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Sobre o autor

CARLOS A. LOPES é pernambucano. Além de Seguindo na Prosa, publicou A
Saga de um Pedro - Amor e luta traçando destinos e Dedos de Prosa - de conto em conto.
Como criador e coordenador do Blog Gandavos produziu, de forma independente
e em parceria com vários autores, quatro coletâneas da série Gandavos. Considerase um autor mais voltado para as linhas populares e, contemplando o colorido do
povo e suas histórias, encontra na escrita e no teatro prazerosas formas de
expressão. Seus livros podem ser adquiridos diretamente no site:
gandavos.blogspot.com
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Apresentação

Escrevemos, sobretudo, pelo prazer de contar
histórias e, sem grandes pretensões, compartilhá-las
c o m o l e i to r. D i g o i s to p o r q u e , q u a n to m a i s
destrincho caminhos literários, por outros abertos e
traçados, mais me convenço de que o simples desejo
de passar histórias adiante parece preceder qualquer
outra proposta, seja estética ou psicológica, pois ter
alguma coisa para contar é, de fato, o que leva alguém
a escrever. Mas quem trata com a palavra escrita bem
sabe que desafio lúdico é criar cenários, personagens,
entrar na pele dos outros e assumir suas visões, criar
surpresas, misturar ficção e vida real.
E foi justamente o que vi nesta amostra: um apanhado
de narrativas que, fictícias ou mescladas a casos reais,
revelam o colorido vivo dos universos e experiências
do autor e de seus persona gens, costumes e
mentalidades locais. Escritos com simplicidade, os
textos trazem na linguagem autenticidade e marcas
orais, aproximando o leitor das vozes narrativas que,
embora distintas, ecoam uma nota só: lembranças.
Quem acompanha as publicações de Carlos A. Lopes
percebe que elas imprimem suas pegadas nas veredas
textuais e, quem sabe, Seguindo na Prosa inicie um
novo ciclo em sua obra. Ele, assim como eu, fazemos
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parte de uma geração que, por
perceberem o livro, acima de tudo,
como veículo transmissor de idéias,
histórias, cultura e costumes, e não
apenas como um produto comercial,
busca alternativas mais em conta para
que textos cheguem mais rapidamente
a quem desejar lê-los, sem
intermediários,
ônus
ou
complicações.
Creio que o propósito de ver suas
histórias publicadas e lidas, levou
Carlos A. Lopes a criar o Blog
Gandavos e lá, em mais ou menos três
anos, conseguir reunir através de um
esforço amador louvável, um grupo
vasto e heterogêneo de contadores de
histórias, autores de diversas regiões do
Brasil. Alguns frutos desse trabalho
estão reunidos em quatro coletâneas,
em forma de livro impresso, que foram
produzidas de modo independente
nos últimos dois anos.
Com muita honra e alegria eu quis ter
uma amostra dos textos de Carlos A.
Lopes no Quintextos, minha
biblioteca virtual. E por várias razões,
dentre elas, o registro contextual e
lingüístico, que eu acho
importantíssimo, e o valor das
5

histórias em si, o inusitado e o
colorido das situações nelas descritas,
o que pode ser algo novo e
certamente interessante para vários
leitores, principalmente para aqueles
que desconhecem esse mundo
‘brasileiro’ e esse jeito ‘nordestino’ de
pensar e viver.
As histórias podem ser lidas em
separado, sem prejuízos, mas a leitura
do primeiro ao último texto poderá
facilitar a captura do espírito da
seleção, feita pelo próprio autor aliás.
O s te x to s d e s te e - b o o k s ã o u m a
amostra da versão impressa e mais
completa da coletânea homônima
prevista para ser lançada pelo próprio
autor em 2014, e aqui encontram-se
reproduzidos com sua inteira e gentil
permissão. (Obrigada, Carlos!)
Assim sendo, mergulhe por inteiro e
sem preconceitos nos textos, deixe-se
levar por eles e siga levemente na
prosa, as histórias bem conhecem os
caminhos e mostrar-lhe-ão a direção.

Helena Frenzel
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Sentando
praça

— Entraram no inferno!
Foi o grito que ouvimos naquela noite adentrada,
quando se ouvia ao longe o som da triste melodia das
cigarras que habitavam as castanholas, existentes nas
adjacências do quartel.
Mal chegamos, nos conduziram ao alojamento e me
abismei com aquele monte de camas enfileiradas,
todas bem forradas com lençóis.
— Aqui vai ser bom demais. Tem até cama para cada
um. Logo eu acostumado a redes!
Depois de colocar minhas coisas num canto, não
aguentava mais de tanta dor de barriga. Cheguei junto
do guarda e perguntei o que fazer. Ele apontou uma
porta adiante. Ao ver o banheiro tão limpinho,
imaginei que uma coisa tão bonitinha assim não devia
ser lambuzada com merda.
Mijei fora da louça.
Botei a cabeça para o lado do corredor e perguntei ao
guarda se era ali mesmo o lugar para se aliviar. Ele
respondeu que sim. Se ele disse, ora, ninguém melhor
pra saber!
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Quando menos eu esperava, ouvi um
estrondo de água e pulei para frente.
Meti a cabeça nos azulejos, que me
deixou logo um calo na cabeça. De
longe, vendo a desgraça na louça do
quartel, voltei ao guarda. Expliquei dos
danos que causei. Depois de me ouvir,
disse que eu não havia quebrado nada
e que o funcionamento era
a u t o m á t i c o . Fi q u e i m a i s c a l m o .
Momentos depois nova descarga de
água e como já estava acostumado,
então só olhei de bandinha.
O superior disse que tínhamos que
tomar banho. Àquela hora da noite?
Covardia! Matuto pouco toma banho,
muito menos com um frio danado
daquele que fazia. Lá pelo Sertão do
Pajeú, no máximo tomava banho de
cuia ou, quando chovia, pelos açudes.
E pra evitar “deixe disso homem”,
segui rumo ao banheiro.
Entramos numa sala grande e cheia de
chuveiros. Logo ouvi o comando:
— Tirem a roupa!
— Em qual deles eu entro?
O superior mandou que cada um
escolhesse uma “boca” daquelas e de
7

repente caiu uma cachoeira de água
sobre minha cabeça. Eu corria de um
lado para o outro, ma s não ha via
escolha. Tomei o banho. A única coisa
que me confortava é que logo depois
viria a janta. Não estava com fome
como gente deste mundo.
— Vou comer dois ou três pratos,
pensei.
Após o banho, penteei o cabelo e
aguardei o chamado do jantar, louco
para tirar a barriga da miséria. Eu era
todo dengoso. Não comia feijão.
Minha comida sempre foi farofa,
carne maciça e algumas outras poucas
coisas.
O local de refeição se compunha de
uma enorme mesa de cimento e nos
mandaram sentar ao redor. Pouco
tempo depois, serviram um pão com
manteiga e um copo de café.
— Tô lascado!
O café, além de requentado, ainda
tinha um cheiro horrível. O pão, nem
se fala! Um pedacinho de nada, com
uma manteiga de gosto suspeito.
Engoli, porque a fome não me
permitia recusar.

Depois do café conheci um pouco do
alojamento e de repente ouvi um
toque estranho e estridente. Perguntei
que peste era aquilo. Um sujeito
“entendido” disse que se tratava de um
sinal para nos recolhermos sem
barulho.
Adormeci sem grandes dificuldades.
Lá pelas tantas da noite acordei me
co ç a n d o to d o e s e n t i u n s b i c h o s
passando pelo meu rosto. Era uma
freviação sem tamanho. Matei alguns,
mas a coisa piorou. Fedia como o
diabo! De um salto me levantei e
contemplei a cama cheia daqueles
bichinhos pretos. Gritei pelo superior
e levei uma repreensão do tipo “fale
baixo”. Pedi que viesse até minha
cama para ver aquilo. Com cara de
pouco alarmado me disse que eram
percevejos. Dei um salto para trás
igual um cabrito. Expliquei ao guarda
que na minha terra, em casa que tem
aquilo, ninguém sequer toma café. Fui
orientado pelo guarda que o melhor
seria tirar a roupa e dormir no chão
mesmo.
Entramos em forma para tomar o
café. Agora sim, a coisa vai melhorar.
8

Para meu espanto o pão com manteiga
e café se repetiu.
— Vou morrer de fome.
Tomei aquele café e vadiei pelo pátio
do quartel. A única coisa que não me
saía da cabeça eram aqueles
percevejos. Às onze horas a corneta
tocou de novo. Hora do almoço.
— Quero ver se agora não sai comida!
No almoço servido, tinha de um lado
do prato: feijão, um bocado de farinha
e, compondo por cima, o arroz. No
outro lado do prato: um quase nada de
peixe e, para sobremesa: um pedaço de
pão com uma banana. O feijão eu não
ia comer porque não gosto, então
troquei pelo arroz de um colega. Não
tenho certeza, mas parece que comi
até a casca da banana.
Cinco horas da manhã acordaram todo
mundo para tomar banho. Um frio
danado. Aí eu quase morri! Mas se é
ordem, vamos tomar o tal banho.
Parece que não confiavam na gente,
mandavam uns soldados nos
acompanharem.
Eles gritavam:

— Um soldado pra cá, o outro vai prá
lá!

Cinco horas da manhã me acordaram
para tomar banho, fui ao desespero.

Por fim:

— Não estou sujo, não tô cagado, por
que diabo tomar banho de novo?

— Tirem a roupa!
Deixamos a roupa no chão conforme a
ordem. E lá estava eu debaixo de um
jato de água, pulando de um lado para
o outro. O superior que me observava
de longe, inquieto:
— E n q u a n to v o c ê n ã o s e m o l h a r
direito não sai daí.
No almoço, nos serviram as mesmas
coisas do dia anterior e eu já sabia que
não precisava esperar nenhuma
novidade no jantar, seria o mesmo pão
com manteiga e dois dedos de café e
foi o que comi. Tinha de arranjar uma
solução. Mais um dia e nem sabia se
iria aguentar ficar de pé.
Na hora de dormir chamei o guarda e
disse-lhe que não ia dormir naquela
cama. A turma do “deixa disso” me
aconselhou a continuar a dormir no
chão. Ouvi lá do fundo um murmúrio
de que “o povo do interior é assim
mesmo”. Passei a noite deitado no
cimento, mas até que dormi bem.

9

Fui obrigado, igual a um bicho bruto.
Depois de enfrentar aquela situação,
comi no café aquele pão com manteiga
sem graça. Quando terminei, me
ausentei um pouco dos demais para
matutar sobre o assunto.
Dias depois ordenaram que cada um
pegasse sua cama, levasse ao sol e
batesse o colchão. Tudo o que eu
queria! Quando bati o meu colchão
com um pauzinho, o chão ficou preto
de percevejos. Levei a cama mais à
frente e voltei a bater. Aí é que caíram
mesmo. Não era só na minha cama,
aos companheiros acontecia o mesmo.
Era a nossa opor tunidade de nos
livrarmos daqueles bichinhos e voltar
com camas limpas ao alojamento.
À noite, até que dormi direito, mas
ainda apareceu um ou outro percevejo
das brechas da madeira ou dos arames
torcidos. Três dias depois voltamos a
bater as camas no pátio, ainda caíram
alguns percevejos.

Vendo aquelas “formiguinhas” pretas e
sem saber o que fazer, conclui:
— Eu tô mesmo no inferno! — E eu só
tinha 17 anos e seis meses, e ainda
havia aumentando minha idade para
alistar-me.
S e te d i a s d e p o i s q u e c h e g u e i a o
quartel do Derby, no Recife, recebi o
calção para a instrução física. No dia
seguinte, às cinco horas da manhã, a
corneta tocou. A ordem era tomar
banho e, de calção, se apresentar no
campo do quartel. Entendi errado e lá
estava eu a banhar-me de calção. Ali,
debaixo do chuveiro, eu mais parecia
um animal acuado. Logo veio o
sargento dar uma bronca:
— Soldado, o que você está fazendo de
calção, durante o banho?
— Atendendo a ordem recebida.
Ele deu um bocado de gritos e em
seguida outra ordem:
— Vá aos exercícios molhado mesmo!
E lá fui eu pingando água pelo
corredor.
Mandaram que a gente corresse em
torno do campo, localizado na frente
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do quartel. Nunca vi ordem mais
esquisita! Por mim, correria o dia
inteiro. Sempre corri, pois sempre
ha via alguém tentando me pegar.
Lembrei das carreiras que levei de
mãe, quando buscava a proteção de
madrinha, a segunda esposa do meu
avô, que morava perto de casa.
Circulei tanto no tal campinho, que
temi um pa ssamento. Mandaram
entrar em forma e liberaram o banho.
Pensei comigo:
— Esse pessoal da capital não tem
outra coisa na cabeça, senão tomar
banho por qualquer coisa que
aconteça?
Depois do banho, serviram um lanche.
E mais uma vez: pão com manteiga e
dois dedos de café.
— Aqui deve ter muita padaria. Só tem
pão!
Meti a mão no bolso e diante do olhar
curioso do colega ao lado, fiz-lhe
ciente:
— Se não tivesse estourado dinheiro
em Alagoa de Baixo, a minha situação
s e r i a c o n f o r t á v e l . Is s o p o r q u e ,
enquanto aguardava o dia do trem,

conheci uma morena numa casa de
agrados, próxima ao quartel daquela
cidade. Lá havia putas quebrando para
todos os lados, ocasião em que gritei:
— Isto é um inferno! Vou entrar no
meio! E Badu, de olhar agateado, me
perguntou:
— Filho, de onde você veio?
Disse-lhe que vim sem rumo e cairia
pelas bandas da capital. Àquela altura
eu estava cheio de aguardente Zinebra
misturada com guaraná... Não me
arrependo de nada!
E naquela mesmice por quinze dias,
finalmente chegara a hora dos exames
físicos.
— Se levar pau, não volto pra casa! —
pensei, tentaria a vida no Recife
mesmo.
Após a semana de exames, dez
companheiros, com passagens pagas
pelo quartel, voltaram às suas
localidades.
Em meio ao desgosto pela péssima
alimentação, um dia apareceu no pátio
um homem com um balaio de mangasrosa. Corri atrás dele. Perguntei
quanto custava e o homem respondeu:
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— Um tostão!
Eu só tinha dinheiro pra comprar duas
mangas daquelas bem grandes. Meti
logo uma na boca e comi até as cascas.
Só deixei o caroço, assim mesmo bem
pretinho.
Quando sai de casa, minha madrinha
me disse:
— José, leva esta rede de varanda que
vai servir prá tu armar onde tu for
morar.
Só que no quartel não havia
armadores. Eu deixava a rede na
mala. Além da rede, ainda trouxe
roupa s do tipo “ama ssa banana”,
costuradas pelas mulheres de Pelo
Sinal. Com elas, passeava nos
arredores do quartel tentando
impressionar as garotas que por ali
circulavam. No bairro do Derby eu me
achava o melhor, mas não me atrevia a
ir mais adiante, com receio de me
perder.
Dei de mão na rede de minha
madrinha e mostrei ao homem das
mangas. Ele abriu, olhou de um lado e
do outro e disse que ela o agradava.

