? Faça o que quiser fazer. Aliás, é o que sempre se faz...
^ Esta é sua decisão? Respeito... Olhe, falei das flores. Delas é que jamais
esquecerei. Eram girassóis. Também de voltas, dessas que damos, quando
não se consegue ou não se quer dizer o óbvio.

“Mais fácil aprender japonês em braile
Do que você decidir se dá ou não”
Trecho de SE, Djavan.

Também publicado no Recanto das Letras em 11/02/2010 (Código:
T2082125).
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Competições
Mais uma competição e estaria terminada a temporada. Ele não titubeou.
Atirou-se, partiu ao encontro do adversário que, assim como ele, era só
mais um seguindo seu caminho diário, mansamente.
“Ainda pensei: ‘Não desista de competir pois eles precisam de você, para
vencer.’ Foi por prazer, só por prazer. Comecei a brincar com a bola e logo
me vi profissional. Daí em diante comia ‘Leistung’, bebia, dormia e respirava
essa coisa tal. Um profissional não conhece fraqueza, pelo menos no campo
ideal. Doença do corpo até que se aceita. Fraqueza da alma? Nem sonhar
em tolerar. Admitir então diz: ‘Te arreda!’ Profissional é sobre-humano. Por
isso não pode falhar. Esqueci de tudo o que porventura me contaram,
alguma vez. Como não era mais humano não podia mais falhar. Milhões
esperavam de mim — e cobravam com juros — o que não gostariam que
esperassem de si. Mesmo! Meu ébrio equilíbrio, estranhamente, me atava à
realidade. Era difícil... ainda mais com aquelas tantas cargas metafísicas.
Minhas costas cediam. Eu caía esporadicamente. Mais cedo ou mais tarde
alguém tinha que notar. Somos muito mais do que atletas, ou esportistas.
Somos heróis em campos alheios. Com campos próprios nem sequer nos
permitem sonhar. E ela, a dita competição, dita todas as regras deste jogo
da vida, do ganho do pão, do aluguel da alma, das vendas do passe, e nos
dissolve lentamente em plasma efervescente. ‘Leistung, Leistung, Leistung!’
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No físico e na vida sem meta física. Um dia joguei a peteca a uma amiga:
‘Estou cansado.’ Ao que ela me devolveu: ‘Que é isso! Logo você que já
venceu tantas coisas nesta vida? Você tem um alto poder de superação, vai
conseguir também desta vez.’ Claro! Entendi a mensagem, aliás muito bem:
‘Não me amole com seus problemas. Não vê que tenho os meus também?’
No mundo não há lugar para fraquezas, fracassos e lamentações e era
justamente disto que eu estava cansado. É comum ouvir falar que alguém
nunca pode se queixar o suficiente: sempre haverá novo motivo. E mais
outro. E mais outro... E isso é certo. Parei pois de me queixar. Disse que
estava cansado. E a competição estava por começar.
Dirigi-me então ao local da partida. Covardia de minha parte? Isso, por
certo, muitos diriam. Para mim tanto faz. Importa-me essa dor tamanha,
atômica, que me divide em nano pedaços, oriundos de explosões
plutônicas, e eu não consigo dividí-la com ninguém mais que queira ouvir,
tentar me ajudar. A mesma sociedade que me fez herói me fez doente.
Fraquezas? Jamais admití-las. Tudo o que importa, sempre, em primeira
instancia, e constantemente, é ‘Leistung, Leistung, Leistung...’ É muito difícil
fingir por mais de quarenta. E por isso decidi interromper a partida aos 32
minutos. Seriam do primeiro ou do segundo tempo? Tanto faz! Era o tempo
de tentar — pelo menos tentar — me ver livre daquela dor. Estou cansado.
Triste. Muito triste. E me sinto só. Tenho medo. Se assim não fosse, não
estaria eu nesta dura competição. É preciso, no entanto, coragem. Eis que o
adversário se aproxima. Adversário não, quem sabe um colaborador? Seria
esperar demais dessa sociedade que não julgasse seu herói? Quem saberá?
Essa é a cultura do calar-se. Engulo o choro e ouço o apito. A partida vai
começar.”
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E ele veio feroz, o zagueiro adversário. Rápido como um trem. Nem deu
tempo de registrar o lance, para depois rodar e tirar a teima com replays do
escanteio, do pênalti e do gol. Talvez não tenha nem dado tempo de ele
sequer ter pensado no pobre bandeira, também um condutor. Afinal de
contas era só mais um na temporada. Praga de sociedades que fabricam
heróis e dizem não precisar de mais nada, a não ser ‘Leistung’ e futebol.
Vencer é tudo o que importa. Ai que saudade do tempo em que éramos só
humanos, reles mortais, e podíamos simplesmente chorar, quando
perdíamos, quando sentíamos dor.

Leistung: aqui significa ‘resultado’.

Também publicado no Recanto das Letras em 14/02/2010 (Código:
T2086841).
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Baratos da cidade
Condolixo. Assim ficou conhecido o lugar onde morei até poucos dias atrás,
e tudo por causa do nosso senhorio. Está certo que morávamos de graça,
que o apartamento era amplo. Um pouco sujo, mas isto nunca foi grande
problema. O ralo do banheiro estava entupido e mesmo a porta estando
isolada, o fedor escapava para a vizinhança. Te digo, amigo, mesmo assim
nunca vi qualquer vizinho se manifestar. Uma tranqüilidade!
O senhorio aparecia só de vez em quando, sempre acompanhado daquele
inconfundível bafo de cachaça. Da última vez que o vi fazia um ‘solzão’, um
que estava me convidando a sair. AP no primeiro andar, um pulo da sacada
para o muro, e deste para a calçada. Sempre usava este caminho para não
ser visto. Sabe como é, né?, pra evitar perseguição, melhor mesmo é não
dar as caras.
Eu já ia virando a esquina quando olhei pra trás a tempo de ver o senhorio
chegando. Pelo trocar de pernas, bêbado como sempre. Eu não quis voltar
pra casa tão cedo. Caí na buraqueira e fui aproveitar meus dias. Uma
semana depois, quando voltei, os colegas foram logo me contando o
babado. Fui lá na sala conferir e era mesmo verdade, o senhorio deitado no
chão, com a barriga inchada virada pra cima. Pelo jeito ele estava assim
desde o dia em que havia saído pra curtir meu sol.
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Os outros estavam em polvorosa. Disseram que me esperaram pra ver o que
fazer. Foi em cima, foi em baixo e bem no meio da discussão começaram a
esmurrar a porta. Os cana, meu! Cada um procurou um esconderijo e tratou
de ficar quietinho, esperando a hora do corre-pra-matar. Vendo que ninguém
abria, arrombaram a porta e, pelo jeito, deram de cara com o senhorio lá na
sala. Começaram a reclamar do lixo, da sujeira e do fedor; diziam que não
havia criatura que agüentasse ficar ali por muito tempo.
Bom, os caras iam e voltavam. Ouvi muita coisa que não vale a pena contar
antes de começarem a fuçar o AP todo e, seguindo seus narizes, chegarem
ao banheiro isolado fedorento. Eu estava escondido na cozinha, sob a pia.
Como sou miudinho, meu esconderijo foi perfeito. De onde eu estava, vi
quando puxaram a cortina do chuveiro e, empacotada numa montanha de
bagulhos, papéis e sacos, descobriram a mãe do senhorio.
Foi punk, meu! Pelo tempo que vivemos ali, nunca havia cogitado que por
baixo de todo aquele lixo estivesse a velha. Sempre ouvi comentarem que
ela estava num asilo... Bom, por todo o dia foi um entra-e-sai no AP. Meus
comparsas foram sendo abatidos à medida em que iam sendo descobertos
e eu? Eu tive a sorte de passar despercebido.
Quando a polícia deu uma folga, escapuli pela sacada. Ainda bem que sou
bicho treinado, acostumado a sarjetas e sujeiras. Achei um novo esconderijo
e passei um bom tempo matutando, esperando a poeira baixar. Dias depois,
sucumbindo à tentação do sol, resolvi sair da toca. Perambulei pela cidade
até que dei de cara com a foto do senhorio estampada nesta banca de
jornais.

49

Passei a vir aqui todos os dias. Ando procurando AP novo e aqui, na banca,
estou sempre bem informado. Pelo que entendi, meu, o caso foi o seguinte:
o senhorio deixou a coroa dele no banheiro para não perder a aposentadoria
dela, que ele bebeu até morrer. Depois os nojentos somos nós, né cumpadi?
E a vizinhança, essa aí...
PLATSCH!! PLATSCH!! PLATSCH!!
— Vixe que esta cidade tá infestada de baratas, olha estas duas cascudas
aqui!
- Argh, que coisa nojenta! Mata, Zefa, mata e joga no bueiro. E depressa,
antes que me afaste a freguesia. E justo hoje, que estou cheio de ‘pastel’
pra vender!
Nota: baseado num caso real.

Também publicado no Recanto das Letras em 26/02/2010 (Código:
T2109290).

