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APRESENTAÇÃO
“PODE SER, MAS PODE NÃO SER”: TUDO DEPENDE DO OLHAR!

Porto do destino: contos e ensaios, livro escrito por Rames Kalluf, leva-nos a cantarolar com o grupo Engenheiros do Hawaii: “Há um porto escondido no coração do viajante”. Assim é que
o autor nos incita a viajar, apaixonadamente, por 27 textos que, surpreendentes e ricos, nos encantam a cada linha, a cada parágrafo,
buscando avidamente o porto/texto seguinte. Meu coração navegou
aceleradamente por mares já navegados, reconhecendo amigos, matando saudade, mas alguns, agora vistos com outros olhos – “o olhar
do estrangeiro”, de que fala Nelson Brissac Peixoto – porém também naveguei por terras insuspeitadas, descobertas pelas mãos de
Kalluf, escritor de primeira linhagem. É esse olhar que, num mundo
de simulacros como o nosso, desvenda realidades, mostra-se perplexo, realiza digressões espirituosas, profundas, sentimentais, melancólicas, filosóficas, ensinando-nos não só a VER, mas a OLHAR
“aquilo que os que lá estão não podem perceber”, pois nosso olhar
acostuma-se à paisagem, tudo se banaliza. Até os sentimentos! Ainda é Brissac que aponta a direção: assim atravessaremos “o deserto
da solidão e do sofrimento”.
E este é o gancho para a narrativa “Ben Mioh de Copropioh”, na qual a condição feminina é posta em xeque, assim como
os valores da sociedade patriarcal árabe e a difícil arte de se criar
filhos (de caráter universal), colocados com fino humor – “A vida te
ensinará tudo mais tarde. Enquanto isso, não te fies nas mulheres e
nos loucos. E agora anda, filho” (p. 30) –, aliados aos chistes, à habilidade estilística e às digressões existenciais. Tudo nos leva a parar e pensar, inclusive na verdadeira importância do tempo – tempus
fugit – e nas coisas essenciais: “Era uma fresta do tempo e uma porção do espaço, ambos preenchidos de uma doce paz 'Se a vida do
planeta não pudesse ter prosseguimento, inx’alá fosse assim que se
finasse', pensou o jovem, por si, pelo pai e pelo mundo” (p. 34).
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Em contraponto a tanta paz e meditação, explode o thriller
“A boa e segura vida na cidade grande”, cujo fulcro é os cortiços
que medram nos casarões antigos, tombados pelo patrimônio histórico – e que vão tombar (trocadilho infame!), por falta de verbas
para reparos – no qual a história de amor, bem construída e de desfecho inesperado (como deve ser toda boa short story, segundo os
preceitos do mestre no gênero, Edgar Allan Poe) é o triângulo marido, mulher e amante gay. Melhor cenário, não poderia! “É o quarto
de despejo em que somem as culpas, as vergonhas e a incompetência de cada um.” (p. 53) Temos aqui uma simbiose de Plínio Marcos
(personagens do bas-fond), Lygia Fagundes Telles (universo urbano
e estilo elegante e “classudo”, como convém a pessoas como Lygia
e Kalluf) e Caio Fernando Abreu (percepção aguçada da condição
humana). A ironia do título não vai decepcionar o leitor que buscar
descobrir o que acontece sob o céu da tal cidade grande e quem são
as pessoas que nela vivem sordidamente, em um “ambiente insalubre e medonho”, em um clima claustrofóbico, bem diferente daquele vivido sob o céu da Berlim de Wim Wenders, no fabuloso filme
Asas do Desejo (Der Himmel über Berlin, 1987).
Outro texto surpreendente é “Macho em extinção”. A partir desse título brincalhão, com extrema erudição, nosso autor vai de
Engels às gregas amazonas guerreiras; de Heródoto, o pai da História, ao “forçudo” semideus Hércules que realizou, sem dificuldades,
os doze trabalhos que todos julgavam impossíveis; de Barbarella,
iconizada na telona pela sempre linda Jane Fonda, ao desbravador
Orellana que dizia ter chegado ao nosso mais caudaloso rio, quando
a selva era ainda mais densa e intransponível.
E Rames Kalluf, não só nos contos, mas nos ensaios (e algumas crônicas… talvez – difícil a classificação desse gênero híbrido entre o jornalismo e a literatura, chamado por alguns de “farrapos do cotidiano”, que também se confunde com o conto e o ensaio), torna-se, assim, um viajante do tempo e do espaço, transitando pelas mais variadas áreas: Filosofia, Literatura, Música, Pintura,
Escultura, História, Psicologia, Sociologia, línguas estrangeiras (Latim, Inglês, Francês, Árabe), Ciências, Religião, Economia, Mitologia, Geografia... Ufa!!! Talvez tenha me esquecido de algo, portanto
eximo-me colocando as reticências.
Não seria presunção considerar o Professor Rames Kalluf
um homem da Renascença, um erudito. Entretanto, não quero assus-

8

tar o leitor. Suas páginas são de leitura extremamente agradável,
pois ele é culto sem preciosismos. Como no seu cotidiano, sempre
simples, cortês e afável, também sua escritura é assim. Ao terminar
a leitura de seu livro, pensei: meu Deus! O que escrever? Mas depois me lembrei de Ariano Suassuna, e que, a exemplo de Rames,
também um letrado, especialista em Estética e Filosofia, o qual realizou uma teoria do cômico, extremamente sofisticada e erudita –
Auto da Compadecida – acessível ao grande público, parecendo
simples e popular. Essa é a verdadeira sabedoria.
E o professor Rames usa dessa sabedoria em seus textos,
ainda que não de forma óbvia. Não foi aleatória a opção por escrever sobre “A palavra e seu significado”, onde coloca: “A palavra é
um instrumento contundente, mas também cortante e perfurante,
capaz de dar certa expressão a um pensamento, enquanto a verdadeira intenção dissimula” (p. 84). E como bom professor de Arte,
que sempre foi, nosso autor conceitua, interrogando: […] “o que é a
escrita senão uma espécie de desenho que comunica?” (“Desenho
instrumental”, p. 128).
Como homo viator que deambula pela vida, pelo conhecimento, por diferentes culturas – lembrando aqui os antepassados
árabes do professor Rames Kalluf – até seu porto do destino, tenho
certeza que nesta travessia seu canto de sereia foram as palavras de
Santo Agostinho:
Não vês que somos viajantes?
E tu me perguntas:
Que é viajar?
Eu respondo com uma palavra: é avançar!
Experimenta isto em ti
Que nunca te satisfaças com aquilo que és
Para que sejas um dia aquilo que ainda não és.
Avança sempre! Não fiques parado no caminho.

Portanto, vamos avançar, crescer, viajar na vida. E como?
Eu respondo: lendo! Viajando nestas páginas. Abraços, caros leitores.
Marilu1

1

Dra. Marilu Martens Oliveira (UTFPR e UENP)
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INTRODUÇÃO
Mesmo que, desde há muitos anos, produzamos contos,
crônicas e ensaios para publicação em periódicos locais, cujos titulares tiveram a bondade de acolhê-los, não nos consideramos um
profissional das letras. Os papéis avulsos transformaram-se em espaços no computador, foram-se acumulando e passaram a exercer
uma pressão incômoda e crescente, difícil de suportar.
É o momento em que se sai em busca de opiniões sobre o
produto, recorrendo a parentes e amigos. E aí reside o perigo. O que
se pode esperar destes, senão elogios, estímulos e cumprimentos?
Não há como acreditar (eis o grande paradoxo) naqueles que nos
amam muito. Então, voltamos à estaca zero. Relaxamos, esquecemos as palavras, os kilobytes e passamos a potencializar as pequenas dúvidas e a duvidar das grandes possibilidades. Aceitamos o
óbvio, até que um pouco de coragem e de exibicionismo nos impulsione mais tarde.
Das três coisas que, dizem, todo homem deve fazer na vida, já fizemos duas e – podemos afirmar – com sucesso. Restavanos escrever um livro... e nem foi necessário fazê-lo. Bastou apenas
recolher as letrinhas, esparsas pelas centenas de folhas amareladas e
bytes perdidos nos meandros do mundo digital, complementando as
recordações do passado com algumas ideias atuais, desenvolvidas
ao longo de uma aposentadoria que pedia – e ganhava – aquela força suplementar para substituir um ócio triste por uma oportunidade
feliz.
O resultado foi uma boa chance de vida útil. Está claro – e
nem poderia ser diferente – que muito de quanto dispúnhamos teve
de ser descartado, ou porque já não apresentasse razões para reaparecer, ou porque nos soava estranho que o tivéssemos escrito um
dia. O fato foi que, num certo momento, desafiamos a sorte, saltamos nosso Rubicão e fomos em frente.
Estes trabalhos não têm ligação entre si, nem seu conjunto
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segue uma sistemática definida. Na medida em que fatos sugeridos
pelos acontecimentos nos motivavam, surgiam ideias para conto,
crônica ou poesia. Os contos são criação da mente e pouco, ou quase nada, guardam de semelhança com a realidade. Apenas alguns
raros episódios da vida pessoal emergem das lembranças quase apagadas para as linhas do texto ficcional, aumentando sua verossimilhança. E, quando isso acontece, o leitor tem a oportunidade de nos
conhecer melhor, pois há, então, a denúncia de veladas imagens de
alegrias, de paixões, de segredos e de sofrimentos, que deixamos
escapar pela fissura de algum escaninho da memória.
Nossas crônicas são interpretações de fatos corriqueiros,
algumas vezes salpicados de humor; outras, de ironia; outras, ainda,
com ira e inconformismo, que temperam a narrativa com a intervenção de opiniões pessoais, estranhas convicções, radicais contestações, esdrúxulas teses e saborosos deboches sobre tudo quanto vemos ou ouvimos e tudo que adoramos ou detestamos. Mas sempre
acreditando que uma parte dos leitores gostará; outra, odiará; enquanto uma terceira ficará indiferente.
As poesias – que não estão contempladas nesta edição –
resultam frequentemente de um surto provocado por ocorrências
que nos impressionam mais fortemente, vertendo como um impulso
não racional. O resultado disto é sempre uma surpresa, porque não
premeditada, não elaborada, mas imposta por uma determinação
tenaz, incontinente, ou quando constituída pela soma de ironia, de
contraste entre a beleza sensual e o horror ao feio, o desejo de amar,
o temor da velhice, a tragédia da vida e a infalibilidade da morte.
Todavia, ainda que assim rebeldes, conseguem criar alguma coisa,
como:
Duas flores perfumadas, lindas,
Foram hoje colhidas rudemente
Do jardim em que se amanha a vida.
Por muito tempo o olor e a cor
Farão vibrar os corações da gente
Como gotas de orvalho, lágrimas
Mais que simbólicas, presenças
Que cavalgam no feixe desta luz
E no dorso do vento matinal.

12

Na aguda crueza desta ausência dupla,
Quando a dor for tanta, que sufoque
Todas as dúvidas e todas as certezas,
Olhe para o céu e, esquadrinhando
O profundo e escuro firmamento;
Verá duas estrelas novas e brilhantes
Cintilando no espaço, alegremente.2

Ou ainda:
Na vida, a boa sorte a poucas brinda:
É a própria Natureza que, à mancheia,
Entre as mulheres, a uma faz tão linda
E a outra, um desastre de tão feia.
Àquela, um forte aplauso acolhe a vinda
E a esta, até o fraco apupo já rareia;
Numa, o que lhe abunda mais ainda,
Sei-o bem, é o que à outra escasseia.
Uma teme o dia em que a beleza finda
E a outra, todo dia pelo amor anseia.
Alegre passa a vida para a moça linda,
Enquanto é um martírio a da que é feia.
É desta desigual batalha, crua e infinda,
Que a vitória, só uma terceira saboreia
(Aquela que toda nossa dúvida deslinda)
A morte, que a ambas sepulta sob a areia.3

Está entregue nossa ousadia, representada por contos e
crônicas, para o julgamento do leitor.
Rames Kalluf

2
3

Duas Novas Estrelas.
Mala Fortuna.
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CAP ARCONA
O MENINO E O NAVIO
Dentre as primeiras lembranças que o menino guardava, a
que mais fortemente impressionara sua memória, se encontrava essa
estranha palavra caparcouna que, embora sem sentido para ele,
quando pronunciada pelo pai, sempre soava como algo bom, prazeroso e pleno de reminiscências. Já crescidinho e sabendo que se
referia a um navio – “um daqueles muito grandes, que não tinha
medo do mar alto, de tempestades com ventos fortes e ondas enormes, mas cortava os maiores oceanos do mundo, até que chegava
aonde escolhia chegar, embora cansado, soltando baforadas pelas
três ventas brancas e de colarinhos vermelhos que trazia presas às
costas. E como era lindo!” – pensava que podia imaginá-lo, quase
vê-lo, e supunha também “que, para não escapar e perder-se no
mar para sempre, esperto que era, amarrava-se no fundo do mar
com um enorme peso ligado à ponta de uma grossa corrente que
descia de um dos pequenos olhos que possuía na parte mais alta de
seu grande rosto afilado”.
Com o tempo, foi entendendo melhor de que se tratava
aquela coisa enorme, que era um navio com um nome estranho, e
que não parecia ser inglês ou francês, nem árabe ou latim, línguas
que a partir de certa idade, em casa ou na escola, já estavam a fundir-lhe os miolos. Ainda que a palavra parecesse não ter significado,
os diretores da empresa de navegação alemã America Line Hamburg-Süd, que encomendou sua construção junto aos estaleiros
Blohm & Voss de Hamburgo, na Alemanha, com aquele nome, desejavam homenagear um cabo da ilha de Rügen, localizada no estado de Mecklemburgo.
As linhas de navegação marítima voltaram a ser intensificadas a partir do Tratado de Versalhes, em 20 de junho de 1919,
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terminada a Primeira Guerra Mundial, quando as forças aliadas,
vitoriosas, passaram a exigir da Alemanha, indenizações altíssimas
pela perda de suas belonaves no conflito de 1914-18. Assim, os derrotados passaram a pagar aos aliados com seus próprios navios, ficando com pouquíssimas unidades, insuficientes para atender à
crescente demanda de migrantes europeus e asiáticos que procuravam a América do Sul, principalmente Argentina e sul do Brasil, já
desde o ano de 1871. Para recompor sua frota, a partir de 1920, a
Hamburg-Süd4 passou a cumular os estaleiros com pedidos de novos transatlânticos. Um deles, dos mais luxuosos e um dos quatro
maiores da frota mercante alemã, foi lançado ao mar em 14 de maio
de 1927, ostentando galhardamente no alto da proa o nome: Cap
Arcona5.

O FUTURO PAI
Fosse como tivesse desejado ou apenas sonhado, em 1930,
três anos após o navio ter sido batizado e seis anos antes de o menino vir a nascer, o moço que seria seu pai, saiu por via terrestre de
Kafrun, pequena cidade da Síria, embarcou em Marselha e, após um
mês viajando à velocidade de vinte nós, o Cap Arcona fundeava no
Rio de Janeiro. O jovem de prenome Gabriel, alguns dias depois,
por linhas tortuosas em razão das diferenças abissais que separavam
o idioma português do árabe e as duas culturas uma da outra, chegava, enfim, a Curitiba, capital do Estado do Paraná, onde o esperava um irmão mais velho. Elias ou Miguel – ninguém soube qual
fosse, realmente, seu nome –, depois de haver errado pelo mundo
por muito tempo, ali se radicara há anos, e onde constituíra família.
O irmão e sua esposa o acolheram. Pobres, mas generosos
e desprendidos, emprestaram a Gabriel, que chegara de bolsos va4

A Hamburg-Süd operava na atividade de transportes convencionais desde 1871 e,
atualmente, é uma das vinte maiores linhas de transporte de contêineres e de logística do mundo.
5
O Cap Arcona possuía 206,5m de comprimento, 25,8m de largura, 12,8m de calado,
27.561 toneladas de capacidade bruta, acomodação para 1.315 passageiros e duas
turbinas de propulsão a vapor com 17.500 kW de potência, que acionavam duas hélices e lhe imprimiam 20 nós de velocidade. Santos Dumont, em 1928, também se
utilizou dos serviços do navio: em 3 de dezembro, desembarcou do Cap Arcona no
porto do Rio de Janeiro, com duas recentes invenções, para demonstrá-las publicamente.
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zios, a quantia de setenta mil réis, suficiente para adquirir suas ferramentas de trabalho: martelo de sapateiro, pé de ferro, torquês,
lâmina de corte, couro para sola, cola, tachinhas, fios de linha, cera
de abelha, sovela, agulha, além de latas de graxa, marrom e preta.
Desde o início, o negócio prosperou e sentiu que poderia
seguir sozinho e aliviar a carga que representava para o irmão e a
cunhada, que, ademais, possuíam um filho com cerca de dez anos.
Ao se sentir seguro, pagou o que lhes devia, agradeceu-lhes por
tudo e os deixou. Transferiu seu endereço para a Av. República Argentina, 3772, no bairro do Portão, pouco além da linha férrea, na
divisa com o Novo Mundo, onde trabalharia e economizaria cada
tostão que lhe caísse nas mãos.
Estava pronto para instalar sua banca e dar início ao trabalho. No dia 1º de agosto de 1931, foi autorizado a exercer a atividade de sapateiro, após o recolhimento da taxa de 50$4006, conforme
o recibo de nº 12536, da 1ª Collectoria Estadoal da Capital, Divisão de Indústrias e Profissões e Líquidos Espirituosos. Tanto trabalhou e poupou que pôde adquirir não somente o necessário para
sobreviver e crescer, mas até o que não lhe faltasse e que ele cobiçasse. Entre outras coisas, ao saber que um carro com cavalo e
competente arreio estava à venda, comprou-o. Ao final de cada semana de muita produção de chinelos, conserto de sapatos, de compra e venda de manufaturados, deixava o bairro e, com seu carro e
baio arreado, descia para a cidade em direção ao Campo da Galícia,
onde trabalhavam e residiam muitos de seus patrícios e outros tantos amigos que já granjeara.

A FUTURA MÃE
Ali, na esquina das ruas Martim Afonso e Visconde de
Nacar, também residia e trabalhava a família de um homem grande,
robusto, calvo e levemente pletórico, que ostentava um bigode cuidadosamente torcido nas distantes extremidades de sua envergadura. Ele e a esposa mantinham um estabelecimento de secos e molhados e duas filhas solteiras, ambas bonitas, embora diferentes no
físico e no temperamento, mas prontinhas para casar. Gabriel ingressava naquele agradável ambiente com algumas importantes cre6

Cincoenta mil e quatrocentos réis.
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denciais desde logo aparentes. Em primeiríssimo lugar, era uma
bela figura humana, forte e afeita ao trabalho, além de muito atencioso e gentil; depois, as referências positivas e incontroversas sobre
sua idoneidade moral; por último, a estabilidade financeira de que
era prova o precioso instrumento de transporte pessoal e de carga,
representado pelo conjunto carro-cavalo-arreio, objeto de desejo de
qualquer jovem de futuro promissor na época.
Fosse porque a elegesse, desde logo, como preferida ou
fosse porque, como sobejamente demonstram os fatos e sugere a
boa literatura, àquela com mais idade coubesse a preferência, ao
final resultou que lhe foi entregue a já eleita, secretamente, por seu
coração. Faride seria, realmente, a pessoa com quem Gabriel desejaria partilhar sua vida? Meiga, sem ser submissa; discreta, mas não
uma sombra; altiva e a um só tempo simples; avara nos momentos
de escassez e pródiga nos de fartura; compassiva, nunca omissa;
competente em seus misteres; devotada em suas crenças; desprendida em sua generosidade e, sobretudo, excelente dona de casa. Não,
ele nem sonhara com tudo isto e sempre seria grato por seu fado
propício.

O CASAMENTO
Em abril de 1934, os proclamas civis e religiosos foram
apregoados e, decorrido o tempo regulamentar, em maio, realizadas
ambas as cerimônias, com tudo que envolve este tipo de evento:
muita alegria, comida, bebida, música, dança e um pouco de lágrimas, inveja, ciúme e mágoa. Seguiu-se a viagem de núpcias ao
aprazível balneário de Matinhos, no litoral do Estado, e o regresso
breve à modesta casinha que os esperava no Portão. A vida decorreu
bem, embora com alguma dificuldade, sobretudo para Faride, que
deixara o conforto da casa paterna em que vivera os quatorze anos
decorridos desde que, em 1920, havia migrado com a mãe, Marta, e
os irmãos para se encontrarem com o pai, Isfer, que estava trabalhando no Brasil, então já com a guerra finda na Europa e a paz restabelecida no mundo.

A PROLE – UM INSERTO NECESSÁRIO
Em fevereiro de 1935, nasceria o primogênito, forte, exi-
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gente, disposto a tudo para satisfazer suas demandas, e que viria a
ser sócio e substituto eventual do pai em seus impedimentos, como
rezam alguns códigos. Em setembro de 1936, surgiria o seguinte;
fraquinho e cheio de dodói: pneumonia, raquitismo, paralisia infantil. E haja banho quente de eucalipto e Vinho Reconstituinte Silva
Araújo. Em seguida, em fevereiro de 1939, chegaria o terceiro, que
seria um Adônis, paixão das meninas e, inspirado pelo clima quente
de pré-guerra que já agitava os europeus rixentos, destinar-se-ia a
servir à Pátria, à ONU e, sobretudo, a si mesmo. Destemperado,
difícil de entender e de ser entendido, mas generoso, viveria uma
vida curta, contudo intensa. Em março de 1941, viria o quarto, que
também seria ligado aos prazeres da vida, mas lutaria muito e viria a
concorrer com a Casa Feres, vendendo pente na Praça Tiradentes;
faria das tripas coração e venceria as próprias limitações físicas resultantes, também, da poliomielite, e construiria um império, com
seu próprio esforço e sua incrível inteligência. O quinto, de fevereiro de 1944, seria um dedicado filho, excelente irmão, esposo e pai,
além de amigo solidário; como os demais, teria suas falhas, mas
ninguém pensaria que devesse odiá-lo, exceto, talvez, aqueles irados
atleticanos mais radicais que lhe tirariam o sono. Enfim, para fechar
o grupo, a única menina, a princesinha, cuja chegada, em setembro
de 1946, já finda a Segunda Grande Guerra, exatamente dez anos
depois do menino que ouvia o caparcouna sem saber de que se tratava, mas percebendo que a vida do pai ficava mais feliz após pronunciá-lo.
Com 47 anos de vida e mais de doze anos de casado, o pai
amaria a todos os filhos igualmente, mas, apesar de não o expressar,
deixaria escapar gestos e palavras de alegria em função de que a
prole, grande como o casal certamente programara, se completava
com a garotinha linda que sucedia a cinco varões. E estes também
mostravam seu júbilo, embora pensando, ao mesmo tempo e secretamente, sobre o que teria dado errado, nessa vez... A mãe era toda
uma alegria só. Habituada a lidar apenas com capetinhas durante
tantos anos, agora teria aquele anjo para estar toda a vida a seu lado,
para ser sua companheira, para cuidar dela e fazer-lhe companhia
nos momentos bons e nos muito difíceis, como o da morte do esposo em 68 e, alguns meses depois, a do único filho que ela perderia,
fatos que degradariam sua vida até o final. E nesses instantes de
suprema dor e dos sete anos difíceis que se seguiriam, até sua mor-
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te, em 1975, a caçula seria seu esteio.