Era uma rede que cabia até quatro
pessoas.
Ouvi a proposta de vinte mangas pela
rede e rebati:
— Trinta mangas.
Conversa vai, conversa vem, fechamos
o negócio em vinte e cinco mangas.
Uma por dia.
Agora a coisa era outra! Estava de
barriga cheia e até minha situação ser
esclarecida, teria um complemento
alimentar. A mim pouco importava se
lá na casa dos meus pais as mangas
como aquelas apodreciam no pé, ou
eram doadas a quem necessitava.
No dia 30 de março de 1941, através de
um boletim, anunciou- se: “Serão
incorporadas à corporação as seguintes
pessoas...” E nada de meu nome ser
anunciado. Por alguns instantes fiquei
apreensivo, até que finalmente me
declararam soldado da Polícia Militar,
ocasião em que abri um sorriso
alargado, tal o Rio Pajeú.
Por um instante lembrei do dia em
que plantei um roçado, numa terra
sem serventia e que era do meu pai.
Depois de bater boca com ele, no
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meio do caminho joguei o feixe de
ração e a enxada nos pés dele e devolvi
o terreno. Dali mesmo eu decidi e fui
participar à madrinha a minha decisão
de ir embora de uma vez por todas.
Naquele momento, ali no quartel, eu
estava feliz por abandonar uma vida
sem rumo e repleta de brigas e
enrascadas. Olhei para o companheiro
ao lado e segredei, quase sussurrando:
— Sábado, vou dar umas voltas por aí
e o primeiro que eu pegar mijando na
r ua, meto na cadeia. Agora sou
soldado!

3

A mulher do
vestido
estampado

Certa vez me falaram que sou o para-raios dos
bêbados e das almas penadas. E sou mesmo!
Desde os tempos de menino, quando estava nas rodas
de marmanjos na calçada da igreja, eu avistava um
bêbado cambaleando e apostava na certeza de que ele
viria até mim.
Mas não é de embriagados que quero falar.
No início dos anos oitenta, ao mudar-me de mala e
cuia para a capital, não imaginei que, entre roupas e
livros, coubesse no meu matulão aqueles “espíritos”
que retornam ao mundo para se redimirem ou
amedrontarem as pessoas.
As almas penadas, para mim, estão em todo lugar! E
por assim pensar, a cidade do Recife seria, em tese, o
ú l t i m o l u g a r o n d e e u d e v e r i a m o r a r, o n d e o
misticismo é uma tradição muito forte. Porém,
estando lá, fiquei ciente de lendas populares, tais
como: “A Casa da esquina do Beco do Marisco”, “O
Sobrado da Rua de São José”, “O Sobrado do Pátio do
Terço” e “O Sobrado Mal-assombrado da Rua de
Santa Rita Velha”.
E por ser o estudante de menor mesada do meu
município, tratei de arranjar um emprego. Um amigo
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do meu pai, de nome Alfredo,
residente na Vila São Miguel, no bairro
de Afogados, “mexeu os pauzinhos” e
fui contratado na função de guarda
noturno do Teatro Santa Isabel. Era
tudo o que eu precisava naquele
momento. Além de dispor do dia para
estudar, sentia gosto em trabalhar
naquela constr ução centenária,
localizada na Praça da República. E
não nego, eu sentei na maior parte das
cadeiras só para igualar-me aos ilustres
persona gens da história, antigos
frequentadores daquele teatro.
Segundo funcionários, lá os fantasmas
perambulam pelo palco quando o
t e a t r o f i c a à s e s c u r a s . Fi q u e i
impressionado com as tantas histórias
envolvendo uma bailarina e um ator da
c a s a q u e , s e g u n d o m e co n t a r a m ,
habitavam o teatro há anos como se
aquele templo fosse a própria casa
deles. E não se passaram muitos dias
para eu ter certeza de que falaram a
verdade. Uma noite, eu vi no espelho
de onde se podia ver o palco, uma
bailarina toda de branco. Quando eu
me virei, ela ainda estava lá. Então, eu
dei a volta pelo teatro para prestar
meus serviços, mas quando cheguei lá,
14

ela havia desaparecido. Nunca mais
entrei naquele salão sozinho. Por
conta deste acontecido e de outras
estranhezas que também testemunhei,
suponho que aquele teatro é o mais
mal-assombrado do país, sobretudo
depois da morte de um músico,
quando as pessoas começaram a ouvir
o som do piano que tocava à noite,
sozinho.
Pedi demissão!
A Casa do Estudante, na minha
cidade, funcionou em um casarão com
frente para a Praça Chora Menino, no
Bairro da Boa Vista. Contam que a
antiga dona da casa, uma mulher que
se casou com um viúvo com quem teve
d o i s f i l h o s , co m e ç o u a p e r ce b e r
marcas sem explicações em seu corpo.
O marido até instalou portões e
cadeados para que nenhum estranho
entrasse na casa, já que se acreditava
que tudo era obra de algum fora da lei,
embora nada tenha sido roubado.
Mesmo com a única cópia da chave
nas mãos do dono, as portas
amanheciam escancaradas. Naquela
época, também foi realizado exame do
sangue que escorria da imagem de uma
santa, para verificar se era humano. O

r e s u l t a d o a p o n to u q u e o s a n g u e
pertencia à própria dona da casa. A
família, abalada com os estranhos
acontecimentos, mudou de local e
s o m e n te a s s i m a s a s s o m b r a ç õ e s
deixaram de aparecer. Dali em diante
o casarão foi abandonado e a casa foi
transformada em ponto de consumo e
tráfico de drogas. Somente décadas
depois, outro proprietário resolveu
alugar o imóvel, constr uído
exatamente onde, em 1831, houve um
grande massacre, provocado por uma
t r o p a q u e t i n h a co m o o b r i g a ç ã o
p r o te g e r o l u g a r. Po r e s t a r a z ã o ,
muitos moradores, inclusive crianças,
perderam suas vidas. Depois disso,
algumas pessoas que passavam pela
praça diziam que podiam ouvir o
choro de um menino. Daí surgiu o
nome do lugar.
E na falta de melhores opções,
alugamos o tal casarão.
O casarão não era apenas uma
construção antiga, igual a tantas outras
do bairro onde nasceu o poeta Manuel
Bandeira, no entanto era habitável, se
comparado à situação semidestruída
que se encontra hoje. E considerando
o tamanho das baratas e dos ratos que
15

infestavam os ambientes, imagino que
há décadas ninguém ocupou os
inúmeros cômodos que compunham a
casa, que fazia limite de fundos com o
tradicional Colégio Salesiano. Os tais
bichos eram de tamanhos
descomunais e desprovidos de senso
sobre o perigo humano. Por inúmeras
vezes levantei os pés a centímetros do
chão, como se quisesse esmagá-las, e
as baratas sequer se moviam. A mesma
indiferença para com os humanos era
sentida nos enormes gabir us, que
invadiam os quartos, ocasião em que
permaneciam inertes a fitarem os
estudantes, ocupantes dos quartos
localizados no quintal da casa. Enfim,
tudo metia medo na estudantada e
quase ninguém se arriscava a dormir
sozinho em qualquer ambiente da
casa. No entanto, não me lembro de
a l g u é m , a l é m d e m i m , q u e te n h a
presenciado alguma situação
caracterizada como algo associado a
assombração.
E o pior aconteceu!
Noite adentrada, quase madrugada e
havia falta de energia elétrica,
principiando o adormecer dos
moradores do bairro, ao som da triste

melodia das cigarras nas castanholas
da Praça Chora Menino. Eu estava na
primeira sala do casarão. O cansaço
me fizera permanecer naquela
escuridão e com os pés esticados sobre
a cadeira da frente não imaginava
lugar melhor para dormir. Entre um
cochilo e outro, algo me despertou.
Não vi nada, só tive a sensação que
algo se movimentou em torno de mim.
Ainda pensei se tratar de alguma
brincadeira de algum colega da casa.
Ne m s e i s e c h e g u e i a f e c h a r
novamente os olhos, algo
embranqueceu a parede a uns dois
metros à minha direita. De imediato
percebi que aquele clarão se mexia e
rapidamente foi se transformando
numa imagem humana. A visagem se
estabeleceu e como se somente
esperasse que eu a contemplasse,
despregou-se da parede e caminhou
lentamente à minha frente, indiferente
por eu estar ali. Dei um grito que
acordou a casa inteira. Foi tão grande
o meu espanto que minha voz se fez
ouvir até na casa da vizinha do lado.
Tudo aconteceu muito rápido, logo
perdi as forças e também a voz. Só sei
que fiquei inerte, ali sentado, vi um
homem vestindo calça e paletó na cor
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branca, caminhando à minha frente e
desaparecer em seguida, entrando na
parede oposta da sala. Logo ouvi vozes
às minhas costas, eram os estudantes
q u e r e n d o a c u d i r- m e . Pe d i a m
explicações, enquanto eu não arredava
a visão do local da parede, esperando
aquele ser retornar. Tavares, um dos
meus companheiros de quarto, se
plantou em minha frente tentando
entender o acontecido, enquanto eu
murmurava sons incompreensíveis.
Aos poucos, fiz-lhes ciente que havia
sido acometido de um estranho
pesadelo e só por isso gritei
apavorado.
No dia seguinte, ao ser questionado
pela vizinha, Dona Carmosa, acabei
soltando a língua e lhe contei do
acontecido. Depois de ouvir-me,
quieta feito uma mula empacada,
sumiu no terraço da sua casa e logo
retornou com um enorme embrulho
nas mãos. Esticou as mãos e me
entregou para que eu desfizesse o
empacotamento e logo eu tinha em
mãos um surrado álbum de fotografias.
E ali, no meio da calçada, espiava
velhas fotos em preto e branco, as
quais não me diziam absolutamente

nada. Eu já estava ficando sem jeito
por não entender a intenção da
bondosa senhora, quando uma
fotografia despertou a minha atenção.
Olhei para ela, voltei a vista para o
retrato e marquei com o dedo,
dizendo-lhe que aquele era o homem
q u e v i a t r a v e s s a r a s a l a n a n o i te
anterior. Ela, Dona Carmosa, dando a
entender que não estava surpresa,
apenas sorriu. Ali mesmo fiquei
sabendo que se tratava de um senhor
de nome Ernesto, o primeiro
habitante do imóvel, também o esposo
da mulher atormentada, cujo sangue
escorria na imagem da santa da casa.
Abandonei o casarão da Praça Chora
Menino!
No período de um ano habitei a maior
parte das pensões do bairro da Boa
Vista. Porém, nos lugares onde residi,
eu só me sentia à vontade até o
momento em que algo de anormal
a c o n t e c i a . Na Ru a Vi s c o n d e d e
Goiana, sempre que ia ao banheiro à
noite, do terraço do primeiro andar,
quase sempre avistava uma pessoa
trajando roupas escuras e usando
chapéu, plantado exatamente na
esquina com a Rua José de Alencar.
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Outra vez, e num dia de chuva, na Rua
Imperial, abaixei para apanhar um
livro e de repente um enorme pé se
antecipou e afundou o volume numa
poça de água, o que me fez buscar
abrigo na Igreja São Francisco. Noutra
situação, cr uzei com uma mulher
muito bonita que trajava uma capa
preta por fora e com vermelho por
dentro. Algo me fez sentir tratar-se de
visagem do outro mundo. Virei-me e
segui-a calçada afora. Ela à frente, eu
atrás, sem perder a passada. Se ela
andava rápido, eu andava muito mais.
Naquela altura da noite a Rua da
Imperatriz estava deserta. Logo fui
perdendo fôlego enquanto ela parecia
andar normal. Ao dobrar a esquina
com a Rua da Aurora, a mulher havia
desaparecido. Fiquei apavorado e sem
forças para voltar para casa. E assim,
amigos, o tempo foi passando e os
fatos encurtando cada vez mais meu
espaço na cidade do Recife. E num
gesto de desespero, abdiquei de vez de
morar em construções antigas. Aluguei
um apartamento no segundo andar de
um edifício na Rua Velha.
E naquele endereço, muitas vezes, por
noites consecutivas, ouvia o barulho

