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MOTIVO

„Saudade que eu sei donde me vem...“
Noite de Saudade, Florbela Espanca.

„Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar — sozinho, à noite —
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
vi

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu'inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.“
Coimbra - julho 1843.
Canção do exílio, Gonçalves Dias.
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NOTA DA
EDITORA

Duas palavrinhas definem bem os motivos que
me levaram a montar este ebook: a palavra alemã ‘Heimat’ e a palavra portuguesa ‘saudade’,
ambas consideradas de difícil tradução. No
caso de ‘Heimat’, muito mais do que terra natal,
diria que é aquilo que faz referencia tanto ao lugar em que uma pessoa nasceu e se criou,
quanto às suas experiências na infância.
A meu ver, ‘Heimat’ é muito mais do que apenas
terra natal ou pátria; são as origens, os costumes, a cultura, a língua, as pessoas, os cheiros,
os sabores, as texturas, tudo o que (geralmente
de bom, mas não necessariamente) conseguimos recordar quando evocamos as expressões
‘infância’, ‘família‘ e ‘terra natal’.
E ‘saudade’... bem, ‘saudade’ não significa só
melancolia, ‘saudade’ é uma fotografia antiga,
um registro bom de algo que passou, “... um silvo vago de longe na tarde muito calma.” (1),
como Pessoa declarou.
Diria que saudade foi o motivo maior. A vontade
de (re)-sentir — sentir outra vez, digo, adoro
essa liberdade de expressão que as línguas nos
proporcionam: inventar palavras para o que não
se pensa ou sabe haver, criar expressões para o
indizível, e foi assim que ‘saudade‘ e ‘Heimat‘
passaram a existir, disso não duvido. — Portanto: voltar a sentir, ‘re-sentir‘ os cheiros e os gosviii

tos, buscar sotaques e sons familiares nas entrelinhas fez-me pedir a Antonio Fernando Sodré Júnior, Antônio Maria Santiago Cabral, Eveline Sá,
José Neres, Lenita Estrela de Sá e Marcos Fábio Belo Matos que, através de seus textos, trouxessem um pouco do Maranhão para este volume,
não só do Maranhão que trago no peito, claro, que este não se deixa conhecer por outrem, mas do Maranhão sentido por quem teve a mesma origem
e provou do mesmo manancial cultural e literário, que segue desconhecido
em grande parte do Brasil.
E estes autores me deram a honra de suas participações, gentilmente atendendo ao meu convite e permitindo que agora haja no Quintextos uma
amostra deste sabor literário peculiar, coisa boa, coisas da terra: doce de
espécie, jussara com camarão, casquinha de caranguejo recheada de mar.
E como não há só o que é bom no mundo, alguns textos trazem, ao invés
do doce, um pouco da amarga realidade da terra, uma crítica não aos problemas sociais, velhos conhecidos, mas ao descaso de quem poderia fazer algo pela gente, mas não faz. Além de tons bem-humorados e coloridos do cotidiano e das lembranças, algumas narrativas trazem o cinza das
crises existenciais e outras questões tão humanas, que ora nos levam a sorrir, ora a pensar seriamente. Porém, o ponto em comum dos textos desta coletânea é ter algo típico do Maranhão: seja em ‘falares’, lugares, ‘sentires’ e
‘queixares’; seja no jeito peculiar maranhense de ser e viver.
Com imensa alegria editei este ebook e com enorme satisfação compartilho-o, para que cheguem bem longe as histórias, os cheiros, sotaques e
gostos do Maranhão, o talento de escritores novos, outros nem tão noviços
assim na via das Letras, com comprovado talento mas que seguem não tão
conhecidos no resto do país: enfim os encantos (em cantos e em contos)
deste pedaço do Brasil, e o que é melhor: em diferentes visões.
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As fotos do volume foram feitas por mim mesma, em diferentes ocasiões e
lugares do Maranhão. Elas não têm qualquer pretensão artística, visaram fotografar o natural do momento, coisa que, a propósito, é bem difícil de se
alcançar.
Eis então o volume inteiro à sua disposição para degustacão. “¡Que le guste!” Voilà!
Helena Frenzel.

(1) Alberto Caeiro (heterônimo de Fernando Pessoa), Como um Grande Borrão, in O
Guardador de Rebanhos, texto já em domínio público.
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1

OUTONO DE VERÃO

Naquele pedaço de chão, todo o horizonte cortado de aridez, para os
fortes que vingam, as horas passam pouco espaçadas, sem a sutileza da
continuidade dos minutos, segundos que o tempo próprio esconde. Este,
sentido, imaginado como grande senhor que ceifa vidas, amalgamado ao
destino e à rudeza dos muitos homens feitos de sandálias de couro,
cacimbas d’água, de suor seco e os olhos lânguidos, de esperança triste.
O sol e a lua eram o dia.
O menino sonhava com chuva, paisagem que se enche de verde, charcos
enormes de piabas prateadas, anzol e linha a fisgar curimbatá ou o gigante
tucunaré, doce de umbu, canto de bem-te-vi... Aprendeu nos livros velhos,
uma nova palavra, incomum para o vocabulário de família.
— Pai, o que é outono? — disse o menino.
O homem olhou para o filho com certa ternura; curvou-se para que
pudesse falar diretamente em seus olhos.
— Outono... São as folhas secas... Com elas, o vento brinca...
O menino sorriu. Abraçou o pai e saiu a brincar na terra argilosa, de pó
fino, sob sol castigante, a rabiscar os nomes que aprendera. E era o sol a
dourar a pele daquela gente, com foices, enxadas, lâminas afiadas a
sangrar fendas d’água onde havia mais e mais escassez. Era o tempo
estático a desenhar vidas, golpeadas de sofrimento no céu limpo. O pai
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comoveu-se daquela inocência, despojou-se da lida, e saiu também a
brincar. Pôs o menino nos ombros. Os dois riam. Era um instante raro para
esquecer a dor e vencer o dia. Para o homem que acalentava a criança, a
primavera era efêmera: flor de cactos mandacaru. O inverno era a chuva.
Ela trazia o frio. Aquele rincão era feito de verão pleno. Estação única. O
outono tinha apenas cheiro de fruta: cupuaçu, sapoti, graviola, bacuri,
violeta juçara, buriti, oiti, ingá, carambola doce em estrela, manga-rosa,
banana-maçã, murici, ciriguela, carne de pitomba, caju... Sabor dos
sertões. O outono era a fartura que trazia a chuva, as águas de março ou
qualquer mês, a invadirem o tempo seco.
O menino abria os braços abarcando o seu mundo, distante das histórias
contadas nos livros antigos que o pai lhe dava. De olhos fechados, ele
imaginava castelos, aventuras... Ele, pequeno príncipe de um grande
deserto, conhecedor de saberes seus, da sua gente. Na proteção do pai,
era feliz. Esse, volta à lida: colher água do poço, dar comida ao gado
magro, lavrar a terra estéril, pingada do sal das lágrimas... A criança
desenha seus sonhos na terra. E um sonho maior ganha contorno, nos
traços infantis do que seria uma figura feminina. Eram apenas os dois... É o
tempo em que no espaço, as nuvens se acinzentam, clarões anunciam
mudança. O vento se encorpa e em rodopio levanta folhas amarelas, roídas
pelas saúvas. O menino se encanta... Enfim, conhecia o outono.

13

2

COFFEE BREAK

Havia nele, um gosto peculiar por pequenos prazeres: dedilhar, fazer o
contorno dos azulejos em alto-relevo, sentir a mão direita afundar no saco
de farinha d’água, ouvir os sons que a noite traz quando todos dormem,
etc. Mas nada lhe dava maior alegria do que aquilo que estava prestes a
fazer, em uma fração de pouco mais de 30 minutos.
Ali, entre as pilhas de processos esperando ser protocolados; em meio a
feedbacks sem eficiente retorno, em uma antessala cinza igual a milhares
das muitas repartições da malha burocrática do governo, escondia-se um
jovem sem nome, um homem invisível. Não que ele não tivesse corpo ou
nome de batismo, mas olhá-lo era o mesmo que não enxergá-lo, via-se
nele apenas a função desempenhada, um cargo materializado. Nada além
disso. A vida era aquele processo mecânico de uma engrenagem já
corroída pela ferrugem. Ele mesmo confundia-se, camuflado no espaço
cinzento, no desgaste e frieza do local de trabalho. A quem trabalha com
processos jurídicos, sempre se empresta certa austeridade, mas nele era
uma austeridade toda diluída, alternando entre força e fragilidade.
Sonhava sonhos apenas dele, mesmo que de olhos abertos, como nos
olhares fugidios que lançava para as pernas da companheira de profissão.
A imaginação abria-lhes, e do meio delas, desabrochava uma rosa branca,
intacta. Olhar para mulheres era como sondar uma beleza intocada,
intangível, visto que aos vinte anos, ainda conservava aquela atraente
virgindade no rosto e nos gestos, e ele todo rescendia a imaturidade para o
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sexo. Ele não sabia, mas aquela inocência era bem-vista pela moça,
mesmo que ela não demonstrasse. Aos homens, principalmente os homens
do escritório, invejava-lhes os bigodes. Nada mais. Na face, havia pouco
mais que pelos escassos, sequer davam para meio bigode. Naquele
mundo particular, ele tentava se agigantar, dar passos maiores que as
pernas, visto ser um mundo oculto, interno, que oscilava entre ordens e
afazeres.
Dezessete horas: fim do expediente.
Ele, com um sorriso mudo entre os lábios, saía aspirando aquela ingênua
felicidade de vida de funcionário público; seguia inócuo ao dia, ao barulho
dos carros, ao sol insular, até chegar ao bar próximo de sua ambição
naquele momento, para mais um refúgio. Nem precisava pedir; bastava
fazer um aceno ao garçom, que o identificava como uma figura estranha,
mas de atitudes bastante previsíveis. O aroma da bebida aguçava seus
sentidos, a fumaça quente brincava em seus cabelos, ajeitava a gravataborboleta, sonhando mais uma vez acordado em seus surrealismos
costumeiros. Aquela essência o tornava assim, feliz em si mesmo. Ao ir
embora, com um sorriso largo, mas sem dentes à mostra, que falava por
todo o corpo, atentava contente, em pensamento, a que destino havia
deixado daquela vez, no fundo da xícara.
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3

A LENDA

O homem notava a predileção do neto pelo insólito; assim, não
economizava nos relatos que deixavam o menino de olhos arregalados.
Iguais à maioria das crianças, ele não separava fantasia e realidade, e o
mundo era aquele apanhado de figuras fantasmagóricas e misteriosas.
— Por que não conta a ele sobre a Manguda, pai? — disse um dos tios.
— Manguda? O que é isso? — olhando para o tio e depois voltando o rosto
para o avô.
— Manguda é uma assombração, meu neto.
— E o que ela faz? É uma assombração boa ou ruim?
— É um fantasma que veste um chambre branco e de mangas muito largas
e compridas, e da cabeça nasce uma nuvem de fumaça. Vários homens já
bateram as botas só de susto da danada.
— Nossa...
— Hora de ir embora! — disse o pai do menino.
Para uma criança, tudo tem um porquê, ou pelo menos deveria. Não basta
apenas contar, é preciso esmiuçar, trocar em miúdos para que a história
tenha certa verdade, mesmo sendo mentira. E embora o avô tenha contado
pouco, foi o suficiente para convencer o neto de que mais uma aparição
rondava entre nós. Talvez o mistério e o encanto estivessem em não
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perguntar muito. Ele, o menino todo envolto naquela aura de coisas
fantásticas, não queria ir embora, mas obedeceu ao pai. E entre os gestos
na despedida, havia aquele sorriso tênue e o piscar de olhos do avô, como
se dissesse ao neto que n’outro dia haveria mais. Era uma comunicação só
deles. E o menino não tirava o tal “monstro”, como ele chamava, da
cabeça. Era Manguda para cá, Manguda para lá...
Um dia, quando voltava com a mãe de uma visita a um conhecido da
família, ali entre aquelas ruas e casarões que pareciam despencar de
ladeiras íngremes, a criança teve a miragem: uma figura vestida de branco,
cortada por faíscas de sol, movia-se como um animal pelo cenário. Soltouse da mão materna e correu atrás do estranho, do oculto. Pouco ouvia a
voz da mãe ao longe, chamando para que voltasse; havia apenas aquela
miragem que minguava e ficava distante a cada aproximação. Até que
desapareceu como se não tivesse existido.
Em volta, era tudo silêncio, apenas o som do susto, do peito arfando, do
gosto da boca seca, o espasmo mudo. O medo só veio depois, muito
depois, quando naquela consciência de menino, pensou nas histórias do
avô, que já não eram mais histórias... Estava no meio, na divisa de um
mundo de mortos e vivos.
Como se a voz da mãe o tivesse puxado pela camisa, retornou a si. Mal
teve tempo de olhar em seus olhos e começou a chorar.
— Mãe, eu vi! Eu vi!
— Viu o quê, Nelson!? — a voz cansada e assustada.
— A Manguda!
A mulher não soube o que dizer ao filho; mas no franzir da testa, ele
entendeu que ela não acreditou nele. Nada mais foi dito.
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Em casa, o pai ouviu toda história. Interpretou aquele relato como
devaneio, traquinagens de menino; desprezou os pormenores da esposa,
que ao falar sobre a cena, estava visivelmente aflita.
E como de costume, lançou sobre o menino um pouco de escárnio:
— Em plena luz do dia, Nelson?! Deixe de bobagens!
— Por que não, pai? Assombração tem hora para aparecer? — o garoto
irritado com a desconfiança dos pais.
Naquela inocência dos sete anos, ele não se deu conta de que foi irônico.
Foi o suficiente para um bom castigo. “E nada mais de fantasmas e coisas
do gênero!” — advertiu o pai.
Manguda, a partir daquele momento, era coisa proibida.