A MUDANÇA PARA A CIDADE
Quando a situação do casal melhorou, eram apenas dois os
filhos e muito forte o desejo de dar um salto de qualidade e de nível.
Ela, porque desejasse estar mais próxima da família; ele porque
sonhasse com ampliar os negócios e trabalhar no centro da cidade,
onde a colônia já ocupava partes da Praça Tiradentes, da Rua do
Riachuelo, da Praça Generoso Marques e da Rua das Flores. Em
1938, enfim, localizaram um excelente ponto no nº 81 da antiga Rua
Fechada ─ mas já então denominada José Bonifácio ─, sobrado em
que passaram a morar, enquanto o térreo foi ocupado pelo amplo
estabelecimento denominado, estrategicamente, de Casa Principal,
talvez porque, nas proximidades, já existissem outras duas lojas que
também exploravam o comércio de calçados, com nomes perigosamente competitivos e desafiadores: a Casa Ideal e A Favorita.

A GUERRA
A Alemanha, liderada por Adolf Hitler, descumprindo os
termos do Tratado de Versalhes, de 1919, inflava o país com o nacional-socialismo, produzia armamentos e poderosos veículos de
transporte terrestre, aéreo, marítimo e submarinho e obrigava a juventude, nazista ou não, a se alistar maciçamente nas forças armadas. Tudo isto ostensivamente, mas sem que os países constituintes
da coalizão vitoriosa da guerra anterior demonstrassem ter conhecimento ou preocupação com a escalada alemã. Assim fortalecido e
tendo, em 1939, celebrado um pacto de não agressão com a Rússia
de Stalin, Hitler, que já se sentia seguro desde o ano anterior para
promover pequenas ações, como as anexações da Áustria e de parte
da Tchecoslováquia, ambas ações reconhecidas, inexplicavelmente,
pela França e pelo Reino Unido, sentiu-se também seguro para, em
1º de setembro, atacar e vencer de assalto o exército polonês, invadindo e ocupando o oeste da Polônia, enquanto a União Soviética
ocupava o leste, e dando início à Segunda Guerra Mundial.
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O NAVIO NA RIBALTA
Nessa época, o belíssimo Cap Arcona continuava transportando turistas, comerciantes e migrantes entre Hamburgo e a
Argentina. Porém o transatlântico que trouxe Gabriel ao Brasil foi,
em 1940, confiscado pela marinha alemã e programado para servir
de alojamento de tropas, ancorado no porto de Gotenhafen, durante
os seguintes cinco anos. Era muito tempo para um tão luxuoso navio ficar praticamente ocioso, e esta parecia ser a opinião de Joseph
Paul Goebbels, Ministro da Propaganda e da Informação do Tercei7
ro Reich que, em 1943, o utilizou para produzir o filme Titanic .
O argumento consistia em demonstrar que o povo alemão
se constituía de pessoas honestas e boas, enquanto os inimigos eram
maus e corruptos. Em síntese, que quase toda a tripulação do navio
sinistrado era composta por ingleses desonestos, sendo o oficial
alemão o único homem justo a bordo. Foi designado para dirigir o
filme o cineasta Herbert Selpin, embora não fosse simpatizante do
regime, mas porque estava familiarizado com temas marítimos.
Ocorreu que, durante as filmagens, alguns oficiais marinheiros passaram a se envolver com atrizes extras, o que descontentou o diretor, que acabou por fazer injuriosas considerações a respeito da marinha alemã. Goebbels soube do incidente e logo a seguir Selpin foi
preso. Consta, segundo a Gestapo, que o diretor se suicidou na cela.
O filme pretendia ser um instrumento de propaganda nazista e foi lançado em Paris, mas sua exibição foi suspensa, porque
o próprio Ministro concluiu que, como as cenas de pânico eram
extremamente realistas, os espectadores poderiam identificá-las com
o terror sofrido pela população alemã durante os bombardeios realizados pelos aviões dos aliados.

A GUERRA RECRUDESCE E SE ENCAMINHA PARA O FIM
Após este curto período como ator, o Cap Arcona foi convocado para outras missões de menos glamour e de maiores riscos.
A luta que, inicialmente, se mostrava caminhar para um desencade7

Titanic, filme produzido na Alemanha, em 1943, dirigido por Herbert Selpin, que
oferece uma versão política e caricata da tragédia do famoso transatlântico britânico
sinistrado em 1912. Atualmente pode ser encontrado na Web, com legenda em português.
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amento favorável às forças do Eixo, sofrera um desvio de rumo,
principalmente a partir da posição assumida pela União Soviética
em relação às principais potências conflitantes: abandonou sua inconstante e infiel parceira, a Alemanha, e cerrou fileiras com os
mais importantes aliados, a Grã Bretanha, a França e os Estados
Unidos da América.
O conflito prossegue em várias frentes e as tropas do Eixo,
que vinham experimentando expressivo sucesso até então, a partir
de 1943 passam a sofrer reveses diante da maciça contraofensiva
imposta pelos aliados em toda Europa; com a destituição de Mussolini na Itália e a adesão desta aos aliados, além de no norte da África
com a expulsão dos alemães e italianos da Tunísia. Mas o fato que
marcou o início do longo fim foi a derrota dos germânicos, sob o
comando do recém promovido a marechal-de-campo, Von Paulus,
pelos soviéticos comandados por Vatutin e Emerenko, os generais
vitoriosos na batalha de Stalingrado (hoje chamada Novokuznec).
Esta cidade foi palco de um dos mais dramáticos episódios da guerra e que cobrou elevadíssimo preço em vidas humanas, de ambos os
lados contendores.
Com os combates havidos no ano de 1943 e no seguinte, a
guerra ia rapidamente se definindo. Entrementes, o Cap Arcona
continuava servindo como hotel de luxo para a tropa e, ao iniciar
1945, a Kriegsmarine8 promoveu uma grande operação-resgate para
transportar refugiados e soldados feridos que abandonavam o leste
da Alemanha, buscando escapar da ameaça representada pelo avanço soviético. O belo navio foi, então, retirado do comando naval e
transferido para o domínio da SS para se transformar em campo de
concentração flutuante. Em abril daquele ano, transportando mais
de 5.000 prisioneiros de várias nacionalidades, além da tripulação e
de membros da SS, rumou para as proximidades de Lübeck, cidade
do norte da Alemanha, onde ficou ancorado na baía, assim como os
navios Thielbek, Deutschland e Atenas, que ali estavam com o
mesmo padrão de passageiros, amontoados em seus porões.
O capitão do pequeno Atenas, ao perceber que algo não
estava bem e dispondo de algum combustível, dirigiu-se, em tempo,
para o cais de Neustadt e içou as bandeiras brancas, salvando seus
quase dois mil ocupantes. Nos três navios que permaneceram esta8

Marinha de Guerra.
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cionados na baía de Lübeck com mais de sete mil prisioneiros de 28
nacionalidades, tripulação e tropas da SS, cada ser estava em condições de extremo desconforto, exausto, doente, faminto e sedento, é
verdade, mas esperançoso de estar em vias de ser salvo e de que
logo poderia voltar para seu país, sua cidade, rever amigos e parentes, enfim, reencontrar a alegria de viver. No dia 2 de maio de 1945,
os ingleses ocuparam Lübeck e Wismar, sem reação, pois já se difundia a notícia de que, três dias antes, Hitler se suicidara.
Dois dias depois, as tropas germânicas do noroeste da
Alemanha depuseram as armas, incondicionalmente, diante dos britânicos. A guerra estava, pois, próxima de seu final.

A TRAGÉDIA – UM PROPÓSITO OU UM EQUÍVOCO?
Consta que a Cruz Vermelha Internacional informou ao
comando inglês que os três navios ancorados na baía de Lübeck
abrigavam milhares de prisioneiros de múltiplas nacionalidades.
Contudo, na tarde do dia 3 de maio, todos os três foram atacados
por uma esquadrilha de caça-bombardeiros Typhoon da Royal Air
Force, com bombas, foguetes e metralhadoras. O primeiro a afundar
foi o Thielbeck, do qual cerca de 50 pessoas sobreviveram. O Deutschland queimou e afundou e poucos de seus ocupantes conseguiram salvar-se. O Cap Arcona foi duramente batido pela ação, incendiando-se. Os prisioneiros morriam queimados e os que tentavam se salvar morriam afogados ou de frio no mar gelado (de 7°C)
ou, se não, eram abatidos por soldados da SS, que os alvejavam da
praia. No dia seguinte, milhares de cadáveres estavam espalhados
pela areia ou boiavam no entorno do navio, que emborcara e ainda
permanecia encalhado e fumegante.
A Inglaterra manteve rigoroso silêncio a respeito do procedimento estranho em que se consistiu o massacre, não apenas de
cidadãos de países amigos e aliados, mas, sobretudo, de conterrâneos dos mesmos que o praticaram. Os pilotos dos Typhoon, posteriormente, alegaram ignorar que os navios que eles destruíram contivessem prisioneiros de guerra de várias nações, enquanto o alto
comando da R.A.F. afirmava que o ataque foi ordenado porque as
embarcações, que eram de bandeira alemã não apresentavam sinais
aparentes disso, e porque se supunha que contivessem soldados e
membros da SS. Outra informação obtida, já durantes os Julgamen-
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tos de Nuremberg9, revela que Heinrich Himmler10, antes de ser
demitido por Hitler, teria decidido pela destruição total dos três navios, para não deixar provas da existência de campos de concentração, porém não teve tempo de fazê-la. Mas o inimigo a fez.

GABRIEL, SE SOUBE, CHOROU
Este desastre ocorreu na primavera europeia de 1945, enquanto simultaneamente, no outono brasileiro, Gabriel lutava para
manter sua família sadia e segura, daí porque não se ocupara com o
que tivesse ocorrido com o querido Cap Arcona, depois dos quinze
anos passados. O esforço de sobreviver era tanto que, certas manhãs, sob intensa neblina e antes de o sol nascer, ele acordava os
dois filhos, o de 10 e o de 9 anos, para acompanhá-lo a um posto de
distribuição de alimentos, então racionados, no Pilarzinho. Ali recebiam as cotas per capita de farinha de trigo e de açúcar. Ao saírem,
para aliviar do peso os garotos, assumia os três fardos e todos, tiritando, voltavam com as provisões necessárias e possíveis, no momento. Nem sequer poderia imaginar que aquela beleza de transatlântico, que o trouxera para cá, se houvesse envolvido naquela
guerra estúpida e infernal nem, muito menos, que pudesse ter tido
um destino tão triste. Oxalá que nos vinte e três anos que ainda lhe
restavam de vida, ninguém o fizesse saber da verdade. Se por algum
infeliz acaso, ele tenha sido informado da tragédia e da destruição
do seu navio, será certo que terá chorado, em silêncio e solitariamente. E nunca mais falou em visitar sua terra, pois, para ele, quem
conhecia o caminho de volta para lá era somente o Cap Arcona.

9

Julgamentos de Nuremberg, como ficou conhecido o conjunto de processos do Tribunal Internacional, realizado em Nuremberg, Alemanha, entre 1945 e 1946, para
julgar criminosos da Segunda Guerra Mundial.
10
Heinrich Himmler (1900-1945) foi membro e um dos mais importantes líderes do
partido nazista; criou e dirigiu a temida Schutzstaffel (SS), que chegou a ter 800 mil
adeptos e que cultivava a segregação racial e a crença na supremacia do arianismo;
estabeleceu o terror; foi criador e promotor dos campos de concentração e de extermínio, em seu país e nos territórios ocupados; tentou negociar uma paz em separado com os aliados. Descoberto, quis fugir disfarçado, mas foi preso pelos ingleses; suicidou-se para escapar de ser interrogado.
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ESTÓRIA VISTA,
MAIS QUE CONTADA

É perigoso franquear ao público os bastidores. Os espectadores
se desiludem facilmente e depois ficam irritados conosco, pois
era a ilusão que eles amavam. Não compreendem que o que nos
interessa é o modo pelo qual criamos a ilusão.
W. Somerset Maughan

Não estaria sendo eu, certamente, o primeiro a esperar que
descrevesse algum episódio de sua vida, não apenas longa, mas rica
porque densamente povoada de aventuras, de estórias corriqueiras,
algumas sem maior importância, que ele apresentava, todas, sempre
belas e acabadas. Tinha a capacidade de donairear, transformando o
que, se partindo de outra pessoa, pareceria vulgar e chulo, em agradável encontro com um cultor habilidoso da arte narrativa. Era como, para um bom chef, fazer do chuchu, uma iguaria, graças à destreza em realçar o resultado, pela escolha e dosagem dos condimentos, dos elementos decorativos e da apropriada guarnição, além de
suas qualidades, de modo a satisfazer, pelo sabor, pelo aroma e pelo
aspecto, ao gastrônomo do mais refinado gosto. Mesmo quando
ninguém lhe pedisse, mas se, num destes raros momentos em que
nada houvesse para fazer (ou porque o sol estivesse escaldante, ou
porque chovesse, ou porque fosse noite quente e o sono tardasse, ou
por nenhuma razão), sentava-se para uma conversa informal, podia
ser então. Se o bate-papo se alongasse e, em determinado instante,
fossem ouvidas frases tais como, por exemplo, “foi por causa de um
esquecimento dele, que tudo começou...”, ou “essa outra é muito
melhor e mais interessante...”, ou “a vida dessa mulher era um sofrimento só, desde que nasceu...”, que soavam como “Era uma
vez...”, indícios de que, espontaneamente, um novo enredo começa-

24

ria a ser desfiado. De então para frente, seria, ouvido atento, deliciar-se com o fluxo, o ritmo, as interrogações significativas e os silêncios expressivos, além da convincente onomatopeia com que ele
reproduzia o som dos elementos e as vozes dos animais, a andadura
ou o bater de asas.
Tratava-se de um velho forte, ativo e surpreendentemente
dotado de inteligência em grau mais elevado do que seria de se esperar de um matuto heptagenário, que sequer andara na escola. Mas
como cultura e escolaridade são acessórios do espírito e não são o
espírito, tudo estava bem. Ninguém que colecione prestígio precisa
de mais que inteligência e curiosidade, que são qualidades inatas e,
quem as tem, usa e aprimora sempre, ou não usa e perde-as de vez;
os que não as possuem, ficam sem saber jamais de que se trata. Se
através da educação formal, que ele não recebeu, houvessem sido
mais elevados tanto o nível de cultura quanto o grau de escolaridade, estes não confeririam brilho e colorido maiores do que aqueles
com que a natureza o dotara.
Tinha a seu favor, também, uma fértil imaginação, através
da qual conseguia enriquecer sua prosa com detalhes de muita sutileza e precisão, assim como com palavras e expressões apropriadas,
mas tão originais, que dificilmente delas poder-se-ia lembrar mais
tarde. Em sua presença, convinha portar caderneta e lápis, para anotações.
Habituado ao trabalho rude, desde o início do século vinte,
com o qual começara sua jornada, não tinha pretensão de cessar sua
luta antes que visse nascer o terceiro milênio. Não alquebrava nunca
e suas mãos eram tão duras quanto o cabo de sua enxada e seu raciocínio tinha a agudez da chapa afiada. A cabeça, as mãos e a lâmina, aliás, trabalhavam juntas, produziam juntas e criavam juntas.
“Quando eu não puder mais pensar direito, nem segurar firme o
cabo da enxada e ela perder deveras o fio, deitarei o corpo nessa
rede em que o senhor está sentado e ficarei chamando a morte, que
já estará tardando, talvez porque, distraída, terá se esquecido de
mim”, dizia ele com seriedade e convicção.
Arguto observador, embora não costumasse dirigir seus
olhos aos do interlocutor, era capaz de analisar seu caráter desde o
primeiro instante, apenas de ouvir-lhe a voz, sentir as emanações do
corpo e o ritmo respiratório, ou por meio de seus gestos e de sua
postura. Daí porque sabia o que dizer a cada um, sem decepcionar
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ninguém nas respostas, e quando sentia necessidade de replicar,
fazia-o com habilidade e respeito, de modo a deixar a impressão de
que concordava com o outro e fazia apenas um reparo. Era de seu
passado intensamente vivido, pensei, que emanava toda aquela
enorme experiência que ele, generosamente, doava, a seu modo, a
quem pedisse e até a quem não quisesse, e sempre oralmente. Dissera-me que nunca aprendera a ler nem escrever. Apenas assinava seu
nome toscamente. Pedi-lhe então.
“Uma vez”, falou ele, após refletir trinta segundos em
atenção a meu pedido, “quando trabalhava na fazenda do Dr. Cláudio, ele me pediu pra contar uma boa estória. Aí, eu contei um caso
que aconteceu comigo no tempo em que eu era porcenteiro lá em
Minas, perto de Formiga. Depois de um mês, pouco mais ou menos,
ele apareceu com uma revista com o retrato de um homem barbudo
na frente, disse que ia ler pra mim o que tinha escrito, e que era o
caso que eu lhe contei. Olha, meu amigo, eu já vi muita gente torcer
as coisas que outros falam, mas o Dr. Cláudio que me perdoe, lá do
céu, porque já morreu e era um homem bom, mas nunca vi que eu
tinha falado aquela coisa que estava escrita ali. Eu juro que não.
Fiquei encabulado, mas ouvi tudo e não disse nada, por mor de que
ele era o patrão. Mas, vige santa, fiquei dum jeito o dia todo, que a
também finada Anésia, que era minha mulher, até ela reparou e fez
um chá de erva cidreira pra me acalmar. Depois disso eu vou devagarinho e mais manso na hora de contar casos pros da cidade.”
Algo me fez crer que, já no primeiro momento de nosso
encontro, ele intuíra sobre a que eu vinha. Após sua bela defesa
prévia, decidi deixá-lo livre para falar ou não.
“Seu doutor, me desculpe. Eu não estou preocupado com o
que fazem das minhas estórias, mas gosto delas só do jeito que conto. Se não puder ser assim, não me venham com a leitura da coisa
toda torcida. E agora, se me der licença, vou carpir uma ruínha de
feijão que ficou pra trás. Na hora do café, eu subo e, se resolver, nós
proseamos sobre o assunto. Se carecer de alguma coisa, o Zé está na
tulha e, se o senhor chamar, ele atende. Demoro não.”
E adiantou-se a passos firmes, socando a terra do carreador e levando na manopla seu instrumento amigo, cujo fio brilhava
ameaçando as plantas daninhas morro abaixo. Recolhi, para a rede,
as pernas que até então pendiam e, em seguida, acendi um cigarro
de fumo picado ainda há pouco e enrolado desajeitadamente, na
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presença atenta e complacente do velho, minutos antes de a conversa ter sido interrompida. Fechei os olhos para melhor desfrutar a
suave brisa que refrigerava a varanda e, depois de duas ou três tragadas, suavemente, adormeci.

***
Despertei da sesta tão suavemente como adormecera.
Emergi sem sobressalto, chamado à superfície por uma série de discretos e intermitentes pigarros, que, como o zunido de um pernilongo, eram bastantes para desfazer um sono leve, mas insuficientes
para acordar quem dormisse profundamente. Abri os olhos e o vi a
meu lado, falando:
“Doutor, doutor. Olha, esqueça meus casos e vem comigo.
O senhor vai ter um bom pra escrever.”
Saltei da rede, esmagando com o pé o palheiro mal desfrutado, que jazia frio e mal cheiroso no assoalho de angico, enfiei meu
borzeguim, atando-o sumária e malmente, e segui o velho, mas com
alguma dificuldade para manter o mesmo passo que lhe permitiam
as longas e ágeis pernas. Sem fôlego, alcancei-o junto a um arbusto.
A uma pedrada de nós, corria um riacho estreito e cristalino, divisa
natural com a propriedade contígua. O velho pediu-me silêncio e
apontou a entrada do bosque logo além da água. Assim, colocado
ligeiramente à cavaleira, vi um homem deslocando-se, com pressa,
para a mata e perguntei quem era.
“O marido.”
“Marido de quem?”
“O senhor vai ver já, doutor.”
Não havia nenhuma ansiedade em seus olhos, mas a elevação das comissuras labiais acentuou minha curiosidade. Ele, talvez, presumisse o que ocorreria e fez o resumo da situação:
“Eu vi ela e o outro chegando juntos no bosque. Não
aprendem nunca. Vai ser sempre assim, até que um mate o outro...”
“Ou até que esse aí mate a mulher.” Interrompi de bobice,
como querendo oferecer uma contribuição possível para o desfecho.
Ele me ignorou, simulando não ouvir.
“O marido gosta dela, mas ela cansa de dizer que ele é
frouxo e não aguenta a caloria dela.”
O homem desapareceu entre as árvores e o velho forçou
meu ombro para baixo, tanto para me proteger como para impor
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novo silêncio. Quase no mesmo instante, vimos sair de uma brecha
do mato, como uma raposa acuada pela cainçalha, um rapaz ainda
mais apressado. Tronco nu, camisa esvoaçando na mão, olhos de
pavor numa cara afogueada, passou próximo de onde estávamos,
sem nos ver, chapinhando no córrego e turvando a água. Em seguida, vindos do bosque, gritos de mulher misturados com o som de
mãos contundindo carne. Ouvimos, também, uma sequência de palavras por cujo nível não me permito reproduzir, senão parcialmente:
“Vagabunda!”
“É você que não dá no couro!”
“Vadia!”
“Corno!”
“Ah, é? Então toma!”
As vozes e os ruídos alcançaram um nível elevado e mantiveram-se, por um tempo, neste volume. Depois, aos poucos, foram
baixando, rareando, sumindo, até cessarem de todo. Esperei atento,
apurando os ouvidos, pronto para realizar uma ação quixotesca. E
nada. Voltei-me para o velho e vi sua cara sorrindo toda, agora. Era
cada vez mais forte meu impulso de intervir e sugeri-lhe que o homem poderia estar esganando, degolando, estripando a infiel, mas
seu sorriso se abria mais, na medida em que aumentava minha aflição.
“Pode ser”, disse, “mas pode não ser”.
Depois de algum tempo, que pareceu longo, a situação tinha, para mim, assumido dimensão de tragédia. Senti um princípio
de náusea e a cabeça começou a pesar, quando fui, novamente,
compelido a dobrar o corpo e a manter-me calado. Vi, por entre as
folhas que nos serviam de camuflagem, saírem do bosque, juntos e
abraçados, a vítima e seu algoz, que se distanciavam do local, lentamente, em direção à colônia da fazenda vizinha, parando a espaços para trocarem algumas palavras e beijarem-se. Pasmado, sem
nada entender, voltei-me para o velho, que sorria ainda mais e que
respondeu ao espanto e à incredulidade que eu demonstrava:
“Pode ser, mas pode não ser.”