da porta do elevador se abrindo, no
entanto não havia ninguém no andar.
Passei a sofrer de insônia e tive o
rendimento no estudo comprometido.
A partir de certo tempo já não sabia
mais se presenciava mesmo as
visagens, ou se estaria apenas sofrendo
pesadelos. O fato é que
constantemente uma mão cabeluda
parecia querer me sufocar, mesmo
quando me escondia em algum lugar
tentando dormir. Era chegada a hora
de abandonar, definitivamente, a
Veneza brasileira.
Tr a n s f e r i o m e u c u r s o p a r a u m a
Universidade de um Estado vizinho ao
meu.
Lembro como se fosse hoje! Era uma
sexta-feira do ano de 1977 e chovia
quase sem parar no Recife. O velho
Opala estava de “bunda” baixa com
tantos pertences na mala, não faltando
lembranças da cidade. Lá também
estava Bill, meu porquinho-da-Índia
de estimação. O relógio marcava 23:13
horas, quando em meio a uma chuva
fina iniciei a saída da cidade do meu
coração, porém me cur vando aos
obstáculos, pois temia o risco de
constatar insanidade mental. Eu estava
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sozinho e descansado para enfrentar
uma jornada de cinco horas até minha
cidade, de onde, no domingo próximo,
deveria seguir para minha nova
morada.
E n q u a n t o p e r c o r r i a a Av e n i d a
Engenheiro Abdia s de Car valho,
pensava o quanto era tranquilizante
deixar os meus pesadelos para trás. O
que não imaginava é que minha via
crucis ainda teria um capítulo final. Eu
esta va subindo o viaduto que me
co n d u z i r i a à B R 2 3 2 , q u a n d o f u i
surpreendido pela presença de uma
mulher sentada no banco traseiro do
meu carro. Eu a vi pelo retrovisor
i n t e r n o . Um c a l a f r i o i n t e n s o s e
apossou do meu corpo de cima a baixo
e os meus olhos lacrimejavam sem
contenção, enquanto a mulher se
mantinha imóvel, visível para mim no
lado oposto do assento traseiro do
v e í c u l o . E l a d e v i a t e r,
aproximadamente, uns quarenta anos,
cabelos compridos e vestia branco
com estampas coloridas, sendo visível
uma parte do rosto e as vestes,
banhados de sangue. Não me ocorreu
outra situação senão rezar em voz alta,
seguindo uma orientação costumeira,

que dizia que alma penada volta ao
mundo pela precisão de oração ou de
uma missa.
Logo adiante, à direita da saída do
Recife, há um quartel do Exército, não
me furtei de estacionar o carro. A
sentinela do dia veio ao meu encontro
e eu lhe disse que era uma parada
apenas, pela necessidade de organizar
uns pertences espalhados pelo
assoalho. No entanto, àquela altura, a
mulher já havia desaparecido. Não
havendo nada a fazer ali, agradeci ao
militar e, mais tranquilo, segui viagem
naquela noite escura pelas chuvas que
caíram até pouco tempo antes.
Não devo ter percorrido nem dois
quilômetros e lá estava a mulher de
volta, no mesmo lugar e de forma
idêntica à primeira vez que apareceu
para mim. Fiquei apavorado, porém,
não desesperado e voltei a rezar. Ainda
me veio à mente “requerer a alma”,
porém não me sentia seguro para ouvir
a voz daquela assombração, não
naquele momento. Logo surgiu à
minha direita uma placa, anunciando a
proximidade do Posto Rodoviário
Federal de Moreno, onde estacionei
metros adiante alegando a necessidade
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de esticar as pernas. Nem preciso
dizer que a visagem novamente havia
d e s a p a r e c i d o . Un s c i n c o o u d e z
minutos depois, era chegada a hora de
voltar à estrada.
E co n f e s s o , a m u l h e r d o v e s t i d o
estampado não mais apareceu para
mim nos quilômetros que se seguiram,
e para meu alívio, avistei as luzes de
Vitória de Santo Antão, cidade da
Zona da Mata do Estado. Logo nas
primeiras lombadas do perímetro
urbano, avistei mais adiante, no lado
oposto da pista, uma aglomeração de
pessoas. De imediato percebi do que
se tratava e estacionei o veículo.
Não foi surpresa nenhuma reconhecer
o corpo da mulher que viajara comigo
minutos atrás, estendido no asfalto,
exatamente como se apresentou a
mim. E ali, em meio às pessoas que eu
nem conhecia, onde quase ninguém
falava, que apenas observavam o corpo
sem vida, derramei algumas lágrimas,
consternado. Eu já não sentia medo
d a q u e l e s e r, p a r a m i m í n t i m o e
i n o f e n s i v o . Vi m a s a b e r q u e e l a
falecera há cerca de trinta minutos,
atropelada ao tentar atravessar a pista.
E pra falar a verdade, eu me sentia,

naquele momento, um parente daquela mulher, que entre tantas pessoas escolheu
a mim para pedir ajuda.
Segui viagem, sem medo do que vi ou receio pelo que podia ainda me acontecer,
porém, pensando: Entre os espíritos e os humanos, quem é a assombração?
E passados os arroubos da juventude, hoje sou advogado em Campos Velhos,
porém, jamais retornei à cidade do Recife. Nem por doença!
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4

Promessa
desfeita

Adália era mulher para casar, eu sempre dizia isso ao
meu amigo, enquanto almoçávamos no self service
próximo ao nosso local de trabalho. Ele até
concordava, no entanto atribuía a mim as piores
expectativas em relação ao que eu pensava da mulher
diante do homem, razão de jogar na minha cara o
medo e o preconceito de engraçar-me por alguém
bem mais jovem.
Para mim, Adália era apenas a atendente, aquela que
recebia o dinheiro e entregava o suco de frutas na
minha mão. No entanto, por vezes seguidas, até
despistei o meu amigo e, sozinho, passei a ser mais
atento àquela jovem de vinte e poucos anos, corpo
sarado, espirituosa e de jeito puro, rosto ornado e
olhar festivo. Porém, não percebi nada de anormal no
comportamento dela, já que naquelas circunstâncias
era o espelho generoso da mulher brasileira.
De tanto ouvir que aquela morena arrastava asas por
mim, comecei a interessar-me e contava os minutos
até chegar a hora do almoço. Noutras situações, fingia
embaraçar-me na hora de me servir, atento a algum
sinal da parte dela; mas nada, nem um rabo de olhar
furtivo sequer recebia, ou mesmo alguma insinuação
sensual, estando sempre atenta aos seus afazeres.
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No f e r v o r d a o c a s i ã o , t o m e i
conhecimento da provável mudança
de endereço da minha empresa,
ocasião em que resolvi ser incisivo
quanto às minha s pretensões em
relação a Adália. Fui até a livraria e
pedi para embrulhar em papel florido
o livro do mês e a surpreendi na hora
do almoço, presenteando-a. Foi um
santo remédio! Já no dia seguinte,
diante de um olhar de consentimento
dela, alisei de leve a sua mão, enquanto
me estendia o copo de suco.
Alguns dias se passaram desde aquela
ocasião em que apreciei o sorriso
encantador de Adália, por conta da
minha manifestação de carinho, junto
ao pedido de amizade. Naquele início
de tarde atendi o telefone e ouvi uma
voz conhecida do outro lado da linha:
— Eu acabo de ver você!
Respondi o óbvio:
— Eu?
Era Adália. E depois dela esmiuçar
parte da minha vida, alegando saber
através do meu amigo, aproveitou a
oportunidade e me intimou para uma
sessão de cinema.
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Naquele dia deixei a repartição um
p o u co m a i s ce d o e f u i e n co n t r a r
Adália na esquina da rua do Hospício,
onde ela já me esperava com os
ingressos. Com meus olhos vendados
pelas mãos dela, já que queria impedirme de ver o nome do filme em cartaz,
fui conduzido por ela ao interior da
sala de exibição, sem compreender o
que se passava em sua cabeça.
Fomos ao suntuoso Veneza — mesmo
cinema onde, quando cheguei da
minha cidadezinha do interior, assisti
a o f i l m e “ Ha i r ” , c o m i m a g e m
cristalina e som admirável,
principalmente na abertura, com os
hippies dançando no Central Park ao
som de Aquarius — ocasião em que
conheci o charmoso Totó, personagem
de um coroinha do filme “Cinema
Paradiso”, habitante de um vilarejo do
i n t e r i o r d a It á l i a n o s a n o s q u e
antecederam a chegada da televisão.
Porém fiquei emocionado mesmo foi
com o ator Philippe Noiret, ou mais
precisamente com o seu personagem
Alfredo, não pelo seu enorme coração,
sobretudo pela sua dedicada vida à
profissão de projecionista.

Assim como Alfredo, vivi parte da
minha vida enfurnado numa minúscula
cabine de um cinema. De início, eu
ficava acostado a um operador hábil,
mas que abusava nos goles da
“branquinha”. E mesmo com os
excessos do vício de Adolfo, aprendi o
ofício e aos doze anos de idade eu já
era o projecionista do único cinema do
lugar.
Ser o projecionista, naquela pequena
cidade, ia além de cuidar da película
em si, carecia de ser atento, evitar
possíveis algazarras dos garotos na
idade do “aborrecer”; para isso, cortar
o som em algumas situações se fazia
necessário, tal como nos filmes da
Condor, quando o pássaro já deveria
aparecer voando. Ser um “maquinista
de cinema” em Caroalina, ainda
carecia de outros encargos, entre eles:
ecoar músicas através de uma difusora
pendurada num poste de iluminação,
anunciar o filme em um som móvel,
instalado na capota de uma Rural,
dando ciência, aos habitués, da
película que seria exibida à noitinha.
Porém, pior que a clausura de uma sala
de projeção de cinema, ou até mesmo
virar noites viajando em pé em ônibus
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até a capital, só mesmo ter de
renunciar aos encantos amorosos da
juventude. A vida noturna daquele
lugar só atingia o clímax após a missa
da s sete, oca sião em que a praça
enchia-se de vida, mesmo local onde
havia os flertes atrevidos, as confusões
e expectativas amorosas e também os
namoros respeitosos, que se estendiam
apenas até a praça se esvaziar, ocasião
em que só uns poucos rapazes ali
permaneciam, sedentos em se
vangloriar, ou por contar histórias de
assombração, no oitão da igreja.
De minha parte, só havia um vazio e a
solidão! E naquele cubículo de
compensado, fui vendo o mundo
evoluir assistindo ao Canal 100 e
através da chegada de filmes
diferenciados para a época. Então,
como esquecer o dia em que projetei o
filme “Houve Uma Vez Um Verão?” Eu
me vi naquela história. Eu e os meus
amigos! Não éramos loucos! Alguém
estava inquieto como nós. Além dos
aspectos físicos e biológicos e suas
modificações visíveis, havia uns tantos
outros questionamentos. A gente não
era mais a gente! Os três amigos
personagens do filme tinham as

mesmas dúvidas, os mesmos desejos e
ansiavam por descobertas. Hermie,
Oscy e Benjie roubaram nossas
atenções e naquelas tardes
memoráveis, escondidos no cinema,
revimos tantas vezes o mesmo filme.
Mas, voltemos à Sicília, lá na Itália. Tal
aquela história do garoto apelidado de
Totó ou Salvatore di Vita, já diretor
renomado de cinema em Roma e que
foi surpreendido com a notícia da
morte de Alfredo, eu também nunca
havia me recuperado da perda
frustrada do amor da minha vida. E
naquela época, invadido pela chegada
dos desejos do organismo, do consumo
e dos prazeres, me apaixonei
perdidamente e casei com Olga, que
também era menor de idade, como eu.
O pior me aconteceu. Um dia eu quis
destinar alguns minutos ao lado dela,
que assistia ao filme na última fileira
de cadeiras, ocasião em que os
demônios se manifestaram e a
surpreendi nos braços do meu melhor
amigo, aos beijos e abraços. Naquela
mesma noite ela foi enxotada da
cidade por mim e pelos seus pais.
Porém não demorou muito tempo e
seu corpo sem vida foi devolvido para
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ser enterrado no cemitério de Brejo
Santo, vítima de estupro seguido de
assassinato, enquanto andava sem
rumo pelas ruas da capital.
E ali, no cemitério, vendo o seu corpo
descer à sepultura, carregando no
ventre meu filho de sete meses, em um
estado de prostração, eu jurei a todos
os deuses, que nunca mais me
e n v o l v e r i a c o m o u t r a m u l h e r,
enquanto vida tivesse.
De modo que, quando Adália me
convidou para assistir àquele filme,
entendi que havia chegado a hora de
deixar de ser um homem impetuoso e
imune à paixão. Após assistir ao filme,
deslumbrado e alegre, perdoei a mim
mesmo e a Olga pelas suas relações
extraconjugais nas noites em que eu
projetava filmes. E ali, na saída do
cinema, olhei para Adália com carinho
e lhe participei da minha vontade de
dali em diante viver intensamente,
aproveitando as oportunidades que a
vida ainda poderia me proporcionar.
Das mãos de Adália recebi um saco de
pipocas e a certeza, no seu sorriso, que
há muito ela esperava a oportunidade
de se atirar nos meus braços.