50

16
Mi chiamo Bond, Vaga Bond...
E daí? Tem coisa melhor pra fazer não? Sai! Xô! Xô! Vá sentar praça em
outra praça! Num tá vendo que aqui já tem gente não? Levanta você! Estou
velho; não consigo levantar mais nada, nem bengala. Ai meus tempos de
espião...
Já tive muitos carros, dinheiro, brinquedos e mulheres. Ai, as mulheres... Tão
bonitas que dava dó não se aproveitar. Algumas foram mortas, outras se
mataram e umas mais loucas ainda tentaram ME ma-tar! Diziam que no
fundo eu não gostava de mulheres. Mas que maldade! Se elas vinham a
mim, por que rejeitar? Que crime é esse afinal de contas que feministas
dizem que cometi? Todas as mulheres que a mim vieram receberam o que
procuravam: uma noite de ‘amor’, ou quando muito poucas horas — Mais?
Juro que não tinha para dar... — Até que veio a Vespa, aquela miserável!
Não falo dos mortos. Bem ou mal não convém deles falar. Cicatrizes no meu
corpo a cada reencarnação há muitas. Já fui moreno. Hoje sou calvo louro
ou loiro. Tanto faz! E pela idade que tenho duvidam muitos que eu seja
mesmo capaz de fazer o que de mim ouvi falar. Até eu mesmo! De tanto
Martini tornei-me alcoólico e agora me encontram pelas ruas a vagabundear.
As mulheres, ao me verem, balançam os ombros, dão-me as costas e,
rebolando vão-se embora. E eu, velho e triste, desejo ver minhas
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lembranças no requebrar daquelas ancas desaparecer. Null, Null, SiebenSeven-Sete... No fim dos dias só o Null.

Também publicado no Recanto das Letras em 02/03/2010 (Código:
T2115942).
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Clube literário
Mais uma, garçon! E pode pôr na conta. Que conta? Na minha não, que
escritor num tem dinheiro, tudo sujeito lascado! Hojjjjje eu vou botar tuuuudo
pra fora, tudo que táááááááááááááááqui dentro engasgado. Não vou vomitar
não. Precissssssssso de balde coisssssa nenhuma. Num vou fazer como os
colegas que atiram frustração na cara do leitor — Ugh! — Eu não! Mais uma
aí, garçon, sejjjjjjjjjjja camarada! Vou fazer uma dedicatória pro senhor,
masssss só se me trouxer maisssssss uma, e branquinha, que é da boa.
Pode deixar, pode deixar que eu sssssei fazer. Num precisssssa me segurar
não, que eu sei o que tô fazendo. Lembro da colega lá da aula de Francês
que virou para uma das alunas e disse: "E você, minha filha, estuda
Literatura?! Ai coitada, vai ter que casar com um homem rico senão acaba
professora de Línguas, assim como eu." A aluna virou a cara para o colega
do lado, os dois se olharam. "Casada eu já sou, professora." O colega era o
mariiiiiiiidooo. Ops! Por isso é que eu digo: guarde suas
frustraaaaaaaaaações só pra você. Num sei que mal tem em ser professor
de Línguas. Profissão bonita, que mexe com as palavras, com os adjetivos.
É mal paga e pouco reconhecida, como a de escritor, mas é bonita. Vale as
penas. As letrinhas todas acessas, doidas pra se agarrarem no branco do
papel. Bando de oferecidas! Isso ssssim é que elas são! Ah, mas tem
também aquelas ingratas que se passa horas e horas lapidando, regando,
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passando a mão, tirando pulga, piolho, dando forma. E pra quê? Pra correr
atrás do leitor, que nem percebe, ou pra que se agarrem ao primeiro treinado
que passar, que decifra o segredo e leva o sentido pra bem longe, lá pra
casa do Carrrrrvalho? Aí compensa... Diz que esse leitor é que o bom, que
participa, que não tem preguiça de procurar chhhhhhifre em cabeça de
alfinete. Imagina coisa que o autor nem sonhava dizer.
Cortázar caiu na besteira de chamar de “leitor hembra”, só pras feministas
caírem matando depois... Acho que ele quis dizer leitor passivo, sei lá —
Ugh! — Há que se ter cuidado com o que se escreve, muito mais com o que
publica. Pintor de palavras e sentidos. Isso sim é o que o bom leitor é, um
come-folhas. Eu sei. Vou parar, vou pararrrrrrr — Ugh! — Garçon, traga uma
outra igual, branquinha que hoje eu quero botar o verbo pra dançar, e bote
uma música boa aí! Nada dessas barrocas — Agh! — arrumadinhas. Quê?! o
Barroco é o pai do Rock?! Quero ouvir a gaita miaaaaaaaar! Bota uma
irlandessssssssssa, colega, bota. Tá bom, vou me calar. Não se pode contar
pro leitor o que acontece — Ugh! — neste nosso clube literário. Só de ver
gente discutindo e trocando ofensas o leitor quer mais é arrancar. Escritor
devia mais era escrever do que brigar — Ugh! A gente se embriaga e solta o
verbo. Por issssssso é que o — Ugh! — 'ledor' vai ver TV. Segura, segura o
verbo que agora vai: o incorreto falando do mal escrito e a qualidade como é
que fica?! Garçon, a saideira, a saideira. Mais uma branquinha, uma folha
igual a essa aqui, limpa, e uma caneta nova que a tinta acabou e eu inda
quero escrever o final — Ugh!— Pensando bem, colegas, deixo a conta pra
vocês — Aghhhhhhhh!.— Apagou.

Morreu dias depois. Causa mortis: celulose papiática.
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Também publicado no Recanto das Letras em 02/03/2010 (Código:
T2119275).
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A estranha arte do futuro
Observavam embasbacados. Tanta pesquisa, tanto trabalho cavando o
passado, tempo e investimentos, tudo culminando ali, naquele momento.
Sim, era possível a realização de tal façanha. Estava comprovado! Rumores
de lendas de tempos remotíssimos tornando-se realidade bem ali à sua
frente. Era maravilhoso. O que mais a ciência, a tecnologia e a evolução —
sempre a evolução — não seriam capazes de fazer? E os movimentos eram
perfeitos. Com destreza, vigor e, ao mesmo tempo graciosidade, viam surgir
no papel a comprovação de velhas teorias antropológicas. Técnica tão
simples produzindo signos diretamente num pedaço de papel, e só com o
uso daquele objeto seguro entre dedos. Jamais alguém dentre eles havia
pensado em usar as mãos para tal fim. Agora, com o simulador, velhas
teorias se podiam comprovar. Como será denominariam os primitivos aquela
arte tão estranha?