***
Decorreram mais de duas décadas desde aquele nosso contato e não acredito que o velho ainda exista. Como gostaria de ter-
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lhe pedido explicações...
Até hoje, nada, nem o tempo, nem a experiência que os
anos acrescentaram à que eu possuía na época em que os fatos ocorreram, nem a maneira mais realista de ver o mundo que a idade me
impõe agora, nada mesmo, desfaz esta suposição que me assola toda
vez que relembro o caso. Se o narrei tantas vezes de forma oral,
como costumava proceder em minhas apresentações, sem fazer
qualquer referência àquela desconfiança, agora que o coloco no
papel e estou distante de meu público, fico em situação mais confortável para confessar qual ela seja. Aquilo que eu temia viesse a se
transformar em tragédia, talvez não houvesse passado de um drama
ou, mais precisamente, da dramatização de um curto enredo, da qual
eu fui o único espectador: os três, em nossa frente, atores; o velho, a
meu lado, diretor. Se ainda não morri de vergonha ante a possibilidade de, tão ingenuamente, ter sido iludido, foi porque nunca pude
confirmar que a suspeita tivesse fundamento. Somente esta incerteza é que me dá algum alento para continuar convivendo, após tantos
anos, com esta presumida desonra. As muitas vezes em que tenho
repassado para plateias de variados tipos aquele episódio intrigante,
repito a mim mesmo as palavras do velho, as quais, naquele primeiro momento, teriam explicado tudo, ou teriam explicado absolutamente nada: “Pode ser, mas pode não ser.” Estaria certo mais uma
vez ele, que tão bem conhecia a natureza do ser humano, cujo coração acredita e cuja mente duvida? Se não, quando assistimos a um
bom e emocionante espetáculo, por que insondável engenho da alma sentimos as lágrimas ameaçando brotar de nossos olhos? Certamente é porque, de algum modo, cremos que tudo quanto vimos
pode ser, não apenas verossímil, mas de fato, verdadeiro. Porém se,
ao mesmo tempo, tentamos dissimular nossa emoção, é por nos envergonharmos de ceder, tão facilmente, ao apelo de uma apresentação artística que, embora bem urdida e belamente interpretada a
ponto de nos comover, mui provavelmente, não tenha qualquer liame com a realidade.
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BEN MIOH DE COPROPIOH
O bom e justo Mioh Ben Chabel caminhava, naquele início de manhã, enquanto se dissipavam as últimas sombras da madrugada e se prenunciava um dia quente e brilhante como a pequena
estrela que o estava a enviar, montado nos feixes de seus raios velocíssimos. Dava os primeiros passos no rumo do leste, para fazer,
segundo previa, sua derradeira peregrinação aos lugares considerados santos, porque berço das mais belas e cultivadas tradições de
seus ancestrais. Acompanhava-o, desta vez, o jovem Chabel Ben
Mioh, cujo prenome fora-lhe dado em homenagem ao avô, a quem o
pai prometera que o faria se Ledice, sua fiel esposa, viesse a conceber outro varão, após decorrido tanto tempo desde o nascimento do
atoleimado Chaim, quinze anos mais velho e trinta vezes menos
inteligente que seu irmão. Chabel Abu Mioh não chegou a ver seu
segundo neto, mas legou-lhe seu nome, sem o saber ao certo (já que
ninguém pode adivinhar se será menino ou menina o que há no ventre da futura mãe) e porque morreu pouco antes que o menino visse
a luz do dia.
Ben Mioh e seu pai teriam diante de si muito frio, durante
as noites, e dias de intenso calor; algum vento e até mesmo chuva,
mas pouca, talvez nenhuma. Contudo, se antes de se decidirem pela
marcha, encheram-se de dúvidas, depois a hesitação transformou-se
em místico entusiasmo e o medo, em confiança.
Em lágrimas, abraçaram, com um misto de júbilo e de tristeza, os remanescentes Ledice e Chaim, acomodaram, cada qual,
seu fardo às costas e encetaram a viagem, misteriosa e desafiadora
para Chabel, redundante e ameaçadora para Mioh, a quem uma forte
distensão das fibras musculares e a osteoporose vinham intensificando o grau de indeterminação da vontade sobre os movimentos.
As lágrimas do casal eram a expressão do velado temor nutrido por
ambos sobre as incertezas que cercavam a jornada. E por que, pois,
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pôr-se a caminho no último quartel de sua vida? Era o que lhe perguntara tantas vezes Ledice, antes de ele considerar-se definitivamente capaz de fazê-lo.
“Que sabem, porém, as mulheres? Guardadas as vantagens
que elas possuem sobre nós, no que concerne às coisas da maternidade e do coração, somadas ao cumprimento dos deveres para com
a administração da casa e com tudo quanto garanta o bem-estar do
marido e dos filhos”– pensou. “O último que se exigirá delas é que
exercitem a razão e procedam de conformidade com ela. Está escrito nos livros, quer sagrados, quer profanos. As mulheres, como
os loucos, podem até aplicar-se a alguns misteres com perseverança
e eficiência, mas nunca farão uso da inteligência para mudar o
mundo, melhorar o mundo, salvar o mundo. A cauda nunca agitará
o cão.”
E porque murmurasse tudo quanto pensava, assustou Chabel, que estacou: “O que disse, meu pai?” “Ora, não é nada. A vida
te ensinará tudo, mais tarde. Enquanto isso, não te fies nas mulheres
e nos loucos. E agora anda, filho.” O rapaz, que até então não pensara em nada relevante, ocupando-se a olhar o pouco que merecesse
ser visto ao longo do caminho, daí para diante deu para formular
pensamentos, mas em silêncio, para não provocar a curiosidade do
pai, nem ter que dar-lhe explicações. Pensou na mãe, que era mulher e a melhor que já conhecera. Lembrou-se do irmão, “um pouco
esquisito, mas eu gosto dele, apesar de tudo”.

***
Chaim já fizera com seu pai aquela romaria, assim como
seu pai fizera com seu avô, seu avô com seu bisavô, e assim para
trás, até o início dos tempos. E seu pai fazia com ele, assim como
ele próprio faria com seu filho e este com seu neto, até o final dos
tempos. Todavia, quando fora a vez de seu irmão, seu pai era bem
mais jovem, mais forte, e seus passos obedeciam a tudo quanto a
cabeça ordenasse.
“Eu tinha três anos, na época, mas lembro-me de que todos estavam alegres, exceto eu, que chorava e queria que me dessem um fardo como o de meu irmão e me levassem com eles. Meu
pai tentou convencer-me de que a mãe, como mulher, frágil e indefesa, precisava de um homem, ainda que pequeno, para cuidar dela
e protegê-la dos perigos a que as mulheres sozinhas estão sujeitas.
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Mas todas as vezes em que eu, envaidecido com a missão que me
cabia, parava de chorar, Chaim iniciava alguma provocação às escondidas de nossos pais, desencadeando nova série de ruidosos protestos. Enfim, ao som de meus gritos, beijando-nos a mim e à mamãe, meu pai ordenou a partida, catucando as costelas do primogênito, como faz o pastor com os borregos teimosos de seu rebanho
com a ponta de seu cajado de madeira ainda verde, que andara buscando durante a tarde anterior. Quando sumiram na curva, esquecios. Minha mãe, a quem me cabia proteger, levou-me em seu macio
e tépido colo até a caminha ao lado da sua, deu-me para chuchar um
pano em que envolvera um pedaço de ráhat11, cobriu-me, entoou
uma suave canção e, certamente, beijou-me na testa, quando então
eu já iniciara o sono reparador de meu infinito cansaço e de minha
profunda frustração.”
O tempo em que os dois permaneceram fora, pagando seu
tributo aos velhos cultos, não alterou a rotina da família reduzida.
Decorreu na maior paz, enquanto o pequeno Chabel exercia as funções de chefe daquela casa vazia e fácil de dirigir, já que a única
mulher que havia ali cumpria, dentro da mais absoluta disciplina e
do mais completo zelo servil, todos os deveres de esposa fiel do
companheiro ausente e, sobretudo, de mãe extremada do filhinho
temporão e, por ora, único.
Chabel não se lembrava bem sobre quanto tempo durara a
peregrinação do pai com seu irmão. Lembrava-se, apenas vagamente, de que o ambiente de tranquilidade que prevalecera desde a partida deles desapareceu com seu retorno. Não porque voltasse a ser
turbulento e alegre, como antes da partida deles, mas turbulento e
tenso. Os dois discutiam muito. O tratamento dispensado por Mioh
a Chaim era péssimo e sempre que a mãe tentava intervir em favor
do rapaz toda a ira do marido voltava-se contra ela. As noites, seus
pais passavam conversando a respeito do filho mais velho. Enquanto o tom da voz de Mioh era sempre elevado e agressivo, o de Ledice era calmo e conciliador. As referências de Mioh a Chaim vinham
sempre precedidas de qualificações depreciativas: imbecil, maluco,
majnún, hmár12. O pai, de quem nem a mulher nem os filhos conheceram qualquer parente próximo ou distante além de Chabel Abu
11
12

Ráhat: doce de goma.
Majnún, hmár: louco, burro.
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Mioh, cuja memória era considerada por todos intocável, era de
opinião que o primogênito herdara de um tio materno e solteirão,
Najid, aquele sangue ruim, defeituoso, que o fazia desobediente,
imprevisível e nada confiável. Chabel conviveu com este novo cenário familiar, sem compreendê-lo, durante o tempo que restava de
sua infância e por toda a sua adolescência. Por fim, quando completou dezoito anos, foi convocado pelo pai para realizar, em companhia dele, sua própria peregrinação.

***
Na manhã do quarto dia da marcha, quando não haviam
coberto a terça parte do percurso de ida, Chabel percebeu que algo
não estava bem com seu pai. Fez-lhe perguntas, a que o velho respondeu com evasivas e de má vontade, ao mesmo tempo em que
tentava inutilmente se pôr em pé. Como houvesse muito chão pela
frente, o rapaz serviu, a si e ao velho, um pedaço do pão que Ledice
assara na véspera da partida, enriquecido com fatias de xanclich13
que, dizia-se, era na verdade um poderoso fortificante. Fosse por
isto ou não, de fato Mioh saltou logo e, firme, apontou com o braço
a direção a ser tomada. Chabel, que decidira, pouco antes, falar com
o pai sobre a necessidade de voltarem dali mesmo para casa, adiou a
conversa, embora sabendo que, cada milha que avançassem, aumentava significativamente o risco de o velho ficar pelo caminho.
Ao final do quinto dia, quando as pedras de maior porte
projetavam ilhas de sombra acolhedora, acomodaram-se nelas. Sabia que a exaustão tomara conta de todos os tecidos do corpo frágil
e seco do pai, o que era, desta vez até para o próprio Mioh, indiscutível. Chabel pensou em reiniciar a conversa que não tivera lugar no
dia anterior. Estava determinado a impor sua autoridade à do pai,
quaisquer que fossem os argumentos deste, ainda que a mudança de
comando pudesse parecer subversão da ordem. Todavia, nenhum
esforço que pudesse parecer afrontador foi preciso de se aplicar. O
velho conhecia, mais que o filho, a precariedade de sua saúde, de
modo que tornou as coisas tão fáceis, que Chabel entendeu desnecessário maior empenho no convencimento.
Porém, antes de capitular, pediu a atenção do filho e teceu
algumas considerações sobre o que aquela renúncia representava
para o equilíbrio familiar, sobre como ele via o futuro sem sua pre13

Xanclich: queijo de ricota, curado pela ação de fungos.
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sença como chefe do grupo, sobre como cada um dos demais membros da casa de Mioh Ben Chabel deveria aceitar a reestruturação do
núcleo que, até então, ele conduzira. Fez referência a Ledice, que,
enquanto vivesse, deveria ser ouvida antes de qualquer tomada de
decisão. Com alguma dificuldade que a emoção provocava sempre
que se referia a Chaim, disse que lamentava a condição de seu primogênito, de seu caráter instável e, por consequência, de seu comportamento incerto, o qual ficara demonstrado quinze anos antes,
quando ambos saíram em peregrinação, tal como estavam tentando
fazer agora, ele e seu filho caçula e tardio. Com pesar e vergonha,
como quem pratica uma inconfidência, como quem revela um segredo que jurara guardar ou como quem confessa um crime há muito perpetrado e já prescrito, falou sobre as estripulias de Chaim durante aquela frustrada marcha para o oriente, sobre os vexames pelos quais ele o fizera passar, diante da comunidade toda reunida nos
lugares sagrados, sobre o desrespeito demonstrado para com os líderes, para com os locais e com os cultos reverenciados pela multidão.
Por isso, deixara Ledice autorizada a não reconhecer o filho mais
velho como al rá'ç14, em seu lugar, mesmo sabendo quão alto seria
o preço a pagar, já que, apesar de teimoso como uma mula, Chaim
não era ignorante a ponto de desconhecer as normas que regem as
sucessões nas hierarquias familiares, nem de aceitar que elas fossem
desrespeitadas. Aconselhou Chabel a não se opor ao irmão, permitindo que a mãe fosse a interlocutora nas mais que prováveis discussões que ocorreriam, mantendo-se apenas como filho obediente,
mas atento na proteção dela e de si próprio, se a situação se degradasse e fugisse do controle materno.
O pai fez uma pausa para descansar, enquanto elevava os
olhos para o céu que, na medida em que escurecia, se enchia de
constelações, de nebulosas e de estrelas cadentes, envolvendo de
beleza e de apreensão aquele pedacinho de deserto em que cabiam
tantas emoções, tantas dúvidas e que os separava de um futuro apenas provável, tanto para si quanto para Chabel. Este, em silêncio e,
enquanto também olhava o firmamento, lembrou-se de seu pequeno
professor de Geografia, que arrastava seu francês no meio da classe
turbulenta, suplicando, com voz aguda e saltitando histericamente:

14

Al rá’ç: o cabeça.
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“Atencion, s'il vous plaît, atencion!15“ Agora, sem ajuda do bom e
querido mestre, rastreava a imensa redoma negra que os cobria, em
busca dos vestígios ígneos de invasores cósmicos que, após percorrerem por milhões de anos o espaço sideral, desabavam, errantes,
neste orbe lindo, cheio de cores e de matizes, de aromas e de brisa,
de enorme variedade de manifestações vitais, mesmo ali, na vastidão de areia e de rochas que os cercava. Voltava os olhos para o pai
a seu lado e percebia que ele se esforçava para recompor o fôlego,
assim como para retomar o assunto que desejava prosseguir tratando
depois da interrupção que, contudo, se alongava. Mas ambos respeitavam o silêncio um do outro e do mundo que, por sua vez, respeitava o deles. Era uma fresta do tempo e uma porção do espaço, ambos preenchidos de uma doce paz. “Se a vida do planeta não pudesse ter prosseguimento, inx'alá16 fosse assim que se finasse”, pensou
o jovem, por si, pelo pai e pelo mundo. Como Mioh não decidisse
reatar o sermão e ressonasse, envolveu-o com o cobertor e deitou-se
a seu lado, atento a todas as reações de seu corpo, até que ele próprio, por sua vez, adormecesse.

***
Tudo se passou de forma rápida e sufocante demais para
um jovem de dezoito anos, que talvez nem sequer viesse a completar o ritual de sua iniciação, conforme estabelecem as leis e os costumes. Quando os primeiros raios de sol começaram a aquecer as
partes de seu corpo voltadas para o nascente, despertou e rapidamente tocou de leve o braço do pai, chamando-o. Diante da ausência de resposta, lhe apalpou o peito e sentiu um débil movimento
respiratório e um vestígio de palpitação cardíaca. Pôs-se a correr em
volta do local na busca de quem o pudesse ajudar. Depois de algum
tempo, divisou um homem que tangia dois cabritos malcomportados, presos à mesma corda, para vendê-los na feira de uma aldeia
próxima. Após verificar a situação do velho e ouvir as súplicas do
rapaz, pediu que este tomasse conta dos animais enquanto ia ao povoado em busca de ajuda e precipitou-se, por entre as pedras, como
jamais poderia fazer conduzindo os dois bichos que não se entendiam entre si, tanto que iniciaram um duelo de cabeçadas que produziam um som oco e seco e fizeram Chabel sorrir em meio à aflição.
15
16

Atencion, s’il vous plaît, atencion: Atenção, por favor, atenção!
Inx'alá: Queira Deus.
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Tomou a mão do pai e acariciou-a como para penitenciarse da alegria inoportuna que lhe perpassara o rosto. Pensou nos carneiros e nos cabritos de sua infância; não rebanhos, mas um, no
máximo dois de cada vez; nas montarias e quedas; nas “touradas” e
nas marradas de que resultavam pequenos hematomas, expostos
depois como troféus entre os amigos e primos; pensou na parte mais
triste deste convívio, que era a separação, quando alguma festa da
família se avizinhava; em que, se aquilo para ele parecia um brinquedo, na verdade era o alimento que estava sendo cevado para uma
ocasião especial; nos berros e balidos, nas lágrimas das crianças e
dos carneiros que, dizia-se, choram diante da morte iminente; no
sangue espesso, rubro e quente que vertia da garganta cortada, tingindo o velo branco; na esfola cuidadosa para nem marcar as carnes
nem o couro; na disputa dos homens pelos testículos do animal imolado, um dos quais era sempre requerido, utilizando chantagem,
pelo tio Najid.
Preocupado com a demora do homem, Chabel depôs a
mão do pai sobre a areia e levantou-se. Concentrou a visão no rumo
que aquele tomara ao afastar-se em busca de auxílio. Nada viu nem
ouviu. Colocou-se entre o sol e o pai, a fim de projetar sua sombra
sobre ele e evitar que desidratasse. Olhou para a extensão de areia e
pedras diante de si. De espaço em espaço, rochas escuras, como se
fossem feitas de magma que pingasse do céu, solidificando-se na
queda e que, junto ao solo, sob o sol forte, faziam o contraponto do
branco intenso refletido pelo mar de sílica. Lembrou-se novamente
de monsieur Guillaume, o geógrafo francês, a quem perguntara certa vez: “Se a Terra recebe tantos meteoritos todos os dias, desde que
o sistema solar foi formado, e sua massa aumenta a cada período,
por que ela não sofre um acréscimo de força centrífuga, escapa de
sua órbita e perde-se no espaço?” Nem ouviu exatamente a resposta
paciente e respeitosa que o mestre lhe dera, tamanhas haviam sido a
gargalhada e a gritaria dos colegas, que certamente nem entenderam
a questão. Talvez, pensava agora, tivesse sido algo como: “Se a
massa aumenta, também aumenta a força gravitacional em relação
ao sol, o que neutraliza a outra força, na mesma proporção”.
Imerso nestes pensamentos não pertinentes, mas que contribuíam para aliviar sua angústia, ouviu os gritos alegres do homem
dos cabritos, que vinha seguido de várias pessoas, algumas paramentadas como as ligadas à área da saúde, que logo envolveram seu
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pai de atenção e cuidados. Voltou-se para o homem que o ajudara,
abraçou-o em lágrimas, repetindo sem parar: “Mamnún! Âna bíxcor
q'tír!17“ O outro, também comovido, não conseguiu dizer nenhuma
palavra e, em respeito ao doente, afastou-se do local às arrecuas, até
alcançar a parelha caprina. Saudou Chabel agitando um braço acima
da cabeça, voltou-se e seguiu seu caminho, experimentando a sensação estranha de estar, a um só tempo, triste e feliz.

***
Algumas horas antes da prevista para a chegada de Mioh e
Chabel à casa, esta encheu-se de parentes, amigos da família e curiosos. Entre casos contados e algumas anedotas, umas muito apimentadas, outras sem graça, eventualmente se especulava sobre o
estado de saúde em que se encontrava o esposo de Ledice, a qual,
por sua vez, se dividia entre a ansiedade de rever seus queridos ausentes e a necessidade de prover-se de meios para alimentar aquela
multidão que assomava por todos os lados. Chaim, com quem ela
poderia contar naquela situação, esperava, como os demais, que lhe
servissem café e salgados, conversando com o tio Najid, que ali
estava pela mesma razão e ao sobrinho segredava o óbvio: “Âna
juhán18“.
Houve um início de tumulto quando uma vizinha veio informar a Ledice que pai e filho estavam a quatro milhas mais ou
menos e que chegariam em meia hora, além de que ficasse tranquila
para recebê-los, já que as mulheres, parentes ou não, estavam providenciando alguma comida e bebida para as visitas. Quando foi possível avistar a condução aguardada, houve um fluxo de pessoas em
direção a ela, dificultando o deslocamento do doente, seu filho e
enfermeiros para o interior da casa.
Antes que estes ali chegassem, outro fluxo, agora em sentido contrário e liderado por Chaim e Najid, levou o pessoal que
enxameava o carro, novamente para a casa. Foi que acabara de ser
trazido pelas boas senhoras o lanche que, soube-se, seria servido tão
logo Mioh fosse acomodado em sua cama, se esgotasse o tempo
necessário para se cumprimentarem, para louvar-se o retorno de
ambos a salvo, assim como para se lamentar todo aquele sofrimento. Após os ritos essenciais da acolhida, atendendo recomendação
17
18

Mamnún. Âna bíxcor q’tir: Obrigado. Sou muito grato.
Âna juhán: Estou com fome.
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do enfermeiro chefe, e para não agravar a situação do doente, pediuse que os visitantes desocupassem a casa, porquanto o lanche seria
servido no amplo quintal que a circundava. Em comissão, alguns
poucos parentes e amigos, que já haviam abraçado e beijado Mioh e
Chabel, conduziram este último até onde se encontravam os enfermeiros que, então, já haviam transferido ao pessoal do serviço de
saúde local a responsabilidade de continuar o atendimento. A comissão oferecera-se para pagar-lhes, em nome da família, pelos serviços. Eles recusaram-se a receber. Alegaram sua condição de funcionários de um órgão público e que eram pagos para fazer o que
fizeram. Já se despediam quando Ledice, com os olhos baixos, lábios trêmulos e emudecidos pela emoção, entregou-lhes um bem
provido farnel. Ela fez um gesto que significava gratidão, voltoulhes as costas para ir ter com o marido, mas eles ouviram-na balbuciar, com dificuldade: “Alá máhcum, xabáb cúrama!19“ Os membros da comissão apresentaram seus respeitos a Ledice e pediram
permissão para retirar-se e, antes de o lanche ser servido, também
deixaram a casa. Estas duas importantes defecções foram como a
senha para que se iniciasse a distribuição dos salgadinhos e dos refrescos, transformando o evento motivado pela solidariedade de
alguns poucos, em festa com direito a comida, bebida, além de música e dança para a maioria.