* * *

— Fantasmas não passam de engodo, meu amigo — disse Nelson com a
experiência de um homem de pouco mais de vinte anos de idade. Tolos
são aqueles que acreditam em crendices.
O amigo não replicou o pensamento, mas falou:
— Eu acredito no que sinto. Um dia não será diferente com você.
Despediram-se e cada um seguiu seu caminho.
E o caminho era sempre o mesmo, pouco mudou naquela rotina habituada
ao tédio. Para Nelson, não poderia haver meio-termo, nada devia enganar
os sentidos; o estranho sempre era plausível de alguma explicação. Não se
acostumava ao fato de que nossos sentidos são falhos, iludidos muitas
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vezes. Mas além daquele racionalismo, não era possível mentir, enganar a
si da sensação ao andar por aquelas ruas de casarões abandonados, no
trajeto de volta para casa. Sentia-se o hipócrita dos hipócritas. E ele não se
enganava, era o medo do desconhecido que principiava em cenas
passadas da infância. Passagens borradas pelo tempo e ceticismo
perdiam espaço para a dúvida, mesmo que não a confessasse.
Aquelas ruínas antigas pareciam vigiar seus passos. O avô sempre dizia
que casas também têm alma, personificam espíritos; e as ruas nunca eram
as mesmas, mesmo que ele não soubesse identificar o que mudara de um
dia para o outro; a sensação era de que serpenteavam, moviam-se.
Escurecia, e além de temer o desconhecido, preocupava-se com os vivos
à espreita para roubarem o que não tinha. Quando a noite caiu de fato,
tudo ao redor ganhou aquele aspecto sombrio. Era como se portas,
janelas, estátuas adquirissem espectros.
De repente, ele ouviu um estalo. Não identificou o ruído, mas apressou o
passo; qualquer som lhe causava medo, assustava-se com as sombras, os
vultos de imagens, até com o tilintar das chaves no bolso. Parou em um
canto próximo, sentou-se fechando os olhos, encostado em uma pilastra,
vindo à mente as histórias do velho avô, das assombrações, das lendas...
Tentou encontrar calma, ergueu-se com os olhos ainda fechados, como se
soubesse do que estava ali, diante dos seus olhos e ele apenas sentia.
Não teve tempo de abri-los completamente, aquele clarão, que se seguiu
na tentativa, pareceu cegá-los. Quando conseguiu alguma visibilidade,
tateando o chão de pedras lisas, lá no fim de uma das vielas
interseccionadas, avistou aquele vulto branco, coberto de névoa. Era a
cena se repetindo... “A assombração...” — ele dizia para si. Todos os
sentidos falharam, palavras espaças, desconexas vinham à tona, a mente
dava sinais de sobrecarga; verbos no infinitivo comandavam seu corpo:
19

“Seguir, ir...” E foi em busca mais uma vez, noite a dentro, daquela história
inconclusa.
A criatura movia-se de uma forma estranha, vagarosa, sem se importar em
ser seguida; a névoa dando a impressão de que estava suspensa no ar,
quando houve uma pausa na rota, e ouviu-se um lamento emaranhado a
ecos que despertavam ainda mais temor naquele homem. Ele não sabia o
que o motivava a estar ali, queria respostas. Por vezes, sua visão ficava
turva, e era como se nada estivesse à sua frente. Já não sabia se o que
estava ali era um espectro, ou uma alucinação, algo inventado pelo medo.
A criatura caminhou para dentro de um prédio em ruínas; a névoa
desapareceu. Havia entre os escombros, uma sala mal iluminada, o cheiro
de querosene era inconfundível. E perplexo, Nelson pode ver, esgueirandose pelos cantos da sujeira, estava lá, aquele ser coberto de miséria, de
órbitas oculares muito fundas, de corpo magro, esquelético. A visão da
infância, o medo diante dos seus olhos ali, materializado. Manguda tinha
carne e osso, e agonizava socorro.
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Praia do Caolho, São Luís, Maranhão.
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UMA ALMA PENADA NUM BAILE DE
CARNAVAL

Entre as tradições populares de São Luís do Maranhão, que se acabaram
com o tempo, estão os famosos bailes de máscaras. Mas, atenção: não era
um baile de máscaras comum. A entrada era paga, mas somente para os
homens; vendiam-se cervejas, bebidas quentes e alguma comidinha típica,
e a orquestra tocava sem parar até altas horas da madrugada; somente as
mulheres usavam máscaras e estas cobriam todo o rosto. Em sua maioria,
essas mulheres eram prostitutas ou de livre vida sexual, e uniam o útil ao
agradável: dançavam, bebiam, comiam e, de quebra, podiam levar um
freguês ou um amante para casa; outras, entretanto, curtiam, além da
diversão, a possibilidade de um relacionamento sério ou do simples prazer
de uma noite de amor: eram as solitárias e as casadas mal resolvidas.
Havia ainda as velhotas e as feiosas que, escondidas atrás das máscaras,
poderiam desfrutar de uns momentos de rala-coxa com os homens. O
anonimato que lhes protegia a identidade durante todo o baile era, sem
dúvida alguma, uma forte e excitante atração para essas mulheres.
As regras, impostas pela tradição, não permitiam, em hipótese alguma,
que uma mulher fosse obrigada a mostrar o seu rosto para o parceiro da
noitada, preocupado sempre em não gastar a sua grana e o seu tempo
com uma velhota ou uma baranga. A foliona mascarada só quebraria o seu
anonimato por sua livre e espontânea vontade, o que para os homens
tornava o baile uma verdadeira diversão de risco.

22

Então, numa terça-feira do carnaval de 1955, Alcides, empedernido
solteirão, após tomar umas e outras, passou a curtir os sambas e
marchinhas carnavalescas, agarrado a uma mulher que se apresentava de
fofão e máscara; dela, só divisava os verdes olhos e umas mãozinhas
lindas, divinais. Alcides perturbou-se; aquela mulher, com certeza, não era
nem velha nem feia.
Numa pausa, entre as músicas, ela, de repente, perguntou a Alcides:
— O senhor é motorista de praça?
— Sim! Como sabias?
— Não sabia, meu amigo, apenas quis saber, pois tenho atração especial
por motoristas.
— Que bom para mim! Como é o teu nome?
— Lúcia Helena.
— Podes me mostrar o teu rosto?
— Por quê?
— Sei que és bonita, mas quero ter certeza disso.
— Hum, conversa fiada, queres é ter certeza se não sou velha ou feia. Mas,
olha! — e suspendeu a máscara até a testa.
Alcides quase caiu durinho para trás! Mulher mais bonita do que aquela
ele nunca tinha visto na sua vida! Que fazia uma deusa dessas num reles
baile carnavalesco? Mas a mulher não respondeu a mais nenhuma
pergunta de Alcides e nem levantou mais a máscara até o fim da festa
quando, então, ele perguntou:
— Onde moras? Posso te levar em casa?
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— Moro na Rua do Passeio, próximo ao Cemitério do Gavião, podes me
levar, sim.
Entraram no carro de Alcides e em 10 minutos estavam em frente a uma
pequena casa, tipo porta e janela. Desceram, ela puxou uma chave da
bolsa e abriu a porta; depois acendeu a luz da sala e ele pôde observar
que se tratava de uma casa com dois quartos, limpa e bem mobiliada. Na
parede da sala, bem destacado, havia um quadro com a fotografia de uma
jovem loura, linda como um anjo.
— Quem é aquela ali?
— Sou eu. Olha!
E tirou a máscara e o fofão. Não havia mais nada por baixo! À frente de
Alcides, estava uma moça loura, de uns 25 anos, lindíssima, corpo perfeito,
completamente nua! Alcides não sabia se sonhava ou se delirava. Aquilo
estava realmente acontecendo com ele? Lúcia Helena, sempre sorrindo,
pegou-o pela mão e o levou para o quarto. Na difusa iluminação, Alcides
percebeu a linda colcha cor-de-rosa que cobria a cama e uma camisola de
seda, também cor-de-rosa. Lúcia Helena deitou-se, abriu os braços e
convidou:
— Vem! Hoje tiveste sorte; nem velha nem baranga, somente eu, Lúcia
Helena!
Às 6 horas da manhã, ela o acordou:
— Vai, minha irmã chega daqui a pouco, ela não vai gostar; somos duas
mulheres recatadas.
— Posso te ver amanhã?
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— Nem amanhã, nem depois de amanhã, nem nunca mais... Foi uma noite
de terça-feira de carnaval, entendes? Somente uma noite de terça-feira de
carnaval!...
— Mas, eu...
— Vai, por favor!
Alcides vestiu-se às pressas, olhou mais uma vez para Lúcia Helena, toda
linda na camisola cor-de-rosa, e saiu. Durante toda a semana pensou em
Lúcia Helena. Estava loucamente apaixonado! Com certeza ela também
tinha gostado dele, pois não sendo uma prostituta, ela o levara até a sua
casa e dormira com ele. Dez dias depois, não aguentou mais o desejo de
revê-la e foi bater à porta da casa da Rua do Passeio, onde vivera a mais
inusitada, mais louca e deliciosa noite de amor de sua vida!
Veio abrir uma senhora morena, de uns 35 anos, de aspecto severo:
— Pois não?
— Boa tarde, minha senhora, eu gostaria de falar com Lúcia Helena. A
mulher tomou um susto e arregalou os olhos:
— Com quem?
— Com Lúcia Helena. Ela não mora aqui?
— Quando viu Lúcia Helena pela última vez, meu senhor?
— Há dez dias, na terça-feira de carnaval, eu a trouxe aqui.
— Impossível! O senhor está louco!
— Como? Mas...
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— O meu nome é Luíza, e Lúcia Helena, minha irmã mais nova, está morta
há cinco anos! Morreu numa terça-feira de carnaval, atropelada por um
motorista bêbado.
— Mas isso não é possível! Estive com ela aqui há dez dias, dormi com
ela!
— O senhor está louco! O senhor esteve com aquela moça? — e apontou
para o quadro na parede.
— Exatamente! Com ela! Falamos sobre isso! Me dê licença, por favor...
Correu ao quarto onde estivera com Lúcia. A porta estava aberta e ele
entrou. Lá estavam: a mesma colcha cor-de-rosa e a mesma camisola de
seda cor-de-rosa!
A dona da casa falou, por trás de Alcides, já irritada:
— Mas que audácia é essa? Como invade assim a minha casa?
— Desculpe, mas foi aqui! Foi nesse quarto! Fiquei com ela neste quarto
até às 6 horas da manhã! Faz apenas dez dias!
— Meu senhor, este era realmente o quarto da minha irmã. E repito que ela
morreu há cinco anos. Por favor, vá para a sala e aguarde um instante.
Mal conseguindo se controlar, Alcides sentou-se na sala. A mulher veio
com uma caixa cheia de papéis. Entregou a caixa a Alcides, informando
com certa rispidez:
— Aí estão o atestado de óbito de Lúcia Helena, os recortes dos jornais
com a notícia do seu acidente, suas fotos antigas e o número da sua
sepultura no Cemitério do Gavião. Leia e, por favor, vá embora, senão
chamo a polícia!
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Alcides leu tudo, conferiu as fotografias. Era ela mesma...
Saiu arrastando os pés, como um acorrentado, um morto-vivo. Sentia-se
febril e a cabeça em fogo. Então, era possível? Ele dormira com uma
morta? O cemitério ficava bem perto e ele seguiu para lá. Sem nenhuma
dificuldade, localizou a sepultura de Lúcia Helena, com a sua foto e o
epitáfio: “Lúcia Helena. 17-01-1925 - 21-02-1950. Tão pouco tempo de
vida, tão grande a saudade deixada.”
Alcides deu um berro e saiu gritando:
— Eu fiz amor com uma morta! Eu fiz amor com uma morta! — e só parou
de gritar quando lhe meteram numa camisa de força.
Assim que Alcides saiu, Luíza ligou para Lúcia Regina — irmã gêmea da
falecida Lúcia Helena — que morava no Rio de Janeiro:
— Chegaste bem? O tal do Alcides esteve por aqui procurando pela
falecida Lúcia Helena, com quem garante que dormiu há dez dias.
— Lúcia Helena não morreu, volta sempre nas noites de terças-feiras do
Carnaval de São Luís do Maranhão... — disse Lúcia Regina, com uma voz
soturna. Mas, depois, soltou estridente gargalhada...
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5