Também publicado no Recanto das Letras em 04/03/2010 (Código:
T2119966).
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Pela arte
O ônibus já estava saindo. Corri, deu tempo ainda de tomar. A vida da gente
é uma roleta russa, não se sabe onde a coisa vai parar e eu já estava
cansado de tudo aquilo, mas... Havia um lugar vago próximo a uma das
saídas. Entrei, paguei passagem, me acomodei. Ônibus quase lotado, mas
pelo meio se podia trilhar, e com folga. Celular tocou e eu atendi. Resigneime. Pelo jeito, mais um dia cheio estava por vir.
Duas paradas depois subiu um homem vestido de palhaço. Segurava um
saco com uma das mãos e com a outra segurava-se. Cuidava em não cair
enquanto discursava a plenos pulmões, com o ônibus em movimento.
Começou a explicar o quê estava fazendo. Arrecadava dinheiro pra um tal
projeto Palhaços em Todo Lugar. Durante a exposição, passou adiante o
saco, que foi avançando de mão em mão. Neste meio tempo, novos
passageiros foram subindo, o que pediu nova explicação.
Tendo o saco retornado, o palhaço olhou pra dentro e, desapontado, meteu
a mão numa bolsa que trazia à cintura. De lá tirou um ‘três-oitão’. Puxou-me
para si, deu-me uma gravata e encostou o cano às minhas costas. Fechei os
olhos para não ver nem pensar em mais nada. Não adiantou.
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— Vou passar de novo o saco, viu? Só quero ver agora como é que ele vai
voltar. Se eu fosse vocês, pensava bem direitinho e abria a mão pra causas
culturais. Circulando, circulando!
Abri os olhos e vi as caras assustadas. Em poucos minutos o saco estava
de volta. Ainda me apertando o cano duro às costas, o palhaço instruiu o
motorista para a próxima parada. E quando o ônibus parou foi tudo muito
rápido. E antes de descer, ele ainda agradeceu a colaboração de todos:
— É pela arte! Levo o colega mais um pouco, só pra garantir... Não se
preocupem, solto já.
Dirigiu-se à porta e foi me arrastando junto. Já fora, ele ainda me apertava o
pescoço com um dos braços quando, de olhos bem arregalados, vi o ônibus
arrancar depressa. Pensei: “É o fim...” Vi também que ninguém olhou para
trás. Além de mim e do palhaço, ninguém mais por perto.
Senti que ele me soltava. Devagar, e num tom meio pessimista, como se
previsse o que me ia acontecer dali em diante, pedi com voz enfraquecida:
“Por favor...”
— Quer parar com a palhaçada, me disse olhando torto.
— Pô, vê se não me aperta tão forte da próxima vez! Meu pescoço tá
doendo, cara. Esse cano aí é de plástico mas deixa marca, viu? No fim do
dia tô todo riscado...
— Vumbora, palhaço! Inda tem montão de pontos na cidade pra gente se
apresentar.
Me resignei e fui, afinal era pela arte, só pela arte...
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Também publicado no Recanto das Letras em 29/03/2010 (Código:
T2165574).
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De batida em batida
Dona Maria desceu à garagem de seu prédio demanhãzinha e deu com um
amassado num dos lados do carrão. O porteiro, de seu posto, nada vira:
longe da garagem, sempre perto do portão.
Sem câmeras ou testemunhas, Dona Maria foi bater na vizinha, dona da
vaga agora preenchida:
— ESSAZINHA tem que me dar uma explicação! Ontem cheguei em casa
com o carro todo nos conformes, olhei pro lado aliviada e disse: o carro ao
lado não está... vaga apertada, já viu no que dá!
Bateu à porta apressadinha e a vizinha abriu na calma, com bom dia e um
‘sorrisão’.
— Mas que dissimulada..., lhe cuspiu Dona Maria e soltou acusação!
— Batida no seu carro? Como assim? Vamos lá embaixo. Nada tenho com
isto não, disse a já condenada vizinha sem perder a educação.
E na garagem, dos ditos carros, SÓ o da Dona Maria amassado:
— Como pode, minha senhora, eu ter batido no seu carro se aqui deste meu
lado não se vê UM arranhão?
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De nada adiantou alegar inocência, pois a Maria NUNCA errou, duvidou do
porteiro e até do laudo da perícia, no dia em que este chegou.
— Escute bem o que vou lhe dizer: — disse Maria à absolvida vizinha —
Aqui se faz, aqui se paga e o seu fim eu hei de ver, tenho fé em Deus!
— E eu também. Se eu merecer a senhora vai ver sim. — Foi tudo o que a
vizinha, com calma, respondeu.
Não deu uma semana e a vizinha apareceu com o carro batido:
— Que foi isso, Dona Moça? — perguntou o porteiro amigo.
— Estava parada num sinal, veio um doido e enfiou atrás, e vendo o estrago
fugiu!
— E Dona Maria, ao ver o amasso, se danou a comemorar: ‘Deus me ouviu,
Ele me ouviu!’ Quase engasga por falta de ar!, contou o porteiro gentil.
— Pro senhor ver, amigo, bateram no meu carro, perdi o dia de trabalho —
ocorrência pra registrar e tudo mais — e quando cheguei na firma, pouco
depois do meio-dia, achei metade do teto na mesa, espatifado lá por cima.
Se eu estivesse ali, naquele dia, das duas uma: cemitério ou hospital.
— Quéeeissssso! Dona Moça, vou passar batido da Dona Maria, credo em
cruz!
E lá se foi a vizinha deixar o carro na oficina. Com muita sorte, ficaria uma só
semana a pé. No ponto do ônibus esbarrou com um moço perdido: ‘A
senhora pode me informar como vou à estação?’
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O tempo passa e ajusta a vida, coisas mudam de lugar. Estando o moço e a
vizinha meio perdidos, certo dia, toparam com um prédio bonito e foram
pedir informação:
— Dona Moça, quanto tempo! — saldou o antigo porteiro amigo.
— Pois num é mesmo, meu amigo, e o senhor por aqui? Este moço é meu
marido.
— Satisfação, seu moço. Dona Moça, que alegria! Mudei de prédio, mudei
de vida, e pelo visto a senhora também...
— Mas faz muito tempo isso... o amigo não esqueceu de mim, né não?
— E como podia, se lá naquele prédio a Dona Moça era dos poucos a me
tratar com educação?
— Era só com o senhor não, amigo, muita gente batia comigo no elevador
nem me dava bom dia, doença da civilização...
— A Dona Moça sabe o que foi com a Dona Maria?
— Eu não.
— Pois o filho dela está perdido: ladrão de carros, traficante, bandidão!
— Sério?!
— Nossa, que horror! Coitada...
— E a Dona Moça, o que anda fazendo?
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— Estamos vendo apartamento, o senhor sabe onde fica a rua...
— Dona Moça, vagou um apartamentão aqui ontem mesmo, acho que ainda
nem deu tempo de bater lá no jornal, se a senhora quiser, lhe levo agora pra
olhar.
— Mas olha só!! E num prédio chic como este, muito mais do que eu
esperava! — exclamou a Dona Moça — De batida em batida, segue a vida.
— Pois é, começou treinando com o carro da mãe, saia escondido de noite
e um dia foi descoberto. Quis até abater a velha. Deram uma batida no
prédio e ele fugiu...

Também publicado no Recanto das Letras em 30/03/2010 (Código:
T2167640).
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Um velho feliz
É difícil; não só para mim. Não sei como era antes, nesta época em que vivo
me sinto sem chão. Sei que não sou o primeiro, nem serei o último. "Os
homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo
prontinho nas lojas. Como não existem lojas de amigos, os homens não têm
mais amigos.", foi o que ouvi em algum lugar, e isto também: "Leitura, há
muito tempo dizem que não paramos sequer para pensar, quanto mais para
ler. Registros escritos são coisas do passado!" No entanto, como me sinto
só, tão estranho, diferente mesmo, encontro tempo para escrever-te, Diário.
Genes de minha mãe. Sim, vai ver é isto. De meu pai herdei o fascínio (hoje
servidão) à tecnologia. Sinto que algo está errado; não defini ainda o quê.
No dia-a-dia, no trabalho e nos relacionamentos, e não falo do diagrama de
entidades ou outro qualquer. Coisa estranha, falo de pessoas! Pessoas de
verdade, não dos links nas redes, de frágeis ligações. Assisti a um fóssil
hollywoodiano chamado O Show de Truman, precursor de nossa civilização,
mas só um pouquinho... Quase acertaram! Não entendo por que meus
relacionamentos não dão certo. A cada nova namorada, votada pela galera,
começamos a nos relacionar e atualizar os v-logs. Vez em quando acontece
uma votação e o processo é abortado. A garota chora, ri ou não faz nada; a
galera opina de todo jeito, e eu me sinto mais vazio que antes pensava
sentir. Tenho a sensação de que não decido nada (de fato) em minha vida. Vi
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os registros em vídeo, dos meus avós. Velha tecnologia sempre me atraiu.
“Hoje as coisas estão tão rápidas”, eles diziam, “que uma geração SÓ em
breve seria passado remoto, no ++ que (im-) perfeito conjugado”. Nestes
vídeos meus pais se amavam, eles diziam, de um modo muito diferente
deste que vivencio. Eles ainda se tocavam, se sentiam, trocavam fluídos e
visões de vida, sem medo de decepções. O que será significa essa “vida”
da qual eles tanto falavam?
Queres saber de uma coisa, Diário: não compreendo nada disto e invejo
meus pais e avós. Paro por aqui. Necessito voltar aos v-logs. Se não
atualizo, a galera desconfia de algo errado e vem bater aqui. Tenho que
tomar cuidado. Poderei ser um velho feliz, sei disto, se sobreviver à
adolescência. Que Deus me ajude! Deus, que Deus?! Genes da minha mãe,
são os genes... só pode ser esta velharia.

Também publicado no Recanto das Letras em 04/04/2010 (Código:
T2176543).

65

22
O bilete
— Margarita!
— Quiéééé, criatura! — responde mal-humorada ao colega que lhe veio
procurar.
— Um bilhete. Deixaram aqui prucê, ó — diz o colega. Põe o papelinho na
mão dela; sorri cúmplice e sai.
— Chegue aqui Celsinho, chegue — fala para o colega do lado empolgada,
balançando o bilhete na mão — Te mete! Anda dizendo que eu tô gorda e
pá-pá-pá taí ó, ando recebendo BI-LE-TIN e tudo mais... Vai ver foi aquele
deus-grego de ainda há pouco. Peraí, deixa eu ler:
“A-DO-REI conhecer você” — ói, Celsinho, já começou bom!
“Aqui meu email e ... TELEFONE”— Telefone e tudo, ói! Chega tá me dando
até um calor! — começa a se abanar com o bilhete.
— Lê o resto, criatura, lê! — pede o colega, curioso.
“Quando vier a SÃO PAULO não deixe de me procurar, vou lhe dar um trato
todo especial” — Vixe, vô infartá!
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“Beijos querida,” — Ai Celsinho, QUERIDA Celsinho!! — dando três
pulinhos...

“Cibelle.”