***
Mioh Ben Chabel recuperou-se parcialmente, mas teve de
aceitar a condição de heptagenário e doente. Curtido, desde menino,
no amanho de um solo estéril, em que cada semente germinada era
festejada como um milagre; torturado, na mocidade, pelo frio, pelo
calor, pela fome, pelo medo, pelas bombas e pelos estilhaços, pelos
hospitais de campanha e pelos campos de concentração, numa guerra imbecil, como todas, e desproporcionada, como poucas. Era um
homem que nunca mais poderia caminhar sem ajuda e de quem Ledice, companheira há quase trinta e cinco anos e bem mais jovem
que ele, fez-se arrimo. Passava seus dias deitado na rede, ouvindo as
báladis20 que saíam, com esforço, de um pequeno rádio de pilhas,
mas, sobretudo, conversando com os velhos amigos e ouvindo-os
ler estórias, ou contar as novidades de sua aldeia, de seu país e do
19
20

Alá máhcum, xabáb cúrama: Deus esteja convosco, moços generosos.
Báladi: música de raiz.

38

mundo. Entristecia-o saber do sofrimento de seu povo. Suportava
com estoicismo suas próprias limitações, suas dores físicas e até a
proximidade da morte. Todavia, custava-lhe entender o porquê de
seu povo estar perdendo a identidade nacional, além de a população
ter de assistir ao sacrifício de sua porção mais tenra e valiosa.
Um dia, quando Chabel veio pedir-lhe permissão para alistar-se no exército regular, estremeceu e pediu tempo para pensar.
Procurou falar com Chaim sobre o assunto, mas este entendeu de
que se tratava e, no final de uma tarde, ao sair para uma sáh'ra21,
beijou a mãe de um modo não habitual e não mais foi visto. Meses
mais tarde, alguém informou Ledice que seu filho mais velho vivia
num país vizinho, onde casara com uma senhora viúva e abastada.
Chabel cansou de esperar o consentimento do pai, alistou-se e foi à
luta. Mioh e a esposa poucas notícias tiveram dele. Quando retornou, o velho já não estava mais ali; a mãe perdera aquele seu viço
exuberante, que cedeu lugar a uma velhice precoce e triste. Passado
algum tempo, Ledice resolveu casar Chabel com a meiga Fátima,
filha de uma prima sua. De início, Chabel Ben Mioh franziu o cenho, mas, por fim, entendeu também que aquele seria um bom arranjo. Assim, daria continuidade à linhagem de Chabel Abu Mioh.
Mais tarde, já casado e pai do pequenino Rafih Ben Chabel, fez,
solitariamente e com sucesso, sua peregrinação aos lugares santos,
tudo terminando da forma como Mioh Ben Chabel sonhara que deveria terminar.

21

Sáh’ra: serão.
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O REENCONTRO
O desembarque ocorreu, como previsto, às dez horas e
quatorze minutos daquela fria manhã de agosto. Embora não chovesse, o ar estava úmido e uma névoa fina estendia-se transparente
por cerca de trezentos metros e, a partir daí, adensava-se gradativamente dificultando a visibilidade e formando um paredão branco,
permeado apenas por alguns focos de luz mais intensa. O aeroporto
operava, certamente, por instrumentos e o pouso que estivéramos
aguardando, talvez por isto, fora pontual.
Ainda que o tráfego aéreo, naquela sexta-feira, estivesse
relativamente tranquilo, nossos amigos demoraram aproximadamente quinze minutos para despontar no início do amplo corredor
que os traria até nós e, alguns segundos depois, já seguros de que
fossem eles, acenamos e os dois retribuíram com manifesta alegria.
Há muito não nos víamos e todos estávamos igualmente felizes por
nos reencontrar. Minha mulher, Sílvia, adiantou-se para abraçar
Fernanda, enquanto eu, como é de regra nestes locais, aguardei disciplinadamente, mas também ansioso, que Aníbal viesse até mim.
Ofereci-me para aliviar o peso de suas bagagens, avançando para o
volume que a esposa de meu amigo trazia fortemente preso às mãos.
Ela dispensou-me com um meio sorriso e meio agradecimento,
através dos quais pareceu dizer que eu era gentil, mas não necessário, no momento.
Conversando sem parar, dirigimo-nos ao portão, onde os
deixei para buscar o carro no estacionamento. Ao descer para ajudálos na acomodação do grande número de malas, de valises, de uma
descomunal frasqueira, além de sacolas, novamente esbarrei na resistência dela: mantinha-se atada com firmeza à alça de uma estranha caixa abobadada, deixando clara a intenção de não se separar
dela, ao mesmo tempo em que, voltando-se para o veículo, expressou uma insólita admiração por ele, chamando a atenção de Aníbal
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e exigindo que ele concordasse com o fato de que era um luxo. A
verdade é que se tratava de um velho carro europeu, com mais de
oito anos de uso, além de outros dois de absoluto desuso decorridos
estes desde a morte de seu primeiro proprietário até o final do inventário, quando o comprei da viúva. Foram necessários seis meses
mais para colocá-lo a funcionar, afora os aborrecimentos com a
busca desesperada, dispendiosa e estafante para conseguir peças de
reposição. Era, para mim, uma relíquia, primeiro, porque não se
encontrava outro igual circulando por aí, depois, porque era exótico
e, por fim, porque me custara os olhos da cara. Mas, decididamente,
não era o que ela dissera que fosse. Em nossas viagens usávamos
meu carro nacional, por ser maior e mais potente que o de Sílvia,
além de ser equipado com uma boa quantidade de itens que proporcionam mais conforto e segurança. No dia-a-dia, cada qual utilizava
o seu, enquanto o presuntivo luxo ficava na garagem, à espera de
uma corrida especial, de curta duração e pouco risco, mas que exigisse algum charme, porque charmoso, sim, ele era.
Seguimos em meio a um tráfego intenso, embora suportável, e aproveitei para escudar-me na responsabilidade de aplicar
atenção exclusiva ao ato de dirigir, calando-me e procurando abstrair-me da conversa, na qual intervinha, eventualmente e por meio de
monossílabos essenciais de múltiplos significados, apenas para,
simulando interesse, marcar presença e mostrar cortesia. Aos poucos percebi, aliviado, que estava sendo liberado para guiar meu possante e pensar no que quisesse, enquanto, em meio a um resto de
neblina que lentamente ganhava altura, conduzia-nos a todos, com o
mínimo de sobressaltos, para casa.

***
Aníbal, que fora meu colega durante os dois últimos anos
do ginásio e os três do clássico, hoje era um dos nomes mais expressivos do Tribunal de Justiça. Depois de formado, advogou alguns poucos anos, mas acabou buscando novo rumo, ao concluir
que, por sua índole, não suportaria ombrear por mais tempo com
seus pares. Confessara-me, na época, que o comportamento da maioria deles, a seu ver, não contribuía em nada para dignificar a profissão. Ilustrou sua convicção com o pensamento de alguém, cujo
nome esqueci, segundo o qual 99 por cento dos advogados dão ao
resto uma má reputação. Ele, claro, e com razão, considerava-se
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parte da minoria esmagada de um por cento. Decidiu, pois, mudar
de lado. Ingressou no Ministério Público, pelo mesmo concurso em
que disputaram vários contemporâneos nossos que, também, vieram
a se tornar celebridades nos tribunais do país, como promotores,
desembargadores ou procuradores gerais e secretários de Estado; ou
nas escolas, como professores universitários, além de nos gabinetes,
como autores de títulos que se tornaram de uso obrigatório entre
profissionais e estudantes do Direito. Há dois anos, casou-se com
Fernanda, uma antiga namorada, que, depois de muitos anos, voltou
a encontrar no Tribunal, onde ela fora tratar de seu divórcio que se
achava em vias de homologação, já que fora consensual e não havia
filhos nem bens consideráveis para disputar, pelo menos de valor
maior que o da liberdade que cada qual buscava.
Levemente arranhada pelas circunstâncias que envolvem
rompimentos como este, mas salva pelas muitas mais condições
atenuantes, Fernanda mantinha o mesmo belo sorriso esculpido,
porém, num rosto mais maduro daquele quando a conhecera, além
de um corpo mais arredondado, colorido e sensual, sem falar dos
gestos mais contidos. Eu diria mais amaciada, mais suave ao toque.
Penso que só por isto, Aníbal teria logrado um tento, casando-se
com esta mulher que ficava tão bem nas fotografias. Conquanto
evoluísse na forma, sob seus cabelos continuava a ser a mesma guria de antes: adiantava-se na palavra e, quando procurava a ideia
que a devesse gerar, era tarde para voltar atrás; desavisada, desinformada, algo vulgar e sempre chegando com atraso ao ponto da
conversa, fazia intervenções que exigiam um penoso repasse no
assunto, quando todos já o consideravam esgotado. Costumava fazer perguntas cujas respostas haviam acabado de ser dadas ou eram
óbvias demais, ou já estavam inseridas na própria indagação e que,
por qualquer das três razões, nem deveria ser formulada. Daí porque
as reuniões em que Aníbal e a esposa estavam presentes tornavamse cansativas e, exaurindo o ânimo de todos, caiam num vácuo, sem
qualquer apoio em que alguém pudesse fixar o pé e restabelecer a
conversa nos mesmos nível e ritmo anteriores. Era quando se apresentavam aqueles bons motivos para cada casal visitante voltar a
sua casa: o adiantado da hora, o longo trajeto a percorrer, a babá
ranzinza, o dia pesado no escritório, um compromisso importante na
manhã seguinte. E era o fim da noitada da qual se esperava tanto.
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***
Revendo o texto, considero sobre se estaria sendo demasiado severo ou mesmo injusto com Fernanda. E, se estivesse, como
explicar que houvéssemos convidado o casal para nos visitar naquele final de semana estendido? Talvez fosse porque não devêssemos
excluir o bom Aníbal de nosso convívio e, não o excluindo, deveríamos, malgrado nosso, aceitá-la por acréscimo. Eles, sem dúvida,
conviviam bem, embora eu jamais deixasse de acreditar que ele se
mantivesse cego a todos os seus defeitos, somente por estar subjugado pela sua beleza e exuberante corpo, já que não via qualquer
outra razão, uma apenas, que explicasse a devoção de Aníbal. Este,
ainda que não correspondesse aos padrões de beleza clássica definidos pelos gregos, era, contudo, bem apessoado, vestia-se com esmero, portava-se com elegância, falava com correção e graça; era discreto e ocupava estritamente o espaço necessário para respirar, sorrir e encantar pessoas. Mas, sobretudo, era dono de um caráter extraordinário e capaz de uma generosidade sem limite. E era por estas suas qualidades que ela o amava, além de pelo conforto material
que lhe assegurava. Da mesma forma que no magnetismo físico, no
magnetismo animal os opostos parecem atrair-se. E até mesmo as
uniões inexplicáveis podem ser duradouras, na medida em que cada
qual partilha do que ao outro excede. Os muito iguais não têm como
repartir o que já possuem em quantidades bastantes.
Passei a conjeturar em torno das surpresas que nos aguardavam. Desde o primeiro instante, por exemplo, suspeitei daquele
recipiente que ela mantinha tão colado ao corpo e tão policiado por
todos os seus sentidos. Pensei, no tempo de um corisco – e em seguida abandonei a ideia – que fosse um cãozinho. Sílvia e eu não
odiávamos, mas tampouco mantínhamos qualquer espécie de animal
doméstico. Esta era uma de nossas muitas unanimidades. Os amigos, quaisquer que fossem suas opiniões sobre o assunto, respeitavam as nossas, quando os recebíamos, evitando trazer seus bichinhos e mantendo-nos, quando os visitávamos, longe de patinhas,
linguinhas, focinhos e aconchegos íntimos demais para nossos gostos. É claro que nunca deixaríamos de frequentar suas casas e recebê-los na nossa, regularmente, se não fosse assim, mas éramos muitíssimo gratos a eles pela gentileza deferida.
Não. Fernanda não traria um cãozinho, nem um gatinho.
Conhecia nossos hábitos. E, ademais, faltavam manifestações vitais
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de que se tratasse de algo assim. Nem miados, nem latidos, nada.
Respirei mais aliviado, embora não totalmente, tratando-se de quem
se tratava. Foi quando ela dirigiu-se a mim, por sobre o banco, perguntando se ainda demoraríamos a chegar. Respondi-lhe que, se o
tráfego se mantivesse como vinha estando, em vinte minutos chegaríamos; e ouvi um acanhado “Ah, sim? Obrigada”. Procurei fazer,
do tempo que restava de meu efêmero período de solipsismo, um
exercício prévio de relaxamento, para o que desse ou viesse. Por
alguns momentos, pois, naveguei sozinho por um passado pobre de
glórias, deslizei próximo ao presente cheio de ameaças, guardando a
maior e mais segura distância dele e, em nenhum momento, ousei
perscrutar o futuro absolutamente incerto e, por isso, aterrador.
Num átimo, cheguei ao fim daquela vertigem no interior da quarta
dimensão. Ou porque errara na previsão da chegada, ou porque viajasse numa velocidade absolutamente incompatível com o local e a
hora, ou, ainda, porque aprofundei além da medida aquele meu transe defensivo, estávamos já diante de casa.
Fiz o possante ultrapassar o portão eletrônico e descemos
todos nas proximidades da garagem, para a qual me dirigi e de onde
retornei com um carrinho de supermercado, que adquirimos, por
sugestão de Sílvia, para facilitar o transporte de compras. Quase
todo o pavimento externo era horizontal, mas, onde o terreno apresentasse desnível, os degraus foram substituídos por longas e, por
isto, suaves rampas. Desse modo, recolher os muitos pacotes se tornava um leve, agradável e até divertido exercício. Assim, por esse
meio, eu e Aníbal recolhemos a bagagem de menor porte, deixandoa na sala, ao pé da escada, e voltamos para completar o serviço,
disputando o carrinho como se fôssemos dois adolescentes, enquanto as mulheres tratavam de fazer subir a que já estava no interior,
sem necessidade de nós.
Como ambos estávamos desfrutando daquele bom momento e entremeávamos o trabalho com uma alegre conversa, enquanto, a espaços, interrompíamos tudo para que meu amigo explorasse uma área do jardim – um caramanchel rudimentar e rural demais para o padrão arquitetônico moderno e urbano do conjunto, ou
a piscina coberta por uma lona protetora, enquanto aguardava a próxima estação, mais propícia – e manifestasse seu encantamento diante da liberdade com que, pensava eu, nossos hóspedes não poderiam sonhar, morando naquele aglomerado de células que constituí-
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am os 126 m² de área útil em que se resumia seu apartamento.
No exato instante em que essa ideia degradava um pouco o
entusiasmo juvenil que sua companhia, desde o início, me proporcionara, ouvimos Sílvia a chamar-nos aos gritos e gesticulando muito.
Aceleramos o carrinho e, com ele, as três malas empilhadas aleatoriamente, pondo em risco aquela estranha coisa instável, cujo centro
de gravidade estava muito distante do chão, mas que tentávamos
manter em pé, escorando-a cada qual por um lado. Sílvia já se antecipara e nos esperava no outro patamar, saltitando de nervosa e abanando as mãos para expressar sua impaciência diante de minha aparente tranquilidade. Como não visse a mulher, e a minha não conseguisse mais falar, Aníbal, lívido e esperando o pior, como um louco,
entrou na suíte que lhes fora destinada.

***
Dois dias depois de sua chegada e dois antes do previsto
para seu retorno, Aníbal e Fernanda estavam nos deixando. Para
levá-los ao aeroporto, já que a situação que estávamos vivendo pedia mais segurança que charme, escolhi o carro que eu habitualmente usava para trabalhar ou viajar. Este já se encontrava carregado
com a bagagem de nossos amigos, exceto uma parte dela, que ficava
cumprindo uma função mais que inusitada. Era domingo e eu poderia levá-los sem precisar ausentar-me do escritório, como tivera de
fazer na sexta. Eu e Aníbal conversávamos apenas o essencial, lamentando as dificuldades experimentadas naquele curto período,
enquanto nossas esposas mantinham-se afastadas e próximas da
mais antiga e frondosa árvore das que cultivávamos, localizada ao
fundo do terreno e que cobria uma enorme área de sombra, de frescor, de tranquilidade e de silêncio eclesial, quebrado apenas por
corais que se reuniam em seus galhos mais protegidos, para as duas
celebrações canônicas: a de cada crepúsculo e, após o repouso, a do
alegre alvorecer, todos os dias. Elas voltaram de lá, percorrendo as
rampas que as separavam de nós, sem pressa, como se o horário do
voo pudesse ser prorrogado, em atenção ao recolhimento que a infeliz Fernanda devesse guardar e pelo tempo que entendesse necessário para seu conforto.
Chegamos em cima da hora. Depois do moroso check-in,
mal restaram alguns minutos para o café expresso com creme chantilly, para os rápidos beijos e abraços frouxos, para algumas pala-
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vras de agradecimento e pedidos de desculpas, além de para as lágrimas, de pesar por parte de Fernanda e de cansaço por parte de
Sílvia. Ficamos a acenar discretamente até chegarem ao final do
túnel de embarque. Subimos ao segundo piso e acenamos sem entusiasmo através do vidro, enquanto se encaminhavam para o ônibus,
quando desceram do ônibus, quando chegaram ao pé da escada,
depois, na porta da aeronave, em seguida quando esta começou a
mover-se para a cabeceira da pista, quando ganhava velocidade,
quando alçou voo e, por fim, quando sumiu entre as nuvens. E, em
nenhum momento, nosso gesto, ainda que inexpressivo, foi retribuído, ainda que inexpressivamente. Também jamais voltamos a vê-los
ou a falar-lhes. Mesmo sem disposição, Silvia preferiu acompanharme até o local do estacionamento em que se encontrava o carro, a
ficar me esperando. Antes de chegarmos à guarita de pagamento,
minha mulher já abatera o encosto de seu banco, acomodara-se da
melhor forma e iniciara um sono libertador. Eu gostaria de fazer o
mesmo, pois também necessitava muito disto. Resolvi aplicar meus
sentidos, mãos e pés no desempenho de uma direção responsável,
mas, como não tinha com quem conversar, iniciei uma revisão das
últimas quarenta horas de nossas vidas.

***
Quando chegamos ao patamar em que ficavam as suítes,
Sílvia deteve-me para que somente Aníbal fosse até o banheiro deles. Enquanto esperávamos, ela adiantou-me algumas coisas. Fernanda realmente havia trazido seu cãozinho. Ao abrir aquele recipiente abobadado que intuitivamente me intrigara desde logo, encontrou-o desfalecido, respirando rapidamente, movendo sem parar seu
pequeno abdome para cima e para baixo, como fazem os bebês.
Como estivesse cercado de fezes e urina e não respondesse a estímulos, Sílvia perguntou se ela lhe havia dado algum sedativo. Ela
respondeu que havia ministrado uma solução contendo parte de um
comprimido que ela própria costumava tomar, antes de viagens longas, para relaxar e prevenir náuseas. Diante da falta de reações, até
mesmo reflexas, do pequeno animal, Aníbal veio até nós e perguntou se conhecíamos alguma clínica veterinária. Não era coisa com
que estivéssemos familiarizados, mas Sílvia lembrou-me de que,
nas proximidades da academia que ela frequentava, havia uma. Não
era longe. Enquanto Aníbal lavava as mãos, Sílvia providenciava
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uma caixa de sapatos e Fernanda acondicionava nela o bichinho, eu
descia para manobrar o carro e acionar o controle do portão, tudo
para ganhar tempo.
Saímos em disparada, os dois e mais o doentinho, deixando às mulheres o encargo de colocar ordem no banheiro dos hóspedes, além de nos muitos volumes grandes e pequenos que entulhavam a sala, a escada e o hall do piso superior. Chegando à clínica,
fomos imediatamente atendidos e encaminhados para a emergência.
Ao cabo de alguns minutos, a médica veterinária entrou e, após nos
cumprimentar sumariamente, passou a examinar o paciente, ao
mesmo tempo em que fazia perguntas a que Aníbal respondeu como
podia. Ou porque não soubesse ou porque não quisesse denunciar a
esposa, omitiu o detalhe do sedativo. Por acreditar mais na primeira
hipótese e pensando de boa fé em contribuir para um melhor diagnóstico e um mais eficiente tratamento, fiz referência ao fato. Com
um pequeno movimento da cabeça, percebi os olhares de ambos
cravados em mim. O dela era de surpresa e calma; o dele convenceu-me de que eu fizera a opção errada, pois expressava indignação
e revolta, não contra Fernanda, mas contra mim. Naquele instante,
senti que houve a ruptura. A doutora disse, didaticamente, que o
peso de uma pessoa pode ser até cem ou mais vezes o de um cãozinho como aquele. Que um comprimido era bastante para fazer um
homem de porte médio dormir uma noite inteira, além de ficar incapacitado para exercer atividades de risco por cerca de seis horas
após acordar. E que a décima parte da mesma porção seria uma hiperdose, tratando-se de um animal de tão pequena massa corporal.
Enquanto a enfermeira providenciava o material para reidratá-lo e
alimentá-lo por via parenteral, de modo a dar-se um tempo para a
administração de uma terapêutica mais precisa, a doutora sentenciou
que a morte era iminente e, de fato, no final do sábado, o bichinho
expirou.
Pelo celular, Aníbal foi informado pela proprietária da clínica, junto a quem buscou saber, de modo absolutamente inoportuno, sobre se haviam sido usadas técnicas de reanimação e de ressuscitamento. A resposta fora a de que o cão estava com uma resistência inferior à que lhe permitiria suportar qualquer dessas práticas.
Foi tudo o que me contou, pedindo-me, em seguida, num meio-tom
aliciador, que preservasse a esposa da má notícia. Tentei dizer algo
confortador a meu amigo, mas ele não facilitou meu propósito.
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À guisa de irmos visitar o cão, saímos ambos logo pela
manhã no domingo. Entramos e, enquanto ele conversava com a
médica veterinária, afastei-me do local, deixando-o à espera do que
restara do pequeno animal e encaminhei-me até a portaria, para adiantar a solução de questões administrativas e financeiras com o estabelecimento.
Em toda a volta para casa, persistiu o silêncio e, ao chegarmos, caminhamos pela rampa que, dias antes, percorrêramos
alegremente. A desolação estampada na face de nós ambos, a lentidão dos passos improdutivos que dávamos em direção a elas e o
mutismo que continuávamos mantendo um com outro, denunciaram
a tragédia. Ao grito de terror que Fernanda emitiu, seguiu-se a corrida que ela iniciou em direção ao interior e, num segundo, Aníbal a
seguia, deixando em minhas mãos o corpinho envolvido em gaze e
atado por uma larga e longa fita crepe que o circundava todo, fazendo lembrar uma pequena e asséptica múmia.
Quando desceram, manifestaram formalmente a intenção
de nos deixar. Eu e Sílvia esboçamos, tanto quanto nos foi possível
(portanto sem qualquer vestígio de dramaticidade), nosso desejo de
que deveriam permanecer mais tempo conosco. Mas a decisão, disseram, era irrevogável. Aníbal parecia o mais interessado em despachar-se e pediu-me para usar a rede a fim de consultar a empresa
aérea que os trouxera e confirmar as passagens de volta, para o primeiro horário que pudessem conseguir. Enquanto isso, após Fernanda haver solicitado e Sílvia concordado, encaminharam-se ambas para o muro dos fundos e, munidas de uma cavadeira de jardim,
sob a sombra ampla e generosa de nossa bela árvore, cavaram uma
pequena cova e nela depuseram um pequeno sarcófago abobadado,
contendo um pequeno e enleado corpo, de um pequeno e indigitado
cão, que – vim a pensar depois – poderia chamar-se (oh, maldade,
oh, vingança atroz) Tutancâmon. Grande demais para tão pouco.
Mais ou menos como esta estória que, podendo, como esperávamos,
ter sido o relato de momentos felizes, de tão longa e vazia, acabou
por ser triste, além de que esgarçou todos os elos de minha antiga
amizade com Aníbal, definitivamente. Nunca mais voltamos a vêlos, o que lamentei muito, apenas no que diz respeito a ele.
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O POUCO, O MAIS OU MENOS
E O DEMASIADO HUMANO