NAS MÃOS DO SONHO

Foi amor à primeira vista. Levado pela mãe para uma consulta com a
pediatra, o menino apaixonou-se pelo ambiente do hospital, pela profissão
daqueles homens e mulheres de jaleco branco, a quem os doentes
procuravam com um brilho de confiança nos olhos. Tinha 10 anos e nunca
frequentara uma escola; o que sabia — ler com dificuldade, garatujar o seu
nome e os rudimentos das quatro operações matemáticas — aprendera
com Dona Joana, vizinha de sua mãe. Mas, depois daquele dia, João
decidiu que queria ser médico. Perguntou para a mãe:
— Mãe, o que é preciso para ser doutor?
Sebastiana, a mãe, olhou-o penalizada:
— Muito estudo, meu filho, muito estudo!
— O que eu sei não dá?
A mãe deu uma estrepitosa gargalhada. Mas se arrependeu quando viu os
olhos esperançosos do menino, ficou em silêncio por uns breves minutos, e
respondeu já com um nó na garganta:
— Não, filhinho, não dá. Tens que fazer 9 anos do Ensino Fundamental, 3
de Ensino Médio e se passares num tal de vestibular para uma
universidade pública, mais 6 de Faculdade de Medicina. Dezoito anos de
estudos, no mínimo!
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João não desanimou:
— Quer dizer que se eu começar este ano, com 28 anos já posso ser
médico?
— Sim, meu filho, mas como? Teu pai precisa do teu trabalho na sua
barraca da feira.
— Mas eu quero ser doutor, mãe! Eu quero ser doutor!...
Havia tanta determinação e esperança nos olhos de João, que Sebastiana
enterneceu-se até às lágrimas. E em silêncio, enquanto caminhava, fez
para si mesma o solene juramento: “Vou lutar pelo seu sonho, filhinho, juro
que vou lutar.”
O Flamengo tinha perdido o jogo, Pedro tinha acordado de muito mau
humor, depois da absurda cachaça do domingo, mas mesmo assim
Sebastiana teve coragem para puxar o assunto.
— Pedro, temos que botar o João na escola. Ele quer ser doutor.
— Ora, não me aporrinha, mulher, esse negócio de doutor é pra gente rica.
O que eu sei ele sabe, e com o que eu sei dá pra sustentar a minha família.
E depois, se ele for para a escola, quem vai me ajudar na barraca da feira?
Quem vai levar as encomendas para os meus fregueses certos?
— Tens que pensar no futuro do menino, tens que pensar! Por que não
contratas um ajudante?
— Um ajudante? Tás delirando, mulher! Ninguém vai me ajudar na barraca
por qualquer ninharia. Não dá, nada de escola, ele tem que continuar me
ajudando na feira. Pobre não precisa de estudo, mas sim de coragem para
trabalhar! E não se fala mais nisso!
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Mas se falou. E muito. Tanto que ficou inconciliável a situação conjugal de
Sebastiana e Pedro. Sebastiana lutava pelo sonho de João, Pedro lutava
pelos braços de João na feira. Não teve jeito, separaram-se, e Sebastiana
foi embora para o Rio de Janeiro, levando João e o seu sonho de ser
doutor. Conseguiu um emprego de faxineira, um barraco na Rocinha, e
logo matriculou João numa escola pública. Pedro ficou no Maranhão, com
a sua barraca de feira, sua cachaça de domingo e a sua paixão pelo
Flamengo.
Anos difíceis para João, alguns até mesmo tão penosos que o sonho se
vestia de cinzento desânimo. Estudos, sacrifícios, tantas renúncias... Um
dia, cansado, desabafou para a mãe:
— Mãe, já tenho o Ensino Médio. Não é melhor arranjar um emprego e
desistir da Medicina? Talvez o pai tenha razão...
Sebastiana ficou furiosa e berrou:
— Nada disso! Teus sonhos são as lâmpadas que iluminam a tua estrada,
sem eles, andarás no escuro por toda a tua vida!
— Doutor João, o paciente já está anestesiado.
— Hum? — assustou-se o Doutor João, ao ouvir a voz da enfermeira, que
parecia um tanto surpresa com a sua distração. Entregue às suas
recordações, a sua mente ausentara-se temporariamente da mesa de
cirurgia da UTI.
Mas logo se recobrou, acenou afirmativamente para as enfermeiras e
médicos assistentes, e as suas hábeis mãos de cirurgião fizeram a primeira
incisão no tórax do pai para lhe implantar duas pontes de safena, sem as
quais ele não viveria nem mais um ano.
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6

UM FLAGRANTE DE ADULTÉRIO

Sarita, mulher bonita, mas uma chifreira de carteirinha, há muito tempo que
enfeitava a testa do seu maridão, o Zé Bento, sisudo funcionário de uma
repartição pública de São Luís. A mulher era realmente um pedaço de mau
caminho: alta, loura, seios fartos, pernas bonitas, bumbum arrebitado e um
olhar que prometia manjares do céu.
Sobre a fidelidade da Sarita, Zé Bento, como todos os cornos mansos do
mundo, a despeito dos cochichos e boatos na rua onde moravam e entre
os colegas do serviço, “não acreditava no que não via e só acreditava na
metade do que via”. Embora já quase não pudesse passar pelas portas
por causa dos enormes chifres que diariamente Sarita lhe ornava a testa,
tinha a mulher como fiel e recatada matrona.
Mas é sabido também que esse tipo de marido é justamente o mais
perigoso, pois geralmente ao se dar conta — através de um flagrante ou
de provas incontestáveis — da safadeza da mulher, tem um acesso de
raiva e desespero tão grande que costuma enviar adúltera e amante para o
diabo que os carregue, com algumas facadas, tiros ou pauladas! Por isso,
Sarita, macaca velha, não se descuidava e tomava todas as suas
precauções para continuar desempenhando tranquilamente o seu duplo
papel de mulher safada e santa esposa.
Num sábado à tarde, tendo Zé Bento comunicado à Sarita que iria fazer
serviço extra na repartição, esta tratou de telefonar logo para o Ricardão de
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plantão, no caso, um chofer de caminhão, negão de quase dois metros de
altura e com um apelido que atraía a curiosidade das mulheres: Pedro
“Três Pernas”.
Empernaram-se durante horas numa cama de motel e mais ou menos às
sete da noite, resolveram ir embora. Nem Sarita nem Pedro “Três Pernas”
tinha carro, de modo que saíram pelas laterais do motel em direção ao
pátio de estacionamento, para de lá buscar a saída do motel. Cautelosa,
Sarita ia na frente e, de repente, grande choque! De um carro que parara
no pátio de estacionamento, estava descendo o seu marido, Zé Bento, com
uma mulher! Então, o safado, o falso santo, também pulava a cerca?
Mas o pior é que ele iria dar de cara com ela! Esperta, virou-se para Pedro
“Três Pernas” e sussurrou:
— Te esconde, te esconde depressa! Ali, atrás daquele carro!
Quando o amante se escondeu, Sarita, de repente, como uma gata brava,
pulou na frente de Zé Bento e a mulher, berrando:
— Safado! Miserável! Bem que me disseram que tu estavas me traindo!
Zé Bento, mais pálido que um defunto, só conseguiu balbuciar:
— Sarita! O que estás fazendo aqui?
— Estava te esperando, safado! Estou escondida há horas para te flagrar,
miserável, traidor!
Deu três tabefes no estupefato Zé Bento e a seguir virou-se para a mulher
que o acompanhava:
— Vagabunda! Puta safada! Vou te arrebentar de porrada!
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E as duas atracaram-se a tapas, puxões de cabelos, unhadas e dentadas
até que a polícia interveio.
E dizem que o pobre Zé Bento que, cheio de remorsos por causa do
escândalo que protagonizou, tornou-se mais corno manso, até hoje
esquenta os miolos para saber por quais artes do demônio Sarita sabia
que ele iria estar com a amante num motel naquele azarado sábado.
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EVELINE SÁ

Lençoes Maranhenses, Barreirinhas, Maranhão.

34

7

DIVÃS DE AREIA

Resolvi aventurar-me num passeio pelas dunas de areia em Santo Amaro
no interior do Maranhão. Recordo-me que uma das coisas que haviam sido
guardadas no fundo da vida que eu levava antes era a vontade de
experimentar pessoas, sabores e cores de lugares que eu imaginava em
meus sonhos de menina-moça. E mesmo sabendo da resposta, uma
pergunta me veio à tona — como revolta às minhas escolhas —: Como
pude deixar essa vontade para trás? Assim como a pergunta e a resposta,
de imediato, N razões vieram à tona também. Algumas plausíveis, outras
nem tanto.
O motivo que me levou a viajar até as dunas não tinha esse cunho tão
nobre de “experienciar” o desconhecido. Eu apenas queria me ver longe
de tudo o que me fragilizava e de certa forma, em teoria, recuperar o
fôlego e sentir-me renovada. O contato com a natureza e o esforço físico
necessário que o local demandaria, fora as adversidades encontradas
numa cidade pequena e rústica, mostrava-se um cenário agradável e
promissor para as minhas desventuras afetivo-sociais. Apenas mudar o
corte do cabelo e me encher de sacolas no shopping não me bastaria. Até
porque este não é bem o meu estilo. Estilo? Qual é mesmo o meu estilo?
Pelo visto, eu realmente precisava mexer com algo dentro de mim. Então
eu fui ao encontro de minha solidão reflexiva.
Sentia os olhos ressecados, ardendo e cansados. E não era por causa da
areia que invadia a minha face. Eles estavam áridos, como a visão de um
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lago seco ou de uma nascente sem fluido. Aqui não estão mais as lágrimas
que choraram por ti. Sinto só a aspereza ao fechar as minhas pálpebras. O
que existe são os meus olhos voltados para um vazio que quer ocupar o
espaço daquilo que mora na minha alma. E cada vez mais, o que mora na
minha alma, e que hoje não sei bem como chamar, é um mosaico de
sentimentos contraditórios. Talvez por isso, esteja fraco e eminentemente
fadado a ser invadido por esse vazio.
Acho que quero minhas lagrimas de volta! Nunca pensei que depois de
tanto chorar a tua falta, fosse querer sentir o gosto salgado da lágrima que
regava a minha face. Para mim, chorar não era uma das ações mais
difíceis de fazer. Hoje, sinto uma estranheza, por não ter essas lágrimas
dedicadas a ti, tendo-te ainda como rocha no meu peito. Não tenho
lágrimas para nada, para ser sincera. Quero vertê-las, para então, sentirme viva. É falta de vida que sinto agora.
Então, pus-me a caminhar por entre as dunas de areia. Diante de uma
duna 3 vezes o meu tamanho, paro e admiro a altivez em que ela se lança
tendo o azul do céu como fundo. Quase não havia nuvens no céu. Devia
ser um azul muito lindo. Mas, se não fossem os óculos escuros, eu não
conseguiria contemplar nem esse azul de tons meio violetas que a lente
púrpura dos meus óculos me permitia. Comparo-me nesse instante a um
grão de areia. Deixando a hipocrisia de lado, eu nem precisaria de uma
duna desse porte para hoje reconhecer-me assim. Tenho consciência de
que essas drogas, que me mantêm aquém da inquietação e me propiciam
momentos de euforia, não me despem da falta de ti. Só me despem dos
efeitos que a ausência do teu abraço faz.
Parece que minha consciência dança, dentro da minha mente, uma música
de ritmos divergentes. Ora se compadece do meu corpo, que sofre sem o
teu toque. Ora se endireita e sinaliza que foi melhor assim. Por vezes, tenta
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se esquivar do que o meu coração grita, pois bem sabe que será em vão.
E em outros momentos essa gritaria torna-se música quando a lembrança
do teu cheiro preenche os meus espaços. Sei que o tempo fará passar
toda essa angústia, esse desamor. O tempo, que antes era meu inimigo,
hoje, conto com ele para que essa falta de vida acabe. Esquecer-te nem
seria tão imprescindível, afinal, não se esquece de pessoas de fato.
Readaptamos-nos à nossa vida, a seguir sem elas e a permitir que outras
vidas se misturem com a nossa. Pouco a pouco ela vai perdendo a
importância, mas nunca a existência.
Lembro-me de estar sobre o meio da corrente de areia esperando o Sol se
esvair. Sentei sem pressa à espera de vê-lo tocar a linha do horizonte. Em
contraponto, avisto a Lua, fraquinha, entrando na posição oposta no alto
céu. Este é o ápice do passeio — todos dizem. Imagino como Deus pode
ser tão perfeito e ao mesmo tempo me fazer estar tão longe de ti? Sinto-me
parte daquela paisagem, em sintonia com o Universo, e queria muito sentir
a tua mão na minha nessa hora, e encostar a cabeça em teu ombro e
simplesmente ouvir o barulho do vento na areia. Mas, não nos foi permitido
ter esses sabores. Não nos foi permitido sonhar com momentos mágicos. A
nós o bom já passou do tempo, perdemos o caminho dele, o deixamos ir
embora.
Quando regresso daquela duna imensamente maior que eu, arfando e com
as pernas pesadas, sinto que não tenho mais a pressa do vento que bota a
areia para rodopiar. Engraçado que para cada passo dado para frente a
sensação é que eu caminhava dois passos para trás. Às vezes é assim
que a gente sente a vida. E muitas vezes, é só a sensação, não é real. O
problema é que às vezes esperamos dela, demais. Mas, como é essa
fórmula mesmo de não esperar? Como é esse tal de equilíbrio? “Tudo
demais é veneno”, já dizia a minha mãe. Hoje sou uma extremista de
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carteirinha. Tenho pagado por isso. Contudo, isso é consequência desses
meus 200 anos. Sorrio. Mas, às vezes, penso que tudo que já vivi me fez
essa adolescente de 200 anos. Eu não aprendi nada. Quem sabe, nos
próximos dois séculos eu aprenda a viver nesse equilíbrio, que por hora,
me parece muito chato.
Queria escutar a tua voz, mas não tenho por que ligar. Isso me dá frio — é
ruim. E aquele vazio que quer ocupar a minha alma se fortalece e se
mistura com a sensação de não ter para quem ligar. Será que sinto falta de
um alguém ou de ti? Já não sei. Concluo que estou feito a Lua, que chegou
toda serelepe pensando que ia ver o Sol mais de perto. E perdeu o sorriso,
quando percebeu que o Sol já havia se escondido. No entanto, a Lua nem
imagina que o Sol, muitas vezes, já tentou encontra-la, mas o Universo não
conspirou muito a favor deles. Não é bem assim que contam os ditos
populares. Mas, é assim que a vida se move, guarnecida de
impossibilidades.
A minha falta de pressa não é pelo cansaço eminente do meu corpo
andarilho do deserto. É a letargia da minha sensibilidade. A atrofia das
minhas angústias. O engessamento da falta que tua voz me faz. E
principalmente, é apenas por entender que tenho um coração drogado,
sufocado pela mente dopada com comprimidos da ilusão de que não sinto
falta do amar. Isso explica a ausência das lágrimas, e entendo que nesse
momento é necessário. Espero que o tempo faça o que tem de ser feito.
Que eu não seja mais como a Lua. E que a vida siga seu percurso assim
como as dunas seguem o vento. Porém, eu seguirei o meu caminho um
pouco mais lentamente dessa vez.
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8