É como disse de início: Adália era mesmo uma mulher para casar! Não disse? Seis
meses depois eu a conduzi ao altar da Igreja das Fronteiras, no Recife, na
condição de padrinho de casamento dela com aquele meu amigo de trabalho.
E pouco importa, se a mulher que eu possa vir a escolher para compartilhar o
r e s to d a m i n h a v i d a , n ã o s e j a e x a t a m e n te a m e s m a p e s s o a q u e a m e i
profundamente no passado e que certamente jamais deverei esquecer.
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5

Ticia e seus
bolos de
bacia

Ticia, irmã do meu bisavô, nasceu em 1890, no Sítio
Cajazeiras, terras hoje pertencentes ao município de
Tabira. Quando a conheci, seu rosto já estava sulcado
pelo tempo, como os leitos dos rios extintos da
região, e a pele ressecada feito a terra, que se desfaz
em areias levadas pelo vento.
Essa mulher soube, como ninguém, o significado da
palavra solidão. Seu olhar profundo e vazio remetia a
um passado distante, a uma infância de muitas
obrigações e uma vida adulta reclusa, morando num
canto de cerca e de um caminho sinuoso e suficiente
apenas para uma única pessoa.
Ticia morava numa casa de taipa, simples, porém de
muito esmero. Trajava sempre vestimentas negras,
encobrindo-lhe o corpo dos pés à cabeça. Não me
lembro de ter ido sozinho até lá, algum primo sempre
ia junto. Não sei dizer se tinha medo da vereda
embrenhada nos matos, quando o sol a pino caçoava
de nossas cabeças, ou da imagem que surgia lenta e
pacientemente e ao mesmo tempo desaparecia por
entre galhos retorcidos: vacas magras e ossudas,
morros brancos de poeira.
Ticia não era mulher de frequentar casa alheia,
porém, em casos de doença ou morte, fazia-se
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presente. No sofrimento e na dureza
da vida, aprendera a repartir o pouco
que tinha. De maneira singular
agradava aos visitantes mais chegados
oferecendo umbus graúdos e
saborosos. Às pessoas com quem não
tinha tanta afinidade, oferecia umbus
de qualidade e robustez inferior. Esta
era Ticia! Tinha mania de guardar tudo
em tigelas de cabaças, ali separava os
frutos dos dois pés de umbus que
encobriam o telhado de sua casa.
Aq u e l a s d u a s á r v o r e s e r a m a l g o
sagrado para Ticia. Para se atrever ao
desfrute, só alguém bem aceito ou da
família. Zé Andrade foi um
especialista na tentativa de burlar este
protocolo e quando percebido:
— Quem está aí?
— É Vicente, Ticia!
Este sim, na condição de filho da
sobrinha, podia tomar chegada.
Extremamente calada e retraída, o
máximo que conseguiu de um amor foi
a união arranjada quando já estava
mais velha e isso a marcou
profundamente. Luiz foi o bálsamo
para afugentar a solidão, um
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companheiro que estaria a seu lado
brigando com a terra na luta pelo
sustento. Dizia sempre:
— Lis me quer bem.
Seu Luizinho sabia de cor e salteado o
significado da palavra paciência. Meus
tios arremedavam o pobre coitado
tangendo sua vaquinha:
— Ôôô dá dá... Ôôô dá dá...
As traquinagens dos moleques
deixavam Ticia aperreada, pedia que
prestasse queixa junto ao sobrinho,
ocasião em que Seu Luizinho
respondia:
— Eu não vou contar a compadre,
senão vai bater nos bichinhos...
Outras vezes, os garotos de longe
gritavam:
— Seu Luizinho valente, partiu o
cagalhão com os dentes!
Além dos umbus, o que acendia o
brilho nos olhos de Dão e Tica, eram
os reconhecidos bolos de bacia feitos
na f rigideira. Ticia da va-lhes um
tratamento quase ritual no fabrico, em
exato número de dez. A dupla aparecia
no cercadinho pedindo-lhe a benção e

especulando sobre como caminhava o
preparo dos bolos. Do mato,
espreitavam o fundo da casa da tia.
Quando sentiam que estava no último
dos dez, um deles se dirigia à porta.
De lá de dentro só uma voz se
escutava:
— Espere aí que eu já vou.
Este entrosava uma conversa sem
propósito e logo a pobre velha dizia:
— Eu vou embora que tem um bolo
no fogo.
À esta altura o roubo já tinha sido
praticado nos fundos da casa. Os bolos
seriam devorados entre as plantações.
— Fome a gente não tinha, disse Dão.
Jogavam pelos plantios afora após
algumas mordidas. Da boca da pobre
Ticia só saia uma frase:
— Ora, ora... Vou dizer a José. — Não
dizia!
Sabedor que a esposa apreciava um
aperitivo, Seu Luizinho jamais deixou
de trazer da feira uma garrafa de
vinho, cerimonial que meu avô
continuou a fazê-lo, quando ela ficou
na condição de viúva. A morte
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prematura de Seu Luizinho significou
a volta da solidão daquela mulher
conformada com o seu destino.
À medida que a idade avançava,
familiares absor veram atividades
diárias dela. Mãe Neves lhe servia o
café da manhã e o almoço; Maria José
(Dó) tinha a obrigação de servir o leite
da tarde e o jantar. A higiene pessoal e
da casa coube à sobrinha Izabel, filha
de Zé Loureto, cunhado de Ticia.
Todas as manhãs, Pai Lopes ia levar o
café e cuidar da ferida no seu rosto.
No desespero de não ver resultados,
somado à ausência de medicina,
aplicava no rosto de Ticia remédios
destinados a animais, enquanto o
câncer continuava devorando a sua
face esquerda.
Numa tarde, sem maiores explicações,
de súbito minha avó teve vontade de ir
à casa de Ticia levar um café. Nem ela
mesma entendeu como aquilo
aconteceu: Foi de repente. Sua filha
ainda tentou retê-la.
— Deixe ir, me deu vontade.
Ao chegar ao cercadinho sentiu cheiro
de pano queimado.

— É bosta de gado que está voando, pensou.
Ela normalmente queimava fezes de animal para defumar o ambiente contra
insetos. Das telhas, via a fumaça saindo, mas só percebeu o mundo se acabando
quando entrou na casa. Ela estava imóvel em cima da cama, já arriada pelo fogo.
De súbito, disse:
— Mulher, o que é isto?
O fogo se apossara do leito e das cobertas. Ticia estava toda queimada e não
respondia aos apelos. Minha avó naquele tempo ainda tinha forças nos braços,
retirou-a dali, colocando-a no chão. Foi retirando suas roupas em chamas a tal
ponto que queimou o seu vestido. Depois de recomposta, buscou José, irmão de
Ticia, que estava no engenho. Ele veio com os trabalhadores e cuidaram do resto.
Os danos do incêndio causaram queimaduras desagradáveis em mais da metade
do corpo de Ticia. Quem a visitava, logo sentia o cheiro de carne assada. Pouco,
ou quase nada, os familiares podiam fazer. Em sã consciência ela não permitia
sequer que alguém tocasse em seu corpo. E daquele dia em diante passou as
noites gemendo de dores.
Dias antes de morrer e sem lucidez, dizia a quem chegasse:
— Aqui chegou uma doida, rasgou minha roupa e me botou no chão.
Por vontade da família, seus pertences ficaram com Izabel, que mesmo diante de
tantas resistências da tia, a manteve bem asseada até sua morte.
Morreu Ticia ou Cecília Lopes. O câncer lhe roubaria a vida em breve, mas o fogo
antecipou o prazo. Era a hora de prestar contas com aquele a quem mais
reverenciou em toda a sua pobre e amargurada vida: Deus!
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6

Destinos

Lembro com clareza de Marcelino e Juvenal. Eram
irmãos. Filhos de pai falecido ainda jovem, e de mãe
que era zeladora na escola municipal. Eles viviam na
minúscula Esperança, cidadezinha onde, em 1965 não
havia, senão, mais que uma dúzia de ruas e o
costumeiro quadrilátero, composto pela igreja matriz,
a pracinha, o centro comercial e o pátio da feira.
Os dois irmãos eram unidos. No entanto, Marcelino
tinha uma maneira própria de agradar as pessoas. Era
educado, gentil, bom coração, boa conversa e tinha
uma vida bem traçada. E mesmo na dificuldade da
época, até construiu uma máquina de datilografia de
madeira, só para memorizar a posição das letras no
teclado. Um rapaz quase perfeito! Entretanto, Dona
Mocinha, sua mãe, vez ou outra reclamava dele.
Também pudera, o filho herdou do pai o ofício do
fabrico de malas de madeira que vendia na feira e
quase não ajudava nas despesas de casa, preferindo
desperdiçar os lucros de seu suor no Bar Fênix, onde
se praticava jogos de azar.
Se o filho Marcelino enchia os olhos da mãe de
orgulho, o que dizer do primogênito, Juvenal? Esse
não gozava de traquejo social, muito ao contrário,
vivia embriagado e farejava confusão; não trabalhava,
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porém se dizia injustiçado, razão pela
qual o chamavam de “tranca rua”. Os
rumores diziam que o seu vício de
beber pinga era para esquecer uma
antiga namorada, e ele pensava nela
mais que de vez em quando. E por
conta dele não ter o que fazer, era
normal acordar tarde e se debruçar na
janela, de onde atirava pilhérias às
moças que passavam, até ser chamado
pela mãe para o almoço. Com o sol
alto, punha-se a tomar goles de
cachaça e a reclamar das autoridades,
num boteco de esquina batizado de
Pa u d e s e b o , d o q u a l e l e e r a u m
assíduo frequentador. Ali a vida de
ninguém valia coisa alguma! Até que
numa boca de noite, sem aparente
explicação, o corpo de Juvenal foi
encontrado inerte, no oitão da igreja.
A Rural de Seu Porfírio foi requisitada
às pressas e conduziu o corpo até o
hospital, cujo médico havia viajado; o
veículo com a tampa do porta-malas
aberta, de onde se avistava os pés
descalços de Juvenal, desceu a ladeira
de “Dona Aurora” e esbarrou em
frente à pequena Farmácia de Seu
Olympio. Esse não se encontrava, pois
havia descido até a capital para
comprar medicamentos. Alguém ainda
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atinou por Elizeu, mas logo foi
lembrado de que o enfermeiro
permanecia numa prisão na Bahia,
coisa de falsificação de dinheiro. E na
falta de alternativas, uma vizinha
bateu à porta da casa de Dona
Mocinha e comunicou-lhe da chegada
do filho na mala de um veículo.
Sem demora, o corpo de Juvenal foi
colocado em sua própria cama,
enquanto familiares e populares, ao
redor do seu leito, esperavam o
desdobramento da situação. As horas
foram se passando e a casa de Dona
Mocinha se tornou pequena para tanta
gente pelos cantos. Lá fora, Marcelino
recebia as honras funerárias e repetia
tudo sobre o sucedido a quem vinha
prestar solidariedade à família.
Aretuza, esposa do prefeito, não
perdeu a oportunidade. Ela, de cabelo
bico-de-viúva, trouxe um termômetro
que foi colocado na axila e no ouvido
de Juvenal. Silêncio sepulcral entre os
presentes! Ela fez o teste e em seguida
refez o procedimento, deixando a
todos de coração na mão. Depois de
pigarrear, constatou solenemente suas
impressões:

— Ele não apresenta pulso algum!
Logo, seu coração não está
funcionando. — Enfática: —
Marcelino, aconselho pela arrumação
do corpo e também pela vinda de um
caixão. Vamos iniciar o velório.
A morte de Juvenal era a novidade do
lugar. Notícia ruim corre rápido feito
fogo em mato seco! Custava ao povo
acreditar que ele havia ido dessa para
uma melhor, e de morte morrida.
D o n a Mo c i n h a a t é q u e e s t a v a
conformada. Sentada num canto da
sala, pedia a Deus pela alma do filho.
Agradecia a um e a outro pela visita e
apontava a cozinha, onde havia café
quente, quitutes e biscoito de polvilho
à disposição. Alvoroço mesmo, só
quando viu entrar na casa o ataúde que
deveria ser utilizado pelo filho.
Juvenal foi colocado no caixão já de
cabelo aparado, penteado e vestindo
um terno branco que pertencera a seu
pai. Alguém bochichou sobre a roupa
herdada que o outro defunto era
maior. Enfim, um verdadeiro lorde!
A sala era pequena e muitos olhavam o
morto, prestavam condolências e se
punham na calçada a conversar com
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Marcelino. E se faltava alguém chegar,
ele chegou! Era Bidó, o fiel amigo de
b e b e d e i r a d e Ju v e n a l . A l é m d e
totalmente embria gado, era todo
sentimentos. Ele não falava, gritava.
Queria saber como seria sua vida com
a ausência do amigo Juvenal. Não
faltou alguém para lhe estender uma
xícara de café forte e amargo, o que
logo lhe deu um pouco de calma. Bidó
arrastou uma cadeira e a pôs na
cabeceira do caixão, onde se sentou e
alisou pausadamente os cabelos do
amigo, enquanto chorava baixinho.
Em pouco tempo foi arriando a cabeça
até adormecer, apoiado na madeira do
caixão.
E lá para as tantas da madrugada as
mulheres começaram a entoar cânticos
e rezas fúnebres, num coro de vozes
elevadas demais para aquela pequena
sala abafada. O coitado do Bidó, que
até então dormia, deu um salto feito
um cabrito e perdeu o equilíbrio,
rodopiou e caiu por inteiro sobre o
caixão, o qual despencou no chão.
Com o impacto, o corpo do morto foi
arremessado contra a parede. E, para a
surpresa e alívio dos presentes, o
defunto acordou. Deu-se um alvoroço

danado! Uns corriam; outros, em
pânico, não arredaram o pé da sala.
Juvenal, que nada entendia, vendo seu
amigo de farra também caído a seu
lado, esbravejou sem um pingo de
piedade:
— Tome jeito, homem, preste atenção
onde caminha!
Provavelmente, Juvenal foi vítima de
algum tipo de coma alcoólico. Sendo
verdade ou não, pouco importa! O
importante é que ele, depois deste
episódio, se transformou em um
cidadão de respeito e até abandonou o
vício do álcool. Há quem diga que a
mudança de comportamento deveu-se,
sobretudo, à pancada que levou na
cabeça, entretanto, há controvérsias,
já que os mais idosos apontavam como
causa, alguma coisa divina. E tem
mais: Juvenal se “encantou” e passou a
adivinhar e a decifrar sonhos. Ele
também benzia pessoas com
“quebrado ou mau olhado” e até
anotava alguns receituários, entre os
tais: remédios para defluxo e “dor nos
quartos”. E por conta disso, houve
certo mal estar envolvendo Seu
Olympio, o farmacêutico, que alegava
a perda de clientela e de vendas.
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Do outro lado, Marcelino, tentando
apaziguar, convidou o irmão para ser
seu sócio na sua mercearia, localizada
n a Ru a d o Ma t a d o u r o . A ú n i c a
exigência era que o irmão se
m a n t i v e s s e n o b a l c ã o e m te m p o
integral, enquanto ele se dedicaria a
seu sítio nos arrabaldes da cidade. No
e n t a n to , Ne n i n h a , a c u n h a d a d e
Juvenal, seria o único empecilho na
concretização da tal sociedade, afinal
e l a c u i d a v a d a p a r te co n t á b i l d o
negócio. E por essa e aquelas, foi
combinado que despesas de Juvenal,
em suas visitas ao bataclã, deveriam
ser anotadas no livro com os dizeres:
“Uma martelada”. Neninha, que nunca
foi tola, estranhou; porém, em nome
da paz familiar, fingiu acreditar tratarse de um tipo de reposição de estoque.
Nu m c e r t o d i a d e a z a r, q u a n d o
Ma r c e l i n o h a v i a s e a f a s t a d o d e
Esperança, Juvenal se viu nas últimas,
por conta de dores nas partes baixas,
em decorrência de haver contraído
alguma doença sexualmente
transmissível. Na agonia do momento,
não atinou por uma desculpa
engenhosa e registrou no livro caixa a
retirada de uma certa quantia para
“conserto do martelo”. Foi o fim!