FALA O NARRADOR: Chovia uma chuvinha fina e o
vento ventava de modo a atirar gotinhas de água ao rosto dos pedestres. Após deixar-se cair de forma estúpida, desajeitada e tão ridícula que provocou um coro de gargalhadas adiante e logo atrás de si,
ele chegou mesmo a esboçar um sorriso, para contrafazer o impulso
de chorar pela humilhação que o sufocava, pela dor física que deveras sentia, mas, sobretudo, por falta de alternativa. Quando alguém
tentou devolver-lhe gentil e carinhosamente o guarda-chuva roto,
protegendo-o, com o seu próprio, da chuva e do vento (que de ruins,
pioraram) e ofereceu-lhe a mão para tirá-lo do piso frio, molhado e
escorregadio, esboçou um recuo, rejeitou o apoio e, iluminado por
um lampejo, entendeu que fora aquela mão que o empurrara, que
substituíra sua umbela por outra toda moída, e que, agora, forçava-o
a arrastar-se na laje e a chafurdar os pés na sarjeta caudalosa. Aquele sorriso dissimulador, estampado segundos antes, que de róseo
passara a vermelho e, em seguida, ia velozmente para o roxo, já
nada tinha de sorriso, nem dissimulava coisa alguma. Era um esgar
animal: os olhos exorbitados, as ventas abertas inspirando enorme
volume de ar para suprir de comburente a explosão dos músculos, a
boca escancarada deixava perceber, ao fundo, a fauce de fera, expirando gás, vapor e borrifos de perdigoto, estava pronta a dilacerar a
bondosa mão samaritana. Em pânico, esta mão e seu proprietário,
que não era bobo nem nada, largaram o desagradecido ali onde o
acharam e se dissolveram na multidão indócil, correndo como podiam, segurando de maneira canhestra, aquele redutor de velocidade
que, há pouco, servira para proteger o ingrato. Este, por sua vez,
sem nada que oferecesse resistência a seu deslocamento, logo estava
nos calcanhares do bom homem, fazendo, alucinado e aos gritos,
aquele apelo famoso e imortalizado na música popular brasileira e
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que, se proferido nas imediações de certos parlamentos do país,
reduziria à metade o quorum de qualquer plenário. Sem saber de
que se tratava, mas atento àquele grito de guerra próprio de quem se
vê despojado de algum de seus teres, um moço, grande, musculoso
e alerta como um escoteiro, e que acabara de atravessar a rua, estende um pouco mais sua enorme perna direita e firma o pé na calçada. O bom homem, acompanhado de seu bom guarda-chuva, de
sua boa intenção e de sua boa mão, já referida e respeitosamente
adjetivada, foi – zás – ao chão e, de imediato, imobilizado pelo pé
esquerdo do herói eventual, cedeu, ao louco que já o alcançara,
aquele aramado revestido de tecido preto que estava por se transformar em sua mortalha. De quebra, o pobre homem recebeu um debico nos fundilhos e, en passant, uma cusparada na cabeça, – ambos
desferidos por seu equivocado perseguidor, que já se distanciava,
material e moralmente ressarcido – enquanto ouvia todo o tipo de
imprecações do tenaz captor e sentia nas costelas o peso de seu tacão. E certamente pensava: fora o único que não rira do desgraçado;
fora o único que lhe oferecera ajuda e proteção; mas, contrariando
toda a lógica do mundo, ali estava ele, humilhado, ofendido e, sobretudo, encharcado e ferido, apenas porque tentara ser útil a quem
supunha fosse um ser humano – mas (ele não sabia) que era humano
p‟ra lá da conta, humano até demais – e agora ali estava a pensar no
absurdo, apesar das dores. Continuou pensando e penando. Aos
poucos deixava de pensar e acostumava-se com o penar. Relaxou e
entregou-se – como determina certa filosofia – mas sem nenhum
prazer compensatório. Sua dor, com certeza, se amplificava com a
gritaria dos circunstantes sedentos de sangue. Até que, após um
tempo que ele jamais conseguiu avaliar quanto houvesse durado,
qual Ulisses acorrentado, ouviu o canto suave e longínquo de sereia.
Enfim, pensou, eram os homens do SIATE que estavam a caminho.
Relaxou ainda mais e apagou.
FALA O BOM SAMARITANO: Divaguei que estava deitado em uma superfície desconfortável, é bem verdade, mas seca;
que saltava e balançava, enquanto algo me forçava os pulsos; sobressaltei-me com o jato d‟água sobre o rosto. Já fora do camburão
e livre das algemas, quase afogado, meio sonolento e muito pasmado, me vi como que protegido por policiais, serventuários públicos e
muitas grades à minha volta. Senti-me uma ilha no mar de leis em
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pleno cumprimento. Diante da relativa segurança, recuperei o fôlego e, a partir daquele instante, perdi a conta das vezes em que repeti
minha versão sobre a ocorrência; e o fiz sem que jamais alterasse
um só detalhe de meu tormento. Após horas de interrogatórios extenuantes, o fato de que aquela absurda história não apresentasse variações a cada repetição, fez o inquérito percorrer um trâmite curto;
alguém decidira não dar prosseguimento ao feito por ausência absoluta de indícios, de provas, de testemunhas e de queixa formal, argumentando, por fim, que: “Ninguém seria capaz de inventar tão
insólita história e de repeti-la à exaustão sem qualquer viés em seu
curso, sustentando com veemência que não é ladrão, mas trabalhador com carteira assinada e que, ele sim, havia sido assaltado por
um doido varrido, além de submetido a sevícias por parte de um
gigante paranoico, sem que nenhum desses dois fosse sequer qualificado ou intimado a depor, nem que houvesse sido lavrado o boletim de ocorrência respectivo, etc.” Enfim, me foi restituída a liberdade e tudo voltou a ser como fora antes de os fatos narrados terem
se iniciado. Bem... Não totalmente. Voltei a minha vida, mas desde
então, jamais se soube que eu houvesse praticado qualquer ato que
guardasse alguma semelhança com ação social, ajuda, benemerência, caridade, favor, abnegação, bondade, desprendimento ou renúncia. Só não passei a delinquir porque minha índole, que era boa por
herança e por formação, não consentiu que o fizesse. Apenas mostrei-me indiferente ao sofrimento alheio, afastei-me dos homens,
ignorei-os, mas não os odiei. Passei a odiar, mesmo, os guardachuvas.
FALA O TERTIUS ADVENTITIUM: Permitam-me, antes
do final, uma intervenção. Parte do que foi narrado até aqui, eu não
presenciei. Mas, como a academia de ginástica – que eu ainda frequento – está localizada na margem oposta da avenida em relação
ao lugar no qual se iniciou e terminou minha rápida e desastrada
participação nos fatos descritos, em pouco tempo consegui recolher
consistentes informações junto aos comerciantes, ambulantes, “flanelinhas” e mendigos, entre outros. Tudo para tecer, com a maior
fidedignidade possível, o tríptico contendo os cenários em que os
três atores, e os inúmeros coadjuvantes, representamos todos esta
ópera bufa. Para reconstituir o terceiro ato, colhi dados na delegacia
do bairro. E foi onde soube de quem realmente se tratava, fato que
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me fez roer de remorso e me sentir mais próximo de sua figura, sem
que, de fato, conseguisse pôr-me ao pé dele por mais de um minuto.
Acontece de vê-lo, mas raramente. Como ele não vira meu
rosto na ocasião, penso, jamais me reconheceria, mas não estou
muito seguro disso; ele pode ter boa memória auditiva e estar a perdoar-me ou a testar-me. Sutilmente e aos poucos, faço-lhe o cerco,
mas não o bastante para provocar um brusco e definitivo arredamento. Ele, por seu turno, pouco ou nada tem feito que facilite a
aproximação. Eventualmente trocamos rápidas palavras, sobre a
inconstância do clima, sobre a loucura do trânsito ou sobre as lambanças na política. Mais frequentemente, nos saudamos, com fria
cordialidade, à distância. Aos poucos reduzi minhas atividades de
cultura física, disciplinei meu ímpeto juvenil e também, de certo
modo como ele, tornei-me indiferente ao que ocorresse a minha
volta. Nada me consola de havê-lo submetido àquele vexame e, de
modo vil e inaceitável, permitir que o chutassem, lhe escarrassem e,
ainda, lhe roubassem o guarda-chuva e o gosto de portá-lo. A única
coisa que desejo ainda, é estar diante daquele imbecil que me fez
cúmplice de sua loucura. Aí, nada me impedirá de quebrar-lhe todos
os ossos. Eu juro. Enquanto isto não acontece (ou para o caso de
que nunca venha a acontecer), deixo este testemunho, espécie de
confissão catártica, uma tentativa de resgatar parte da culpa que,
desde então, me assombra. Por ora, tomo por empréstimo a expressão usada pelo douto instrutor da academia, quando chega o momento de cessar a malhação: “é o quantum satis”.
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A BOA E SEGURA VIDA
NA CIDADE GRANDE

Os imóveis mais valorizados da cidade não são os que se
localizam ao longo das ruas centrais e de intenso movimento. Os
aluguéis das unidades comerciais são, estes sim, bem cotados. Mas
como os prédios sejam quase todos antigos (alguns datam do final
do século XIX), se já não estiverem tombados pelo Patrimônio Histórico, certamente enquadram-se na categoria “de interesse social,
para efeito de desapropriação”, segundo o decreto. Tanto uns quanto
outros têm sido ignorados pelas imobiliárias, pois padecem do que
se poderia chamar de síndrome do “Belo Antônio”, da “bonitinha,
mas ordinária” e do “elefante branco”, ou seja, bons apenas para
serem admirados: são lindos, mas não funcionam, ou são exuberantes, mas não confiáveis, ou são um raro, sagrado e oneroso “presente de grego”. Esses casarões imensos, roídos pelo cupim, são enormes sobrados com varandas cercadas por balaústres de madeira de
lei torneada ou por grades de ferro fundido, estuque nos forros e
beirais, pé-direito de cerca de quatro metros, falsas colunas jônicas
com capitéis de gesso, além de alguns possuírem paredes de adobe.
Não obstante, ou talvez por isto mesmo, vão, aos poucos, tendo suas
dependências posteriores ocupadas, enquanto os grandes salões,
voltados para as ruas, mantêm-se vazios, empoeirados e seus cantos
habitados por aranhas em suas imensas teias. Ao fundo, as áreas de
serviço destas edificações convergem todas para um mesmo ponto
caótico, que as une numa sórdida mancha negra de bolor secular,
assim como em nauseante mau cheiro, já impregnado definitivamente na superfície desgastada do granito que reveste, de forma
irregular, o chão rico do humo ancestral. No centro geométrico e
gravitacional deste polígono, uma pavorosa boca de lobo, uma
enorme cloaca gradeada, funciona como lixeira comunitária e coletor de água servida, que é lavada e desobstruída com violência a
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cada chuva torrencial, já que a maior parte do volume precipitado
sobre as múltiplas águas dos telhados, tem trânsito pelos fundos,
vertendo, ruidosamente, em caudal ameaçador, através do pavoroso
vórtice. Neste espaço, esquecido pelas objetivas, pelos arquitetos e
pelos agentes sanitários, abundam os insetos mais repugnantes, todos os roedores nocivos e as emanações mais repulsivas. É o quarto
de despejo em que somem as culpas, as vergonhas e a incompetência de cada um.
Esse ambiente insalubre e medonho era o lugar em que
habitavam vários grupos de pessoas: aqui, parcerias bem constituídas, mas pobres; acolá, restos de famílias desagregadas; mais adiante, repúblicas de estudantes do interior, por cujas mesadas parcas,
nada melhor conseguiriam; à direita, um casal rixento que mantinha,
como contraponto, um homossexual agregado e, aquém, um bando
de rapazes que diziam prestar serviço de entregas urgentes – 24 horas (mas ninguém viu quê, a quem e como entregavam) e cujos celulares, que eram furiosos despertadores, chamavam a noite inteira.
Restava para todos o consolo de que, se voltassem as costas ao bueiro fétido, estavam certos de que, à sua frente, ao longo do alinhamento predial de todo o perímetro do quarteirão, expunham-se belas
fachadas de cidade cenográfica, pelas quais os turistas se apaixonavam e das quais colhiam as mais belas, embora pouco fidedignas,
imagens para, depois, reuni-las todas em ricos álbuns de fotografias.
Aquele dia terminava tão mal quanto começara. Logo cedo, os dois lados mais fracos da sociedade triangular iniciaram uma
briga por ciúme; o lado mais forte, que não podia se atrasar para o
trabalho, resolveu de pronto a pendenga, distribuindo, com rigorosa
equanimidade, sopapos entre a mulher e o rapazinho. Ao cair da
noite, desencadeou-se intensa e acalorada discussão, graças à colaboração de alguns dos vizinhos mais irresponsáveis, que não pouparam seus esforços na busca de meios incivis de argumentar. As pessoas de bem mantinham as venezianas e as cortinas cerradas, além
do mínimo essencial de iluminação interna, tal qual as condições
exasperadoras de blecaute em tempo de guerra. Era o início de uma
noite mal dormida...
Pela manhã, os músicos, os poetastros e os corifeus repousavam, embalados pelo silêncio que a metade boa da comunidade
lhes proporcionava. O dia nascia sem vestígios materiais da noite
conturbada. Convinha ocupar-se na busca de soluções. Reclamar ao
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denominado síndico, por exemplo, seria o mesmo que nada. Por
que, então, não ligar para a polícia logo que o fuzuê começasse?
Mas, que responder, quando o plantonista pedisse o nome, o endereço e o telefone do alcoviteiro? E policiais, diz-se por aí, beneficiam-se desses alcaguetes, mas os odeiam. E o que era pior, de alguma forma os arruaceiros viriam a localizar a fonte da informação.
Aí, então? Mudar-se para onde? Como achar outro local mais central que aquele, em que o aluguel fosse tão baixo quanto ali e a vizinhança menos pior que aquela? Feita a soma algébrica, na ponta do
lápis, uns com mais, outros com menos certeza, todos decidiam
permanecer. Ironicamente, para conceituar o local, adotaram um
slogan que alguém já ouvira antes, referido sabe-se lá a qual paraíso
terrestre: é muito bom morar aqui. Definido pela falta de melhor
opção, pelas vantagens oferecidas em relação à localização, aos
baixos custos de manutenção e à relativa segurança, mantinha-se o
status quo, mesmo após cada nova convulsão. Nenhuma variação
no quadro: ninguém saía, ninguém entrava. Seguiam todos naquela
maluca montanha russa, ora arrastando-se no aclive, ora precipitando-se na vertiginosa esteira. Assim, os moradores iam em frente,
sob a administração frouxa do mais antigo deles, que dizia representar os proprietários, que cobrava regularmente os aluguéis e, eventualmente, proporcionava alguma benfeitoria inadiável. Esse síndico
putativo, aceito unanimemente pela grei medrosa e avessa à responsabilidades, gozava da estabilidade baseada no interesse que ele
próprio cultivava, na antiguidade de seu exercício, numa espécie de
direito adquirido, e na crença meio esotérica, dominante entre todos
os demais, de que a menor alteração daquele precário comando,
desestabilizaria a ordem vigente e provocaria efeitos imprevisíveis
e, provavelmente, não desejáveis. Portador desta vitaliciedade consentida, porque jamais discutida, trazia todos sob rédea suficientemente curta para, a um só tempo, marcar presença sem, contudo,
gerar desconforto, intercalando esta prática com a dos afagos ligeiros, suaves o bastante para não estabelecer laços, mas o necessariamente fortes para mantê-los sujeitados por dívida de gratidão. Assim, aquela comunidade dava prosseguimento a sua existência obscura e inútil, crescendo apenas vegetativamente e a longos intervalos, quando uma das mulheres, mais afoita, num momento de cega
paixão ou de irresistível impulso natural, deixava-se conduzir pelo
gênio da espécie e, esquecendo-se dos métodos de prevenção usu-
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ais, concebia. Migrações em quaisquer dos dois sentidos, há muito
não eram registradas. Esta quase invariabilidade era o que mantinha
as expectativas, por todos os títulos estranhas e improváveis, em
relação à unidade daquele heterogêneo grupo humano.
Enfim, deu-se um fato que abalou as bases de sustentação
deste teatro e ele ameaçou ruir e mais tarde ruiu de vez. Era comum
ouvir-se dizer que alguns proprietários dos velhos prédios buscavam
uma possibilidade de voltar a exercer domínio sobre seus bens, agora submetidos ao regime de, vamos dizer, reserva histórica e cultural. De um lado, o município não decidia comprar nem desapropriar.
Vender a particulares era impossível, por ausência de propostas, ou
quando estas surgiam, eram cada qual um vilipêndio. Uma das alternativas para reconquistar o direito de uso e a plena propriedade
do imóvel seria o compromisso formal de promover sua restauração, de resgatar seu aspecto original, tanto externa como internamente, sem introduzir, contudo, qualquer característica nova. Mas,
qual o sentido em retomar um bem depreciado, promover nele um
investimento elevadíssimo, sem conseguir agregar-lhe nenhum valor adicional? Isto não era inteligente. Uma segunda alternativa,
difundida ainda mais ao pé do ouvido, entre os companheiros desse
mesmo infortúnio, seria a de que uma causa fortuita desse origem a
um incêndio de que nada sobrasse dos prédios, de modo que não
restasse opção senão a de, sobre a terra arrasada, construir, em consórcio, um belo e moderno edifício.
Desde então, desencadeou-se um processo de sondagem
muito sigilosa sobre a comunidade dos fundos. O preposto dos proprietários, que os moradores conheciam como síndico, estava fora
de questão, por ser desleal e instável, além de ter interesse em manter a situação como ela se encontrava. Seguramente não atiraria ao
chão seu único cesto de ovos, já que não repassava aos patrões os
aluguéis que cobrava, nem eles o exigiam, pois, manter aquele ser
desprezível na função, também lhes era cômodo e não representava
custo. Mas não havia pressa. Havia apenas a necessidade de absoluta segurança.
Num fim de tarde, ao voltar do trabalho, o lado forte do
triângulo encontrou a mulher e o rapaz em prantos e marcados de
equimoses e arranhões, parte dos cabelos arrancada e a remanescente desgrenhada. Um dos olhos do rapaz requeria cuidados imediatos,
enquanto a mulher ferira cabeça e a perna, necessitando também de
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atendimento ambulatorial. Sem procurar, sequer, conhecer os motivos da briga e antes mesmo de socorrê-los, completou aquele serviço porco, descendo a mão nos dois, castigo a que cada qual, mais
docilmente que o outro, submetia-se para fazer crescer suas razões
junto a ele, e para gozar de um julgamento mais brando, depois. Por
fim, conduziu-os ao pronto socorro, onde identificaram-se todos e,
sem esperar que fossem atendidos os dois, voltou para casa, pois
sabia que, nestes casos, era exigência da lei que a comunicação do
atendimento médico coubesse ao responsável por sua prestação. E,
pacientemente esperou cerca de cinquenta minutos diante do televisor desligado, até que um policial batesse, com violência desnecessária, na porta já aberta. O registro da ocorrência foi lavrado, o homem confessou-se como único autor da agressão, mas ficaria detido
até serem ouvidas, além da dupla ciumenta, eventuais testemunhas.
O preposto, que já não suportava a presença da trinca na comunidade e precisava do lugar para ceder a um velho amigo, apressou-se a
transmitir o fato aos chefes, mais a fim de coonestar-se, para o caso
de ser necessário livrar sua cara no futuro, pois sabia que eles não
estavam interessados na mazela que era aquele pardieiro. Os proprietários, em sigilo e de imediato, designaram uma pessoa de absoluta
confiança, mas sem vínculo formal com qualquer deles, para manter-se próximo à delegacia no dia e na hora da liberação do homem,
cuja descrição recebera, e fazer-lhe uma proposta irrecusável, o que
foi feito, com prazo para pensar.
Alguns dias depois, quando os últimos fatos narrados já se
encontravam esquecidos uns, perdoados outros e deformados quase
todos, o homem, embora ainda envolvido com a Justiça e à espera
de uma decisão das autoridades, voltara a trabalhar. Ao deixar o
serviço, na tarde de uma segunda-feira, enquanto pensava no ultimato que lhe dera o síndico para que os três desocupassem as dependências em que moravam, dentro de um prazo que, aliás, já estava por se esgotar, voltou a ser abordado pelo portador da proposta
que, sem preâmbulos perguntou: “E daí, aceita?” Lembrou-se de
que se tratava de um outro prazo que expirara e entrou no mesmo
ritmo das frases curtas, enxutas: “Sim. Aceito”. O outro tirou do
bolso um pacote de notas altas e, entregando-lhe, emendou: “A outra metade, depois de acabado o serviço”. O homem parecia querer
perguntar algo. O outro fez que entendeu: “Ah, sim! Para o material”, tirou mais duas notas altas e as entregou. O clima de dúvida
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persistiu. E o outro: “Sobre quando o serviço, ou quando e onde a
outra metade?” O homem assinalou afirmativamente com a cabeça
duas vezes, uma à esquerda e outra à direita, parecendo requerer
ambas as respostas, embora na verdade somente formularia a primeira das perguntas, se estivesse com disposição de falar. O outro
respondeu, com pressa: “Uma vez adquirido o material, escolha o
melhor momento e vá à luta. A outra metade, três dias depois no
banco sob a figueira da praça Dom José, às seis da tarde. Boa sorte”. E mais que rápido, voltou-se e dobrou a esquina, enquanto o
homem, confuso, retomou o caminho de casa.
No dia seguinte, acordou pensando em que precisava de
comprar o material. Trabalhou a jornada pensando na maneira de o
fazer. Já que tudo seria adquirido aos poucos, em lojas diferentes,
como evitaria cruzar com vizinhos portando embalagens e, depois,
como dar sumiço nelas?
Estes pensamentos ocupavam-no todo o tempo e consumiam boa parte de sua energia e de sua atenção, o que era visível até
para os colegas. Pouco antes do intervalo de almoço, foi chamado
ao escritório. A razão pela qual foi preso, a própria prisão, as faltas
decorrentes dela e das audiências a que teve de comparecer e, por
fim, a queda de rendimento no trabalho, tudo tornava improvável
sua manutenção no quadro de operários da empresa e, se não mostrasse melhora de produtividade, não haveria o que impedisse a dispensa.
Ao final do dia, apressou-se para chegar à casa antes que
desabasse a tormenta que se armava. Retornava decidido a conversar com a mulher e com o rapaz, sobre mudar o rumo de suas três
vidas: ou cada qual buscaria seu próprio caminho, ou um deles seria
expurgado, ou, ainda, continuariam todos juntos em bases novas.
Entrou e encontrou-os completamente embriagados, deitados, ele no
sofá, ela na cama, as garrafas de aguardente espalhadas no quarto e
na sala, restos de comida na cozinha e, roendo as migalhas, um pequeno rato que fugiu ao vê-lo. Ferveu-lhe o sangue e, já quando se
precipitava contra o mais próximo deles para iniciar o massacre,
acudiu-lhe uma voz interior e, fosse por que fosse, baixou as mãos e
deu início a um exame sobre as ameaças que já pendiam sobre si: a
demissão, o despejo, a prisão, o rompimento de um ou dos dois laços afetivos em vigor, além de um incêndio em preparação. O então
debilitado instinto de sobrevivência sugeriu-lhe sentar-se à mesa,
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cruzar sobre ela os braços, descansar neles a cabeça e aliviar a tensão, soluçando mansamente, o que fez, submisso, até quase adormecer. Sobressaltou-se com um trovão e pôs-se em pé, enquanto os
dois outros reagiram apenas resmungando palavras incompreensíveis. Ela até que tentou levantar a cabeça, mas o estrondo de novo
raio, ainda mais próximo, convenceu-a a manter-se na posição anterior, mais estável e segura. O rapaz nem sequer se moveu e voltou a
mergulhar em sono pesado. O uivo dos ventos uniu-se aos sucessivos trovões e mais à chuva que já se precipitava, nivelando todos os
ruídos num mesmo diapasão e, daí por diante, não provocaram mais
qualquer alteração na profundidade de sono deles. A energia elétrica, por sua vez, também cedeu aos elementos, sumindo. A conversa
que pretendia manter com a dupla, não apenas fora adiada, mas definitivamente cancelada. Todas as decisões dali por diante seriam
tomadas por ele. Aproveitou a escuridão, a zoeira da tempestade e a
cômoda ausência dos dois, para equacionar seus projetos, eliminar
algumas demandas afetivas, mesmo que com perda de valiosa parte
de sua satisfação pessoal, excluir alguns compromissos, ainda que
com retração em sua renda e, e...
“Mas são somente estes os meus projetos? Que merda...
Saber o que é melhor: se uma bicha experiente, que frequentara
apenas a escola da vida, ou se esta mulher de família, que fizera até
a quarta série, mas do mundo sabia pouco? E mais: por que tomar
uma decisão se, qualquer que fosse, seria pra perder? Decidir entre
passar a vida assentando tijolos, fundindo concreto e rebocando
parede ou, ao invés, fazer, eventualmente, um trabalho especial que
renderia mais que um ano deste salário de fome?” (Acariciou, sobre
o tecido da calça, o maço de notas). “Por que não é possível fazer
todas estas coisas sem renunciar a ninguém e a nada? E por que não
estar bem com uma tríplice união, sempre abonado de grana e de
felicidade?”.
Interrompeu seus pensamentos e tentou sentir a presença
dos outros, na escuridão, ainda uma vez, como se alguma inspiração
pudesse vir deles, mas ouviu somente a chuva. Levantou-se tateando e, aproximando-se de um e de outro, percebeu-lhes apenas a respiração profunda e lenta. Agora a chuva caía forte, pesada, em
enormes bagas que, açoitadas pelo vento, batiam duramente nos
telhados, nas vidraças e nas venezianas. A partir de certo momento
passou a ouvir a voz da água turbinada pela boca de lobo. Era um
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ruído mais intenso que o do vento, porém mais próximo, mais localizado, mais aterrorizante. E a chuva não dava mostras de amainar.
Estava na hora de tomar uma das decisões.
Às seis horas da manhã, pela porta parcialmente aberta, o
síndico chamava o homem usando um meio tom de voz. Ele atendeu sonolento, olhou para a densa neblina que permeava uma chuvinha fina e perguntou o que desejava. O síndico ofereceu-lhe a
outra meia proteção de seu enorme guarda-chuva, orientou seu olhar
em direção à boca de lobo, em que se entrevia um pequeno corpo,
vestindo delicado pijama curto, e cujo braço esquerdo entalara entre
duas barras da grade para a qual o rosto estava voltado. Inquieto e
como somente então, de fato, houvesse acordado, desprendeu-se do
síndico, venceu de um salto os dois degraus da escada e entrou na
casa, da qual voltou em seguida, aparentando mais tranquilidade,
porém em lágrimas: “Não é minha mulher”. Desconcertado, o síndico que, embora o odiasse e quisesse, mais que tudo, vê-lo fora dali,
já sabia que mais algum tempo seria necessário até que se esclarecesse a morte do rapaz e já decidira concedê-lo. Voltaram ambos
para a casa do homem, que fechou a porta, como para separar-se
daquele drama e, após um tempo em que relaxou, dirigiu-se à cozinha para coar um café, enquanto descrevia os acontecimentos da
noite anterior, terminando por dizer que, como ambos estavam dormindo e ele não pudesse assistir à televisão, por falta de energia,
fechou a porta e deitou-se. O síndico agradeceu-lhe pelo café, levantou-se, despediu-se, saiu, passou pelo corpo, mantendo dele a
maior distância que pode, e encaminhou-se pelo longo corredor até
a rua, de onde avistou o telefone público do qual ligou para a polícia.
O delegado queria prendê-lo, mas desta vez, além de não
conseguir uma confissão, também não havia provas nem testemunhas. Até mesmo o depoimento do síndico o beneficiava. Tudo
apontava para um acidente provocado pela conjunção de embriaguez da vítima, ausência de iluminação, inundação do trecho que a
vítima tentara percorrer, ou para uma tentativa de suicídio, em razão
de ciúme, consumada pela impossibilidade de se ouvir os eventuais
gritos da vítima durante a forte tormenta, logo antes do afogamento,
ou, por fim, para um suicídio, pura e simplesmente. O síndico alegara ter encontrado a porta entreaberta, mas que vira o inquilino
tocar na maçaneta interna, uma vez quando o atendeu, outra vez
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quando entraram ambos na casa, e ainda uma terceira para permitir
que ele deixasse a casa rumo ao telefone.
Enquanto corria o inquérito, o homem foi despedido. Naquele copo, já cheio, muitas mais que uma gota d‟água foram vertidas e o fizeram transbordar, desde o dia em que foi chamado ao
escritório e admoestado. Não tocou no dinheiro do pacote, nenhum
dos sobradões foi queimado, nem quem quer que fosse o procurou.
Não eram loucos de se expor. Fizeram o que eles próprios costumam chamar de aplicação de risco. Perderam. Ele viveu do seguro
desemprego e do fundo de garantia, enquanto durou sua pendência
na Justiça. O Ministério Público acabou por não oferecer denúncia
contra ele, nem contra ninguém. A tese do suicídio prevalecera. No
dia em que o síndico soube disso, procurou-o e pediu-lhe que se
aviassem. Aviaram-se. Eles seriam, em muitos anos, as primeiras
defecções na comunidade. Ele nunca viria a saber que o incêndio
frustrado então, voltaria a ser tentado, e com êxito, algum tempo
depois. Embarcaram na Rodoviária em ônibus direto para Fortaleza
e de lá iriam, por outros meios, até o distrito em que se localizava o
sítio do pai dela, que estava velho e precisava dos braços fortes do
genro. Com o pacote que levava costurado na fralda da camisa poderia, quem sabe, dar um sinal de negócio na compra de uma área
pequena e próxima, talvez até vizinha da do sogro. Enquanto o veículo afastava-se da cidade, procurou relaxar, pensando que, enfim,
as coisas começavam a se definir. Sim, houvera perdas: perdera,
além do emprego, o relativamente bom e seguro lugar em que morara e mais a companhia coadjuvante e alternativa do rapaz. Enquanto
fazia este balanço, percebeu na mulher um tipo de respiração entrecortada, pensou tratar-se daquela emoção de quem regressa às origens e quis saber. “Que foi?” Ela, assoando num lencinho perfumado, que não era seu, mas cuja presença acentuava ainda mais sua
dor, confessou entre soluços: “Estou com saudade dele”.
Desconfortável por encontrar-se diante do que teria parecido uma fatalidade, mas que ele poderia ter evitado ou alterado,
retesou o corpo, voltou o rosto para o lado oposto ao da mulher e,
depois de algum tempo em silêncio, falou consigo: “Decidir é ruim:
a gente pensa e repensa sobre qual de duas coisas se deve fazer e, no
final, erra”. Agora, considerava se não deveria tê-la atirado no boqueirão, ao invés do outro. Inspirou e expirou ruidosamente, para
controlar a emoção, ainda mais fortalecida pelo perfume do lenci-
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nho e que, como à mulher, ameaçava dominá-lo também. Fragmentado, comovido e já não tão seguro sobre o acerto de sua decisão,
admitia estar sentindo muitíssimo a falta do rapazinho...
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MEU VELHO E QUERIDO
AMIGO