COISAS DE MENINAS

Mal conseguia olhar pela janela do ônibus os prédios enormes e
assustadores que guardou na mente por muitos anos. Luciana, por ser
muito pequena, precisava ficar de joelhos no assento do ônibus para que
pudesse contemplar e se amedrontar diante de tais criaturas. Ela já havia
se acostumado com as torres de energia, batizados gentilmente de
gigantes de aço, que protegiam a entrada de sua nova cidade. Mas,
aqueles prédios altos e estranhos, tão distantes do chão, ainda lhe
causavam desconforto. Luciana havia mudado há pouco tempo para a
capital e morava numa casa simples de bairro classe média baixa. Sentia
falta da sua casa no interior e de sua amiga de infância: Regina. Não
entendia por que estavam ali, naquela rua que alagava quando chovia um
tantinho a mais, muito menos entendia por que estava naquela escola
publica que nem cadeira tinha para sentar. Essas coisas de adultos que
criança só entende quando chegar a sua vez de ser adulto também. Essa
era a esperança de Luciana para se conformar com tudo aquilo e trocar a
sua revolta infantil pelo desejo de que as férias chegassem e ela pudesse
voltar para o seu lugar e para a sua amiga de todas as horas.
Luciana tinha 8 anos de idade e, como toda criança criativa, ocupava seu
tempo brincando sempre que podia, no meio dos seus afazeres
domésticos e escolares. Atenta às coisas, já sabia mexer na TV para que a
imagem sumisse e ficasse apenas o som. Luciana dançarina estava a
postos para começar a sua coreografia e se mirava na TV como espelho,
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onde podia ver seus movimentos ou o vulto deles. Aquele era o instante em
que Luciana dançarina sentia-se brilhar e quando todos os móveis da sala
transformavam-se em espectadores, completamente em êxtase pela sua
performance. Isso se repetia todos os dias e a cada espetáculo ela ouvia
os aplausos de seus fãs. Quando não dançava, ela empinava da janela da
sala sua curica feita de folha de caderno ou ia ver suas experiências com
plantas. Seu irmão do meio havia lhe dito que se uma semente fosse
plantada com um pedaço de tecido, as flores ou as folhas que brotariam
teriam a mesma textura do tecido. Ela havia plantado junto com a sua
semente, recebida na escola, um pedacinho de pano lilás com poás
branco. Agora era a hora da verdade! A semente brotou e, a não ser que
ela pintasse folha a folha, elas nunca seriam da cor lilás, tão pouco teriam
bolinhas brancas. Como pude ter sido tão tola? Perguntava-se, com ar
triste e desolado.
Quando chegava a noite, Luciana sonhava com o inicio das férias, quando
iria para o interior e lá encontraria Regina. Queria lhe mostrar e ensinar
todos os passos de dança que inventara. Regina, já não tinha tanto esse Q
de estrela. No fundo, nem Luciana. Depois que acabava o seu espetáculo
diário, ela retornava ao seu casulo e comportava-se como a menina tímida
que de fato era. Regina era filha da moça que lavava para a mãe de
Luciana, e era uma menina muito ativa e alegre. Ajudava a mãe na lavagem
das roupas, tirando-as do varal, varria a casa e limpava os móveis.
Algumas vezes parecia triste, pois sentia falta do pai. Na verdade, nunca o
conheceu.
Luciana lembrava das vezes que Regina dormia em sua casa e lá elas
ficavam tagarelando por horas até adormecerem. Falavam de coisas de
meninas: o papagaio de Pedro que se perdeu na lanceada; as novas
roupas para as suas bonecas de papel; a boneca de pano que estavam
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fazendo, cujos olhos tinham ficado meio vesgos, um prato cheio com
tempero de sobra para Regina gargalhar até ficar sem fôlego; e o carrinho
de Francisco que perdeu o pneu, quando ele, todo prosa, veio mostrar sua
mais nova criação. Francisco montava seus próprios carrinhos. Usava latas
de óleo e chinelas velhas como matéria prima. Ah... como ele era lindo!
sempre pensava Luciana. E sempre Regina lhe aperreava, pois sabia
desse interesse que Luciana tinha por Francisco. E assim, Luciana ia
lembrando das estripulias que fazia com Regina, uma a uma.
O auge de suas conversas era o plano secreto de pegar manga no quintal
da Vó Joana, logo ao amanhecer. Vó Joana era uma senhora de idade que
vivia só com o esposo. Seus filhos já estavam morando na capital para
estudar. Às vezes, ela era doce, oferecia bolinhos com refresco no fim da
tarde, quando as duas se “arrumavam toda” e iam dar a volta na praça de
“monaretas”. Outras vezes, ela parecia uma bruxa que queria enganá-las e
fazê-las de isca para algum bicho que vivia escondido embaixo de sua
cama. Diga-se de passagem, o mundo que vive embaixo da cama de uma
criança é quase infinito! Sem jeito de dizer não aos bolinhos de trigo, elas
sempre davam um jeito de trazê-los para casa e testavam com os gatos
que andavam pela vizinhança. Só depois elas comiam. Mas, bebiam o
suco refrescante de carambola, pois só a Vó Joana, sendo bruxa ou não,
sabia fazer suco de carambola daquele jeito!
O plano secreto consistia em acordar antes de todos, abrir a porta do
quintal e passar por entre as “frechas” da cerca de madeira que dividia os
quintais. Pegar as mangas duras que caiam no chão e voltar correndo para
a cama, antes que a mãe de Luciana levantasse para fazer o café. Era
perfeito! Até que um dia, o pai de Luciana as encontrou abrindo a porta do
quintal! Ele sempre soube desse plano ultra-secreto e apenas se fazia de
sonso. Para não perder a autoridade, mas com um sorriso faceiro, ele
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disse: ”Meninas, hoje choveu muito a madrugada toda, as mangas estão
todas sujas. Melhor vocês voltarem pra cama”. Obedientes, voltavam pé
ante pé, sorrindo baixinho, para que ninguém as escutasse e se jogavam
na cama para esperar o cheiro do café invadir a casa.
O dia se passava assim, cheio de coisas para fazer na sua cidade natal.
Entre tomar banho de chuva, na biqueira, jogar chuchu, peteca, pular
elástico, jogar bola, elas também podiam jogar pedrinhas. Uma das
melhores brincadeiras, afinal, elas podiam mostrar toda a sua destreza
com as mãos, pois jogavam as pedrinhas para o ar, e enquanto estavam no
ar, elas faziam os “passos” e mudavam de lugar as pedrinhas que ficavam
no chão. Duro era quando a pedrinha voltava do ar e batia em suas
cabeças.
Quando dava fim da tarde era hora de se arrumar para ir à pracinha da
cidade, que ficava a uma quadra de suas casas. Colocavam seus trajes de
passeio: short, camiseta e chinela, pegavam as “monaretas” dos irmãos de
Luciana e iam pedalar. A praça era em círculo com bancos e árvores.
Rodavam nesta praça até ficarem tontas. Sorriam e se esqueciam da hora
de voltar para casa. Se perdiam olhando as estrelas, quando se deitavam
no banquinho. Regina sempre quis deitar naquela grama, mas se
chegasse em casa com a roupa suja, já viu: era pisa na certa!!
Às vezes, elas brincavam de “salada de fruta”, escondido de seus pais e
irmãos mais velhos. O grupo de meninos e meninas da vizinhança era, em
média, mais velho que Luciana e Regina e nem sempre elas conseguiam
entrar na brincadeira, por ser uma brincadeira inapropriada para a idade
delas. Mas, por isso mesmo, era a mais divertida! E sempre que brincavam
o desejo bem lá no fundo do coração de Luciana era que saísse a
combinação “maçã e Francisco”. Assim ela poderia beijar o rosto dele.
Nunca aconteceu de sair “maçã e Francisco”, mas aconteceu de sair
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“abacaxi e Francisco”, o que gerou um aperto de mão. E isso já serviu para
Luciana não lavar a mão por uns dois dias.
Faltava pouco tempo para essas férias chegarem. E quando chegaram, foi
o momento mais feliz da vida de ambas. Refizeram todas as suas
estripulias e colocaram em dia as fofocas infantis. Luciana contava sobre
sua vida na capital e Regina, de sua vida no bom lugar delas. E ao chegar
o fim das férias, se pudesse, Luciana levaria Regina com ela. Nas férias do
próximo ano, a família de Luciana, que não era muito grande, já havia
mudado toda para a capital, o que fez com que, nesse ano, ela não fosse
passar férias lá. E nem no próximo, nem no próximo...
Cinco anos depois Luciana retornou à sua cidade natal, no interior do
Maranhão, e tentou rever Regina, mas, ela também já não morava mais lá.

Nota da editora: curica, pipa ou papagaio: brinquedo feito de folha de caderno,
papel de embrulho ou folha de jornal e que se empina no ar. Chuchu: jogo infantil
que consiste em se espetar um pedaço de metal pontiagudo na terra fofa e fazer
desenhos de acordo com poucas regras. Em muitas famílias, na minha por
exemplo, este era um jogo proibido, pelo grande perigo de machucar a si e a
outros com o objeto, mesmo assim não deixávamos de jogá-lo às escondidas. Pisa:
surra, sova, também conhecida no Maranhão como taca (Pegar uma taca = levar
uma surra, no sentido real ou metafórico).
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QUANDO A PALAVRA NÃO APENAS
FALA