Neninha, naquele dia, deu um xilique
d a g o t a , j u n to u a s p e ç a s e p e d i u
explicações. O piti dela foi de tal
proporção, que só se comparava à
irritação causada em Juvenal, que o
levou a encerrar de vez a sociedade no
negócio.
E dali em diante Juvenal voltou à vida
de outrora. Além da costumeira
embriaguez, se tornou um homem
amargurado e triste. Ele perambulava
pelas ruas de Esperança, desolado e
acabrunhado, sempre afirmando que
perdera o gosto de viver. Não deu
outra, algum tempo depois foi
encontrado estirado no chão com
perda de sinais visíveis de vida.
O corpo de Juvenal nem esquentou o
chão. Logo apareceu um “entendido”,
que à guisa de explicação, disse:
— É um ataque! Ele sofre de
catalepsia. Não faz nem um ano que
ele sofreu um ataque, bem aqui
mesmo onde estamos agora.
Não houve duas conversas e o corpo
de Juvenal foi atirado no Jeep do tal
sujeito
“e n t e n d i d o ” ,
sendo
transportado sentado, segurado por
trás pelos colegas da ocasião. Sem
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pressa alguma, seguiram para a Rua da
Remela, residência de Dona Mocinha.
Nem mesmo Dona Mocinha dessa vez
se apavorou, só o bastante para uma
mãe que tem um filho acidentado. De
modo que os populares voltaram às
suas vidas e a pobre mãe se
encaminhou para a cozinha, enquanto
Juvenal ficou esparramado na cama,
esbanjando um sorriso de felicidade
nos lábios.
A n o i t e c a i u e o “d e f u n t o ” n ã o
acordou. A esta altura, todo cristão da
c i d a d e j á s a b i a d o o co r r i d o co m
Ju v e n a l e c a d a u m d e l e s v e i o s e
solidarizar com os familiares e visitar o
corpo.
A presença de um médico constatou a
ausência de pulso e querendo dar um
fim ao reinante ar de mistério, Dr.
Nonato determinou pela imediata
arrumação do corpo para velação;
também não faltou quem aplicasse
alguns testes de sensibilidade em
Juvenal, entre eles: alguma reação
quando do toque com uma pena de
g a l i n h a , o u q u a n d o co l o c a d o u m
espelho na sua boca, buscando a
respiração do falecido. Enfim, para o

povo presente Juvenal continuava vivo
e pronto!
Na calçada, a maioria assegurava que a
ausência de pulso era normal naquela
situação. Por conclusão: Deus seria o
s e n h o r d a r a z ã o . E n q u a n to i s s o ,
Marcelino, de ombros caídos, se
culpava. Qualquer um podia perceber
no seu semblante o ódio que sentia
p o r s u a e s p o s a Ne n i n h a , p e l o
acontecido a seu irmão.
Naquela casa ninguém se entendia. No
entanto, para que tanta pressa? O
sorriso do “defunto” atestava que
deveriam esperar um pouco mais. E
não é que, exatamente às 11:36 horas, o
Jepp de capota de aço da Diocese do
Moxotó esbarrou na porta da casa de
Dona Mocinha? O diocesano desceu
do automóvel, sendo seguido de perto
p o r Pa d r e Ma r i a n o , a m b o s
indiferentes às costumeiras
cordialidades e insistindo em abrir
caminho entre os presentes, mas logo
se viram cercados por paroquianos
consternados pela situação.
Depois de ouvir um e outro,
Monsenhor Frederico se dirigiu ao
quarto, onde se horrorizou com a
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quantidade de hematomas causados
por beliscões no rosto de Juvenal. Por
fim, numa reunião curta e objetiva,
definiu-se pela vinda de um caixão e o
velório começou a ser providenciado.
E para não se pensar numa situação
puramente de imposição paroquiana, o
agora sóbrio Bidó, introduziu algumas
imposições quanto ao enterro, o qual
deveria se realizar ao cair da tarde.
Como era de costume, antes de seguir
para o cemitério, o cortejo deu uma
pausa na igreja, ocasião em que Padre
Ma r i a n o f e z a r e c o m e n d a ç ã o d o
corpo. Na saída da igreja, familiares e
habitués aproveitaram para o último
registro fotográfico ao lado do
falecido, que havia ido dessa para uma
melhor.
Quem de longe viu o cortejo seguindo
para o campo santo deve ter
estranhado um cano vertical cravado
sobre a tampa do caixão. Foi obra de
mestre Oswaldo, o habilidoso
marceneiro da cidade. A pedido de
Bidó, o artifício ajudaria Juvenal a
respirar e manter- se com vida se
acordasse após o sepultamento.

Por conta da dúvida, no enterro não
teve orações nem discursos! Juvenal foi
enterrado com apenas dois palmos de
terra sobre o caixão. Esta foi outra
exigência do fiel amigo Bidó. Dele
também foi a ideia de amarrar um
cordão no pulso do defunto, o qual se
ligava a um sino pendurado na
superfície.
E assim, durante uma noite e um dia, o
f i e l a m i g o e o s s i m p a t i z a n te s s e
revezaram junto à cova de Juvenal,
atendendo a um pedido do
inconsolável Marcelino.
Para a tristeza de todos, nenhum fato
novo aconteceu. O cadáver já cheirava
mal e o odor exalava pelo cano de
respiração. A família, consternada,
decidiu que era chegada a hora de se
conformar com o destino de cada um.
A vigília foi desfeita, o respirador foi
retirado e a terra foi reposta ao nível
da cova.
Na q u e l e c a i r d e t a r d e s o m b r i o ,
quando lá fora até parou de chover, os
poucos presentes se olharam absortos
e resolveram ir para suas casas. A
temperatura amena estimula va o
dinamismo e ao longe se ouvia alguém
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falando sobre reforma de veterano de
g u e r r a . E Ju v e n a l ? C o i t a d o !
Finalmente pôde descansar em paz
com direito até a figurar nas
manchetes de alguns jornais, enquanto
os moradores de Esperança pareciam
seduzidos pela propaganda de um
circo, anunciando a mulher que virava
macaco.

7

Pedrinha

Tinha apenas cinco anos. Porém guardei na memória
nuvens de poeira, imagens fragmentadas, sons e
cores. Tudo isso me transporta de volta à infância,
fazendo-me crer que tudo foi real.
Cresci no limite de território entre dois Estados
nordestinos, num lugar chamado Sítio Saco. O sol
escaldante foi testemunha do quanto minha terra era
sacrificada. Ár vores sem folhas, vento morno,
paisagem ressequida ficaram-me nas lembranças.
Quase não havia vizinhos, lugar pouco atrativo, sem
opções para brincadeiras. Eu, o caçula de três irmãos,
na companhia dos mais velhos tangia criações,
inventava brinquedos com palmas e carregava água
em galões.
À noite, dormíamos cedo; no entanto, nossos sonhos
eram embalados pelos sons da difusora da cidade. As
melodias e dedicatórias chegavam até nós, conduzidas
pela brisa da noite.
Dissipando a névoa espessa do passado, vejo aquele
lugar contrastante com a seca ao redor. As águas
claras, as pedras cobertas de musgo, ramos verdes
repletos de folhas e flores. Ali, as aves e animais se
refrescavam. Tudo isso ficava perto de nossa casa.
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Num lugar batizado simplesmente
pelo nome de: A Lagoa.
Certa vez, lá na Lagoa, minha irmã
encontrou um ninho de passarinho à
altura de sua mão e se encantou com
um filhote adormecido. Passou toda a
manhã a acariciá-lo, sentadinha à
sombra de um arvoredo, enquanto
meu irmão e eu brincávamos na s
pequenas ilhas espalhadas nos
afloramentos de rochas.
Ao entardecer, foi difícil convencer
minha irmã a devolver a ave a seu
ninho. Quieta e pensativa, olhou para
os lados e apanhou um folheado de
rocha xisto. Feito isso, recolocou o
filhote no ninho, prendendo o
bichinho com a pedra no seu dorso.
— Essa pedrinha é pra você nunca se
separar de mim. Todos os dias eu virei
lhe alimentar, falou dirigindo-se ao
pássaro.
Na manhã seguinte, fui despertado
pela minha irmã, insistindo em levar
comida ao filhote. Incrédulo, vi em
suas mãos uma marmita com porções
de manga, goiaba, feijão, arroz, carne e
até um umbu cajá.
38

Nu n c a h a v i a p r e s e n c i a d o a q u e l a
menina se derramar tanto em lágrimas
como naquela ocasião. O pássaro
Pedrinha, como ela o batizara, bateu
a s a s e v o o u . Te i n h a e s p e r n e o u e
esperou em vão, à sombra do mesmo
a r v o r e d o . Pe d r i n h a n u n c a m a i s
retornou.
Daquele dia em diante incorporou-se
em minha irmã o espírito materno.
Nos dia s de feira, era obrigado a
deitar-me sobre o fogão de cimento e
fingir-me de filhinho dela e de uma
prima. Se eu me mexesse ou tentasse
fugir, enchiam-me de tapas!
Apanhei mais daquelas duas pestinhas,
para permanecer imóvel, do que de
mamãe durante toda minha infância.
Ho j e , a o d e i t a r- m e p a r a d o r m i r,
sempre fico na mesma posição até o
amanhecer... Será por conta daqueles
maus tratos das quartas-feiras?

8

Inha, um
doce de
papagaio

Lampejos da memória me devolvem sua imagem cor
de esperança. Ela e eu desenvolvemos ao longo do
tempo uma comunicação, um sentimento de amor um
pelo outro.
Sua chegada à nossa casa deu-se pelas mãos de Seu
Amelino, fazendeiro do Riacho do Navio. Veio como
presente, entregue nas mãos de minha mãe, perante
meu olhar festivo.
Uma pixotinha da família psitaciforme. Carecia de
cuidados, os quais vieram anotados num papel
amarelado junto à avezinha de penas multicores e
bico pequeno. Não falava nada além de “Meu pepel...
meu canudo de pepel.” Constatou-se que era fêmea,
devido ao peso levemente inferior ao peso normal de
um macho.
Nessas minhas recordações de infância tenho Inha,
sempre encantadora, me recebendo aos gritos
enquanto dava voltas no poleiro, trocando os pés,
olhando de alto com um olho superciliar e com o bico
entreaberto.
Seu Amelino, a pedido da minha mãe, capturou um
outro pássaro. Um macho! A decepção de meus pais
com Inha não se deu pelo fato dela destabocar as
paredes da casa e sim pela fracassada procriação, pois,
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n ã o l h e f a l to u u m t r o n co o co d e
árvore, aconchegante ninho natural
para reprodução.
O resultado foi que o cônjuge
rejeitado foi para Cachoeira Alta,
doado à minha avó, onde viveu a bicar
quem se atrevesse a encurtar distância.
Inha pouco falava, é verdade, mas
adorava se exibir e deixar alisar seu
dorso ou ser alimentada na mão. Não
era só isso, em algumas brincadeiras
era melhor que qualquer menino da
rua onde morávamos.
Aprendi, com aquele passarinho verde,
muito sobre amizade. Lembro-me
como se fosse ontem, quando vinha
até meus pés, doce e terna, afiava
lateralmente o bico. Eu me abaixava
para pegá-la. Ela subia no meu ombro,
olhava para o meu dedo, dava-me o pé;
cantava comigo, aceitava da minha
mão um pedacinho de fruta, coisa que
adorava. Não comia; dava bicadas
certeiras enquanto me espiava,
partindo tudo em pedacinhos. Então,
abria as asinhas e esticava o pescoço,
sacudindo as penas. Catava piolhinho,
fechava os olhos e gargalhava do seu
jeito, dando estalinhos com a língua.
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Naquela época, a minha cidade recebia
a chegada do a sfalto e per to dali
acampavam três constr utoras.
Inspirados pelas máquinas, caçambas e
peões, aprendemos a construir nossa
“firminha” de carros de brinquedos.
Inha, minha doce fêmea, substituía o
melhor dos “cassacos”! Além de se
divertir, embalada na carroceria da
minha caçamba com suas asas abertas,
ainda dormia sobre minha barriga e
até se arriscava a tomar banho de
mangueira comigo. Nunca lhe dei o
direito da escolha. Mas tenho certeza
que ela apreciava muito brincadeira.
Numa manhã, Inha sumiu! Não estava
na gaiola, no chão, ou no jirau. Subi no
muro, procurei pelos telhados da
vizinhança. Pedi licença para entrar no
quintal de cada casa, perdi a hora das
refeições, não fui para a escola. Andei
de uma rua para outra e nada!
Perguntei em casa, mas, minha mãe
desconversou. Alegando não saber
dela, me mandou estudar.
À tarde, fui comprar cigarros para meu
pai, na bodega de Seu Djacir. Ao
voltar, vi um garoto olhando o telhado
da igreja. Inha deslizava entre as telhas

inglesas e subir naquelas alturas estava
acima das minhas possibilidades.
Recorri ao Padre Mariano e este não
se mostrou nem um pouco amistoso
ao abrir a porta da casa paroquial.
Quanto mais eu explicava, menos o
padre parecia entender. De tanto
g e s t i c u l a r, f u i a m e a ç a d o d e u m
cocorote, punição habitual daquela
autoridade para com a criançada.
Dona Mocinha, vizinha da igreja,
vendo minha aflição, veio em meu
socorro. Apontei para o telhado ao ver
a boa senhora trazer o vigário pela
mão.
— Olhe ela lá, seu padre! — Gritei.
Tenho certeza, Inha me esperava para
despedir-se. Meneou a cabeça como se
estivesse se desculpando. Fez aquele
tão conhecido gesto de catar
piolhinho... Ficou imóvel alguns
segundos para logo após alçar voo!
Tive medo que ela desabasse daquela
altura. Reparei que suas asas não
estavam cortadas como antes. Fez a
curva da volta para ganhar impulso e
seguiu em linha reta, no sentido
oposto de onde eu estava. Minha
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avezinha parecia saber que voava em
direção às braúnas, local onde se
concentravam as grandes árvores, fora
da cidade.
Acompanhei minha linda sumir no
horizonte, se transformando num
pequeno ponto verde no céu azul.
Fiquei ali sem me mover, olhando para
o alto, limpando os olhos com as
mãos. Ela, eu já não avistava mais.
Naquele momento só um pensamento
se apossou de mim:
— Inha nunca mais vai voltar!
Nas festas de ano novo, costuma-se
compartilhar bons fluídos e também
dar vazão aos atos contidos de possível
redenção pelos erros. Ao final do ano
passado, mamãe confessou-me ter
deixado propositalmente as asas de
Inha crescerem. Consciente do seu
medo, colocou-a na janela da rua à
espera de que um caminhão
barulhento a assustasse. Um monstro
em forma de baú não demorou a
aparecer!
E Inha, ágil e graciosa, fez o seu
primeiro voo para o infinito!