— CI.....BÉÉÉÉÉÉLLEE! Como assim?? — flagra o colega tentando
esconder o riso — Tá rindo de quê, Celsinho, tem nada pra fazer não? —
rasga o bilhete contrariada e joga no lixo — Só pode ter sido aquela altona
que atendi depois do deus-grego, diz que é médica!
— Quéisso, Margarita, bilhete de mulher já recebi de montão.
— Mas tu é home, né Celsinho?
— Sim, nos documentos, né minha filha! Será que ela não quis SÓ ser gentil,
retribuir o bom atendimento que você deu?
— Tava não, Celsinho, tava não que eu vi! Eu vi nos olhos dela, tava mais
era quereno me cumê, isso sim! E você sabe, carne aqui é o que não falta!
— Acho que você tá vendo maldade onde não há, criatura.
— Tô não, Celsinho, tô não... Antes fosse! E ur beijo?
— Vocês se beijaram?!
— No bilete, abestado, ur beijo no final do bilete; onde já se viu ficar ãssim
mandano beijo pra quem num se cunhece, e chamano de QUERIDA?
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— Não sei não, criatura, tem gente que faz assim.
— Faz não, Celsinho, faz não... Sim, mar... vamo trabaiá qui o ixpidiente tá
pacabá e o bicho tá pegano! Tanto tempo sem receber UÃ CANTADA e
quando recebe inda é de MULÉ ?? Eu mereço, Celsinho, EU MEREÇO! — E
suspirando:
— Ai o deus-grego, ele sim! Muita areia pro meu caminhão...
* * *
Encerrado o expediente vem o faxineiro. Ao esvaziar um dos cestos vê
escapar um pedaço de papel rasgado. Instintivamente pega e lê. De um
lado: “Adorei conhecer você!”, do outro: “Clínica FLASH. Perca até 20 quilos
em 1 mês!”

Também publicado no Recanto das Letras em 07/04/2010 (Código:
T2182058).
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Escritos
Ciência se faz de observação minuciosa. Queria idéia melhor? Ninguém
melhor para relatar de si mesmo que não a própria cobaia. E assim, de
graça. Avós falando de netinhos, filhos de pais, e pais de filhos, namoradas
de namorados, atuais de ex-, patrões de empregados e por aí vai. Você
pensa que destrói de fato algo quando o joga no lixo? É daqueles que
confiam em leis? Quantos segredos, planos, pensamentos? E idéias,
quantas idéias? Não, estudiosos de comportamento humano não perderiam
tempo precioso com isso, não... A menos que... a menos que alguém esteja
aprendendo de nós! Somos tão fáceis de manipular, um elogio aqui, outro
acolá, importante é nos fazer pensar que somos mesmo importantes.
Coincidências? É tudo uma questão de algoritmos, pois os dados estão
todos aí, à mão. Olhe, interrompo agora. Desligo ou vão desconfiar! Para
seu próprio bem não ponha essa mensagem no

A jornalista continua desaparecida e, fora a certeza de que o sol um dia vai
se apagar, os investigadores só viam hipóteses e conspirações. O cristal de
seu computador, lugar mais limpo. Nada, nenhuma anotação. Até que, no
fundo de uma caixa de papelão, sob muitos livros, (que antigo!) encontraram
cinco cadernos (cinco!) empacotados e cheio de manuscritos, também o
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não-concluído. Neles, chaves para o futuro e o sumiço. Escrever à mão,
método tão antigo e em desuso: Quem pensaria? Por certo, não a
corporação? Incrível! Como não perceberam? Até nisso ela não se deixara
enganar.

E o que estava escondido, emergiu; como todos estavam imersos, fora os
investigadores, ninguém percebeu.

Também publicado no Recanto das Letras em 28/05/2010 (Código:
T2285950).
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Entre iguais ou muito parecidos
Lá fora o vento embola uma árvore e cá dentro emboloro eu. Esse ar
abafado, de livro antigo, me embriaga e agrada. Tenho andado sem rumo,
por aqui e por ali fornecendo idéias insólitas, inspiração. O ruído do lápis
contra mim, no papel, me fere — todavia um mantra para meus ouvidos.
Encerro-me nesta biblioteca, nesta estante, neste livro. Falta-me coragem
para muitos capítulos mais. Quero fugir do que é óbvio, claro. Devo ter
cuidado com o embaraço — não porque seja grávido, muito mais pelo
emaranhado de situações. Sei que o vizinho de página me ouve; e eu a seus
suspiros. Queria tapar-me os ouvidos, não dá. Falta-me autonomia, e mãos.
A coluna de quem me sustenta agora balança, e com tinta me escreveu no
tempo, para desacelerar. Não é assim tão difícil, muito menos impossível. De
fato, quero tocar em temas movediços, mas me falta coragem na hora hagá. Não fui escrito para agradar quem quer que seja ou queira ser: isto me
foi dito pela dona da criação. Também não para causar desgostos, desilusão
e coisa e tal. A adolescente fala alto, contempla o mundo arrogante do alto
da ponta do seu nariz, por trás de minhas orelhas, e fala pela minha boca.
“Estou com saudade da pena que me pariu”, isto ela me fez dizer. “Que
pena me dá prender minha alma pequena, frágil, aprendiz” – e isto também.
Sinto falta de um canto ou um muro para lamentar meus sentimentos mais
profundos, aqueles impressos quando quiseram sair.
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O que fazer para manter da pena a tinta, do papel a seda e da vida a
chama? Descobri que necessito poesia, concentrar-me no sonho e passar
ao largo da vida, ouvir detalhes, ver acordes, inspirar criação à dona. E
agora? Quem será que disse isto? Eu não sei. Arrisco ter sido eu, mas bem
pode não ter sido: a dona, ou meu vizinho, a quem agora escuto com mais
acuidade. Seu suspiro me parece tudo, menos felicidade, e o som da
caneta, esfera girando pra lá e pra cá. Quem me vier a ler, por certo, em
nada me entende. Será? Que monte então sua própria escala de gosto e
interpretação; ou mergulhe em mim, que sou mar. Para mim, pois, pouco
importa. Meu prazer maior já foi posto à prova, agora resta desfrutar. Não se
deve parar o ato no meio do tempo, e por isto os marcadores. De todos os
lados rompem críticas, pareceres e opiniões para selar o meu destino. O que
preenche meus vazios é uma busca por clareza sentida, sonora, mergulho
na imensidão. Dizem que o adjetivo é um bandido e o processo, sinto,
concentra-se nas minhas ações. Faltam-me pausas, sobra pouco tempo
para respirar, como quem corre da morte, da angústia de não parar jamais.
Se me ignoras, encerra-me no livro e jamais retornas a abrir, meus segredos
mais profundos, esses — juro! — jamais revelarei a ti, pois como tu, sou só
mais um — personagem.

Também publicado no Recanto das Letras em 04/06/2010 (Código:
T2299732).
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O caso dos buracos
Aconteceu em Fufu Lalau, povoado apegado a Suvaco da Cobra,
cidadezinha onde nasci. Foi que, numa certa época, de um dia pra outro, a
falação no vilarejo era um ponto só: o mistério do buraco branco. Mió dizer
os buraco, já que era mais de um só. Diz que todo mundo via: mulher, home,
minino, véi. Se duvidar, inté cego. Os bicho, num se sabe, pois que num
sabem falar os bichim. Pur mais que me isforçasse, eu era um dos poco que
num cunsiguia ver. O caso dos buraco saiu inté no Fanático, programa de
TV semanal – se pega cum a parabólica. Veio gente do mundo intero, e no
meio deles muitos cientista, pra tentar disvendar o mistério dos ditos
buraco. Tudo começou com Tonha de Zezinho. Eu sei disso porque tava lá
passano féria e ela é minha tia. Um dia, ela acordou, deu de cara com o seu
buraco no teto e se danou a dizer que tava veno maravilhas. Tudo branquin;
dizia que via cidades, mundos e gente de cristal. “Quem tem olho vê!” —
falava quano zombavo dela. De Tonha pra Zezinho, Zé do Corvo, Maria
Juvenilso e todo o vilarejo cumeçar a ver, ói que foi tudo um piscar de ôio
só. No outro dia o vilarejo intero diz-que via, cada um o seu próprio buraco,
claro. Mas todos viam. Logo apareceram as profecia: “Eu disse, num disse?
Final dos tempo!” Pânico geral. Quem vendeu, vendeu; quem comprou,
comprou. Quem deu, deu e quem quis se confessar, se confessou. Era mais
quem pidia perdão (me alembro que muita poca gente se importava em dar,
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só quirio receber). Nunca se viu tanta roupa suja, junta, sendo lavada em
plena praça pública! Eu caçava meu buraco e chegava a me disesperar.
“Ai, meu Deus, num vejo nada! Quer dizer qui num vô pro céu?” Me danava
a rezar pensando nas peninhas da mia alma. E nesse meio-tempo,
trabalhavo os cientista. Todo dia eu me angustiava: “Por que esse povo todo
vê e eu não?” No Fanático, um cientista disse que pudia ser coisa da água
do rio. Se fosse isso, agora tava tudo ixplicadinho: eu tinha tanto medo de
pegá di novo barriga d’àgua o candiru, que nem pensava em meter sequer a
ponta do dedo no riozinho. Um outro cientista era d’ua outra opinião: os
buraco branco vinho de uns buraco maior, chamado negro. Esses que
quano perdiu os cabelo se danavo multiplicar. Mas essa hipótesis — eita
nome difícil! — era difícil de provar, pur isso ficaru cum as água do rio
mermo. Fuçaro, fuçaro e discubriru uma fábrica clandestina, um lugar onde
preparavo essa coisa de droga pra vendê e jogavo os resto no rio. A tal da
substância cumé mermo? alucinógena? quasi qui num sai, minino! era o que
fazia a gente fufu-lalina vê os buraco. Uma vez isclaricido os mistério, foro
tudo simbora de Fufu Lalau, que virou um ponto branco no tempo e no
ispaço. Demoró um poco ainda pra gente de lá se isquicer dos confessado e
a vida vortá pro normal. Mais cum poca eu vortei pro Suvaco e o no caso
dos buraco — branco, negro ou cor-de-rosa — nunca mais ouvi falar.