Era setembro de 1983 e boa parte dos alunos de uma escola de segundo
grau cochichava nos corredores, logo após ouvirem o sinal de término das
aulas e abandonarem suas salas em busca daquela sensação de “mais um
dia escolar que se vai”, que é natural aos alunos dessa idade. O cochicho
se referia à atividade lançada como desafio pelo professor de Artes e que
também seria avaliativa. Mais complicado ainda essa atividade tornou-se
para alguns, quando foi anunciado que seria apresentada na Semana
Cultural de encerramento das atividades do ano letivo. Todas as turmas do
segundo ano receberam esse desafio que consistia em encenar uma peça
de teatro de uma estória criada pelo grupo ou de estórias tradicionais.
Maria, assim como muitos outros alunos, de sua turma ou não, ficara
surpresa. No entanto, não teve o medo que alguns expressaram enquanto
caminhavam em direção às suas paradas de ônibus. O que Maria não
gostou muito foi ter que usar as estórias tradicionais, tipo Romeu e Julieta,
Branca de Neve, Os Três Porquinhos, e assim por diante, pois ela
considerava tais estórias muito batidas. Era assim que ela pensava sobre
as estórias infantis. Nunca foi uma criança de espírito quieto, apesar de
parecer bem comportada. Sua melhor amiga jamais imaginaria que uma
galáxia seria pouco para ela.
A intimidade com o desafio e a própria aversão ao uso de estórias deve ter
vindo do fato de que Maria, alguns anos atrás, quis ser jornalista. Pensava
que podia falar ao mundo e mudá-lo com suas palavras. Era um sonho que
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a acompanhava desde os 12 anos de idade. Por muito tempo, esse sonho
mastigou seu juízo. Depois, foi desvirtuado pelo destino. Destino nesse
contexto é algo moldado pelo que o seu poder aquisitivo lhe impôs —
pensando melhor: — a ausência dele.
O desafio da disciplina de Arte não lhe apeteceu. Tinha chegado o
momento de experimentar “falar” através das palavras e todo aquele
sonho, desviado dos seus passos, ela viu aflorar em sua mente. Tida como
uma das CDFs da turma, Maria, de certa forma, tornou-se ou foi coagida a
ser líder do grupo. Pouco importava! Era a chance que tinha de fazer-se
escrever, de fazer-se criar.
Pensou em usar aquelas estórias contadas na sua infância, quando a luz
faltava e na porta da casa ficava toda a criançada atenta, iluminada
apenas pela luz das estrelas e da Lua. Em sua maioria, essas estórias eram
de assombração. Viu-se criança e sentiu o mesmo frio na espinha que
antes lhe amedrontava. Lembrou-se que ao entrar para dormir na sua casa
de chão batido, via as sombras projetadas pela luz da lamparina e elas
tomavam a forma dos personagens das estórias que acabara de ouvir. Ah,
como aquele frisson era bom! — Pensa Maria hoje.
As reuniões para definir o tema a ser usado para a peça iniciaram-se.
Maria jogou a proposta das estórias de assombração ao grupo. Boa parte
não gostou. Outras reuniões ocorreram e nada de entrarem em consenso.
O que era engraçado é que em cada reunião o grupo se achegava mais.
Aquele mais tímido se soltou. Aquele que era metido quebrou a crista.
Novos líderes apareceram. Identidades de pessoas mascaradas vieram à
tona. E de repente ela viu que seria maravilhoso contar todo aquele
conjunto de mudanças ou de “aprendimentos”. Contar que em comunhão e
com objetivos comuns, mesmo pessoas diferentes podem se respeitar, se
aceitar, melhorar (se for o caso). Contar sobre o homem: suas falhas e sua
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capacidade de mudança. Contar que a simplicidade de um encontro
escolar juvenil ao mesmo tempo pode ser rico em descobertas. E que são
essas pequenas coisas que definem nossas atitudes.
O nome da peça ficou: “Como fazer uma peça de teatro quando não se
tem uma estória pra contar”. A maioria concordou. A minoria achou
estranha, mas não havia mais tempo para discordar.
Ela começou a escrever o roteiro, que foi compartilhado com todos e todos
colaboravam, lembrando os momentos das reuniões. Incluíram-se também
os atrasos, as discussões, os conflitos. Inseriam também o despertar para
as percepções do seu EU no grupo. E do grupo para o seu EU. O EU de
cada um deles. Estavam contando ELES. Fizeram os cenários, cartazes,
muitos cartazes, pois queriam também remeter-se ao cinema mudo. Mas,
ao mesmo tempo tinha que ser engraçado, tinha que ser lúdico. Pois, nos
dias de antes e mais ainda nos de hoje, falar de mudança de
comportamento, apresentar as falhas das pessoas mesmo que sutilmente,
necessita de uma pitada de humor como recurso, para que a mensagem
pudesse ficar e perdurar. Quem sabe assim ela seria percebida e não se
tornaria enfadonha e cansativa.
Os figurinos transformaram-se em um problema. Não haveria, pois eles
mesmos eram os personagens interpretando eles mesmos! E agora? —
Maria se perguntava. A solução veio de Raimundo. Ele teve a brilhante
ideia de trocarem as “personalidades”. Um interpretaria o outro. E com
Lúcia, outra ideia brilhante surgiu, a de interpretarem o seu oposto. O
tímido seria o popular. O popular seria o tímido. O líder seria aquele “mão
na massa”. O “mão na massa” seria o líder. O “nariz empinado” seria o
apático. O apático seria o “nariz empinado”. Isso foi mágico! Claro que
identificar os tipos de cada um não foi o problema. O problema era dizer
para o “nariz empinado”, por exemplo, que ele era o “nariz empinado”. Não
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foi fácil, mas Maria teve a ajuda de Clara. Sua amiga era meiga e doce,
porém, determinada e deveras estratégica. Com seu jeitinho ela foi
convencendo cada um deles.
Chegado o grande dia! O dia das apresentações da Semana Cultural. Que
na realidade não era bem uma Semana, mas sim, três dias intensos de
integração de todas as pessoas nos ambientes da escola. Maria estava em
êxtase! Estava viva a sua história! E não era estória e nem “história”, era
real! Ela sabia que era uma história criada cooperativamente. Porém, ela se
permitiu um pouco de egoísmo bem dentro de si e pensou: a minha
história!
O grupo se apresentou. Alguns gaguejaram e outros nasceram atores. Não
tiraram a melhor nota. Não receberam os melhores aplausos. Às vezes, ela
acha que o público não entendeu a mensagem. Ou talvez a peça tenha
ficado filosófica demais. Ou lúdica demais. Ela não sabe. Não importa. Ela
realizou o seu sonho de ver a transformação através das palavras.
Rimadas ou não. Contando verdades ou não. Palavras faladas, escritas, em
mímicas, sonhadas. Ela compartilhou comunhão e dela nasceram ideias e
uma boa soma de mudanças.
A seu sonho de escrever ela não deu continuidade, mais uma vez as
intempéries da vida. Nunca mais Maria viu Lúcia e Mateus e nem os outros.
Até tentaram manter contato... mas, sabe como é essa dita Vida. Ela não
sabe se os “aprendimentos” deles perduraram. Com Clara, até hoje Maria
troca e-mails. Maria não chegou a se aventurar em outras galáxias, porém
residia em outro país. Mas, até hoje Maria gosta de lembrar-se do que
experimentou em cada tarde de sábado em que eles se reuniam para
ensaiar.
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JOSÉ NERES

Praia de Panaquatira, São Luís, Maranhão.
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CRÔNICA DE UM FUTURO
ANUNCIADO

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas
de existências. (Artigo 7° do Estatuto da Criança e do Adolescente)

Para muitos, não passa de mais um dia de dura faina, de ônibus lotado, de
engarrafamentos no João Paulo, na Alemanha, no Monte Castelo, na
Deodoro... Mas para aquele Garoto Sem Nome aquele dia é especial. Ele
ainda, mesmo que vagamente, se lembra do tempo em que tinha uma
família e que sua amarga mãe respeitava a data concedendo-lhe um dia
sem castigo e a honra de jantar, coisa rara naquele barraco. Do padrasto
lembra a feia carranca e a certeza de que o jantar de um era a fome do
outro. Era o dia de seu aniversário.
Agora, anos após a morte da mãe, sente saudades daquele tempo de
surras diárias e das perseguições do filho do padrasto. A rua virou seu lar e
uma das belas colunas da Biblioteca Pública tornara-se seu endereço fixo
durante as madrugadas. As refeições esporádicas são sempre
acompanhadas de uma boa dose de cola comprada livremente nos muitos
comércios da cidade. Não tem família, não tem amigos, não tem
esperança. Mas tem o medo, o eterno companheiro de jornadas pelo
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submundo de travestis, drogados e ladrões. Precisa fazer algo. Precisa
comemorar seu aniversário.
A rua ainda está quase deserta. Os poucos estudantes que passam
conversam animadamente sobre assuntos fúteis. Os primeiros
comerciários, com cara de enfado, seguem para a via-crúcis cotidiana. Os
distribuidores entregam os primeiros jornais nas bancas. Uma moça bonita
passa rebolativa, atraindo a atenção de todos. O Garoto Sem Nome
procura seguir a cadência daquele gingado. A moça olha para trás, segura
firmemente a bolsa e acelera o passo. Desaparece nas transversais da Rua
Grande. Ter um breve sorriso de uma mulher bonita já seria um breve
presente. Mas nem isso ele consegue ter.
O dia passa lentamente. Vigiar carros está rendendo cada vez menos. Os
motoristas não querem pagar duas vezes por um serviço que, na verdade,
nem mesmo existe. Pagar a Zona Azul pelo menos evita algumas
complicações burocráticas. A solução é esperar alguém que queira dar um
brilho no carro e, debaixo do sol escaldante, garantir pelo menos o dinheiro
do bandeco e um cigarrinho para matar o tempo. A comida quase sempre
tem um sabor desagradável. Parece resto de dias anteriores, mas é a sua
única fonte normal de energia. Se tiver sorte, talvez à noite dê para comer
um cachorro-quente para comemorar aquela data tão importante: o dia de
seu aniversário.
O sol começa a abandonar lentamente a cidade. As primeiras sombras se
esticam pelas ruas. O vai-vem da multidão chega a seu ápice. Os coletivos
e os abrigos abarrotados de gente tornam-se o paraíso dos punguistas,
que, de corrida em corrida, vão garantido a féria. Dentro de alguns minutos
começarão os arrastões, justamente na hora em que os policiais deixam
seus postos rumo ao lar. É hora de procurar proteção. Apanhar de gangue
não é a melhor maneira de comemorar aquele dia tão especial.
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Finalmente chega a noite. O ronco do estômago faz lembrar que os
trocados não foram o suficiente para um cachorro-quente com refrigerante.
O Garoto Sem Nome olha para um lado, para o outro e segue
discretamente para seu esconderijo secreto. Com muito cuidado, fazendo
de tudo para não ser notado, retira seu pedaço de papelão e a latinha de
cola. Segue para a escadaria da Biblioteca Pública. A população já se
recolheu. Chegou a hora de comemorar seu aniversário.

Do livro Resto de Vidas Perdidas - São Luís, 2005.
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POESIA

Chega o final da tarde. Sento-me em um banco da praça e vejo as pessoas
passando. Espero alguém em especial. Alguém que certamente não ficará
feliz em me ver. Na mão, uma foto de 15 x 12 orienta meu olhar. É cedo
ainda. Tenho o costume de chegar pelo menos meia hora antes do
esperado. A paciência é minha maior virtude.
Do outro lado da praça, passa alguém com quem nunca conversei, mas a
quem admiro muito. Os passos tranquilos e firmes, a barba branca, a pele
rosada, o guarda-chuva, a camisa branca e a pasta preta não deixam
dúvida: é o poeta Nauro Machado. Acompanho seu andar com os olhos.
Não quero que nada de mal aconteça com ele. Eu gostaria muito de pedir
um autógrafo, mas o momento não é oportuno, pois a pessoa que espero
pode chegar a qualquer minuto. O autógrafo ficará para outra hora. O
poeta desaparece numa esquina, mas seus versos tantas vezes repetidos
ainda ecoam em minha cabeça.

“Meu corpo está completo, — o homem não o poeta.
Mas eu quero e é necessário
Que me sofra e me solidifiquem em poeta.”
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Assim também me sinto. Meu corpo está completo, como poderão
confirmar as inúmeras mulheres que se deitam comigo. Umas por dinheiro,
outras por capricho apenas. Todas elas confirmaram que meus músculos
cuidadosamente esculpidos em academia são firmes e podem levá-las ao
prazer total. Realmente, como homem, estou completo, mas ainda estou
aperfeiçoando a minha arte, a minha poesia. Sim, minha poesia! Pois o que
faço também é poesia.
Também sofro para produzir minhas obras, mas, ao contrário do Nauro, não
devo mostrá-la para os outros. Nem mesmo posso deixar minhas marcas
em meus trabalhos. Ser reconhecido pelo que faço seria uma glória, mas
não almejo fama, apenas sobrevivência. Contudo, mesmo sem
reconhecimento, de trabalho em trabalho, me solidifico em poeta.

“que destrua desde já o supérfluo e o ilusório
E me alucine na essência de mim e das coisas,
Para depois, feliz e sofrido, mas verdadeiro,
Trazer-me à tona do poema”

Os versos continuam ecoando em minha mente. Esse trecho é o mais
dolorido para mim. Eu sou um artista que não pode ser identificado em sua
arte. Tantas vezes já tive o desprazer de ver nos jornais trabalhos
belíssimos que fiz serem creditados a pessoas sem talento. Muitos cretinos
ganharam projeção com minhas obras. Mas tirando isso, para mim, assim
como para o meu poeta, o supérfluo e o ilusório não fazem sentido.
Somente a essência interessa. Embora não possa trazer-me à tona de
minhas obras, cada uma delas traz minhas digitais, é só procurar com
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cuidado. Mas, nesses tempos corridos, ninguém parece ter tempo para
prestar atenção nos detalhes. Uma pena!

“Com um grito de alarma e de alarde
Ser poeta é duro e dura
E consome toda
Uma existência.”

Sem dúvida alguma minha vida é bem mais dura que a de um poeta que
faz arte apenas com as palavras ao vento ou no papel. Mas não posso
negar que meu fazer artístico também consome e consumirá toda a minha
existência. Nada posso fazer! Apenas evitar que os gritos de alarma e de
alarde atrapalhem meu quase silencioso trabalho. No meu caso, muito
barulho pode até impedir que eu me solidifique em artista, em poeta...
Devaneei um pouco. A poesia sempre me deixa nesse estado de quase
alucinação. Tiro o poema da cabeça e volto a me concentrar nos
transeuntes. Olho rapidamente a foto e identifico a pessoa que espero. Um
metro e setenta e quatro aproximadamente, uns setenta quilos, olhos
castanhos, óculos de grau, cabelos ralos, cerca de quarenta e cinco anos,
nariz meio torto, uma grossa aliança na mão esquerda... Não tenho
dúvidas. É ele a quem espero...
Levanto-me e vou ao encontro do homem. Novamente as palavras do
poeta voltam a passear por meus pensamentos. Enquanto Nauro usa tinta
e papel para produzir uma alentada obra, eu tenho que recorrer a
instrumentos mais grosseiros.
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Aquele homem tem pouco mais de uma hora de vida. Minha missão é fazer
com que seus últimos minutos virem pura poesia. O pagamento, a esposa
dele já depositou em minha conta na semana passada.