9

O relógio

— Já vai a tarde! E aquele maldito relógio de som
ensurdecedor acaba de tocar na difusora da matriz.
Retrucou o marido, tentando arrancar a rolha de
cortiça de uma garrafa de vinho que o filho trouxera
para as festas de ano, enquanto dirigiu-se até a
cristaleira e apanhou duas taças de vidro.
Em silêncio, serviu o vinho em quantidades distintas.
Ainda com a garrafa na mão sor veu um longo e
saboroso gole e sentou-se esparramado à mesa, onde a
esposa cerzia uma surrada bermuda de tecido jeans
bastante desbotado, até de certa forma incompatível
com as condições financeiras do casal, que naquele
dia festejava bodas matrimoniais.
— Esse padre parece que vai embora! — Disse de voz
pastosa, enquanto deslizava a taça na mesa em direção
à esposa silenciosa e indiferente à movimentação do
marido. Na falta de atenção dela, resmungou
enquanto abastecia sua taça:
— Devia nem pagar a folhinha do mês.
— Lá fora as ocupações estão pegando fogo. — Não
vendo reação alguma por parte do esposo, gira sua
taça entre os dedos e completa:
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— Não deixe de pagar o dízimo... um
relógio é apenas um relógio. Alguma
notícia de Padre Cipriano? — Ela
mesma responde: — Deve estar em
liberdade. Tudo mentira! Um homem
bom não pode praticar o mal; o mal
não vem de Deus! Ele é bom, paciente,
conciliador, compreensivo... ele até ri
quando chamado de Frei Damião.
Desde que conhecera a esposa, lá pelo
ano de 1945, por ocasião de uma festa
na irmandade religiosa, era a primeira
vez que punha sua fé em
questionamento; enfurecendo-se com
as atitudes e a liberdade atribuídas aos
últimos vigários da única igreja que
f requentou durante a sua vida. E
vendo ali sobre a mesa o carnê de
dízimos, não se poupou da recusa de
se submeter à exortação bíblica. Para
ele, a tal contribuição deveria ser em
forma de benção ou alegria, coisa que,
há muito entendia, não vinha
acontecendo.
Entre longos silêncios e antigas
lembranças, o mundo lá fora ia
escurecendo enquanto o casal futucava
na memória os verdes anos das suas
vidas. Recordaram daquelas ocasiões
em que peregrinavam numa vasta área
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de terras, recolhendo donativos em
caçuás, sendo esses mais tarde
leiloados e os fundos destinados à
construção da capela, hoje uma das
mais belas construções da região.
— Que não me sirva de cangalha... E
pensar que minha neta foi batizada
por ele... Deus me guarde só de
pensar!
Responde a mulher, ríspida:
— Ele não tem cara de mau. Alguém
quis torná-lo o algoz, mas, na verdade,
acho que ele é vítima. São acusações
injuriosas! Antes de dormir vou rezar
por ele, você deveria fazer o mesmo.
— O diabo é o som desse novo
relógio...
Dando por concluído o serviço do
remendo na bermuda, a mulher jogou
a vestimenta sobre a mesa e foi
apanhar o ferro de passar; e já no
quarto, na leniência do momento,
determina:
— Vo u d e i t a r c e d o ! L o g o d e
manhãzinha, antes que eu me esqueça,
devo eu mesma pagar a folhinha do
dízimo. Pronto! É isso mesmo ...

Sentado e sozinho na cozinha o marido se pôs a pensar. O seu descontentamento,
na verdade, não se devia ao novo som do relógio da matriz, agora através de um
sistema amplificado; tampouco levava em conta a recente descaracterização de
todo o calçadão no entorno da igreja; menos ainda fazia conjecturas sobre
pedofilia de um vigário de boa palestra. O que incomodava mesmo aquele senhor,
nos seus noventa e um anos de idade, era a nostalgia pela perda de um hábito
quase secular: ao acordar, ou na hora de fazer refeições, era costume atirar parte
do corpo pela janela e de lá buscar o velho e eficaz relógio alemão, com seus
badalares ruidosos e com seus ponteiros graúdos, que orientava o seu cotidiano e
que tanto lhe causava felicidade.
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A roda e o
chão

As descobertas da vida são episódios mesclados de
graça, ternura, um tantinho de malícia e muita
ingenuidade. Ela s me de volvem àquele tempo
fascinante em que a criança começa a perceber um
mundo novo: o mundo dos adultos.
Aos dez anos, aceitei ir à capital mediante a promessa
de me levarem a conhecer um navio, uma escada
rolante e, sobretudo, um avião. Não um avião em si,
pois, já conhecia lá da minha cidade no interior,
queria mesmo era ver a aeronave tocando o solo.
Na viagem, meu pai conversava o tempo todo com o
caminhoneiro sobre coisas da política, enquanto eu
não perdia um só movimento da estrada, de cara
colada no para-brisas. De Missão Velha em diante,
tudo era novidade. Na Serra das Russas senti cofose,
aquele desconforto de pressão nos ouvidos, muito
típico em locais de maiores altitudes. O dia raiava
quando chegamos ao nosso destino.
A embarcação velha e corroída perdeu a minha
atenção para a Praça Rio Branco e para a beleza das
confluências entre as Avenidas Rio Branco e Marquês
de Olinda. Conheci o prédio da antiga Bolsa de
Valores, ali mesmo papai mostrou-me a placa do
marco zero, onde nasceu Recife.

45

Prazer enorme senti ao subir e descer
na escada rolante da Viana Leal, pois
me igualei aos colegas que se gabavam,
em seus retornos das férias. O
aeroporto foi ainda mais
surpreendente. Havia uma variedade
enorme de aeronaves de todos os
tamanhos.

No primeiro ronco vindo do céu,
algum garoto alertava aos berros:

Finalmente um ponto luminoso no céu
azul! Contemplei ansioso, o avião que
parecia flutuar no infinito. Naquele
instante pude sentir o sabor dos
sonhos quando se realizam. Gritei:

Infelizmente ainda estávamos depois
da ladeira do cemitério e dali não se
avistava o lugar do pouso.

— Pai, este vai pousar!
As imagens desse dia até hoje passam
por minha mente feito nuvens
espelhadas n’água... O momento em
que finalmente vi a roda de um avião
tocar o chão!
Ouvir o ronco do motor de um avião
ou vê-lo aterrissado, pouco importava.
Eles apareciam às vezes em minha
cidade, trazendo autoridades;
circulavam uma ou duas vezes, se
d i s t a n c i a n d o r u m o a o Cr u z e i r o .
Prosseguiam viagem, voando a galope,
para depois suavemente voarem mais
baixo, cruzando sobre as residências,
buscando o campo de pouso.
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— Avião!
Nessa hora, quando o avião zunia
sobre nossas cabeças com o trem de
pouso à mostra, era tal de pernas pra
que te quero!

Confesso nunca termos chegado a
tempo de ver um monomotor pousar.
E para não perder a corrida, então
embrenhávamos mata adentro.
Ocasião em que cada um se isolava
sentado em um barranco e...
— Isso lá é história que se conte,
menino? Falou uma voz vinda lá do
fundo da casa.
— Logo agora que estava ficando bom!
Pensou o garoto, no auge de seus dez
anos de idade.

Após tantos anos, lembranças mágicas
de minha infância ainda se fazem
p r e s e n t e s n a a l m a . Mo m e n t o s
divertidos, poéticos, às vezes

tumultuados. Porém muito intensos. A quebra dessa magia se deu pela
necessidade de ingressar no mundo áspero dos adultos.
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Que não me
sirva de
cangalha

Na minha imaginação, mais da metade da população
brasileira tem medo ou nojo exacerbado de baratas. O
que as torna ainda mais odiosas é que além de ser um
bicho asqueroso, na hipótese de uma guerra nuclear,
elas sobreviverão à humanidade.
Modestamente faço parte da legião dos ávidos
combatentes desse sinantrópico, ou seja, esse
abominável ser que se adaptou a viver junto ao
homem, a despeito de sua vontade. Falar sobre
baratas me dói na alma, pois, além delas serem
perseguidoras implacáveis, detectam seu alvo com
facilidade, brincam de esconde-esconde, divertindose com a cara do infeliz.
Se tivesse que atribuir o meu pavor a elas a algo
hereditário, não seria a meu pai, pois, este não tem o
menor receio e a caça para ele é uma barbada.
Quando criança vivi num ambiente em que mamãe,
sob escândalo, subia em cadeiras aos gritos de “mata,
mata” e nem dormia se soubesse da existência de uma
marrom lá em casa. Como eu, obser vando este
comportamento, poderia reagir? Se a pessoa que mais
admirava e mais cuidava de mim, gritava e temia este
inseto, por que eu faria diferente?
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Porém, tudo na vida tem seus prós e
contras! E consegui achar uma
vantagem na existência desse inseto!
Sua localização determina onde devo
ou não, fazer as minhas refeições. Aos
sete anos de idade, em Tapera do
Garcia, vi duas baratas rondando uma
panela na casa de minha querida avó.
Ela viveu ainda uns quarenta anos
depois desse episódio e nunca mais
consegui comer qualquer alimento
vindo de lá.
E d a í ? Vo c ê s d e v e m e s t a r s e
perguntando. Um montão de gente na
tal estatística imaginária se comporta
de forma semelhante. Os diferenciais
são dois, devo citá-los: por conta
desses bichos de hábito gregário, ou
seja, afeitos a aglomerações humanas,
logo farejo um lugar propício à
existência deles e fujo dali.
Disse-me uma amiga:
— O Senhor tem trinta anos de Recife
e pouco aproveita a diversidade da
culinária local.
A segunda razão, esta sim, é o motivo
desta prosa. Acreditem! Aquelas coisas
achatadas “dorso-ventralmente”, numa
determinada época foram as minhas
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melhores amigas. Compreenderam?
Não! Não entenderam! Vou dar uma
pala: se vejo uma barata a fome passa,
na hora! Mesmo que seja num trajeto a
quilômetros do lugar onde pretendo
fazer a refeição.
Tudo teve início nos rega-bofes do
fechamento da Casa do Estudante de
Jacuaru, no Recife. Eu que já tinha a
pior mesada, fiquei mais lascado ainda.
Perambulei pelas mórbidas pensões da
Boa Vista. Cada dia era uma façanha
única. E todos os dias havia de arranjar
o dinheiro do jantar, fosse uma sopa
num “mosqueiro” do Pátio Santa
Cr uz, ou um mísero sanduíche
a m e r i c a n o , s e r v i d o n u m t r a i l e r,
instalado próximo às Lojas
Americanas, no centro.
Na maioria das vezes, após sair da
Universidade Católica, ia comer o tal
“sanduba” e depois seguia para a
pensão, na Rua Visconde de Goiana.
Por circunstâncias particulares e
algumas já expostas, o dinheiro se
limitava a um sanduíche acompanhado
de um copo com guaraná. Tentando
fazer o sanduiche render o máximo
possível, eu mordia o equivalente a um
centímetro e o “inundava” de

maionese. Outra mordida, novo recheio de maionese. Mesmo assim, saía de lá
com mais fome que antes. Foi aí que surgiram as baratas em minha vida.
Certa vez, ao levar a comida à boca eu vi uma enorme barata bem ali à minha
frente! Estava lá, quietinha na carenagem do utilitário do vendedor. Parei de
degustar e simultaneamente a fome se esvaiu. Joguei o alimento na lata do lixo e
voltei para casa. Determinado, dias depois voltei ao mesmo trailer. Fiz o pedido e
procurei alguma barata. A partir dali, a presença delas — ou a sensação de que
estavam por perto —, funcionava como meu inibidor de apetite. No dia que eu
comia vendo alguma delas por perto, chegava em casa, tomava banho, estudava e
dormia sem sentir fome.
Na verdade, as minhas baratas ou as baratas que me ajudaram, normalmente
apareciam expostas no pneu do trailer. Porém, creio que estavam em todo lugar,
somente uma questão de dar uma “lambida” em volta, com o olhar.
Outro dia fiquei a pensar: elas, as minhas baratas, realmente existiram ou foi uma
necessidade da minha imaginação?
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Adão & Eva