Também publicado no Recanto das Letras em 16/06/2010 (Código:
T2322409).
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Pensi che sia...
Dia... complicado?
Não dirias... De que tipo então?
Cansativo!
Sim, um dia muito cansativo.
Lutaste pra sair da cama logo cedo.
Bem, cedo, cedo... não era assim tão cedo, confessa.
Já tiveste “cedos” piores.
Pudeste postergar até o último segundo, e o fizeste.
Por certo!
Quando te deste por vencer, corrida contra o relógio.
Deu tempo ainda, graças a Deus!
E depois o ônibus e uns quinze minutos ganhos: alívio!
Caminhaste, não correste. Como disseste: o tempo deu.
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Daí, as palestras.
O que significa isto?
Conversa, exposição oral e formal sobre um tema.
ConversaS!
Sim, pois foram muitas.
Perdes a conta agora?
Não deverias...
Concentra-te!
Estás a dormir, criatura?!
Como pode tal coisa?
Queres saber do teu dia, não decepciones.
Está certo! Então o aniversário...
Todos comiam bolos e tu com uma fome “do cajado", "merreca!”
Que fazer com a insulina senão baixar-lhe a crista?
Queres ver quem é o mais forte?
Cuidado, açúcar pode matar! — o físico e o metafórico.
Pois bem, fome de doce e cansaço: baixa insulina, sobe mau humor.
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“Se chegar perto, mordo!” O que é isso, nada mais calmante do que um
estômago não-vazio pra zanga acabar.
Tomaste banho, trocaste de roupa e agora, ao final de um dia assim, tão
cansativo, nada melhor do que o frio de um chão de ladrilhos acariciando
plantas de recém-libertos pés, salada, limonada fresca e um belo pôr-de-sol,
já que não és nem um pouco de ferro...

Também publicado no Recanto das Letras em 09/07/2010 (Código:
T2367949).
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Perfeita combinação
Buscava pano para um vestido. Azul-claro, tecido leve e solto, como tinha
que ser. Queria arrasar! No meio de seus sonhos-devaneios surgiu a
vendedora perguntando: “E então, meu filho, o que vai querer?” Espremeu
as lágrimas com força bem na palma da mão esquerda. Chegou a doer; não
se entregou. “Quero nada não” e saiu depressa, fronte baixa, antes que
viesse a explosão. E aconteceu na rua, a caminho de casa. Maldosa, míope
ou sem-juízo? Um par de brincos! Sim, com o cabelo curto e brincos, um
par que combinasse com o vestido que logo mandaria fazer. Coisa rápida,
"ai!", e a furada também. Saiu contente prevendo o fim de todas as
confusões. Uma semana para a festa, entra em outra loja, desta vez com a
mãe. Tecido escolhido, cortado, segue para o caixa. “Mãe, nos vemos lá
embaixo, Ok? Assim você tem tempo de ver as promoções”. “Está bem!”
Artigo pago, recibo em mãos, faltava o pacote. Uma funcionária, olhar torto,
sem tato, chama o cliente da vez: “Aqui, rapaz!” Estica o pescoço e se
aproxima, girando bem leve a cabeça em ambas direções; a funcionária lhe
dedica um olhar banal. Entrega o recibo e fica olhando para o pacote
balançando no ar. Numa última tentativa, estica bem o pescoço acariciando
os brincos e ... “Esse é o seu pacote, não, rapazinho?” Não podendo mais
conter a ira, deixou ecoar um tremendo grito: “Eu sou menina, ME-NI-NA!!”.
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Buscou a saída: pára-raios. Nas orelhas, queimavam os brincos; e embaixo
do braço, o peso quase insustentável do leve tecido azul.

Também publicado no Recanto das Letras em 25/07/2010 (Código:
T2398724).
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Acidente cabeludo
Atração do cabelo, ou da música. Tinhas que estar cantando aquele fio de
cabelo comprido quando, acabando o forro, e com cimento branco, te cai
na cabeça, no cabelo comprido!, boa parte do material e de secagem
rápida. Corres para o banho e com pavor te despes. Tem que ser coisa
rápida! Lavas a cabeleira, lavas de novo e tornas a lavar. Será que saiu
tudo? E te imaginas já sem cabelo, uma careca sem fim. Pensas que terás
que mandar cortar, um corte ultra-moderno: Sinead O’Connor? Ah não,
please! Pra ela cai bem, mas pra ti... Secagem rápida, só que agora do
cabelo e, que alívio!, o cimento não estava mais.
De banho tomado e cabelo sequinho não queres saber de mais nada. O
resto do serviço que espere, afinal foi mesmo SÓ por um triz. Consciência te
agulha, voltas ao local do acidente e vês que agora o cimento, antes pouco
consistente, havia endurecido pouquinho mais e as falhas do teto continuam
lá. Mãos à obra então mas... ATENÇÃO: desta vez, fio de cabelo, nem em
pensamento!! que dirá em canção...

Também publicado no Recanto das Letras em 23/07/2010 (Código:
T2394913).
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O caso do pinto
Você já me conhece do conto da Teresa Mariana, uma que se treme de
medo só de pensar em bichos como eu. Pois é, sobrevivi a ela: a uma
panela cheia de água fervendo na cabeça. Dessas coisas é difícil se
escapar. Tive sorte!
Me chamam, em geral, réptil. De fato, sou um cobra macho, maxixe,
maduro, um cobra honrado. Pois vamos aos fatos: depois da tentativa de
assassinato — e parece que a Teresa Mariana inda hoje não se perdoou,
coitada... Se bem que... O quê será que eu fiz pra ser tratado daquele jeito?
Eu só queria tomar um solzinho, oras! Também sou cria de Deus. Quer saber
de uma coisa? Da culpa da Mariana achei foi pouco! Culpa é igual abraço de
sucuri: mata pelo sufoco e mói os ossos no final. Deus que me livre!
Pois certo, como eu ia dizendo, depois da tentativa de assassinato escapei
fedendo da água fervendo e passei um bom tempo pra me recuperar dos
chamuscados. Logo eu, com uma pele tão bonita... Jibóia assim, exótica,
coisa rara de encontrar. Daí que, como não podia me arrastar muito, pelas
queimaduras, me escondi nos arredores. Ficava contente quando alguma
perereca aventureira se afastava do brejo e passava pelas bandas lá do meu
esconderijo. Tempos difíceis aqueles, se eu comia duas vezes por semana
era muito. E por isso emagreci.
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Um belo dia, não podendo mais conter os protestos da barriga, e estando já
com a pele renovada, lógico que decidi sair. Com uma fome da Cacilda,
tudo o que eu via tinha forma de comida. Encontrei um buraco na cerca e fui
bater na casa vizinha. Menino, um paraíso! Mais forte ficou a impressão,
pois esse paraíso foi a última coisa na terra que eu vivi.
Pois sim, conto essa história de além-vida. Não sei explicar direito onde
estou, e não encontrei ainda outros despachados pra perguntar se aqui é o
céu ou o inferno das cobrinhas. Pela impressão que tenho, de que aqui não
acontece nada, coisa nenhuma, só pode ser mesmo o céu, mas isto não
posso afirmar.
Voltemos aos meus momentos finais: se bem me lembro era um dia de sol.
Havia comido no dia anterior e, pra fazer a digestão, como não podia me
mexer ainda com tanta destreza, me arrastei para fora do esconderijo, pois
queria tomar um pouco de sol, e deixei de fora menos da metade do corpo.
Ah o sol... Eu adorava o sol. Por aqui há sempre uma luz branca, mas não
tenho como saber se é a mesma luz do sol... acho que não é. Pois bem, eu
estava ali no meu prazer matinal quando a histérica da dona da casa,
procurando um pinto sumido, que noite passada não tinha aparecido pra se
agasalhar, deu comigo ali quase dormindo e saiu ponta-de-pé pra ir chamar
o marido, e este veio imediatamente com um pedaço de pau.
Calculei mal o diâmetro e o peso da barriga de modo que, quando quis
voltar ao esconderijo, tarde demais: morri com um golpe certeiro na cabeça.
Passado o choque da passagem, percebi que ainda estava por ali. Vi
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quando carregaram meu corpo e o jogaram à beira de uma estrada, em
frente a um matagal. Fiquei me perguntando o que pretendiam: assustar
mais gente? Por que não me deram um enterro normal? O que lhes custaria
isso no final das contas?
Passei uns dias ali me decompondo até que além dos ossos sobraram
também as penas do meu delator. “Acharam o pinto!”, bradou o caseiro. “E
onde estava?”, perguntou a mandante do crime. “Na barriga da cobra que o
sinhozinho matou.”
Assim é a vida. Pelo menos por aqui não sinto nada: sede, fome, dor, e até
agora não vi ninguém com panelas cheias de água fervendo ou pedaços de
pau. Talvez eu esteja mesmo no paraíso, pois nem o espírito do pinto
bandido aparece pra me tentar.
Resisti a ele o quanto pude, juro. Limpei o sítio de sapos, ratos e lagartos,
tudo enquanto era bicho menor do que eu. Esse negócio de cadeia
alimentar só dá nisso: quem não come será comido, coisa natural. Vai ver foi
por isso que Deus criou os sapos e as pererecas. Ah, e os ratos também.
Mas tinha, tinha que aparecer um pinto suicida no meu caminho?!
A vida por aqui é boa, não me queixo. Todavia me falta um pouco de sol....
Ah o sol... saudade doída que eu tenho do sol.