Os voluptuosos atraem companheiros de devassidão. Os interesseiros reúnem sócios. Os políticos congregam partidários. O
comum dos homens ociosos mantém relações. Os príncipes têm
cortesãos. Só os virtuosos possuem amigos. Cétego era cúmplice de Catilina. Mecenas era cortesão de Otávio. Mas Cícero
era amigo de Ático.
Voltaire22

O velho chamava-se Yliushin e o conheci quando, no final
1968, eu lutava para sair da faculdade – pela porta da frente e com o
diploma nas mãos – e acabei sendo jubilado por ter reprovado pelo
terceiro ano consecutivo, em razão da falta de aproveitamento e por
excesso de ausência. E reprovado também pela família, que até então me sustentara, e pelos amigos, que apostaram tudo em mim
sempre. Como estivesse só e sem meios para sair da cidade e sem
coragem para voltar a casa em que sempre vivi, munido de pertences essenciais e de uma pequena soma em dinheiro, dirigi-me ao
bairro industrial de um município da região metropolitana e, após
deixar um pequeno fardo com algumas roupas num estabelecimento
que se anunciava como hotel, fui à luta.
Ao anoitecer, sob chuva, retornei ao que era de fato apenas
uma pensão onde se abrigavam rapazes, que, oriundos de cidades
interioranas, buscaram trabalho nas fábricas ou no pequeno comércio local. Junto à proprietária não esclareci a verdadeira razão de
estar ali, exceto que me dediquei um dia inteiro à procura de empre22

François Marie Arouet, dito Voltaire (Paris, 1694-1778), filósofo, enciclopedista,
teatrólogo, poeta e romancista francês. O trecho citado foi extraído do verbete Amizade do Dicionário Filosófico, Atena Editora, S. Paulo, 1956.
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go nas muitas empresas, sem sucesso; minha origem foi mais ou
menos definida com uma mentira inocente, mas convincente o bastante para merecer a discrição daquela senhora. Negociamos as
condições; conheci as regras do estabelecimento e as sanções previstas para seus descumprimentos eventuais, além de ouvir desejos
de boas-vindas de alguns dos hóspedes. Após fazer a segunda refeição daquele dia (um copo com café e leite acompanhado de um pão
francês com margarina), fui encaminhado ao quarto, onde reencontrei meu fardo, do qual retirei o pijama, vesti-o e logo mergulhei
num sono profundo e sem sonhos.
Após o desjejum da manhã seguinte, retomei a faina. O dia
mostrava-se desde logo quente, o que prenunciava mais calor à tarde e uma tormenta no início da noite, como era habitual ali no início
do verão. Visitei dezenas de estabelecimentos, com um pequeno
lapso para comer um salgadinho e beber um suco natural à guisa de
almoço. Dentre todos, em um recomendaram-me aguardar, pois
havia, sim, possibilidade: um funcionário se licenciara para tratamento de saúde e deixara uma vaga temporária. Como havia outros
interessados, pediram para voltar mais tarde, naquele mesmo dia.
Em outro, após uma breve entrevista, marcaram novo encontro matutino para o dia seguinte. Depositei mais fé nesta segunda empresa
por me parecer mais suntuosa e melhor estruturada. Todavia, era
hora e retornei à primeira e, enquanto aguardava ser atendido, um
senhor que mantinha limpa e em ordem a saleta cumprimentou-me
e, em seguida, ofereceu-me um cafezinho, com voz clara, mas carregada de um sotaque estranho. Aceitei.
Sorvido o café, o mesmo senhor ofereceu-me outro. Assenti e, enquanto observava-o, percebi que seu português trazia,
além dos resquícios de outro idioma, uma sonoridade suave, como
se cada palavra viesse envolvida em papel de presente, e algo que
partia dele, a cada instante, elevava o grau de empatia entre nós e
alterava meu estado de espírito. Bebi o segundo café conversando
com aquela pessoa que jamais vira antes, mas sentindo, ao nos falarmos, aquele senhor simples e humilde agigantar-se a cada vocábulo, a cada frase e a cada gesto que produzisse, provocando em
mim tal segurança, tão grande sensação de conforto, que senti tratar-se, aquele, um primeiro bom momento, desde o triste rompimento com minha vida anterior. Logo fui chamado para a entrevista e,
quando esta se encerrou, há muito tempo os funcionários haviam
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deixado seus postos e buscado suas casas.
O que resultara daquele encontro com o chefe do setor de
recursos humanos fora apenas razoável, mas o que me inclinou a
aceitar aquela contratação por período definido e curto foi a necessidade de rever aquele mago que operou tamanho bem-estar em
mim. Ao alcançar a rua, relanceei os olhos ao redor. Era tarde e ele
não tinha nenhuma razão para, penso, procurar-me. Encetei, pois, o
caminho de volta ao meu novo lar. Considerei os acontecimentos do
dia e cheguei a conclusões controversas. Por um lado, embora de
certo modo precário, estava empregado. Por outro, amanhã poderia
estar ocupando um cargo, talvez mais a meu gosto, certamente efetivo, quiçá mais bem remunerado, em empresa que poderia ser socialmente mais justa, que praticasse uma filosofia mais afim com meu
pensamento, além de oferecer maior possibilidade de progressões
até a função mais elevada que fosse possível exercer. Estremeci,
hesitei por alguns segundos – poucos –, mas logo pensei no velho,
relaxei e fiz a opção mais temerária.

***
Na manhã seguinte, dirigi-me com manifesta alegria ao
local de trabalho. Fui apresentado a meu chefe e ao pessoal com
quem conviveria algum tempo. Mantive-me aplicado ao que me
competia fazer, segundo me foi dito, mas igualmente atento à movimentação de pessoas que entravam e saíam do local. Nem sombra
dele. No refeitório, nada. À tarde, tampouco. Ao final do expediente, apressei-me a sair e postei-me a uma distância que permitisse a
visão de grande angular, procurando não despertar a curiosidade dos
transeuntes. Esperei atento. O movimento tornou-se cada vez mais
rarefeito, até que no lusco-fusco, apenas um pequeno grupo conversasse, mas aos poucos se desfez. Desolado, preparei-me para deixar
o local e recolher-me à pensão.
Voltava as costas para o prédio, quando algumas palavras
estranhas, mas vigorosas, ecoaram na já deserta escuridão da rua.
Era ele e cada qual apurou seu passo em direção do outro. Abraçamo-nos e, sem pressa, caminhamos juntos pelo extenso trecho
comum de nossos destinos e criteriosamente trocamos informações
pessoais. Usamos algum tempo, ainda, para satisfazer as curiosidades de um em relação ao outro, parados ambos na encruzilhada dos
caminhos que cada qual tardava a buscar. Despedimo-nos, enfim,
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afetuosamente como se amigos fôssemos há muito tempo. Era esta a
sensação que prevalecia em mim. E não duvido de que, reciprocamente, era o que ele também sentia.

***
Procurei, naquele fim de tarde, obter o máximo de informações: nome, idade, procedência, endereço e outras muitas trivialidades. Contudo foi nos contatos seguintes, mais longos, que aprofundamos o nível de comunicação e passamos a nos conhecer melhor. De fato, o homem não era aquele idoso acabado que parecia
ser; contava cinquenta e um anos; a vida marcara-o severamente, no
campo, na guerra, na luta pela sobrevivência, na Rússia e no Brasil;
jovem, foi arrancado do já difícil amanho da terra e convocado, sem
alternativa, pelo exército soviético para integrar um pelotão de cavalaria ligeira dos chamados cossacos do Don23, no confronto com
as forças do Eixo. Mas o conflito estava por terminar e, quando de
fato acabou, como não tivesse afinidade com o comunismo, passou
a engendrar um modo de sair de seu país – ainda que o amasse muito – e buscar um lugar em que as pessoas desfrutassem de liberdade
e pudessem definir seu próprio destino. A maneira como ele conseguiu fazer isto, não ficou suficientemente esclarecida em nenhum
dos momentos em que a conversa se aproximasse do assunto, penso
que por uma de duas razões: ou porque lhe fosse penosa a lembrança ou porque algum fato relativo à fuga, de certo modo, o inculpasse. Nunca lhe cobrei mais clareza sobre esta dúvida e o caso ficou
sendo o que de mais misterioso se manteve em nosso relacionamento.
Mas, sim, chamava-se Yliushin Volkof, mas era conhecido
como “seu” Ylia. Nascera na União Soviética, na cidade russa de
Azov, junto à desembocadura do rio Don, em 1926. Desde jovem
trabalhou na agricultura com a família, serviu o exército entre 1945
e 1949, e, em 1952, desembarcou no Brasil. Vagou por muitos anos,
sem fixar-se em lugar certo e definitivo, mas nesse tempo procurou
aprender o novo idioma, adaptar-se à cultura do país e informar-se
sobre tudo quanto pudesse, um dia, ser-lhe útil. Na medida em que
aprendia o português, obrigava-se a ler jornais e revistas e mais tarde, quando se sentiu mais seguro, passou a comprar livros e um
dicionário. Como nunca deixou de trabalhar, onde quer que estives23

Don e Volga constituem os dois mais importantes cursos d‟água da Rússia.
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se, e porque fosse também muito econômico, amealhou um respeitável pecúlio financeiro.
Desde 1959, residia e trabalhava na mesma cidade onde,
dois anos depois, se casou com Anna Bruski, uma garota ucraniana
que frequentava a igreja ortodoxa – a mesma em que ele, a contragosto, acabou por se casar – na porta da qual ele ia buscá-la, ao final
das missas dominicais, no tempo de namoro. Adquiriu uma área de
terreno em declive, com uma boa aguada na parte mais baixa, que
ele saneou, represou e onde instalou uma bomba carneiro, que elevava a água da mina para a pequena casa que construiu no alto, ao
nível da rua, além de ser usada para irrigar uma horta que a esposa
mantinha e que produzia legumes e verduras, que ambos entregavam na feira todos os sábados.
O esposo de uma das freguesas de Ylia era diretor de uma
fábrica localizada no setor industrial. Tão logo soube disso, Anna
perguntou à freguesa se não haveria lá um lugar para o marido trabalhar. Explicou-lhe que, como ela dava conta da horta e da casa –
ambas eram pequenas e fáceis de tratar –, Ylia já não estava sendo
necessário e se aborrecia com o ócio. A senhora disse que faria o
possível, mas que não poderia antecipar nada. No final de1962, Ylia
foi chamado para fazer um teste, sendo aprovado e, quando o conheci, já eram decorridos seis anos de serviço ininterruptos, e sem
ressalvas, prestados por ele.