E não é que aconteceu naquela localidade sem
telefone, sem sinal de televisão, onde sequer existia
uma simples banca de revistas, que alguém resolveu ir
de encontro aos princípios da moral e dos bons
costumes? Isso aconteceu lá pela metade dos anos
setenta, quando a ditadura estava implantada, mas em
Riacho das Cobras ninguém sabia notícias.
Por certo, não seria a primeira vez que os “valores”
seriam postos à prova. Certo dia, a musa da cidade
fora indicada como postulante ao concurso de miss
estadual. Até aí tudo bem, afinal, toda cidadezinha
que se preze busca essa glória. O sonho da moça foi
logo desfeito quando Gerusa, a guardiã da moral e da
honra, vociferou:
— Êpa! Ela não é virgem! E o pior, ainda verbalizou
quem foi o deflorador.
E não é que o cão insistia em cutucar os habitantes do
lugar naqueles dias? Esses, acostumados com os
filmes, “Coração de luto”, “O ébrio”, e “Dio come ti
amo” estranharam o título do filme estampado no
cartaz: “Adão e Eva”.
E ali na praça, pensativos, abusavam da imaginação.
Até Dóia, moça velha e abandonada no altar, de cara
emburrada, se mantinha quieta. Porém, por ser irmã
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do prefeito, haveria de quebrar o
silêncio:
— Isso é coisa do capeta?
Do outro lado, Alzira, viúva e metida a
cantora de igreja, não tinha a intenção
de silenciar:
— Coisa de Deus não é... na Bíblia não
se fala de um casal nu dentro de uma
maçã!
Já com ar de superioridade, Gertrudes,
moça estudada e acostumada até a
andar na escada rolante da Viana Leal,
no Recife, arrematou:
— É não, mulher! Trata-se de uma
montagem de retratos!
Quanto aos meninos, rapazes e
homens presentes, evidentemente, só
coçavam o queixo.
Seu Djalma, o dono do cinema,
sabendo aonde aquela conversa
poderia chegar, tratou de defender seu
investimento:
— Vocês avisem por aí que só entra no
cinema quem tiver mais de 18 anos. —
Aproveitou a atenção e continuou: —
Completos! Nem um dia a menos,
entenderam?
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E amenizando o conteúdo do cartaz:
— Além do mais, no cartaz, as moças e
rapazes presentes podem ver, isso aqui
é só um pedaço de barriga, a mão da
artista encobre seus peitos.
Todos alardearam:
— Os peitos?
Tudo ia bem. Nunca se viu tanta gente
na frente do único cinema do lugar. Lá
estava Seu Porfírio, de oitenta e oito
a n o s d e i d a d e , a co n t a r co m q u e
pernas ele chegara até ali. A seu lado,
Seu Praxedes, que segundo as más
línguas era de muita gentileza pois
ofertava doces às crianças nos fundos
da sua loja. Enfim, tudo era festa! Seu
Nona, conhecido por entender o
linguajar de galinhas, não se continha
pelas vendas de refresco e de “bolo de
bacia”. Ah! Só não falei de Dema. E
nessa hora, Dema, o doido oficial do
lugar, se escorou na perna direita e
gritou:
— Alguém vai ser preso!
E n e s t e m o m e n t o a Ve r a n e i o d a
polícia esbarrou na porta do cinema.
Silêncio total! Até Seu Djalma veio à
porta com os ingressos nas mãos.

O delegado desceu do carro usando
botas longas, de paletó, palito no
canto da boca e ficou em silêncio.
Alguns segundos se passaram até que
Taveira, depois de olhar para os lados
e ajeitar a calça com suspensórios,
esbravejou querendo impressionar os
presentes:
— O filme está preso!
E em meio a um corredor polonês o
filme, sem algemas, foi conduzido à
traseira da Veraneio da polícia local.
No silêncio da noite, só uma voz se
escutou, a de Seu Porfírio:
— Isso sim, é uma pouca vergonha!
Ma s a h i s t ó r i a n ã o a c a b a a í . S e u
Djalma, que era um velho policial
aposentado e acostumado às situações
adversas, nunca foi de fugir da raia. Na
pior das hipóteses, haveria de libertar
o filme, pois na segunda-feira teria de
devolvê-lo à capital.
Seu Djalma apelou para o vigário da
paróquia, um velho apreciador de
filmes de bang-bang. Entre um
carteado e outro, o pároco repetia:
— Não vejo nada de mais, porém
estou de mãos atadas diante de Deus!
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Logo ele, Padre Mariano, acostumado
a receitar e apalpar intimidades de
moças e senhoras em suas consultas
médicas.
Seu Djalma saiu da casa paroquial sem
saber a quem recorrer. Ainda viu luzes
a ce s a s n a p r e f e i t u r a , m a s n ã o s e
atreveu a incomodar o adversário
político da última eleição. O juiz
Doutor Aprígio, nem pensar, pois
passaria a noite na cela junto ao filme.
Na aflição da noite, um pensamento
futucou sua cabeça, lembrou-se de
Felisbão, o irmão caçula do delegado e
dono de uma cabeça muito arejada.
O filme foi liberado, porém para ser
v i s to s o m e n te p o r h o m e n s . N ã o
qualquer homem, aqueles com idade
acima de vinte e um anos. No dia
seguinte o cartaz foi acostado no
costumeiro pé de algaroba da praça
principal, com um pedaço de papel
branco cobrindo os seios da artista
principal.
A essa altura a macharada, ciente do
sucedido, não comentava outro
assunto senão daquele filme proibido.
Seu Djalma, que nunca foi tolo, só
pensava nos lucros e anunciou pelas

ruas da cidade, em sua Decavé perua, a existência de sessões de matiné tanto no
sábado como no domingo.
E não é que o enterro voltou? As beatas perderam a batalha, mas almejavam a
guerra. Quem iria projetar o filme? Afinal, o único projecionista tinha apenas
quinze anos de idade. E novamente a pendenga estava de volta.
— Isso é uma chamegação! Proferiu Seu Porfírio em sua cadeira de balanço.
E desta vez a Veraneio da polícia passou a tarde na porta da residência de Seu
Djalma. Conta-se que Dona Firmina, esposa do dono do cinema, “passou” umas
três garrafas de café, enquanto o delegado, o vigário, Felisbão e uma meia dúzia
de beatas digladiavam.
E assim, amigos, por ser o único habitante daquela cidadezinha que sabia
manusear um projetor de cinema, projetei na tela panorâmica “Adão e Eva”, sete
ou oito vezes, não lembro bem ao certo. Dizem também que, até hoje, Dr.
Felisbão receita gratuitamente, cumprindo rigores daquela reunião na casa de Seu
Djalma. Afinal, a brilhante ideia de projetar o filme sem olhar a tela, foi dele.
E só pra finalizar, no filme não havia sexo explícito, sequer se percebia os órgãos
genitais do casal que insistia em deixar as suas alianças à mostra. Tratava-se de um
documentário de produção alemã, cujo objetivo era instruir sobre a diversidade
de posições em um coito. Também é fato que projetei e assisti ao filme em todas
as suas exibições. O delegado Taveira na certa estava entretido naquelas noites,
no carteado com o vigário. Aqui, acolá, eu ainda arranjava algum tempo e da
janelinha da cabine tirava sarro dos meus amigos, plantados na calçada, onde
aguardavam algum tagarela que lhes contassem sobre as cenas do primeiro filme
pornográfico exibido na cidade.
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13
O gato

João Sordino foi um sujeito de poucos predicados,
porém de uma calma só encontrada numa mula
empacada. Era um bom ouvinte, nunca sorria, não
falava à toa, jamais segredava mágoas, porém dele não
se esperava opiniões, mesmo se tratando de assuntos
religiosos. Fisicamente tinha uma altura avantajada,
magro que nem uma linguiça, tinha queixo de bode e,
se avistado de longe, dava a impressão de ser um pé
de macaíba.
Na região onde morava, no Sítio Caldeirão Dantas,
tinha fama de ser um verdadeiro João de Barro e
acordava com o cantar do único galo que pinotava no
terreiro da sua casa de sapé. E por não ser dono da
sua própria terra, viveu par te da sua vida nos
calcanhares do meu avô, fosse ajudando nas atividades
do engenho, ou cuidando da agricultura de
subsistência, num terreno localizado em Cachoeira
Alta, quase divisa territorial com o Estado da Paraíba.
Até os anos sessenta a pobreza não era como hoje em
dia, já dizia Dó, irmã do meu avô. E por conta dessa
triste realidade, João Sordino em dias de missa ou de
feira, em Caiçara dos Órfãos, era visto usando apenas
um calçado em um dos pés, dizia guardar a outra
alpargata para as festas de ano. E segundo diziam, sua
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irmã Dóia não permitiu que o
desleixado irmão morresse sem deixar
herança de sangue. Na condição de
rapaz velho ele contraiu núpcias com
uma sobrinha de apenas treze anos de
idade, fato conturbado que causou o
seu desterro ao Sertão do Pajeú. Dessa
relação nasceram os filhos Osório,
Marcolino e Maria das Dores. Esta,
por ironia do destino, nasceu “cuspida
e escarrada” tal a ima gem do pai,
acrescentando-lhe um certo
bigodinho, razão pela qual, segundo
diziam, teria ela ficado no caritó.
No entanto, nem toda a carência que
lhe era familiar amedrontou aquele ser
humano, que poderia ser comparado,
às vezes, a um cipó de mussambê, que
enverga mas não quebra. E em meio às
estranhezas daquela época e das
pessoas, o que despertava a minha
atenção em João Sordino, nos meus
nove anos de idade, era a maneira dele
de se alimentar; fosse nas refeições
servidas nos meses de moagens, no
engenho, ou quando almoçava na
cozinha da casa dos meus avós. Ele era
sempre um atrativo naquela vida
enfadonha. Minha avó servia a sua
refeição numa tigela e deixava-o à
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vontade para se acomodar onde lhe
conviesse. E nos recantos da casa,
mesmo estando perto de mesas ou
cadeiras, ficava acocorado e se
alimentava rosnando como as vacas na
cocheira.
Usar talheres? Nem pensar! Com a
tigela de ágata apoiada no joelho, o seu
polegar atuava como um leme que ia
de encontro aos demais dedos da mão,
compactando a comida que se
transformava naquilo que se conhecia
na região por “raposa”.
Por ser muito pobre, quando em casa
com a família, só podia dispor de dois
ovos de galinha por refeição, sendo um
para si e o outro para a esposa,
enquanto os filhos se alimentavam
sem tal privilégio. João, calmamente,
descascava o ovo e prendia-o com a
mão fechada, deixando visível somente
a parte superior. E assim, mantinha o
seu complemento alimentar durante
todo o tempo empunhado para frente
como se segura uma vela numa
procissão. À medida que ia engolindo
suas “raposas”, entre uma mastigação e
outra, atirava um olhar furtivo para o
seu ovo, buscando estimular o apetite.
E somente após esvaziar totalmente

sua tigela é que comia o ovo,
consumindo-o na condição de
sobremesa.
E não é que um dia João Sordino
mudou a forma de se alimentar? Não
ouvi dizer. Eu vi com esses olhos que a
terra há de comer! O fato aconteceu
no dia em que eu acompanhei um tio
meu até sua casa, onde o encontramos
fazendo a refeição do meio dia, junto a
seus familiares.
Fo i n e s t e e x a t o m o m e n t o q u e ,
finalmente, entrou um gato nesta
história.
Na q u e l e d i a d e s o l e s c a l d a n t e ,
enquanto presenciávamos o silencioso
almoço de João Sordino e sua prole,
não mais que de repente, ouve-se um
miado de um gato em situação de total
desespero. E todos interromperam o
silêncio, seguido de um novo silêncio
de expectativa. O miado foi sentido
até pelo meu tio, que estava enrolando
o seu cigarro de fumo de rolo, sentado
sob o batente da porta de entrada da
casa. E como se não bastasse, o gato
surgiu feito um relâmpago pela janela,
tão rápido que assustou os presentes,
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com exceção de Maria das Dores, que
só olhou de bandinha para a janela.
E João Sordino?
Ele não só ficou estatelado com a
situação, de tão atordoado deixou
escapar da mão o seu ovo cozido, que
despencou em direção ao chão. O
inconveniente gato, que atendia pela
alcunha de Astolfo e que àquela altura
concluía seu “voo”, assentou as patas
no piso de chão batido, já
abocanhando o ovo e fugindo cozinha
afora, indiferente ao que até há pouco
o assustara.
E nesta hora, o tempo pareceu parar,
ocasião em que só se ouvia a
mastigação, o bater dos dentes de
Maria das Dores, a donzela encalhada.
Não sei precisar quanto tempo se
passou, porém, Astolfo retornou à
sala, dessa vez com olhar apaziguador,
girou o rabo, posicionou as patas para
frente, alinhou o corpo e arqueou a
coluna, pulou para o banco de
madeira, deitou e pareceu adormecer
lambendo os lábios.
A partir do ocorrido, amigos, João
Sordino mudou de hábito. Em suas
refeições passou a comer primeiro o

ovo e somente depois se deslanchava com o feijão, arroz e a sua inseparável
farinha de mandioca. E ainda tem um detalhe: toda a família continuou a fazer as
refeições em silêncio, porém, de taramela trancando a janela, evitando assim
outra tentação do diabo.
E se querem saber de Astolfo, tempos depois veio a falecer se jogando sob as
rodas de um Jeep que passava pela estrada em direção à cidade de Água Branca.
Até contam as más línguas desocupadas, que aquele gato não quis mais continuar
a viver, não depois de, pela primeira vez, haver provado o gosto de um ovo
cozido.
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14