Também publicado no Recanto das Letras em 18/08/2010 (Código:
T2445418).
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O engano
Enganar-se é humano, assombrosos são os efeitos colaterais.

— Sua consulta não è às doze, e sim às doze E MEIA — disse a
recepcionista.
— Tem certeza, minha filha? — perguntou Edite.
— E não ligaram pra senhora não? — disse a moça num piscar, e por cima
dos óculos.
— Antes de ontem alguém me ligou daqui, sim, mas não recordo ter ouvido
doze E MEIA.
Sem mover os olhos do monitor, a moça sugeriu:
— Vai ver a senhora não entendeu O MEIA.
Sim, pode ser; mas por que ela não entenderia, meu Deus? Estaria escrito
em sua testa que tinha problemas pra ouvir, ou entender?
— Olhe, antes de ontem eu liguei para cá confirmando hora e dia, a pessoa
que me atendeu disse que estava tudo certo. Ontem recebi nova chamada,
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confirmando a consulta para hoje... — quis perguntar se a ligação não havia
sido feita por uma outra funcionária, desistiu — e não me lembro de ter
ouvido doze E MEIA.
— É que agora estão todos numa operação, parece que vai levar uma meiahora pra acabar. Como a senhora está aqui no centro... bem poderia
aproveitar o tempo pra ir ver as lojas, tomar um café ou pode esperar aqui
mesmo, se a senhora quiser, claro.
E quem disse que ela gostava de café ou de vitrines? Se bem que...
— Está bem, volto em meia hora.
— Isso, em quarenta minutos! — disse a moça apressadinha, a cara colada
no monitor.
Não lhe agradava fazer compras, mas já que tinha que esperar aqueles
TRINTA minutos, melhor era aproveitar. Numa loja, na seção de DVDs,
concluiu entediada que ali não havia nada que lhe interessasse. Com certos
filmes não valia a pena gastar nem tempo, dirá dinheiro. Olhou para o relógio
e, contente com a passagem do tempo, pôs-se à caminho do consultório.
Cinco minutos adiantados eram quase nada. Subiu o elevador, tocou a
campainha e a porta não se demorou a abrir. A colega da recepcionista
olhou-a, surpresa, e esta, como estava falando ao telefone, nem a viu entrar.
— Obrigada, Seu Sandoval, disse a recepcionista antes de desligar.
Coincidência: nome de família igual ao meu, pensou Edite.
— Sua consulta não è às doze E MEIA, e sim às três, disse a recepcionista,
sem olhar, voltando a moldar a cara à tela do monitor.
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— Como assim?!, falou Edite, exaltada.
— Dona Maria Sabóia é a senhora, não?
— Meu nome é Edite Sandoval. — disse séria.
Pelos olhos arregalados da mocinha, e o tamanho do mea-culpa que se
seguiu, a colega se viu obrigada a interferir:
— Dona Edite! Já lhe esperávamos, logo a senhora, que não costuma
falhar... Só que sua consulta era às doze, a senhora esqueceu?
— E eu estive aqui às DEZ para as DOZE! A mocinha aí me aconselhou a ir
dar uma volta na cidade pois a consulta seria MEIA hora depois!
A colega olhou para a recepcionista, meio desconcertada, justo no momento
em que esta soltou um:
— Ai, Meu Deus, foi a senhora?! — mãos em concha tapando a boca oval —
Até liguei pro seu marido pra saber por que a senhora não havia chegado...
— voltou a se mea-culpear, mas foi desencorajada por um grito, misto de
medo e inquietação:
— Meu Deus! Por que você fez isso? Por que você fez isso?? — mãos na
cabeça: — Pai, perdoai-a, ela não sabe o que fez...
A colega olhou para a moça e disse algo numa língua estrangeira, o que a
Edite soou como repreensão. Sabendo porém como as línguas são
matreiras, preferiu não tirar conclusões. Não fosse a mocinha perder o
emprego por causa disso, pensou, afinal de contas errar é humano... E
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então, falou a colega, — Foi um engano, Dona Edite, desculpe. Por aqui, por
aqui....
Edite se sentiu num enredo de conspirações, sem saber ao certo com que
tipo de final. No entanto, deixou-se guiar até a sala de tratamento. O que
será estava havendo ali naquele dia? Logo essa gente, que é sempre tão
organizada...? Êpa! Antes de mais nada tinha que ligar para o marido e
tentar desfazer a confusão.
Como tecnologia vale mais quando menos se precisa dela, para o mal dos
pecados não teve como o marido atender o celular, só dava na caixa postal.
Edite deixou mensagem rápida explicando o mal entendido e durante a
sessão teve que desligar o seu. A doutora até puxou conversa, mas as
sombras daquele estranho engano haviam tirado de Edite a vontade de
sorrir. Pensava, resignada, no marido e, pior ainda, no que ele poderia estar
pensando de toda aquela confusão: que nessa idade agora dera para
mentir? Que tinha ali a prova? Que o estava enganando e ele já sabia? Que
fora pêga com a boca na botija? Que só queria agora ver o que ela iria
inventar daquela vez, bandida? Edite conhecia bem o marido e sabia que
não adiantava argumentar. Estava armado o circo, selada a confusão e
ateado o destino. Terminou a sessão daquele dia. Ao passar na recepção
para pagar a conta, no meio de mais uns mea-culpas, a mocinha lhe
perguntou se desejava marcar a próxima consulta.
— Pelo sim, pelo não, veja aí um dia, minha filha.
— Dia 16 do mês que vem, de novo às doze E MEIA está bom pra senhora?
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— Está, minha filha, está... — respondeu Edite — e se não estiver mais até
lá... bem, ligo antes para confirmar, como sempre... a menos que algo me
aconteça! — completou.
— O que é isso, Dona Edite, não vai lhe acontecer nada não! Devemos
pensar sempre positivo, disse a mocinha emendando seu melhor sorriso de
gato-zebra: cheio de dentes cerrados, branquíssimos!
Para não encompridar conversa, até mesmo porque não fazia o menor
sentido, Edite pegou o recibo, o lembrete da próxima consulta, despediu-se
e saiu. Daquela vez, ao invés de dizer “Até a próxima”, como sempre fazia,
disse, timidamente, “Tchau”. E aquela foi, para as duas, de fato, um último
engano, a ÚLTIMA vez.