Do livro Sombras na Escuridão - São Luís, 2010.
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LAMENTOS DE UMA DAMA
ABANDONADA

Hoje, aproximando-se as comemorações de mais um aniversário, eu, bem
longe das badalações, volto minha enrugada face rumo ao passado e
contemplo, com os olhos cheios de lágrimas, a magnitude de minha
história em contraste com a miséria de meu presente.
Muito rica fui. Usei as mais belas vestes vindas da Europa. Conheci
centenas de homens ilustres, quase todos se renderam aos meus
encantos, e alguns, mais talentosos, encheram páginas e mais páginas de
versos em minha homenagem. Várias mulheres suspiravam ao me
conhecer e não foram poucas as que, sorrindo ou em prantos, declaravamse apaixonadas por mim. Eu, vaidosa, aceitei as oferendas de todos, sem
distinção de sexo. Nunca parava para analisar com quem estava flertando,
de quem se tratava ou quais eram seus outros interesses. Amei a todos
com a mesma intensidade com que pensei que era amada.
Em minhas inúmeras casas, cujas paredes foram erguidas à base de cal,
pedra óleo de baleia, muitas lágrimas e muito suor de escravos, inúmeras
mortes foram tramadas, centenas de golpes foram planejados e muitos
inocentes foram aprisionados, sem direito a voz ou defesa e, muitas vezes,
sem direito a um último banho de sol ou um último pedido.
Confesso que para muitos fui mãe, irmã, esposa e ardorosa amante, mas
que para outros fui apenas um cruel e frio carrasco. Só agora, com a
sabedoria adquirida com o sofrimento, vejo que muitos daqueles a quem
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maltratei também me amavam, porém de outro modo. Eles tentavam
corrigir meus defeitos e curar-me de meus tantos vícios. Fui cega e vi em
cada crítica um inimigo a ser eliminado. Ah! Quantos inocentes maltratei e
quantos bandidos protegi!
Acreditei, durante muito tempo, que todas as riquezas e toda a fama que
acumulei na minha áurea juventude eram infinitas. Pensei que meus belos
casarões fossem indestrutíveis e que minha beleza fosse eterna. Mas o
implacável tempo se encarregou de apagar até mesmo os retratos que
outrora alguns aventureiros fizeram de mim. Vi, aos poucos, as linhas e os
traços de minhas telas, sem conservação adequada, perderem as cores, o
brilho e a nitidez. Só então percebi que envelhecia, envelhecia,
envelhecia...
Minha fortuna está acabando e brevemente chegará o dia em que viverei
tão somente do dinheiro ofertado pelos estrangeiros que me visitam e de
subvenções governamentais. Meus casarões estão ruindo, minhas vestes
estão cobertas de remendos, minhas fontes de vida rapidamente se
esgotam e as belas maquiagens que sempre fazem em mim para posar ao
lado dos turistas não resistem às altas definições das modernas câmaras
digitais que, a cada flash, teimam em ressaltar as profundas marcas de
minhas rugas, de minha solidão e de meu abandono.
E à noite, perdida entre o som dos tambores, o bronze dos sinos que
dobram, as velhas litanias, o silêncio dos canhões abandonados e o eterno
tecer das teias do tempo, com os olhos cheios d’água, faço minha última
prece: Oh, autoridades, deixem-me viver, pois ainda não vivi toda a minha
poesia!!!

Texto publicado no Jornal O Estado do Maranhão.
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DE SÁ

Rio Tocantins, Carolina, Maranhão.
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TALAS QUEBRADAS

Quando saiu de casa, avisou a mulher de que não levasse o menino para a
esquina da Rua da Paz, naquele dia escuro. Chovera demais durante a
madrugada e a manhã prometia grande movimento. Roberval consertava
sombrinhas desde a adolescência. Nos meses sem chuva, sobrevivia de
amolar tesouras e alicates de unha. A mulher e ele, não obstante, não
viviam assim tão mal quanto supunha a vizinhança mexeriqueira: não
faltava farinha na lata, pó de café e açúcar no armário de metal vermelho,
embora muitas vezes fosse só isso que tivessem para comer, ao se
recolherem no fim do dia.
O problema é que o pai de Janete chegara do interior, semana passada.
Veio se tratar de um inchaço esquisito na batata da perna e ficou
hospedado com eles na casinhola de dois cômodos que, a muito custo,
Roberval alugou na periferia da cidade, numa rua sem calçamento,
continuamente alagada pela correnteza das águas de chuva forte. Não
podia enxotar o velho e submetia-se a tolerá-lo, porque avaliara desde o
início de quantas sombrinhas extras equivaleriam a mais um prato de
cozido ou (se as coisas não saíssem bem) a uma caneca de chibé; poderia
aquele velho amarelo comer também junk food de vez em quando?
Normalmente, não iam em casa e merendavam cachorro-quente ali por
perto mesmo. O que tinha esse velho de vir infernizar a vida dele logo
neste momento em que a freguesia aumentara um tiquinho?
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Agora estavam os três ali plantados atrás dele, espremendo-se contra a
parede para se proteger dos pingos grossos da chuva. Roberval tratava de
não se preocupar excessivamente com a situação e Janete e o pai exibiam
uma fisionomia aparvalhada e vencida ante a pressa dos transeuntes que
passavam na esquina. Dobra tala, corta tala, corta, dobra, costura nas
pontas, Roberval continuava o trabalho, por instantes, ignorando por
completo a presença emudecida da família à sua volta, embora a certos
longos intervalos trocasse com eles ricos monossílabos e rápidos olhares
de entendimento.
O sombrinheiro era um homem franzino, olhos vivos, cabelos negros e
aparados, à mostra os dentes cariados e um arranhão cicatrizando no
joelho sobre o qual apoiava as sombrinhas na hora do conserto. Preferia as
estampadas às escuras e lisas, divertia-se silenciosamente interpretando
as mulheres conforme o colorido das sombrinhas (processo que só os
olhos risonhos denunciavam): tecido liso para as moralistas; estampado
para as fogozinhas; preto para as antipáticas, que reclamavam do preço e
da qualidade do serviço, pechinchando uns centavinhos a menos.
Janete, por sua vez, planava sobre o que ocorria em torno dela, longe dali,
esquivando-se vez ou outra do chuvisco de um modo abandonado e
passivo, sem dar muita atenção ao filho de dois anos que parecia
paralisado pelo intenso movimento de pernas dos passantes que se
deslocavam de um lado a outro da rua com pulinhos regulares e
cuidadosos para evitar as poças de água no asfalto. Roberval notou
quando o filho, na sua inocência, começou a urinar-se.
— Não vê isso, Janete? — Ela simplesmente puxou o pequeno para si.
— Acontece com toda criança.
— Como é que tu sai de casa e não traz roupa pra criança trocar?
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— Se eu soubesse antes o quanto tu é chato...!
Assim ela se comportava com tudo, com um comodismo assemelhado a
preguiça que, muitas vezes, parecia mesmo uma vantagem, pois deixava-a
quase indiferente às coisas do dia-a-dia, inclusive à doença do velho pai
dela. Foi quando chegou uma senhora pedindo a Roberval que lhe
consertasse a sombrinha. Mais tarde, podia ser? A senhora estava com
pressa e não retornaria à Rua da Paz naquele dia chuvoso. Não estando
em condições de dispensar dinheiro, Roberval interrompeu o serviço que
fazia e a atendeu. Sentiu uma gota de sangue vir descendo lentamente
pelo polegar direito, espetado por uma tala de sombrinha; levou o dedo à
boca e sugou o ferimento com força, quase raiva.
— Só o que me faltava! — a mulher se aproximou para ver o que
acontecera, mas o velho permaneceu encostado ao parapeito da janela
baixa, nas pupilas uma expressão risonha de satisfação com o atrapalho
do genro.
A senhora apressada pediu a sombrinha de volta e foi-se embora,
murmurando condenações a si mesma por ter parado ali para perder
tempo; também maldisse um carro que lhe respingou lama na roupa.
Roberval jogou fora a tala enferrujada e novamente foi invadido pelas
preocupações. Não sabia como cuidar da saúde do velho, que se corroía
entre crises hipertensivas e uma úlcera mal curada. Janete era uma mulher
que não se continha diante de uma banca de camelô — flores de plástico
violeta, radiozinhos paraguaios prateados, chaveiros com estampa de
galãs de novela, castiçais, anjos barrocos baratinhos, nada escapava à
compulsão consumista da companheira.
De vez em quando, brigavam por causa desses desperdícios. Não
percebia que estavam sem dinheiro, que sem o pouco que tirava das
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sombrinhas com certeza passariam por baixo, comendo o pão que o diabo
amassou? Roberval sentia o estômago estrangulado por uma angústia
poderosa quando começava a se torturar com semelhantes matemáticas.
O filho começou a choramingar, encharcando ainda mais o rostinho
encatarrado e sujo e, ainda por cima, estava todo urinado, o pobrezinho.
— Troca a fralda da criança, Janete! — Em silêncio, ela começou a
desabotoar a bermuda do menino, a enxugá-lo com a ponta dobrada de
uma fralda encardida, enquanto novos pingos de chuva caíam com força
pela rua barulhenta. Roberval precisava de dinheiro para mudar aquela
situação e arrumar a vida, agora mais pesada com o contrapeso do velho.
Precisava mesmo de dinheiro — quem sabe, um dilúvio resolvesse as suas
dívidas.
Foi quando apareceu uma freguesa magra, de salto alto e ainda jovem
que, fisionomia sorridente, lhe estendeu a sombrinha para que a
consertasse.
— Pronto. Três reais.
— Tudo isso?
— É pouco demais, moça, ando pra comer terra, de tanta dificuldade.
A mulher sorriu de novo:
— Não se preocupe assim. Conheço gente que empresta dinheiro.
— Quanto se quiser?!
— Assim, assim, n’é? Seu Costa cobra um jurinho depois.
Parcelavam o débito em até vinte e quatro vezes fixas. Primeiro desconto
em sessenta dias, sem avalista, sem SPC, sem cheque — nem de mãe pra
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filho! Documentos necessários: os três últimos contracheques, xerox da
identidade e CPF, comprovante de residência, extrato bancário atualizado.
Funcionavam de segunda a sábado. Era verdade mesmo que existiam?
Roberval respirou fundo, gostoso, mas logo franziu o rosto, não tinha nada
do que pediam para fazer o empréstimo.
— Nada?!
— Sempre consertei sombrinhas.
— Bem, nesse caso, Seu Costa pode aceitar outra coisa como garantia.
— Outra coisa...
— Não tem um barraco sequer?
Roberval, sem querer, soltou uma gargalhada perplexa, a mulher emitiu um
longa interjeição de incredulidade, o velho pigarreou e atirou longe uma
cuspalhada gosmenta.
— A gente vive num lugarzinho apertado, senhora!
— Seu Costa dá um jeito! Ele gosta de se distrair. — e entregou a ele um
impresso com o endereço do agiota.
Roberval voltou ao serviço com as sombrinhas, mas não conseguia se
concentrar, ademais o menino e o velho impacientavam-se
crescentemente. Era melhor voltarem para casa e pensar sobre o
empréstimo.
— Toma cuidado com isso, rapaz. — advertiu o velho, acendendo um dos
poucos cigarros que fumava para se acalmar de vez em quando.
— Como é que eu vou lhe dar o que comer? — o velho se calou.
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Naquela noite, Roberval não pensava em outra coisa, senão em recorrer ao
agiota para pagar as muitas despesas acumuladas ao longo dos últimos
meses. Janete estivera eufórica o tempo todo, sonhando com toda a sorte
de bugigangas que poderia comprar. No outro dia, Roberval procurou Seu
Costa.
O sombrinheiro chegou desconfiado ao endereço indicado — a porta lhe
parecera trancada. Mas o camelô que vendia máquinas de calcular e
bichinhos de pelúcia na calçada do sobrado sugeriu que Roberval a
empurrasse com dois toques leves, talvez só estivesse encostada. Subiu
ainda intrigado, ganharia o tal Costa alguma coisa além dos juros do
dinheiro emprestado? A situação não lhe agradava, sentia a ansiedade
umedecendo-lhe a camisa, mas ia subindo os degraus. De uma só vez,
quiçá, conseguisse bastante mais do que muitas sombrinhas que
consertasse durante o mês inteiro, pegando chuva e sol naquele canto de
rua.
A sala de tons esmaecidos e ângulos empoeirados lembrava detalhes à
Van Gogh — traço nervoso e triste da fisionomia da secretária que veio
atendê-lo. Aguardasse um pouquinho, Seu Costa estava com cliente, um
funcionário que gastava o que não ganhava — sabia como era.
Não demorou muito, o agiota o recebeu com um sorriso abafado, de quem
já sabe que tem o controle da circunstância. Então, quanto queria?
Dinheiro vivo — garantiu.
Os olhos de Roberval começaram a palpitar de leve e involuntariamente
nas órbitas, mexeu-se na cadeira, engoliu um resto de saliva na boca seca
pelo inusitado da oferta, apertou mais uma vez os lábios. Seu Costa sorria,
cabuloso.
— Acredite. É dinheiro vivo.
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O sombrinheiro ficou ainda mais nervoso.
— Não quero lhe incomodar, não, senhor.
— Deixe disso, diga logo de quanto precisa.
O rapaz, por um momento, viu desfilarem na cabeça todas as vantagens
do empréstimo: aluguel pago em dia, roupa e leite para o filho, crédito
doméstico para Janete comprar cacarecos. Até para o sogro abusado lhe
vieram soluções à mente.
— Cinco mil. — Seu Costa o encarou surpreso. — Cinco mil reais. —
repetiu.
O agiota se levantou da cadeira giratória, ajeitou nos punhos a manga do
paletó, pensativo, depois acendeu o cachimbo, respirou mais devagar,
sacudiu a cabeça com movimentos rápidos, apertando o beiço inferior
numa expressão vencida.
— Vou lhe dar os cinco mil.
Roberval chegou em casa carregado de mercadorias raras para a família:
frango, iogurte, goiabada, um chinelo azul para o sogro de cara
espantada. Nessa noite, foi um regalo o jantar, até o menino comeu o
macarrão com ovo e Janete se adocicou um pouquinho na cama,
imaginando desperdícios nas bancas de camelô. Todos dormiram felizes.
Inclusive a freguesia, no dia seguinte, aumentou de forma discreta, mas
perceptível. As coisas pareciam mudar de rumo, nem de juros Seu Costa
havia falado. Era pensar no futuro, no dia que começava, nas muitas
sombrinhas à espera de concerto empilhadas sobre a calçada. Roberval
trabalhava contente, ia abrir uma poupança com os cinco mil reais, quem
sabe, mandar um pouco para a mãe em Bacabeira — será que nada
sobraria para comprar uma TV?, regalava-se com os golpes de
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Schwarzwnegger nas noites de terça-feira, que lhe pareciam as mais
ambíguas e arrastadas da semana.
Entregue a tais mirabolâncias, mantinha um meio riso satisfeito no canto da
boca. Janete já tinha ido ao comércio com o pai dela e o menino, para ver
se comprava umas capas de sofá. Havia ainda para mais de dez guardachuvas para endireitar, entreteve-se, mas logo atraiu seu olhar ligeiro uma
silhueta conhecida na calçada em frente: Seu Costa. Roberval sorriu-lhe,
levantou-se, e o agiota caminhou em sua direção com um passinho seco e
ágil, perfeito complemento da figura esquálida e baixa, encimada por um
rosto descarnado em que se destacava um bigode espesso mais branco
do que cinza.
— Muito serviço, rapaz?
Roberval se atrapalhou um pouco, um tanto nervoso.
— Com aquela chuva que deu ontem...
— Para frente é que se anda. — o sombrinheiro suspirou fundo.
— O senhor veio me dizer quanto vai ser de juro?
— Não se preocupe com isso agora. Depois a gente conversa. Amanhã eu
passo aqui.
Roberval franziu o cenho. Amanhã? Podia ter dito logo a que viera.
Sujeitinho dado a um mistério. Escolheu não se preocupar demais e tornou
a se sentar.
Pois as aparições do agiota repetiram-se. Primeiro a cada dois dias, depois
todas as manhãs.
— Eu te avisei pra não entrar nisso, Roberval. — disse-lhe o sogro.
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— Como é que eu ia comprar remédio pro senhor? — o velho se calou,
indo se sentar num banco da praça ali perto. Janete acompanhou o pai. No
dia anterior, o agiota enviou-lhes uma cesta básica em que vieram ameixas
e champignons.
Ao levantar a vista, Roberval deu de cara com Seu Costa, risonho como de
hábito, mãos enfiadas nos bolsos, melífluo, etéreo, como quem oculta
intenções delicadas.
— Não precisa de mais nada?
— Obrigado pelo negócio que o senhor mandou pra gente.
— Coisinha pouca.
— Quanto é que eu tenho que lhe pagar a mais?
— Não se preocupe, homem.
Roberval continuou a esticar tecidos ramalhudos sobre a armação das
sombrinhas, com uma frieza súbita que a ele próprio espantou.
— Olhe, uma coisa eu vou lhe dizer: minha mulher eu não lhe dou.
— Não é sua mulher que me interessa. É seu menino.
— Não estou lhe compreendendo. — um arrepio percorreu-lhe a espinha
dorsal.
— Sou um homem que gosta de ajudar os outros e...
— Quer meu filho pra quê?
— Fiz a mim mesmo a promessa de ajudar crianças pobres a terem uma
vida melhor em outro lugar, ter o colégio, ter o médico, ter o dentista, as
roupinhas.
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— Quem lhe disse que não posso criar meu filho?
— No estrangeiro, o futuro é melhor, a vida é mais rica.
— Pois eu não acho.
— Amanhã, passo aqui de novo. Pense melhor.
Janete não quis nem falar sobre aquela possibilidade; primeiro, se zangou
feio, depois começou a chorar enquanto cortava repolho para pôr na sopa.
O menino, às vezes, chateava, dava trabalho, dava gasto, mas não queria
vê-lo longe, em terra estranha, afinal não foi à toa que enjoou tanto na
gravidez — nessas horas é que se via quem era mãe de verdade.
— Mas será que não ia ser bom pra ele, mulher?
— Tá ficando doido? Meu filho ninguém me tira.
Roberval achou melhor dar meia volta e ligar a TV. Passava um programa
de auditório bem barulhento, não o suficiente para acalmar nele o turbilhão
de pensamentos ruins. Viria o agiota com chantagens de agora em diante?
Como iria pagar o que devia ao homem? Coçou a cabeça, sentiu calores
no corpo, disparos ritmados no coração, suor gelado — fora meter-se
aonde! Demorou a dormir. Seriam mesmo boas as intenções de Seu Costa?
Já ouvira relatos horríveis sobre crianças mandadas para fora, às vezes, só
para... calou-se, o silêncio da madrugada piorava sua angústia.
Entre cochilos e sobressaltos, viu o dia clarear. Janete e o menino
acompanharam o velho ao hospital municipal para fazer exames, após dias
numa fila interminável. Roberval foi trabalhar sozinho.
Não tinha chovido, a freguesia era menor, apesar de haver mais gente na
rua. O movimento das pessoas o distraía um pouco, concentrado nas
pernas apressadas que cruzavam a rua no semáforo. Os olhos parados de
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Roberval se detiveram num par de pernas curtas e magras que se
deslocavam no ritmo de um passinho seco e acelerado — ele de novo: Seu
Costa chegava para aterrorizá-lo mais uma vez. Num impulso, pensou em
correr, mas não teria tempo de recolher todos os utensílios e ferramentas e
permaneceu, contrariado, porque já havia sido visto pelo agiota
sanguinário.
— Cadê o resto da família? — sorriu como sempre.
— O senhor quer meu filho e só?
— E você não me deve mais nada.
— O senhor quer dar ele todo ou só os pedacinhos?
— Como assim...?
— Quer o menino pra vender as partes, é? O pulmão, o bofe, o
coraçãozinho dele, é? — Seu Costa titubeou.
— Que idéia, homem!
Mas Seu Costa ficou nervoso. Que não era nada disso, que isso era um
absurdo, quem Roberval pensava que ele fosse? Chegou a fechar a cara,
para depois recolher-se num silêncio longo e evasivo. Roberval mirou-o
com os olhos cínicos, sorridentes.
— As partes do velho meu sogro não servem?
Seu Costa encarou-o, furioso.
— Não julgue mal um homem caridoso, rapaz. — e saiu sem se voltar.
Pelo meio da novela das oito, bateram à porta do sombrinheiro. Era um
homem corpulento, barba cheia, catinga forte, o cabo do revólver visível
sob a camisa de meia, trazia ordem de Seu Costa: que, em uma semana, o
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dinheiro emprestado lhe fosse devolvido, com o correspondente acréscimo
dos juros atrasados. Roberval levou as mãos à cabeça. De madrugada,
não pregou o olho — tinha se lascado.
— Deixa amanhecer, meu filho. — disse-lhe Janete, subitamente carinhosa,
enquanto o velho se encolhia no fundo da rede, soltando um muxoxo
ruidoso.
Seu Costa foi a primeira cara que apareceu de manhã a Roberval. O agiota
havia substituído a fisionomia solícita por um ar sisudo e ameaçador.
— O senhor não me deixa mais trabalhar?
— Cala a boca, rapaz, cala a boca. — o sombrinheiro se abalou, começou
a martelar uma tala de sombrinha com o polegar direito, para fazer escoar
o nervosismo.
— Posso lhe pagar de pouco. Diga como.
— Não tem como, quero o dinheiro todo, mais metade, de juros.
— O senhor sabe que não tenho.
— Azar o seu. Ou me paga ou vai ser visitado de novo como ontem à noite
— gostou da visitinha? — e se afastou andando firme, marcando as
passadas com a ponta da bengala.
Roberval pegava uma sombrinha, depois outra, voltava a pegar a primeira,
sem conseguir se concentrar — a enrascada era grande, podia ter ficado
sossegado no seu canto, sem se botar a pedir dinheiro emprestado a um
bandido como aquele. E para quê? Para calar boca de vizinho? Como se
isso fosse possível! Não agüentou a angústia e largou o serviço que fazia.
Pôs-se a perambular atrás de uma solução. E havia? Apertava com força
uma tala de guarda-chuva que trazia consigo. Parou na praça para tomar
70