***
Aos poucos, passei a me afeiçoar àquele trabalho e acreditar que estivesse, enfim, no bom caminho e que poderia sonhar com
um futuro promissor. Contudo temia que me chamassem, a qualquer
momento, para acertar as contas e entregar o cargo. Fortifiquei meu
interesse por tudo que se relacionasse a ele e cheguei a receber um
elogio de meu chefe. Como quem tem prazo certo para morrer intensifica – se dispuser de ânimo – seu ritmo de vida, assim o fiz,
melhorando meu desempenho a ponto de receber mais louvores.
Certo dia, ao final da tarde, desabara uma tormenta de raios, trovões e chuva intensa, somados a ventos fortes e granizo. O
mundo não se acabou, como temiam algumas colegas de serviço,
mas apagou-se com o excesso de cúmulos-nimbos e a falta de energia elétrica. Quando a tempestade amainou, a calma voltou ao ambiente, a tensão diminuiu um pouco e tudo ficou mais visível, meu
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chefe aproximou-se e pediu que o seguisse. As colegas de trabalho
não sabiam, mas para mim era o fim do mundo. Era então que me
despachavam? Pensei no velho, e em mim sem ele. Passaram longos
e lentos segundos até que as pernas respondessem ao comando e
tendo respondido, passaram a tremer sem parar. “– Eu não vou morrer”, disse para mim, “e amanhã estarei procurando – e achando –
outro emprego.” Mas pensei: “E o velho?”
O encontro contava com a presença do meu chefe e do
chefe dos recursos humanos e, pasmem, com o diretor presidente da
empresa. Meu chefe disse que estava na hora de resolver a respeito
do cargo que eu estava ocupando interinamente, que eu estivera
sendo observado durante o período, e que meu rendimento fora considerado bom. Daí que recomendaria que fosse mantido. O chefe
dos recursos humanos informou que o licenciado estava em condições de reassumir suas funções, porém poderia ser transferido para
outro setor que seria mais pertinente a seu perfil e que lhe permitiria
obter maior produtividade e melhor qualidade de serviço, o que se
comprovava ao examinar suas fichas curricular e funcional. Por
último, o diretor, diante dos fatos, decidiu manter-me no cargo que
eu ocupara temporariamente, mas com remuneração correspondente
ao exercício efetivo das funções e contratar-me por tempo indeterminado. O ex-ocupante do cargo seria informado da decisão sobre
sua designação para exercer funções em outra área mais afim, sem
perdas de qualquer natureza. A seguir, foi servido o cafezinho.
Era tão bom e foi tão bem servido como os dois primeiros
que bebi naquela empresa. Ele serviu os três, é claro, e por último
voltou para mim seu rosto revestido de um sorriso amigo e perguntou com voz de barítono do teatro Bolshói24: “– Aceita?” Nem respondi. Era óbvio que sim. Estendi as mãos para a bandeja e colhi o
cálice de néctar a fitar seus olhos que, lentamente, como suas mãos,
buscavam recolher os despojos daquilo que para mim foi a mais
bela cerimônia de que participei. Estava feliz porque lavrara um
tento, porque podia esquecer todos os meus erros, e porque podia
dividir meu troféu com pelo menos uma pessoa, acompanhar sua
silhueta fugidia e agradecer: “Spasibo25, Ylia”.
24

O Teatro Bolshoi de Moscou, além de ser um monumento da arquitetura russa, é o
centro de quatro artes intensamente difundidas no país: a música erudita, o teatro, a
ópera e o balé clássico.
25
Spasibo significa obrigado, em russo.
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***
Havia já vinte dias que ocupava um cargo efetivo, carteira
assinada e garantias sociais asseguradas. Continuei a mostrar tudo
quanto podia fazer para satisfazer as expectativas dos chefes que,
aliás, poderiam esperar muito mais de mim. Os encontros entre mim
e Ylya mantinham-se razoavelmente constantes, mas sempre no
almoço ou na saída, ao final do expediente, quando as conversas
eram mais intimistas e mais longas. Numa sexta feira, na caminhada
até o lugar em que nos separávamos, e antes disto, ele disse: “Gostaríamos que almoçasse conosco neste domingo, para conhecer minha Anna e provar uma comida gostosa que ela faz. E vai ter um
pastel que os ucraínos26, oh desculpa, os ucranianos chamam de
veréneke27“. Embora o convite nunca deixasse de ser plausível, surpreendeu-me e de forma agradável, pois acreditava poder reforçar
minha ligação com ele. Não titubeei; fui enfático: “– Podem contar
comigo, Ylia, e obrigado a vocês”.

***
A cada conversa nos conhecíamos mais. Quando disse que
se casou na igreja contrariado, fiquei curioso e ele explicou que se
combateu os alemães fora por duas razões: a coercitiva razão de
estado e a aversão que sentia pelo nazismo ser maior que a pelo
comunismo; que era agnóstico, mais que isto, céptico, na verdade
ateu, e que o ateísmo era a única coisa boa que o regime soviético
instituiu. E esta foi a maior dissensão entre ele e Anna, contornada
com a promessa de jamais se opor a que ela continuasse a frequentar missas, cultos e festas religiosas, além de não ofender instituições como divindades, igreja, anjos, santos e clero. Como ele não se
preocupava com sua própria salvação, ela dizia: “– Pela salvação de
sua alma, deixa que eu rezo”. O acordo vem sendo respeitado.
Mas o casamento era coisa que tirava o sono de Ylia. Tivera, sim, casos afetivos, não poucos, mas todos curtos, tal era seu
temor de ligar-se a alguém por muito tempo. União com cerimônia,
papel passado e para toda a vida, nem falem disto. Houve uma intelectual, autora de várias obras que tratavam do amor livre no socialismo e que participava da equipe de Lenin. Ele não se lembrava
26
27

Ucraínos, corruptela de ucranianos, forma como, no Brasil, eles se identificam.
Veréneke, pastel cozido, recheado com batata e ricota, difundido entre os eslavos,
sobretudo os poloneses com o nome de pierógui.
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mais de seu nome, mas assegura que lera pelo menos um livro dela.
Era novo quando abraçou as ideias que a escritora defendia e manteve-se fiel a elas até que conheceu Anna. Durante o namoro, aos
poucos e com cuidado, foi apresentando suas teses. Ela só ouvia,
enquanto olhava para o rosto dele a espera de vê-lo rir e dizer que se
tratava de uma brincadeira. Como ele nunca risse quando tratava do
assunto, e continuou a vê-la regularmente, para ela, a ausência de
um desmentido, significava que ele mantinha as ideias e passou a
“gelá-lo”, como se dizia. Mas porque nem um nem outro baixasse a
guarda e o mal-estar persistisse, num serão em casa dela, foi clara
ao decidir:
“– Vamos acabar com esta situação, Ylia. Eu não suporto
mais. Nós não temos porque estar sofrendo. É evidente que eu jamais me submeteria ao regime de vida que você sugere e você sabe
disso. Eu tenho uma família, que me respeita, que me ama, e que eu
amo e respeito. Jamais vou feri-la. Se você mantém a mesma opinião, como parece, penso que deva buscar uma moça que pense do
mesmo modo e seja feliz com ela. Acabamos agora!”, disse, voltando-lhe as costas, e dirigiu-se aos prantos a seu quarto. Ele permaneceu algum tempo parado e cabisbaixo, até que a mãe dela se aproximou, tocou-lhe o ombro e carinhosamente disse:
“– Vai, filho. Ela tem suas razões e agora precisa descansar. Boa noite.”
Passaram várias semanas sem se ver, tempo que ela acreditava ser o que Ylia necessitava para adequar-se à situação, tal como foi colocada no último encontro. Quando ela acreditava que
teria perdido sua aposta no jogo, além de seu namorado para sempre, ele a esperava diante da igreja, ao final da missa dominical. Ele
pediu permissão para falar-lhe e ela, discretamente a concedeu, não
apenas porque desejasse muito fazer as pazes, como também porque
os amigos dele deixavam claro, por seus gestos e sua inquietação,
que era por isto que eles torciam. Reconciliados, voltaram a formular seus planos. Uma exigência que Ylia apôs, em contraparte à sua
concessão de casar no civil e no religioso com hóstia e água benta,
era a de não que tivessem filhos por algum tempo. Este acordo também está sendo muito bem respeitado.
Certo dia, perguntei-lhe por que ainda não tinham filhos,
decorridos já sete anos de união, e ele pediu para ouvi-lo numa espécie de confissão:
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“– Na verdade, nunca tive a intenção de ser pai, mas não
podia dizer isto para uma garota, sobretudo religiosa como ela era,
além de que toda mulher sonha em ser mãe. Mas o tempo foi passando e, enquanto isto, e aos poucos, fui convencendo-a de que este
mundo não era aquele que Leibniz28 acreditava que fosse. Que havia
muito sofrimento, muita doença, muita guerra, muito crime, muita
fome, muita miséria, roubos, acidentes e morte. E que o ser humano, porque é racional, na maior parte de sua vida é atormentado pela
ideia da morte e a iminência dela. Como proteger os filhos desses
males todos? Enquanto os pais estão vivos, eles poderão, parcialmente, sim. Mas se estes morrerem, como ficam os filhos? E como
explicar a morte para eles? Como explicar para um jovem que há
vida até que termine. Que depois não há mais nada. Há, sim, o vazio
absoluto, a escuridão absoluta, o silêncio absoluto e o esquecimento
absoluto. O nada. Aos poucos ela parou de falar em ter filhos.”

***
Outra curiosidade que ele satisfez envolvia a questão: por
que uma ucraniana e não uma russa? Bem, um dia, quando conversava com patrícios seus na praça em que se situa a igreja na qual
russos, ucranianos, além de outros cristãos ortodoxos rezam, passou
em direção ao templo uma garota que tinha muito de eslava e, sobretudo, ostentava tal beleza que Ylia, ao vê-la, interrompeu o que
dizia, seguiu-a com os olhos, depois, lentamente aproximou-se da
escadaria, olhando para a porta que a engolira, e ali ficou, estático, o
tempo que decorreu até que a missa terminasse. Viu-a assomar o
belo arco de cedro entalhado, descer flutuando os degraus e cruzar a
praça levitando até sumir. A zoeira que os companheiros fizeram
tirou-o do transe.
Passou a semana inteira a pensar nela e a fazer projetos de
abordagem. No domingo seguinte, lá estava, desde bem cedo, antes
mesmo de os amigos chegarem. Quando lhes explicou o que estava
acontecendo, como alguns conheciam a garota e sua família, se dispuseram a ajudá-lo, prevenindo-o, porém, de que se tratava de uma
ucraniana. Nem quis saber qual a nacionalidade dela. A moça fulminou-o como talvez nenhuma russa pudesse fazer. À saída, apresentaram o rapaz à garota e assim começou o relacionamento, que
28

Gottfried Wilhelm Leibniz (Leipzig, 1646 – Hanôver, 1716), notável filósofo e
matemático alemão. É sua a frase: Este é o melhor dos mundos possíveis.
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provocou certa estranheza em alguns, por ser grande a diferença de
idade entre os dois.

***
No domingo, como o combinado, Ylia veio encontrar-se
comigo na encruzilhada. Daquele ponto, segui-o por uma estradinha
tortuosa e de piso de brita, difícil de ser vencido, até alcançarmos
uma rua íngreme e pavimentada com pedras irregulares; vencemos
um pequeno trecho dela, e estávamos diante de uma pequena, mas
graciosa e aconchegante casa rural, pintada com cores suaves e
harmônicas e combinando com as muitas caixas que pendiam de
todas as janelas e sustentavam vasinhos da mesma flor miúda, mas
de múltiplas colorações.
Ao deparar com Anna, que nos aguardava à entrada da bela casinha, vi a própria imagem da Vênus de Botticelli29 emoldurada
pelo batente da porta. E senti que minhas pernas tremiam. Procurei
atenuar o impacto com o que me sobreveio dizer, então: “– Muito
bonita sua casa, dona Anna”. Aproximei-me, tomei-lhe a mão e
completei a desastrada apresentação: “– Prazer em conhecer a senhora, dona Anna”. Ela sorriu (ai de mim!) e disse: “– Prazer meu,
senhor, mas não me chame de dona Anna, meu nome é só Anna, o
senhor é amigo de Ylia, então é meu amigo também”. Falou desse
modo porque sabia como se comportam os jovens nesta fase. Concordei dizendo: “– Tudo bem, então eu também não sou senhor.
Certo? E afinal, temos a mesma idade”. Rimos os três e minhas pernas sossegaram um pouco.
Desfrutamos de uma ótima tarde. Eu estava muito feliz de
ter conhecido Anna. Ela realmente era uma pessoa belíssima e, somado a isso, terna, inteligente e alegre. Compreendia agora, aquela
paixão avassaladora que Ylia sentira por ela, à primeira vista, nove
anos antes. Da mesma forma, entendia também o sincero afeto que
ela demonstrava por ele, a todo instante. E como isto lhes fazia bem.
Passei a relacionar o amor à vida, que ele demonstrava sempre, à
maneira como a força e a delicadeza, por um lado, e a perseverança
29

Referência à obra O Nascimento de Vênus (1485), que se encontra na Galeria degli
Uffizi, em Florença, de Alessandro di Mariani di Vanni Filipepi, dito Botticelli
(Florença, 1445-1510), pintor renascentista italiano que, contudo, adota um estilo
que lembra os pintores medievais, imediatamente anteriores, por suas composições
lineares, assim como pela temática.
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e o perfeccionismo, por outro, se uniam para orientar os rumos de
sua existência e faziam dele um homem bom, eficiente e generoso.
Antes de deixar a casa, mas já cumulando elogios por tudo
que vi, ouvi e degustei, por quanto ri, e pelo que me emocionei,
Ylia apanhou uma velha e surrada balalaica e fez-me sentar novamente. Aí foi que eu vi, ouvi e me emocionei para valer. Embora o
instrumento não tivesse a sonoridade de um novo, arrastou os dedos
nas cordas e perguntou-me que música desejava ouvir. Não pensei
muito para pedir Olhos Negros – Otchi Tchornye30 – , porque não
conhecia outra. Anna se colocava a seu lado, enquanto ele afinava o
instrumento que logo faria soar e ambos se preparavam para cantar.

***
Posso ter sido um tanto leviano e bem pouco centrado
quando jovem, mas consegui manter razoáveis níveis de cultura
extraclasse, ou seja, distante da escola formal. Tanto que sempre
gostei de frequentar palestras científicas, literárias e sobre artes
plásticas, tendo participado de inúmeros vernissages31. De que, sobretudo, gostava era assistir a bons espetáculos artísticos, como teatro, ópera, cinema, concertos sinfônicos, música popular e de raiz, e
até balé. Em muitos desses eventos, a emoção alcançava graus altíssimos e naqueles em que isto acontecia, quando eram cenas de humor inteligente e sadio, eu gargalhava. Tratando-se de música erudita, me emocionava. No caso da ópera, do teatro e do cinema, aplaudia em pé e, em alguns, chegava a chorar, quando o desempenho
dramático tinha especial força de convencimento. E como não se
comover com o desenlace de uma Violeta da ópera La Traviata, de
Verdi; ou de Mimi, de La Bohème, de Puccini; de Carmen, da ópera
homônima de Bizet; de Gilda, da Rigolleto, de Verdi; de Cio Cio
San, dita Madame Butterfly, de Puccini; de Tosca, da ópera homônima de Verdi; de Desdêmona, da ópera Otelo, também de Verdi;
de Medea e seus filho, da ópera Medea, de Cherubini. E que dizer
da ária Casta Diva, da ópera Norma, de Bellini, interpretada por
Maria Callas, a mais notável soprano do século XX?
30

Olhos Negros, Otchi Tchornye em russo, canção composta pelo alemão Florian
Hermann, no final do séc. XIX, com letra escrita pelo poeta e escritor ucraniano
Evgeny Pavlovich Grebinka, e muito difundida pelo mundo todo, tendo sido tema
musical de um filme russo homônimo.
31
Vernissage, galicismo que significa inauguração de uma exposição de pintura.
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***
Bem, o dia se finava e estávamos na casa de Anna e Ylia,
que iniciavam a execução de Olhos Negros. A balalaica emitiu alguns acordes suaves e, em seguida, a voz grave dele começou a
emergir escandindo os primeiros versos da canção. Meus olhos estavam fixados em Anna. Num crescendo, Ylia ingressou no tema da
música em compasso cada vez mais rápido, acompanhado pelos
correspondentes movimentos dos quadris dela, cujos olhos brilhavam e algum vestígio de suor perolava seu belo rosto, como uma
flor visitada pelo orvalho, mas ela prosseguia dançando até um clímax, interrompido, subitamente, por curto espaço de tempo. Em
seguida, o tema retorna e repete o ciclo até a apoteose, seguida por
um silêncio que se misturava com a semiescuridão trazida pelo crepúsculo. Eu mergulhei num surto de paixão por aquelas duas pessoas. Ela debruçou-se sobre o marido e beijou-lhe a testa. Discretamente, dissimulei as lágrimas com o dorso das mãos, caminhei até
eles, abracei fortemente Ylia, dizendo:
“– Lindo! lindo! Adorei! Parabéns.” Voltei-me para ela,
abracei-a, e senti o calor, a transpiração e a fragrância se irradiarem
daquele pequeno corpo que eu enlaçava, aquecendo, umectando e
perfumando aquela atmosfera que supunha pertencer aos três.
“– Você esteve ótima, divina e maravilhosa!”. Disse-lhe
ao ouvido, em surdina.
Queria ficar, mas era imperioso que me despedisse. Foi o
que fiz, felizmente.
Deixei-os no portão, agradecendo-lhes por aquela tarde
belíssima que me haviam proporcionado. Desci a ladeira, encontrei
o atalho e brita pelo qual tínhamos passado na ida e cheguei à encruzilhada. Daí para a pensão foi um pulo. Entrei pela cozinha, tomei um copo de leite frio e comi uma fatia de bolo. Passei pela saleta de TV, saudei os rapazes e a dona do estabelecimento e dirigi-me
ao quarto. Houve protestos, mas o que eu desejava era preservar a
integridade de minhas lembranças preciosas de toda a promiscuidade que as pudesse deslustrar. Eram o meu tesouro e o que mais ressaltava delas era a proximidade com aquele corpo e o desfrutar de
todos os humores que rescendiam dele. Uma loucura que por pouco
não se transforma em desatino.

***
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Todo o esforço para conciliar o sono resultou em fracasso.
Não conseguia relaxar. Meus nervos acesos mantinham-me em vigília constante. Lembrei-me de um conselho de minha mãe nos tempos de puberdade insipiente, mas suficiente para não deixar dormir
um inquieto estudante de escola mista, após uma tarde com três
intervalos de corrida atrás das garotinhas, na tentativa de levantar
suas saias plissadas e longas: “– Converse um pouco consigo mesmo e logo você dormirá”.
Por minha mãe, dei início ao bate papo, fazendo desde logo uma revisão dos fatos mais recentes e do maravilhoso domingo
com que o casal me presenteara, mas dei um salto estratégico sobre
as conversas, os comes e bebes e fui direto à música e à dança, pois
era isto que me interessava. Quando, com sono e já cansado de rever o que era de minha preferência, passei a considerar os efeitos de
meus atos e como eles poderiam afetar meu relacionamento com
meus – agora dois – amigos. Como Anna teria considerado o abraço, forte e demorado além da conta, mais o cochicho desabusado? E
ele, como julgaria o que viu? E o que não ouviu, já saberia do fato e
de que se tratava? Como nos comportaríamos ambos, nesse encontro, pela manhã? Estava agora admitindo que passara do limite; que
minha Margarida ou Desdêmona poderia sofrer, por minha incapacidade de resistir aos conselhos promovidos por Mefisto32 ou Iago33,
que na verdade fora eu quem agira como estes maldosos personagens. Chamei minha mãe e pedi que me ajudasse a dormir logo,
pois já fizera a lição e precisava descansar. E dormi.

***
Trabalhei regularmente a primeira metade do expediente
sem ter visto Ylia e considerei isto normal. No almoço, encaminheime ao refeitório antes que lotasse. Esperei em pé na extremidade de
32

Mefisto ou Mefistófeles, entidade da mitologia medieval, uma das encarnações do
mal, que capturava as almas inocentes através da sedução, está presente em Fausto
de Johann Wolfgang Von Goethe (Frankfurt, 1749 – Weimar, 1832). Mefistófeles
induziu Fausto a seduzir Margarida, bela e pura moça, que sofre muito e ao final
perde a razão.
33
Iago, personagem da peça Otelo, O Mouro de Veneza, de William Shakespeare
(Stratford-upon-Avon, 1564-1613) que trama de forma que Otelo acredite que sua
esposa Desdêmona o engana com seu melhor amigo. Shakespeare é considerado o
mais célebre dramaturgo que o mundo conheceu. Entre comédias, tragédias e dramas históricos foram cerca de quarenta peças. Também foi poeta e escreveu textos
em prosa.
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uma mesa que estava apenas parcialmente ocupada. Quando o vi a
chegar e percebesse que ele parecia procurar-me, acenei-lhe. Cumprimentamo-nos, nos abraçamos e logo estávamos sentados um diante do outro nos dois lugares no final da mesa. Deixei-o falar para
poder observar seu comportamento e confirmar ou não minhas suspeitas, daí porque avancei no mais importante: “– E Anna, como
está?” Ele respondeu que ela estava bem e que tinha lhe dito, logo
que saí, o quanto gostara de eu ter aceitado o convite. Estas palavras
e a forma como foram ditas, representaram uma ducha fria para
minha cabeça, que estivera quente desde a noite anterior. Voltamos
para nossos postos depois de marcar uma caminhada juntos até a
encruzilhada, para conversarmos. A tarde me foi mais produtiva,
fácil e rápida de passar.
Iniciamos nossos passos e logo perguntei: “– Lembra-se
de quando lhe perguntei por que ainda não tinham filhos e você se
referiu à morte como sendo o nada absoluto? Bem, Ylia, eu não sou
ligado a nenhuma religião, mas não sei se sou ateu. Bem, talvez seja
um pouco ateu e possa entender o que você quis dizer com nada
absoluto. Poderia me explicar?” Ele reduziu a velocidade de seus
passos e iniciou:
“– Ser um pouco ateu já está de bom tamanho para quem
seja iniciante. Mas devo alertá-lo de que ao final desta conversa,
você será um ateu. Daí porque pode pedir para eu parar agora ou
mudar de assunto”.
“– Não, por favor, continue”, pedi.
“– Começo com uma pergunta: O frio existe? Não. O que
há é a sensação térmica de frio, por falta de aquecimento em uma
parte de um corpo sensível ou em seu todo. Aquecido o corpo, a
sensação de frio desaparece. O que existe, pois é o calor; o frio é
ausência de calor percebida por ser vivo, que é capaz de sentir. Se
não se tratar de um ser vivo, mas de um pedaço de granito, por
exemplo, ele poderá ser submetido à menor temperatura possível de
se obter, mas nada sentirá; ou aquecido à temperatura mais elevada
possível, fundir-se, mas não sentirá nada. Mais simples que isto: A
escuridão existe? Não. A escuridão é a ausência de luz. E esta diferença é percebida por seres vivos porque sensíveis. Os seres ditos
inanimados nada sentem. Os mortos nada sentem, não têm a sensação de quente ou frio, nem a sensação de escuro e claro. Porque
estão mortos. Se eles sentissem e fossem capazes de falar diriam:
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está quente, está frio, está claro, está escuro. Mas não sentem e nada
dizem. Para concluir, meu amigo, a morte é o último ato da vida;
nada começa depois da morte; não há nada do que chamam de „outra vida‟, ou de „outro lado da vida‟. Não. É o nada. É a não existência do ser vivo e isto vale para o ser humano, para o gato, para a
águia, para a sequoia, para a samambaia, para a alga. Não se aplica
ao mundo mineral, inanimado. E, para encerrar, pergunto: como
entender que algo inexistente antes de alguém nascer deveria subsistir após sua morte, e com a mesma individualidade?”
Ylia parou, à espera de uma reação. Tardei a falar: “– Então, é isso?” e ele concordou. Perguntou se estava claro, se entendera e esperou um pouco mais, até que percebesse a confusão que me
dominava. Pedi-lhe tempo para refletir sobre o assunto e sugeri que
no dia seguinte voltássemos a tratar dele. E, para relaxar, brinquei:
“– Por enquanto continuo meio ateu”. Rimos e nos separamos com
um aperto de mãos.
Nessa noite, também evitei conversar com o pessoal da
pensão, nada além de algumas amenidades e de boas noites. Era
hora de incluir as impressões do dia na equação e constatar se o
resultado dela repeliria novamente o sono, ou não.