Também publicado no Recanto das Letras em 09/09/2010 (Código:
T2486917).
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Três Contos de Natal

89

31
Ao que muitos chamam Natal
Do lugar do motorista, no carro parado, no estacionamento, ela observava
meio emburrada o vai-vem tão típico das vésperas de Natal. Não agüentava
mais todo aquele consumismo. Todo ano é a mesma coisa! O clima
melancólico, os lembretes de que muitos não têm sequer o que comer... E
as campanhas tilintando: Compre Baton! Compre Baton! E tudo é sempre
coca-cooolaa. Não, não suportava mais aquilo! Se possível, gostaria de
dormir e acordar bem depois de haver baixado a poeira de todas as festas
de fim de ano. Em meio às suas revoltas sazonais, contra o sistema, uma
coisa naquele estacionamento movimentado chamou-lhe a atenção.
Tratava-se de uma menina que, naquele momento, começava a acomodar
suas compras natalinas num pequeno carro, modelo popular. Talvez aquela
mocinha não tivesse mais que 18 anos... Viu quando ela, primeiro, trouxe
uma caixa plástica transparente. Dentro da caixa, várias bolas douradas e
outros enfeites natalinos espremendo-se e concorrendo entre si, esperando
ansiosos para saber a quem tocaria a sorte de ficar com a vista mais legal
da janela. Nem adiantou a briga dos enfeites, pois a menina acomodou a
caixa no chão do automóvel, no banco traseiro, escondendo-a, ou melhor
protegendo-a, à sombra do banco do passageiro. E ela, nossa voyeur, de
seu posto, chegou a ouvir os gritos de decepção e os choros, que em nada
faziam recordar os chorinhos musicais chorados com tanto gosto pelos
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chorões brasileiros. Era mesmo um berreiro! Irredutível, a menina voltou ao
carrinho de compras, agora para retornar com duas orquídeas, cada uma
em cada vaso. “Embora não passem de parasitas, chame uma orquídea de
aproveitadora ou sanguessuga pra você ver aquilo roxo, chame! Que nada,”
pensava nossa voyeur, “chiques do jeito que essas plantas são e tão
delicadas... Se molhar demais, murcham; se molhar de menos, secam do
mesmo jeito! Não entendo as orquídeas, tão belas e tão temperamentais.
Não se fazem mais plantas como antigamente, isso sim! Todas estragadas
em laboratório!” A menina começou a acomodar as orquídeas no automóvel.
E nossa observadora chegou a ouvir o choramingar de uma das duas: “Ai,
vai estragar meu visual! Depressa, depressa!” Chuviscava. Parecendo
entender suas queixas, a menina pôs uma delas sobre o banco da
motorista, enquanto buscava acomodar a outra em algum lugar no banco de
trás. Nossa voyeur não sabia como fizera a menina, pois as orquídeas foram
engolidas por aquele automóvel, por fora tão pequeno e, por dentro, se
duvidar, com compartimentos simulando buracos-negros engolidores de
bagagens, ainda que fosse um sumidouro temporário, só durante o
deslocamento. Terminada a operação super-cuidadosa, a menina devolveu o
carrinho de compras ao estabelecimento e voltou apressada à sua nave.
Talvez essa pressa última tenha sido só por causa da leve chuva... Por todo
o tempo que observara sua atuação, em nenhum momento nossa espia
percebeu sequer uma ruga de impaciência no rosto da menina. Muito pelo
contrário, a menina moveu-se tão devagar durante o carregamento de seu
pequeno veículo que, caso tivéssemos que ficar ali o dia todo, por certo não
nos entediaríamos com aquela dança mística, quase ritual. Enquanto nossa
olheira, em seu posto, aborrecia-se pensando que todo final de ano era a
mesma coisa, a menina, ao contrário, parecia estar curtindo cada segundo
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daquelas compras, e feitas num dia assim tão cinza, chuvoso, ranzinza. O
que levou a observadora a pensar que talvez fosse aquele o primeiro Natal
da menina, em sua casa nova. Talvez por isso lhe desse tamanho gosto sair
para comprar enfeites, e pagar com o próprio dinheiro. Quem sabe,
estivesse organizando a sua primeira ceia de Natal... Poderia também estar
curtindo o primeiro automóvel, a liberdade, a sua licença para dirigir, não só
veículos, mas também a própria vida, seguindo a direção que bem lhe
parecesse, e sem ter que dar satisfações a ninguém! A menina entrou no
carro, pôs o cinto de segurança. Nesse momento, pela expressão dela,
nossa observadora achou que parecia pensar: “Ôba, a vaga da frente está
livre, nem preciso usar a marcha-ré. Era só ligar o motor, por via das dúvidas
olhar para os lados e depois seguir.” O caminho estava livre. Naturalmente, a
menina o tomou. Êpa, de repente uma freada. Não brusca, claro, para não
afetar o humor das melindrosas passageiras. A observadora notou que a
menina arrumava rapidamente alguma coisa no banco do passageiro, a seu
lado. Um colete de segurança, uma caixa com um circuito de luzes de
Natal... Pronto! Agora poderia seguir. Olhou de novo, por costume de bom
motorista, seguiu por menos de dois metros. Sinalizou a mudança de
direção e começou a ir-se embora, devagar.
E com ela, a menina, foram-se os murmúrios das bolas douradas. E as
orquídeas, como estrelas de cinema, em limusines, escondidas, iam pondo
em dia, uma para a outra, os últimos lançamentos, coleções e fuxicos do
mundo da moda. Talvez, para as orquídeas, tanto faz se havia ou não uma
festa de confraternização, voltada principalmente ao comércio, à que muitos
chamavam de Natal.
— A peça está em falta! Agora, só ano que vem! Vamos?
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Aquela voz grave, o barulho da porta do passageiro se abrindo e em seguida
fechando bruscamente, a esperança de que nem tudo seria sempre a
mesma coisa, o olhar inquiridor, o sorriso bobo, e nem um anjo..., as mãos
frias, a menina indo, o frio lá fora, olhar perdido, o fuxico das orquídeas, o
choro das bolas, o vai e vem no estacionamento, e nem um anjo..., a menina
sumindo, o frio ali dentro, tudo, tudo aquilo tirando a observadora de seus
devaneios e trazendo-a de volta à realidade fria e consumidora daquelas
vésperas de Natal...

“Os sinos soarão no dia de Natal!
Os sinos soarão no dia de Natal!
Anunciado:... (?)”

Também publicado no Recanto das Letras em 23/12/2009 (Código:
T1992536).