um caldo de cana, mas não passou do meio do copo, agoniado por uma
ansiedade nova e poderosa, que lhe estrangulava também a bexiga,
dando-lhe uma difusa vontade de urinar. Andava como um autômato,
entrando e saindo das lojas. Atrapalhava-o ainda mais a estamparia dos
tecidos, os chitões ramalhudos de desenhos encarnados e ramagens
verde-roxas que os fofões usavam para o carnaval; máscaras horrendas,
de narizes enormes e pontiagudos a saírem de cabeleiras de fibras de
sisal, que se estreitavam sobre sua cabeça, como a querer avisá-lo de
alguma desgraça próxima.
Ao dar por si, quase no fim da tarde, estava parado à porta do escritório do
agiota, o estômago apertado de fome, a cabeça latejando com as doses
de cachaça que tomara, o coração surpreendido com aquele amor pelo
filho. Subiu as escadas. Encontrou a secretária organizando notas
promissórias entre goles de café gelado.
Roberval nada disse à mulher, abriu a porta do escritório, avançou em
direção ao agiota que, de pronto, se levantou da cadeira giratória, acuado,
com pressentimento mal. Roberval deu-lhe um soco violento. O barulho
atraiu a secretária, que se petrificou diante do que via: o patrão dominado
pelo sombrinheiro, que lhe desferia sucessivas chuçadas no pescoço com
a tala de guarda-chuva, enquanto o sangue se espalhava por cima da
carteira. A mulher começou a gritar, aterrorizada com o corpo que
agonizava.
Roberval fugiu. Mas teve tempo de ir buscar a mulher, o filho e o velho. Na
rodoviária, ele lavou das mãos um resto de sangue. Embrenharam-se num
povoado a quilômetros de Bacabeira. O velho morreu uns três meses
depois, numa crise de hipertensão.
Do livro Cinderela de Berlim e outras histórias, Prêmio Gonçalves Dias,
Secretaria de Cultura do Maranhão, 2009
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MARCOS FÁBIO
BELO MATOS

Chapada das Mesas, Maranhão.

72

14

O TOCA-DISCOS

Acordou com aquele gosto amargo na boca. Foi até a cozinha, nu mesmo,
àquela hora a Vanda ainda não tinha dado as caras no apartamento, a
condução sempre atrasava.
Ao passar pela sala, viu o trambolho em cima do tapete. Parece que
alguém tinha jogado aquilo lá. Mas quem?
— Quem botou essa porra aí?
Era um toca-discos. Daqueles antigos, cheio de botões frontais, tampa de
acrílico, duas portas para pôr as fitas cassete. Exceto o acrílico, o resto era
cor de chumbo.
Três módulos. O de baixo devia ser onde ficava a maquinaria, pois não
tinha entrada pra nada. O do meio era o porta-cassete e o de cima, o tocadiscos.
— Quem botou essa porra aqui?
Ligou para a única pessoa que podia saber o que aquilo fazia de manhã
na casa dele:
— Tu não te lembra, safado? Tu comprou essa merda aí de um ambulante
que tava na praça. Ele ia levar pra vender pra um colecionador e tu disse
que ficava com ele.
— Quanto?
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— Tu pagou 400 paus por ele. O cara saiu feliz da vida.
— Puta que pariu!
— Precisava ver a cara do sujeito, saiu correndo com medo de tu desistir.
Daí a gente carregou ele aí pro teu buraco, porque tu mesmo não tinha
condições de levar nem a agulha... tava completamente doido.
— Não me lembro de nada.
— Porra, se te lembrasse era milagre.
Clic.
Ajeitou o toca-discos num canto da sala, ligou na tomada. Pegou um long
play do Chico Buarque que tinha comprado um tempo atrás num sebo do
centro, por causa da capa e também porque a Anita tava naquela de fazer
mandala com bolachão, aprendeu num curso de artesanato.
Botou o disco no prato, puxou a agulha e esperou. A agulha fez o
movimento, mas o som nada. Afastou da parede para verificar a fiação.
Tudo normal. Mexeu nos botões. Rodando direitinho.
Nem ia mandar ninguém olhar. Foi na cozinha, trouxe uma toalha de mesa,
ajeitou no acrílico e botou um jarro em cima.
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GUARDADOS