Unha de gato

Quando falei minha idade o jovem médico se calou,
pensou por alguns segundos me observando dos pés à
cabeça. Ele parecia querer que eu lhe dissesse algo
antes de se pronunciar. Eu mordia os lábios, torcia as
mãos suspirando, mas nada me surgia senão gabar-me,
contando de um vizinho da minha idade tentando
recuperar o fôlego entre um andar e outro do edifício
no qual me hospedei. No fim de algum tempo, o
d o u to r s o r r i u i r o n i c a m e n te e , d e m o n s t r a n d o
superioridade, levantou a sobrancelha exibindo seus
olhos amendoados. Nesse momento eu já sentia o
som da minha delicada estrutura se esmigalhando.
— Seu Aderbal, as pessoas da sua idade que aparecem
aqui soltam baba, não interagem e muito menos
entendem o que digo.
Fomos interrompidos pelo barulho da porta atrás de
mim, quando entrou um indivíduo todo de branco.
Insensível à minha presença, perguntou o que fazer
com um paciente que se dizia curado após ingerir o
chá de uma planta com propriedades medicinais.
Segundo disse, o paciente voltou a urinar sem
dificuldades.
Enquanto falavam, observei o quase roçar do seu
jaleco em mim, isso me fez lembrar o curso que fiz
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para aplicador de injeção. Fui infeliz
no meu primeiro ser viço, pois, o
paciente foi esmorecendo e desmaiou
a meus pés. Dias depois, uma urgência
me fez aplicar uma injeção e a criança
nasceu minutos depois. Nem preciso
dizer que fiquei consagrado na região,
apesar do meu treinamento ter se
resumido a enfiar a agulha da seringa
cheia de água numa laranja.
— O Senhor tem um coração de
menino. Nas suas taxas, controle a
glicose e o triglicerídeo.
— Eu nem sei por que estou aqui,
doutor.
Senti um vazio dentro de mim ao ver o
médico ensacar os exames no enorme
envelope da clínica onde me
mandaram fazer exames. Aquilo tudo
parecia embrulhar mais ainda o meu
estômago.
— Posso tirar uma foto sua, para
mostrá-lo aos médicos de cabeça
branca?, disse já de pé e posicionando
o seu aparelho celular.
Deixei-me fotografar com a sensação
de quem não havia produzido nada de
útil naquela manhã. No entanto,
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aquele hospital era um velho
conhecido, local em que padeci no
meu tempo de militar.
Era o dia 25 de outubro de 1948
quando fui socorrido no Hospital de
Pesqueira. O motorista do veículo em
que viajava cochilou no volante e o
caminhão desgovernado caiu na
ribanceira. Das quatro pessoas que
estavam na carroceria duas morreram.
Saí com a perna “esbagaçada” por
conta de um tonel que por pouco não
me tirou a vida. Fui levado às pressas
ao hospital.
Depois de onze dias de muito
sofrimento me enviaram de trem com
destino a Recife. No Hospital do
Derby sofri muito, principalmente
depois que me engessaram a perna.
Doía, coçava e queimava o tempo
inteiro. À noite eu não conseguia
dormir. Quando não suportava mais,
abriram o gesso e descobriram que o
tecido da minha perna havia
apodrecido. Depois de tratado e o
gesso reposto, dormi por três dias
seguidos.
Apareceu por lá um médico alemão e
disse que a minha perna havia sido

engessada com o pé torto. O gesso foi
retirado e a anestesia aplicada não fez
efeito em mim. Fui amarrado na cama
e s e m p o d e r r e a g i r, t i v e a p e r n a
quebrada como se fosse um pedaço de
pau enquanto suava e gritava de dor.

Pela manhã obtivemos os documentos
e sentia estar próximo o alistamento.
Já noite, ouvi uma sanfona tocar: “Lá
no olho do pau tem um ninho e isto é
a r m a ç ã o d e co m a d r e s e r i e m a . . . ”
Perguntei:

Nunca sofri tanto em minha vida. Nos
dias que se seguiram, eu tive exata
impressão de que qualquer coisa que
se movesse ao meu redor me faria doer
a perna.

— Onde será aquela dança?

— Tempo atrasado aquele... Como
veio parar na capital?
É uma longa história, mas vou lhe
contar um pedaço. Era o início do ano
de 1941, eu tinha a idade de dezessete
anos e seis meses. Lembro-me por ter
sido de boa invernada, quando depois
da recusa do meu pai em ceder-me um
pedaço de terra sem significado, era
chegada a hora de deixar minha terra.
Um dia de feira em Tabira, soube que
haveria alistamento para a polícia, na
cidade de Ser tânia. De imediato
comprei uma mala e voltei a Solidão
com o utensílio na lua da sela do
cavalo. Ao chegar a Sertânia, fomos
alojados no quartel e pelo chão
cimentado todos se ajeitaram.
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Alguém disse que a música vinha de
um cabaré nas proximidades. Com
mais dois outros desmantelados,
seguimos o som do fole da sanfona.
Nunca tinha visto uma coisa daquelas!
Tinha putas quebrando para todos os
lados. Isto é um inferno, pensei. Vou
entrar no meio!
Um a m o r e n a d e o l h a r a g a t e a d o
perguntou:
— Filho, de onde você veio?
Disse-lhe que vim sem rumo e cairia
pelas bandas do Recife. “Vamos lá e
vem pra cá”. O suor escorria salgando
a pele da morena e o seu cheiro
entrava pelas minhas ventas de
maneira intensa e gostosa. Lá pelas
duas da madrugada a mulher
perguntou se não gostaria de ir a seus
aposentos. “Só se for agora”, respondi.

A esta altura eu estava cheio de
cachaça Zinebra misturada com
guaraná. Quando cheguei ao quarto
quase caí de costas. Não tinha nada
que se aproveitasse. Além de uma
mesinha e um candeeiro velho, só o
chão batido e empoeirado...
No outro dia amanheci todo sujo de
terra. Ao chegar ao quartel, só ouvi um
grito:
— Vai tomar banho!
Depois de asseado, começou aquele
negócio de vai para lá e vem para cá.
Chegada a minha vez perguntaram de
onde vim. Não tive dificuldade de
citar minha procedência. Eu era uma
“marra de homem”. Pediram que
abrisse a boca e examinaram meus
dentes e com expressão de satisfeitos
me encaminharam para outros
exames.
Algum tempo depois fui lembrado
numa lista de uns trinta nomes dos
homens que seguiriam para o Recife.
Ainda chamaram mais uns oitenta e
dispensaram o resto. Fiquei de alma
aliviada. Já no quartel e de banho
tomado, contei meu apurado e

constatei haver restado pouco
dinheiro, mas estava satisfeito.
Para minha surpresa, chegou uma
ordem de última hora, que ninguém
poderia sair à noite, pois o trem ia
partir às cinco da manhã, mas eu
precisava me despedir do “sertão”.
Havia uma pequena porta nos fundos
do quartel e iria escapar por lá. Todos
se deitaram cedo e havia dois soldados
como vigias. Quando o primeiro caiu
no sono, saí pela portinha e desapareci
na escuridão. Ao chegar ao cabaré fui
logo dizendo:
— Minha morena, vim me despedir!
Quatro horas da manhã, já no quartel,
ouvi o grito:
— Levanta, mundiça!
Na q u e l e t e m p o n i n g u é m t i n h a
educação. Em poucos minutos todos
estavam de pé. O trem chegou
apitando no horário anunciado. Fomos
jogados dentro de um vagão como
animais. Quando chegamos a
Arco verde, apareceu um menino
vendendo sanduíche gritando:
— Olhe o sanduíche de galinha!
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Logo que o garoto se aproximou da
minha janela pedi um. E haja o menino
a gritar para vender o seu produto.
Quando o trem apitou o garoto disse:
— Mo ç o , o d i n h e i r o !
Respondi:
— Adeus, meu amiguinho, eu vou ser
soldado!
A esta altura confesso que estava bem
alimentado e por algumas horas minha
barriga ficaria em paz. Agarrei no sono
e n q u a n to o t r e m l e n t a m e n te m e
levava em direção à capital do Estado.
Vez por outra acordava e observava
um ou outro colega a conversar, logo
voltava a dormir. Pouco me importava
quanto tempo ainda levaria a viagem.
Despertei do sono em Caruaru com o
intenso movimento das pessoas na
estação. Olhei pela janela e vi um
número grande de vendedores. Uns
vendiam umbus, outros tapiocas ou
abacaxi. Nada daquilo me atraia.
Uma velhinha despertou meu interesse
ao aproximar-se da janela e ofereceu
pão com carne. Perguntei quanto
custava aquilo:
— Quatrocentos réis!
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Vendo minha indefinição, reforçou:
— Tem carne dentro, filho!
Simulei escolher entre um ou outro,
quando o trem deu o sinal de partida,
olhei-a nos olhos e sentenciei:
— Adeus, minha velhinha! O seu pão
com carne vai comigo!
A coitada colocou os pertences no
chão e gritou com todo o ar do
pulmão:
— Infeliz, tu vai morrer de dor de
barriga!
Tive tempo de responder:
— Não quero saber se cago por cima
ou por baixo, vou é tocar vialejo no
seu pão com carne.
Na nossa chegada, descemos um atrás
do outro. Um pouco mais de tempo e
chegaram umas “sopas” vermelhas, que
pareciam “uns chof reus”. Pensei:
“Seria tudo isto para nos conduzir até
o quartel do Derby?” Eu já estava com
uma fome danada e começava a sentir
dor de barriga.
— Desculpe, Seu Aderbal. Não seria o
tal pão com carne da velhinha? Disse o
médico a sorrir.

— Os solavancos do trem misturado
com a banha do preparo, podia sim,
por que não?

— Como olhar nos olhos dela, dos
filhos e dos amigos depois do
constrangimento?

— Um a v i d a e t a n t o a s u a , S e u
Aderbal. Voltando ao seu caso: vamos
fazer o exame retal, para avaliar as
condições internas do reto? É
importante para o dia gnóstico de
diversas doenças, entre elas, o câncer
de próstata.

O médico me olhava em silêncio.

— Foi só um quase nada de sangue,
doutor!
Houve um longo silencio, seguido de
outro silêncio, desta vez
constrangedor, pela parte de Aderbal.
Agora há pouco, lá fora, perguntei à
minha esposa se ela se lembrava de
quando eu tinha vinte e poucos anos.
Disse isso enquanto percorria com o
olhar toda a extensão do beiral do
quartel. Senão pelas tantas
constr uções ao redor da Praça do
Derby, tudo parecia igual há setenta
anos, quando saí desse palacete na
condição de soldado aposentado por
invalidez e em seguida casei. Agora lhe
pergunto:
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— Vamos fazer o seguinte, doutor:
— Diga, Seu Aderbal.
— Lembra-se daquele sujeito de jaleco
branco que entrou na sala andando
feito um sabiá? Pois bem, lá na minha
terra tem a tal planta que curou o
h o m e m a o q u a l s e r e f e r i u . Vo u
preparar e tomar o remédio, todos os
dias, religiosamente...
— Espere, Seu Aderbal. A coisa não é
tão feia quanto o diabo pinta. Se me
deixar fazer o exame pode evitar dor
de cabeça daqui a algum tempo. Deixa
explicar direito para o Senhor ...
Interrompi o doutor e levantei dali
com uma baita pressa, acho que era
mesmo medo dele me convencer do
contrário, macho que é macho, foge às
léguas.
— Carece explicar não. O Senhor
conhece aquele ditado “pimenta nos
olhos dos outros não arde”?

— Pois então, Seu Aderbal, tem um outro que diz “o que arde, cura”.
— Só volto aqui depois de testar a tal raiz unha de gato e se não der certo, aí
então venho experimentar da sua pimenta. Então, até mais ver, doutor!
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15
Glossário

Bataclã – bordel, cabaré.
Bochichar – fofocar, falar à boca pequena, sussurrar.
Branquinha – designação para cachaça ou aguardente.
Caçuá – Cesto de cipó, taquara ou vime, fasquias de
bambu para colocar na cangalha nas costa do burro,
cavalo ou jumento no transporte de alimentos.
Cangalha – armação que sustenta a carga no lombo de
animais.
Cassaco – Trabalhador ou peão de estradas de ferro
ou de engenho de açúcar.
Chamegação – confusão.
Pessoa desmantelada – pessoa inconsequente, sem
juízo.
Destabocar – tirar pedaços de um material, de uma
parede, por exemplo.
Esbagaçar – amassar.
Estar no caritó – diz-se da pessoa que não se casou.
Freviação – coceira, fervilhamento, agitação.
Futucar – cutucar, aborrecer, importunar.
Matulão – tipo de sacola artesanal.
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Mosqueiro – Local ou estabelecimento
no qual se vê muitas moscas.

Ser uma marra de homem – ser um
homem fisicamente forte, corpulento.

Parecer um chofreu – antigamente
quando se dizia que alguém estava
parecendo um chofreu, queria-se dizer
que estava vestindo cores fortes e
contrastantes e, por conta disso,
chamando muito a atenção, como as
cores do pássaro apelidado chofreu.

Sujeito mundiça – sujeito imundo.

Pinotar – pinotear, dar pinotes, pular.

Velação – velório.

Pixote – pequeno.

Xilique da gota, piti – ataque.

Prosa – conversa.
Rega-bofes – Festa com muita comida
e bebida; confusão, briga.
Ro u p a d o t i p o a m a s s a b a n a n a –
Roupas domingueiras, roupas de sair
ou para uso em situações especiais.
Como essas roupas ficavam a maior
parte do tempo na mala, eram
chamadas de amassa banana (muita
gente, na época, usava malas de
madeira para amadurecer bananas, daí
a relação).
Sentar praça - significa que a pessoa se
alistou no exercito, parece que por
essa razão chamavam os soldados de
‘pracinhas’.
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Tirar sarro de alguém – zombar de
alguém.
Tocar vialejo – tocar gaita, passar um
objeto entre os lábios como se
estivesse tocando gaita.