93

32
Natal: quase todos os dias
Jovens adolescentes, Maria (13) e José (16) chegam à portaria de uma
maternidade e solicitam, pelo amor de Deus, que os ajudem, pois a criança
que Maria traz na barriga está para nascer. "Sinto muito, mas não temos
mais vagas e, como vocês podem ver, até os corredores estão lotados. Essa
época do ano é foda mesmo!" — responde a jovem atendente.
A época à qual ela se referia tratava-se da véspera de mais um grande
feriado, dia 25 de Dezembro, mais um dos muitos que os capitalistas haviam
inventado só para levar as pessoas a consumirem mais. O mais estranho era
que ninguém sabia ao certo o que se comemorava naquele dia; o importante
era comemorar algo, não importava o que fosse. Esses feriados, assim
como os inúmeros Carnavais e Campeonatos de Futebol, eram promovidos,
sobretudo, para distrair o povo do caos social e da miséria em que viviam. A
velha estratégia "Panis et circus" que Roma tanto difundiu. E ainda tem
gente que não aceita o fato de que a História sempre se repete...
"Por favor," — suplicou José — "este já é o terceiro hospital que visitamos
hoje. Eu e minha mulher já rodamos quase toda a cidade de ônibus. Olhe o
estado dela, não agüenta mais, tá pra parir. Não temos plano de saúde e as
maternidades particulares não nos aceitam. Vocês são nossa última
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esperança. Por favor, não nos mandem embora." — Lágrimas brotavam dos
olhos do jovem José enquanto proferia estas palavras.
"Puxa, eu sinto muito mesmo..." — compadeceu-se a jovem — "Espere um
pouco que eu vou falar com a minha chefa.” — e entrou apressada numa
salinha pegada à recepção onde se lia 'Acesso somente a funcionários'.
Nem cinco minutos e lá se vem a atendente com uma senhora de meia
idade, pele escura, cabelos crespos, um pouco grisalhos e presos atrás da
cabeça. Devia ser a chefe. Na verdade era um dos anjos que Deus colocara
na Terra, disfarçados de gente, para ajudar as pessoas.
Recebeu Maria e José com um sorriso sincero nos lábios e disse: "De certa
forma, já esperava por vocês... Hoje vai ser impossível arrumar uma vaga
aqui. O diretor deu ordens expressas: para evitar problemas com a
fiscalização, não podemos aceitar mais ninguém. Já estamos muito além de
nossa capacidade.
Enquanto não acontece nenhuma tragédia ninguém vê o caos em que
operamos aqui, mas basta um descuido, uma falta de sorte e aí todos caem
matando em cima da gente, e o primeiro a perder o emprego será
certamente o diretor... Entendam, ele só quer tirar o dele da reta... afinal de
contas, quem liga mesmo para essa balela de Direitos Humanos neste
mundo? Isto não existe na prática, né mesmo? Direitos da Criança e do
Adolescente?! Fala sério, né meus filhos?!" — de vez em quando encolhia o
pescoço entre os ombros enquanto falava. "Mas não se preocupem, não
vou deixar o Messias nascer no meio da rua. Aqui pertinho tem um armazém
abandonado. Vamos todos para lá e eu ajudo Maria a parir; sou parteira
também, não tenham medo."
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Essas palavras soaram como um copo d'água fresca na boca sedenta de
esperança do jovem casal. Porém, havia mais um problema: o tal armazém
ficava a alguns quilômetros dalí e Maria não agüentaria a caminhada. "Tem
mais problema não!" — exclamou a boa senhora — "Eu tenho um fusquinha,
meu 'jegue véi de guerra'. Tá com pouca gasosa mas deve agüentar mais
um quilômetrinhos... Venham comigo."
E lá se foram os três. Nem deu tempo do 'jegue velho de guerra' adentrar o
pátio do antigo armazém e o Menino-Deus já foi dando as caras ao mundo.
Era meia-noite, do dia 24 para o dia 25 de Dezembro do ano de 2007. Tinha
a pele escura, como os pais. Tão bonitinho... E embora tenha nascido em
condições tão precárias, parecia ser saudável. A parteira ajeitou Maria no
banco traseiro do fusquinha e colocou a criança em seus braços, que
instintivamente buscou o seio da mãe. Logo estavam todos ali,
maravilhados com o milagre da vida, esquecidos do caos, da miséria e do
absurdo ao redor. Neste instante, uma estrela riscou o céu e, como um
milagre, ficou parada bem acima do armazém, alí, como se fosse um Sol,
iluminando e aquecendo aquele cenário inusitado.
No armazém estavam também outros sem-teto, que lá se abrigavam para
passar a noite. Ao notar o alvoroço dentro do fusquinha, correram para ver o
que se passava e, também maravilhados pelo fenômeno estelar, ou por
medo talvez, ajoelharam-se e começaram a orar ao Deus Todo-Poderoso.
"É... mais um que nasce pra passar fome ou virar bandido, pobrezinho..." —
soltou um dos sem-teto.
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"Êta boca de mau agouro! — condenou outro — "Enquanto existir Deus no
céu a gente tem mais é que ter esperança. Um dia a casa cai e a coisa
muda! Pode me chamar de besta quem quiser, mas continuo acreditando."
"Queria poder levar vocês para minha casa, dar uma cama de verdade..." —
disse a boa senhora — "Mas a gasosa que tem não dá pra chegar até lá. Dá,
no máximo, pra chegar até o próximo posto... E eu não tenho hum Puto(*) no
bolso hoje!"
"A senhora tem cartão?" — perguntou humildemente o já tão agradecido
José.
"Tenho, filho, mas não tô podendo usar agora não. É que meu nome tá já faz
tempo no SPC. Sabe como é, né? Juros sobre juros... A gente trabalha tanto
e nunca consegue pagar as dívidas. E olhe que eu não tenho nada de luxo lá
em casa! Bom..." — suspirou — "vamos ver o que se pode fazer, deixa eu
pensar... Deus há de ajudar a gente."
Nem bem fechou a boca e lá apareceram três jovens, aparentando serem de
classe média, cada um numa moto. Os três ficaram boquiabertos com a
cena que encontraram.
"Nossa, as previsões estavam certas!” — exclamou o primeiro — "Cadê o
Rei? Queremos adorá-lo!" — continuou o segundo — "Somos estudantes
de Astronomia, mas de vez em quando defendemos um troco desenhando
mapas astrológicos. Sabíamos que uma estrela ia aparecer e que nesse
lugar estaria o Messias, o Rei dos Reis. Moramos bem longe daqui, mas
nossos corações nos guiaram até este lugar, por causa da estrela e das
profecias" — explicou o terceiro.
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"Minha casa é pequena, mas onde come um, comem dois. Agora
precisamos de dinheiro para comprar combustível e poder chegar até lá." —
adicionou a parteira depois de resumir a história para os três jovens.
"Vamos fazer uma vaquinha para a gasosa. Depois podemos fazer uma
campanha e tentar arrecadar um pouco de dinheiro, alimentos e roupas para
que essa família tenha algo por onde começar. Nosso povo brasileiro é
pobre, mas em termos de solidariedade dá de dez em qualquer das GRicas-Nações do mundo."
E assim fizeram. A estrela, essa continuou lá por um bom tempo ainda,
sinalizando aquele episódio, representando um sorriso que se abria na face
de Deus. O seu plano corria bem até alí. Um dia, a humanidade aprenderia,
esperava. Ele, de sua parte, continuaria nos amando, independente de
nosso esquecimento e de tudo o mais.
***
"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna." (João 3:16)
(*) Não sei quem inventou essa moeda — o Puto — só sei que meus colegas
da uni, lá pelos idos de mil novecentos e carne de porco, numa cidadezinha
perdida muito depois onde o vento faz a curva, de tarde, costumavam usar
muito esse termo para designar dinheiro.
SPC - Serviço de Proteção ao Crédito
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Também publicado no Recanto das Letras em 20/12/2008 (Código:
T1345207).
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33
Se Zé, Dona China e Seu Natal
Contam que, numa cidadezinha entre dunas, no litoral do Maranhão, lá
pelos idos de mil novecentos e cinqüenta, vivia um professor de matemática
aposentado, cheio de rabugices. Chamava-se José não sei das quantas.
Tem nada não eu ter esquecido o sobrenome. Era conhecido mesmo só
como Seu Zé. Pois bem, Seu Zé enviuvara e, desde então, não quis saber
de voltar a casar. Não tinha filhos. De quase tudo Seu Zé dava conta na
vida, menos de lavar, passar e cozinhar. E olhe que não era por falta de
esforço. Tentava passar ele mesmo suas camisas, mas se aborrecia porque
sempre ficava uma marca e, por ser perfeccionista, suas camisas assim,
amassadas como estavam, não podiam continuar.
Por isso contratou os serviços de Dona Emerencina, senhora muito boa,
competente e o mais importante: depois de mais de cinco anos trabalhando
para Seu Zé, lhe conhecia muito bem as manias. Um belo dia, porém, Dona
Emerencina decidiu se mudar para a capital. Queria ajudar a filha a criar os
netos. Seu Zé fez de um tudo pra que ela não o abandonasse, mas quá,
nada adiantou. Como não lidava bem com mudanças de rotina, Seu Zé
sofreu muito, emagreceu e quase não saía de casa por vergonha das peças
amassadas que tinha que usar.
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Nessa época, vários estrangeiros haviam chegado na cidade. Dentre eles,
um grupo de chineses. Pouquíssimos já falavam ou entendiam bem o
Português. O povo se admirava como, sem conhecer a língua do país,
aquela gente tinha vindo parar alí. Foi aí que Dona China bateu à porta de
Seu Zé, seguindo indicação de uma vizinha. Naturalmente ela não se
chamava Dona China, mas, sabe como é, né? No interior as pessoas são
mestres na arte de simplificar. Português Dona China não sabia bem, mas
isso não era empecilho para cozinhar, lavar e, principalmente, passar. Seu
Zé era muito bom pagador e isso era tudo o que importava a ela. Dona
China nem bem acabou de bater à porta e já estava empregada. Passados
três meses, Seu Zé estava muito satisfeito com seus serviços. E ainda tinha
a vantagem de que, muito diferente de Dona Emerencina, que trabalhava
matraqueando, Dona China estava sempre caladinha, se comunicava com o
patrão usando literalmente a cabeça, os pés e as mãos. Incrível!
Já pelo mês de maio, Seu Zé, como sempre precavido, começou a comprar
mantimentos para o Natal. Ocorre que todo final de ano era sagrado Seu Zé
montar cestas básicas e distribuir entre os mais necessitados da cidade.
Esse era um costume de sua mulher e ele fez questão de mantê-lo depois
de sua partida. Sendo aquele seu primeiro ano no Brasil e ainda estranha
aos costumes cristãos, Dona China jamais ouvira falar em Natal e, pelo jeito,
a hipótese deste desconhecimento era coisa que também não passava pela
cabeça de Seu Zé. Pois bem, de maio a outubro, todo final de semana Seu
Zé chegava com mantimentos. Entrava em casa dizendo: “Isso aqui é pra
Seu Natal!” Talvez tenha sido esta a primeira frase que Dona China aprendeu
em Português.
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Por último, meados de novembro, num dia em que Seu Zé não estava em
casa, chegou uma carroça tão carregada que o entregador demorou
bastante pra descarregar a encomenda. Dona China, ao receber o homem,
só soube dizer: “É pla seu Natal?” Tendo recebido um aceno positivo de
cabeça, deixou o entregador passar. Do outro lado da rua, muito interessado
naquela arrumação, um forasteiro tomava calmamente uma pinga na
quitanda. Foi só o entregador terminar de descarregar e ir embora, o
forasteiro saiu e, sem demorar muito, voltou com uma caminhonete que
estacionou na frente da casa de Seu Zé. À noite, quando Seu Zé voltou pra
casa e foi conferir a encomenda que deveria ter chegado, tomou o maior
susto: o depósito era o lugar mais limpo!
— Dona China! Dona China! O que aconteceu com as coisas que estavam
aqui, mulher de Deus?
— Seu Natal veio buscá. Non ela pla ele?
E foi assim que Dona China ficou sabendo o que era Natal. E os pobres da
cidadezinha, pela primeira vez em anos, ficaram sem receber sua cesta
natalina.
Nota:
Este causo e este volume são uma homenagem à minha tia-avó, hoje com
mais de 81 anos, e que também se chama Helena. Muito do que sou, devo a
ela. O que teria sido de mim sem os causos e contos da minha tia? Para
tornar o texto mais acessível modifiquei alguns personagens. Preservei,
porém, o enredo. Pois bem, do repertório da Tia Helena diretamente para
você.
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Também publicado no Recanto das Letras em 17/02/2010 (Código:
T2091856).
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