“Papai, nunca se esqueça que eu te amo. Parabéns prá você. Felicidades
ao senhor e que Deus o abençoe. Amanda.”
Ele nunca abria aquela caixa cor de chumbo. Ela ficava em cima da última
prateleira da estante dos livros e ele nunca a tirava. Quando ganhava
alguma coisa de valor sentimental, simplesmente suspendia a tampa e
jogava lá. Muitos anos assim, a caixa era grande.
Mas ele perdeu um documento fundamental para fazer a transferência do
carro. Vendeu o velho fiat uno azul metálico, companheiro de 8 anos, e já
tinha fuçado todas as pastas e outros lugares possíveis e imagináveis e
nada. Como morava sozinho, nem podia perguntar ou botar a culpa em
alguém pelo sumiço.
A caixa das cartas e cartões guardados era a última e única esperança. Se
não estivesse lá, adeus.
Ele virou a caixa e deixou que todas as cartas, cartões, canhotos,
guardanapos, fotos, postais, bilhetes, papéis de recados, post its,
telegramas, receitas, comprovantes de votação, segundas vias de
documentos, tudo se espalhasse pela mesa da cozinha. Sentou e começou
a procurar, primeiro dentro dos envelopes. E foi lendo o que encontrava.
Aquele cartãozinho escrito com uma letra garranchada era da Amanda,
sua única filha. Como não tinha data, ele precisou que ela devia ter uns
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oito, nove anos, pois a letrinha era pouco arrumada. Então, era de 1988. O
cartão tinha um carro na frente com o nome parabéns dourado e dentro um
daqueles dizeres pausterizados, de felicitações. Mas o mais importante era
a letrinha dela, muito mimosa. Amanda agora estava na Holanda, fazendo
um MBA em gestão de resíduos sólidos. Foi com um grupo de três amigos,
todos engenheiros. De vez em quando, mandava um email ou conversava
com ele no Facebook. 30 anos já. O tempo voou.
“Professor, queremos dizer que o senhor é o melhor professor que tivemos.
Muito obrigado!! Que Deus lhe ilumine sempre. Da turma de Sociologia de
Lagoa da Redenção.”
Era um pedaço de folha de papel chamex, com essa frase escrita em letra
de forma e, em volta dela, um monte de nomes. Foi uma turma que ele teve
quando andava pelo estado ministrando aula nos cursos de formação de
professores, exigência do MEC. Foram muitas turmas, ganhou uma grana,
conheceu muita gente boa, fez amigos de até hoje.
“Otávio, Rondônia é uma floresta só. Essa é a foto da estrada MadeiraMamoré. Depois eu mando outros postais. Com amor e saudade, Júlia.
Rondônia, 13-07-1975”.
Júlia não mandou mais nenhum postal. Esqueceu-o. O tempo e a distância
são os únicos remédios para qualquer tipo de amor que não é pra dar
certo. Mas, enquanto deu, foi bom.
“Maninho, feliz aniversário! De quem ama muito você, Josefa.”
A irmã, funcionária da Receita Federal, sustentou-o durante todo o ensino
médio, quando ele teve de mudar do interior para a capital, para tentar
uma vida melhor do que a de atendente de loja de roupas ou calçados,
que era o destino de todos os colegas dele. Seu pai acertou, e hoje ele
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ostenta uma carreira brilhante como professor de inglês, renomado,
reconhecido, cheio de títulos.
“Nunca esqueça de que eu te amo, Otávio. Este guardanapo guarda a
minha boca, que é e será sempre tua. Sua amada, Vânia.”
A primeira mulher, Vânia, a melhor mulher da sua vida inteira, morreu logo
depois do parto, complicações ou erro médico. Ele nunca quis investigar.
Chorou muito, entrou em depressão, a menina ficou sendo criada pela mãe
dele, enquanto ele corria o mundo atrás de grana, nos fins de semana,
para complementar o salário. O guardanapo tinha uma boca vermelha;
naquela noite, lembra bem, ele a pediu em casamento.
“Seu Otávio, tem uma lasanha na geladeira pro senhor. Boa noite.”
Cássia era uma ótima empregada. Depois que se separou da Fátima, sua
terceira esposa, ele foi morar sozinho num apartamento atrás da escola
onde trabalhava. Cássia ele encontrou quando foi fazer compras num
supermercado perto e ela estava na porta, pedindo emprego a quem
passasse. Resolveu dar uma chance a ela. Ela ficou quatro anos com ele,
indo duas vezes por semana e fazendo a faxina e a comida. Saiu depois
que ele, um dia, chegou meio alto em casa e quis pegar nos peitos dela.
Pediu perdão, mas ela não aceitou.
“Autorização para transferência de propriedade de veículo ATPV. Autorizo o
departamento estadual de trânsito — Detran, transferir o registro deste
veículo, para:”
O danado estava dentro de um envelope verde, colado com uma fita durex
e com o nome ‘importante’ escrito a caneta vermelha. Pronto. Era só
entregar preenchido e pegar a grana. O cara já tinha ligado três vezes
querendo pagar.
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Mas ele resolveu não sair mais de casa naquele dia. Ia gastar o resto da
tarde e a noite para ler todas aquelas lembranças, para ver como tinha
sido, afinal, a sua vida.
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A SAPATINHA DO SEBO

Ele leu num sebo, em Curitiba, essas primeiras palavras de um conto
desses autores modernos, de quem ele não lembrava o nome: “Foi aí que
ele decidiu pedir à sapatinha do sebo pra morar com ele”. Ou algo assim.
Estava se vendo no espelho. O puto do autor contou a história dele, que
tinha sido apaixonado, justamente, por uma sapatinha graciosa que
trabalhava numa livraria — não era sebo, era de novos.
Linda, linda. Meio indiazinha, cabelinho preto liso, corpão todo desenhado,
mas baixinha. Ele a viu pela primeira vez e ficou tarado por ela. Viu no
bandejão da faculdade. Ela numa mesa cheia de amigas, numa conversa
animada. Não parou de olhar para ela, que uma hora virou de lado e
grudou os olhos nele também. Mas não esboçou reação, estava mais
interessada na loirinha que lhe passava a mão no rosto. Voltou a atenção
pras amigas e o papo continuou. Ele saiu olhando para trás.
Encontrou-a na parada de ônibus, na saída do campus, dois dias depois.
Ela sozinha. Abriu o espaço no banco da parada, mas ela não sentou.
Deve ter reconhecido. O ônibus chegou e eles subiram, ela na frente. Deu
para vê-la de costas, ficou ainda mais tarado, ela era a perfeição em forma
de corpo de mulher. Ela sentou na frente, ele não quis sentar no banco ao
lado, que estava vazio. Achou meio invasivo. Ficou em pé, um pouco atrás.
Descobriu, perguntando para umas meninas que a conheciam, que ela
trabalhava numa livraria no centro da cidade. Quando uma das meninas
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percebeu as intenções dele, tratou logo de avisar: “A fruta que você gosta
ela come até o caroço”. Gelou. Mas foi em frente: “Pode ser gilete”.
Foi lá. Encontrou-a com roupa de trabalho — calça jeans, camisa polo, um
crachá com foto sorrindo e o nome embaixo: “Fabíola”.
Deu boa tarde, perguntou se tinha um livro tal, fingiu que nunca a tinha
visto. “Acho que nos conhecemos”, ela disse, com o livro na mão para ele.
“Da faculdade, eu acho”, ele respondeu folheando. “Muito prazer, Fabíola,
eu sou o Pedro”.
A conversa rolou fácil. Para sorte dele, a loja estava vazia e puderam ficar
de bobeira. Ele disse que fazia Engenharia, ela que fazia História. Ele disse
que morava numa república de garotos da mesma cidade que ele, ela que
estava procurando uma vaga numa pensão, porque morava com uma tia e
a relação tinha azedado. Ele tomou coragem e pediu o celular dela, com a
desculpa de ajudar a procurar a vaga.
Mentiu. Na verdade, morava sozinho numa quitinete, perto da faculdade.
Os pais o mantinham lá, com uma mesada e coisas básicas: uma geladeira
usada, um fogão duas bocas, um colchão sem cama, uma mesa e
apetrechos de cozinha. Ele almoçava e jantava na faculdade todos os dias,
exceto domingos.
Na hora em que saiu da livraria, ele tomou a decisão de convidá-la para
morar com ele.
Ligou. Ela não atendeu. Ligou dois dias depois, nada. Não a encontrou
mais no bandejão. Foi na livraria, lá soube que ela tinha viajado às pressas
para a cidade da mãe dela, parece que alguém estava moribundo por lá.
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Era a mãe. Morreu num acidente de carro. Ele soube por uma amiga
comum, que encontrou numa festa da faculdade. As meninas não
conseguiam falar com ela mais, o celular fora de área direto.
Ela voltou dois meses depois. Abatida, mas conformada. Ele a encontrou
na livraria. Não disse a ela, mas foi lá todas as semanas, tentando ver se já
tinha voltado. Comprou seis livros novos.
Aceitou sair com ele para um chope. Nessa noite bebeu demais, disse que
era sapata, que gostava de mulher, que ele era bonito, que se ela fosse
fêmea dava para ele. Ele tentou beijá-la. Ela pegou no saco dele com força
e disse “Não gosto. Meu negócio é outro”.
Ela estava na pior, a mãe era o seu esteio. Daí ele fez o convite. Ela disse
que não. “Imagina, fora de propósito”. Ele insistiu. Ela disse “tá bom, vou
pensar”. “Tu não paga nada. Fica só por um tempo, até as coisas
melhorarem pro teu lado”.
Ela foi. Chegou num domingo, chuvinha fina. Ele foi buscá-la na esquina,
pegou as sacolas, ela agradeceu. Subiram. Ele tinha comprado um
colchão novo e posto da sala. “Pra você, presente de aniversário”, brincou.
Comprou também uma cômoda, usada, de um vizinho que estava voltando
para a terra natal, encheu o saco de fazer Matemática e ia cuidar dos
negócios do pai. Mostrou rapidamente a casa, disse que ela podia ficar à
vontade, “pode até trazer namoradas pra cá, na boa. Só tem que avisar pra
eu deixar vocês sozinhas”. Ela sorriu, meio constrangida.
Comeram um macarrão que ele tinha feito, com Coca-Cola, ficaram vendo
TV um tempo, depois ele deu boa noite e foi para o quarto. Ela se trocou e
deitou no colchão novo.
Um dia ele entrou em casa e a pegou se trocando na sala. Fez de conta
que não viu nada, fechou a porta rápido e esperou lá fora um tempo.
81

Depois entrou e se trancou no quarto. Naquela noite, masturbou-se
lembrando dela nua.
Não conseguia parar de pensar nela. E tinha a convicção de que ela não
era sapata, era bi. Resolveu investir todas as fichas.
Seis meses ela ficou morando com ele. Até que conseguiu uma vaga na
casa de umas amigas. Avisou que sairia na sexta. Ele decidiu se declarar
naquela noite mesmo. Comprou umas cervejas, uns salgadinhos, abriu e
ficaram tomando, vendo tv, petiscando. Ele ficou alto, ela também.
Resolveu dizer que a amava, que era louco por ela. Ela disse que era
sapata, que tinha uma namorada, estava apaixonada, era para a casa dela
que iria. Ele a desafiou a fazer amor e não sentir nada. Ela aceitou. “Vou
fazer isso porque tenho muita gratidão por ti”, falou já tirando a roupa.
Foi a noite mais linda da vida dele. Na manhã seguinte, a namorada veio
buscá-la. Dois meses depois, ela pediu contas da livraria porque a
namorada foi promovida na empresa e ia ter que assumir uma gerência em
Rondônia.
Pedro comprou aquele livro para ver se aquela história se parecia mesmo
com a sua.
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COLABORADORES

Barreirinhas, Maranhão.

83

17

QUEM SOMOS

ANTONIO FERNANDO SODRÉ JÚNIOR: ludovicense nascido em 1982.
Aspirante a escritor nas horas vagas, tem textos publicados em coletâneas
e antologias. Um de seus contos (Desencontro) está na coletânea Quinze
Contos Mais - Volume II, em ebook.

ANTÔNIO MARIA SANTIAGO CABRAL é professor, bancário aposentado e
reside em São Luís do Maranhão. Poeta e escritor, também exerce
atividades de editor. Já publicou 8 livros impressos e tem mais de 1.500
textos postados nos mais diversos sítios na Web. Um de seus contos (O
Anjo Que Pedia Esmolas) está na coletânea Quinze Contos Mais - Volume
II, em ebook.

EVELINE SÁ é natural de Bacabal, Maranhão. Tem formação e é professora
na área de Ciência da Computação. Mora em São Luís e, sempre que
pode, andarilha pelos lugares para experienciar e assim alimentar a
produção de suas “borboletras”. Tem publicado poemas e contos nas
Antologias de Poetas Brasileiros Contemporâneos e em Antologias Online,
mantidos pela Câmara Brasileira de Jovens Escritores.
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JOSÉ NERES é professor, tradutor e escritor. Graduado em Letras,
especialista em Literatura Brasileira e mestre em Educação, é autor de
diversos livros, entre eles, “Negra Rosa & Outros Poemas”, “Sombras na
Escuridão”, “Restos de Vidas Perdidas” e “Estratégias para Matar um Leitor
em Formação”. Dois de seus contos (O Brinde e Devastação) estão nas
coletâneas Quinze Contos Mais - Volume I e Quinze Contos Mais - Volume
II, ambas em ebook.

MARCOS FÁBIO BELO MATOS é natural de Bacabal, Maranhão.
Licenciado e especialista em Língua Portuguesa, mestre em Comunicação
e Cultura e doutor em Linguística e Língua Portuguesa, é jornalista e
professor da Universidade Federal do Maranhão, campus de Imperatriz.
Tem 11 livros publicados, entre contos, crônicas, poesia e textos
acadêmicos. É membro da Academia Bacabalense de Letras. Um de seus
contos (O Piano) está na coletânea Quinze Contos Mais - Volume I, em
ebook.

LENITA ESTRELA DE SÁ: ludovicense, é graduada em Letras e Direito, com
pós-graduação em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Materna e
Estrangeira. Dona de uma considerável produção literária, incluindo peças
teatrais, sua obra obteve reconhecimento em forma de vários prêmios,
dentro e fora do Maranhão. Alguns de seus textos têm sido objeto de
monografias e estudos literários. O conto gentilmente cedido para este
volume faz parte do livro “Cinderela de Berlim e outras histórias” (Contos,
Prêmio Gonçalves Dias de Literatura / SECMA, 2009).
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HELENA FRENZEL é ludovicense e vive na Alemanha. Atuando nas áreas
de Ciência da Computação e Romanística, só bem mais tarde descobriu
em Literatura e no trabalho editorial sua verdadeira vocação. No campo
literário, editou e publicou de modo independente vários títulos em ebook.
Tem na narrativa uma grande paixão e por conta disso mantém os
projetos Sem Vergonha de Contar, em parceria, e o Quinze Contos Mais,
através dos quais busca incentivar a produção literária de contos e
narrativas em língua portuguesa e a formação de novos autores. Através
do projeto Quintextos, que lhe permite pôr em prática ideais literários e a
luta para tornar o livro acessível, disponibiliza todos os ebooks que produz
- devidamente autorizados, claro - para distribuição gratuita e livre sob
licença Creative Commons.
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