***
Parecia-me que os desmandos do dia anterior não foram
levados em conta pelo casal, o que seria um indício, mas não uma
certeza em que eu pudesse assentar futuras ações. Estas duas últimas palavras, claro, me condenam. Reconheço mea culpa. Contudo,
começaria agora mesmo a tentar tudo para atingir meu objetivo, tão
grande o jugo a que ela, inconscientemente me submetia. Assim eu
pensava, embora na verdade fosse eu quem, conscientemente, me
elegia como parceiro dela, de agora em diante. Isto sem avisá-la e
nem prevenir Ylia. O que eu tinha na cabeça eram um sequestro e
uma traição covardes. E não atinava para o que isto significava, nem
percebia que, com esta paixão súbita e desmedida, eu estava a ameaçar a tranquilidade do casal e a atirar no lixo a amizade que eles
me ofereciam; que perseverando nesta senda, perigosa para os três,
eu destruiria uma bela e estável união, feriria duas pessoas que eu
amava, além de que, com certeza, acabaria por me ferir.
“– Para com isso, idiota.” Agora era eu falando comigo
mesmo, atendendo o conselho antigo de minha mãe. “– Você é um
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hipócrita, cara. Viveu trinta anos à custa de sua família e renegou
seus pais; pintou e bordou com as garotas de sua cidade sem assumir qualquer compromisso com nenhuma delas; foi expurgado da
universidade por vadiagem; apesar disto é premiado e consegue
reiniciar a vida e ser respeitado, além de conquistar um bom emprego e dois amigos maravilhosos. E agora, novamente joga tudo para
o alto, sem se preocupar com quem possa perder com isto, nem conhecer os remédios para mitigar os sofrimentos que provocará nas
pessoas que confiaram em você e o amam muito. Ai! Acho que é
um déjà vu34!” E chorei por ambas as sessões do mesmo filme.

***
Nos dias seguintes deambulei pelo trajeto que usava sempre para ir e vir entre a empresa e a pensão, procurando saídas alternativas para a situação que eu criara. Evitava encontrar o querido
Ylia, porque não sabia o que deveria falar-lhe. Por outro lado havia
pouco que eu desejasse ouvir dele. Meu rendimento no trabalho era
cada vez menor e eu temia – agora não tanto quanto antes – que me
viessem chamar. O chefe, enfim, logo no início de uma bela manhã
de outono, veio pessoalmente me convidar para tomar um café com
ele. Logo no minuto seguinte, deixei minha mesa e tomei o rumo de
sua sala, sentindo um leve rumor me acompanhar até a porta. Bati
levemente, abri-a e entrei. Antes de avistar o chefe, deparei com
Ylia ereto, à direita próximo a mesa, dirigi-me a ele, tomei-lhe a
mão, apertando-a por alguns segundos e deixei-a cair sem dizer palavra. O chefe pediu-me que sentasse à sua frente. Em seguida, fez
um discreto sinal para que Ylia nos servisse e este colocou as xícaras diante de nós dois e as encheu após perguntar se preferíamos
com açúcar, com adoçante ou amargo. Eu já levantava a minha,
quando o chefe pediu a Ylia que se servisse também. Baixei a xícara
e esperei para ver o que se seguiria. Após todos bebermos o café,
Ylia pediu-nos licença e levando a bandeja deixou a sala. O chefe
deu um tempo e disse:
“– Este é um homem extraordinário, talvez a melhor pessoa que já conheci, o mais fiel, honesto e assíduo de que dispomos
em nossos quadros. Não há aqui ninguém que ignore quem seja ou
deixe de tê-lo por amigo. Estas duas qualidades podem ser muito
34

Déjà vu, expressão em francês, que significa já visto, usada por alguém quando lhe
parece estar vendo, nitidamente, uma cena que vira antes.
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úteis, se o senhor me entende. E posso lhe assegurar que ele gosta
muito do senhor [este era o nível em que todos se tratavam na empresa], tanto que, preocupado com sua saúde, pediu-me para lhe
falar. Realmente, há algo acontecendo com o senhor? Posso ajudálo?”
Assegurei-lhe de que estava bem e perguntei-lhe se algo
no meu desempenho estaria deixando a desejar. Negou que fosse
isto, mas que meus colegas de serviço estranharam as alterações,
talvez nem tanto no resultado da atividade funcional, mas no comportamento pessoal. Pensei em falar naquele mesmo dia ou no seguinte com Ylia. Algo me dizia que ele tinha a ver com o que estava
acontecendo. O encontro com o chefe não prosperou por falta de
colaboração de minha parte, mas foi encerrado com cortesia. No
almoço não vi Ylia; à tarde, tampouco.
Encerrei o dia com um passeio por lugares que habitualmente não frequentava; com isto a noite foi chegando de mansinho
e ocupou todos os espaços em torno de mim. Fiquei só, cercado
apenas por algumas frouxas lâmpadas incandescentes e coberto por
milhões de estrelas fluorescentes. Sentei num banco decorado com
velhos liquens ao longo das tábuas estreitas. Pareceu-me aquela a
hora e aquele o lugar para pensar e tomar decisões urgentes e definitivas; era também evidente demais que nenhuma das escolhas que
eu fizesse deveria afetar alguém, senão a mim e, neste caso, não
poderia ser um suicídio por paixão. Era noite entrada quando resolvi
voltar à pensão, onde apenas a proprietária cabeceava diante do televisor ligado. Ao perceber que ela estava desperta, disse-lhe enquanto se encaminhava ao quarto: “– Em dois dias, deixo a pensão.
Boa noite”.

***
Os riscos a que eu estava sujeitando pessoas queridas, com
minhas trapalhadas, apressaram a decisão que estava sendo suficientemente radical para não permitir desvios ou retrocessos em sua
execução.
Comuniquei meu chefe o que estava fazendo e pedi a ele
que me encaminhasse ao setor de pessoal para proceder aos trâmites
do pedido de demissão, que foram sumários, de modo que, no dia
seguinte, eu poderia receber meus direitos e os documentos respectivos.
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No refeitório, encontrei Ylia e almoçamos juntos. Disselhe que estava deixando a empresa e ele recebeu a notícia com a
naturalidade de quem já soubesse, ou como quem não se incomodasse com fato ou, ainda, como se o desejasse. Para relaxar, falei
que lamentava não concluir o curso de ateísmo que ele ministrava.
Ele sorriu e assegurou que, com um pouco de leitura, eu logo estaria
formado e que o melhor ateu é autodidata. Permanecemos alguns
segundos refletindo e interrompi o silêncio:
“– Ylia, você foi o melhor amigo que tive até hoje e, como
você, jamais encontrarei outro. Eu nada tenho para lhe ensinar e sei
que nem necessita de conselhos, porque é sábio e generoso, mais
capaz de dar que de receber. Conheci sua esposa há pouco e nada
sei dela, além do que você me contou, mas posso afirmar que é a
melhor companhia que um homem poderia desejar e somente os
afortunados como você merecem conquistar. E ambos constituem
um casal maravilhoso e perfeito, que se ama e, acima de tudo se
respeita e aos outros. Talvez nunca mais volte a vê-los e minha saída daqui se assemelha a uma fuga, a uma deserção de quem não
quer ferir ou matar nem ser ferido ou morto. Pode parecer um ato de
covardia, mas também é um ato de desprendimento e de renúncia.
Não sei para onde vou, nem o que farei, mas sei que faço o que devo fazer, para não sofrer nem fazer sofrer. Transmita meus respeitos
a sua esposa e diga-lhe que desejo que ambos sejam muito felizes.
Sei que lhes devo muito mais do supõem que eu saiba e isto é tanto
que não sei como poderia pagar-lhes. Mas sei qual é o tamanho do
perdão que peço que concedam para tranquilizar meu coração.”
O refeitório estava quase vazio quando saímos dele. Fora,
demo-nos as mãos e as apertamos demoradamente enquanto nos
olhávamos através das lágrimas. Em seguida nos abraçamos e nos
afastamos um do outro, sem esperança de voltarmos a nos ver.
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MACHO EM EXTINÇÃO
Está mais que provado. Antes, quem pensava nisto, não
ousava dizer. Quando dizia, não era levado a sério. O macho, de
fato (agora todo mundo sabe), além de não ajudar em nada, atrapalha o processo de perpetuação da espécie. A partir daí, se intensifica
e se robustece a ideia de que pode existir uma sociedade matriarcal
pura, em que a reprodução se dê por via partenogenética e as filhas
(porque haverá somente filhas) seriam somaticamente muito parecidas com a mãe e as irmãs, senão idênticas, e dotadas de quase o
mesmo patrimônio genético, senão o mesmo, que o da mãe e de
suas irmãs. Para maior garantia de aperfeiçoamento do método, seriam selecionadas eugenicamente para se reduzir os efeitos perversos da, digamos, consanguinidade.
A teoria, demonstrada, é claro, por uma mulher, coloca
abaixo dos índices, já críticos, das pesquisas de opinião, todo o machismo planetário, antes tão decantado em verso e prosa. A começar
pelos chefões dos grupos erráticos pré-históricos, passando por
Abraão e todos os patriarcas da resenha bíblica, até chegar aos Valadões da modernidade, tudo poderia ser diferente se a Dra. Rosemary Redfield não houvesse tardado tanto a aparecer.
Na verdade, há registros fidedignos em Engels (e põe fidedignidade nisso), da existência de sociedades matriarcais em que
os “pais” (mas que, de fato só sabiam que eram tios dos filhos da
irmã com outros, enquanto ignoravam que seus filhos de fato, eram
criados pela mãe e pelos tios maternos deles) que exerciam o papel
subalterno de meros provedores, de atentos defensores e amáveis
tutores da prole de sua irmã, pois a ninguém ocorria que das brincadeiras, pelas quebradas das florestas à tardinha, é que ela conseguia
seus nenês, provindos de causas desconhecidas, então.
Mas falava-se de outros grupos, mais evoluídos, de genuíno matriarcado, como o das amazonas gregas, descrito por Heródo-
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to, e cuja rainha Hipólita foi perseguida, assaltada e morta por ninguém menos que o dodecamachão Hércules. De forma semelhante,
os autóctones sul-americanos acreditavam na existência de uma
tribo de mulheres guerreiras que viveram na região da atual Amazônia e à qual o próprio Francisco de Orellana dizia haver conhecido, razão porque nomeou de Amazonas o grande rio, em cujas margens, dizia o explorador espanhol, ele e seus comandados teriam
sofrido um ataque desfechado pelas selvagens lutadoras.
Deixadas de lado as múltiplas variedades de Barbarelas,
dos devaneios ficcionais para consumo da juventude de muita imaginação, na verdade a sociedade das mulheres é uma das poucas
certezas para o longo prazo. Como será? Bem, suponho que algumas mulheres especialíssimas e superdotadas serão as matrizes que,
por um processo psicossomático resultante da concentração de forças mentais, conjugadas com um extraordinário enlevo físico, conceberão de si mesmas e darão à luz proles sadias de evoluídas fêmeas, sem a intervenção do macho, cientificamente considerado
“um dos problemas mais persistentes e frustrantes na biologia da
evolução; do ponto de vista científico, seria mais limpo e sensato se
as fêmeas cumprissem, sozinhas, a tarefa reprodutiva”.
Será o fim do primado masculino? Provavelmente. O fim
do machão, sim; do homem, não. Se isto serve de consolo, o certo é
que exemplares do espécime masculino serão preservados para a
execução de serviços pesados e vis, além de servirem como reserva
de sêmen necessário à inseminação indireta de sua própria casta
inferior, para produção de mais força de trabalho, como se faz hoje
com animais de interesse econômico.
Tratemos nós, os homens atuais, pois, de reformular nossa
vida: passemos a considerar com mais respeito nossas esposas e
filhas, que podem estar entre as agraciadas pela Natureza, e aproveitemos, com moderação, o tempo que nos resta.
Fiquemos todos tranquilos. Não nos exasperemos. Tenhamos calma. Isso tudo pode demorar a acontecer. E, quem sabe não
aconteça. Mesmo os cientistas algumas vezes erram...
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A PALAVRA E
SEU SIGNIFICADO

Talvez seja a comunicação verbal a mais bela e infiel das
artes, ciências ou dádivas que o ser humano possa receber, cultivar,
ou desenvolver sem que, contudo, consiga possuí-la e dominá-la
totalmente. Ela o trairá e por ele será traída, sobretudo nos momentos em que a paixão e, portanto, também a necessidade for maior.
No início de uma importante reunião, um de seus membros requer,
em aparte por questão de ordem, que todos os que vierem a ocupar a
tribuna – e no caso de dúvida – definam os termos, a fim de evitar
interpretações equivocadas. Isto porque, embora possa haver no
grupo uma forte inclinação para o acordo, uma palavra ou uma expressão mal empregada, não pertinente ou imprópria, provocará,
talvez, a dissensão.
Vocábulos cujos significados eram, alguns anos atrás,
considerados por todos como sadios, hoje provocam muito a ira do
sistema e não pouco desassossego em certas pessoas. Fazem parte
de um vocabulário teratológico de palavras banidas do cotidiano.
Quem se lembra, neste mundo globalizado, do significado de nacionalismo, patriotismo, fidelidade, respeito, honestidade, lealdade?
Nem ex-escoteiro. Muito embora, na Tropa da Águia, amiúde se
dissesse que “uma vez escoteiro sempre escoteiro”...

***
A História lembra, com respeito e emoção, da luta promovida pelos membros da résistance – les maquis, les partisans – que,
na França, eram caçados como ratos pelas forças de ocupação nazistas e que, com enorme sacrifício, mantiveram a defesa intransigente
da alma nacional, latente, mas viva, até o armistício. Os neonazistas
(e seus ascendentes, que remanesceram da Segunda Grande Guerra)
classificariam aqueles heróis como terroristas ou como rebeldes e
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insurgentes. Mas não eram os nazistas os que, de fato, praticavam o
terror? E, quanto à rebeldia dos oprimidos, não é a opressão mesma
que os faz assim? Não foi Sartre membro da resistência, rebelde e,
contudo, um dos mais importantes ícones da cultura do século XX?
Não soa como um hino à liberdade a célebre Habanera, aquela bela
ária da ópera Carmen de Bizet: “L'amour est un oiseau rebelle que
nul ne peut apprivoisier” (O amor é um pássaro rebelde que ninguém pode domar)? Quem tem a força, pode impor aos fatos o significado que lhe convier. Quem possuir coragem, inteligência, amor
à pátria e conhecer o significado das palavras “liberdade” e “verdade”, não necessitará de outra coisa para vencer as mais poderosas
forças militares e as maiores mentiras do mundo.

***
Recentemente a mídia noticiou que um prefeito municipal
nomeara uma jovem parenta para exercer a função de assessora,
cargo da administração superior. A pobre garota, pouco mais que
uma menina, ao ser ouvida pela imprensa, negou que fosse assessora, mas apenas estagiária e mostrou ignorar o valor do salário que
recebia. Isto parecia ser para o prefeito algo absolutamente normal e
legal. Nem por sombra admitiu que seu ato pudesse ser confundido
com o que se conhece como nepotismo. Vê-se aí como uma imprecisão verbal origina uma disfunção administrativa, que, por sua vez,
possa resultar numa séria disfunção gástrica em quem falte informação de natureza legal, conhecimento do vernáculo, ou ambos.

***
Há alguns anos, um jornal diário de grande circulação reportou o fato de que uma importante rodovia tivera um trecho destruído, na noite anterior, pela forte chuva que caíra. A enxurrada
teria provocado uma larga e profunda cratera, em que pelo menos
um motorista já havia projetado seu veículo. Para ilustrar a matéria,
uma foto mostrava a fossa abissal, no centro da qual um automóvel
parecia um brinquedo, uma miniatura. Muitos dos que por ali passaram durante o dia, garantiam que era “um buraquinho de nada”.
Solução do mistério: a fotografia fora obtida utilizando-se uma objetiva chamada “grande angular”, que produz o efeito de aumentar o
campo de visão da foto. É o inverso do resultado produzido pelo
uso da “teleobjetiva”. Considerando que a imagem também é instrumento de comunicação, como a palavra, eis um exemplo de de-
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formações óticas provocando erros de interpretação, fazendo crer
que um fato sem muita gravidade pareça ser um pavoroso acidente.

***
A palavra é um instrumento contundente, mas também
cortante e perfurante, capaz de dar certa expressão a um pensamento, enquanto a verdadeira intenção dissimula. Até os números, a
palavra perverte, como quando, por meio dela mantém-se a falsa
crença, verbi gratia, a respeito do crescimento econômico de um
país, no qual a miséria é que é cada vez maior; ou da solidez de uma
instituição financeira, cuja falência é decretada em seguida; ou da
dignidade do político, que, sabe-se depois, amealhou seu patrimônio, por meio de fraudes e de ligação com o crime. Não há como
relaxar e ser otimista. E sobre o otimismo, até Cândido, o personagem de Voltaire, depois de muito quebrar a cara, concluiu: “É a
mania de sustentar que tudo está bem quando tudo está mal”.

85

O NÚMERO E
SEU SIGNIFICADO

O número é a pedra angular sobre a qual se construiu o
edifício em que se abrigam todas as chamadas ciências exatas. Desse modo, sendo exatas as ciências, não há como, usando-se os números, falsear os resultados que se deseja demonstrar. Nem tanto.
Mas depende da habilidade de quem promova a demonstração, assim como da ingenuidade de quem receba a informação Para este,
os números podem oferecer um belo espetáculo circense, mas, também, um doloroso prejuízo.
Quando o locutor ou apresentador de noticiário, para informar, por exemplo, que o preço de determinada mercadoria foi
elevado de 10 para 30, diz que o preço atual é três vezes maior que
o anterior, pode até provocar um impacto mais forte do que se dissesse que o atual é o triplo do anterior, mas não estará dizendo a
mesma coisa. Ser três vezes maior que dez, corresponde a
(3x10)+10=40 (ou 300% de 10 além da base 10), enquanto ser o
triplo de dez corresponde a 3x10=30 (ou 300% da base 10). Já se vê
que os números também podem ser utilizados para induzir alguém a
erro, sobretudo quando são expressos por palavras faladas ou escritas e, principalmente, se forem manipuladas por donos de dedos
ágeis.

***
Seja o caso de quem procura crédito junto a um agente financeiro com o qual acerte a taxa de juros de, digamos, 5% ao mês,
sobre quantia a ser tomada de 100,00, que será reembolsada em 10
parcelas mensais de 15,00, correspondendo 10,00 à décima parte
amortizada do capital e 5,00 ao juro mensal acordado, aliás, cômodo
e razoável de 5%. Ao final, terá pago 150,00. Concorda, volta com
o avalista a tiracolo, oferece garantias, assina o contrato e as notas
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promissórias, recebe o numerário, agradece e sai feliz, sem saber
que a taxa de juros que remunerará o agente não será de apenas 5%
ao mês, mas bem maior. Como a cada uma das parcelas de 15,00
paga, o saldo do capital devido decresce 1/10 (10,00) do valor inicial (100,00), ao pagar a última delas, após haver amortizado nove,
ele ainda estará pagando juros sobre o total do valor inicial da dívida. Ao final, a soma das parcelas pagas foi de 150,00, mas deveria
ter sido de 127,50. Neste caso, como se vê, além de o sistema de
informações haver falhado, a comunicação também foi dificultada
pela síndrome do capitalismo selvagem. A Matemática, inocente,
mas utilizada como instrumento para demonstrar o raciocínio sofista, por meio de um silogismo de pé quebrado, é que assume a responsabilidade. O final de sempre: a clientela amarga o prejuízo e a
agiotagem comemora o lucro.
Os números, que estão nos fundamentos da Lógica, permitem que o astrônomo seja capaz de afirmar a existência de um novo
corpo celeste, mesmo antes que qualquer bom telescópio capture-o
em seu foco. Também assim, as partículas subatômicas foram “calculadas” (em quantidade, massa e localização) muito antes de ser
sentida sua presença física. O que, contudo, abisma o senso comum
é o fato de os mesmos números (que estão nos fundamentos da Lógica) não serem bastantes para sedimentar um tipo tal de Economia
que afirma estar na busca do crescimento, mas, ao mesmo tempo
garroteia os fatores de produção, desde a simples mão-de-obra até
as empresas de transformação e de distribuição da riqueza nacional.
O garrote, porém, não exerce sua ação sobre o setor financeiro, nem
sobre a administração pública. Voltaire já deu seu recado aos otimistas. Agora é Maquiavel quem fala às vítimas dos ilusionistas e
dos magos da prestidigitação: “Porque eu vos digo que a fortuna
não muda de sentença onde não se muda de ordem; nem os céus
querem ou podem suportar uma coisa que irá ser arruinada de qualquer modo”.
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DUAS BELAS SOFONISBAS
Imaginem alguém que se chamasse Sofonisba, fosse mulher e, mais, linda e, ainda mais, rainha; que, como seu pai, Amilcar,
odiasse os romanos; que tivesse induzido o marido, Silax, rei dos
massesilos, a lutar contra o império, ser derrotado e perdê-la para
Massinissa, rei dos númidas, vencedor e por quem foi tomada como
esposa; que este, por sugestão de Cipião, o Africano, a quem preocupava a possibilidade de a cartaginesa exercer sobre o novo esposo, aliado de Roma, alguma influência a favor de Cartago, sugeriu a
Massinissa que a entregasse “para ser submetida à vergonha pública
em Roma. O marido, para poupá-la de um ultraje bem pior que a
morte, manda-lhe uma taça de veneno, que ela toma de bom grado”;
que ela, enfim, acabasse sendo o personagem-título de não poucas
tragédias, inclusive de Corneille e, depois, de Almeida Garret (a
deste, inacabada).
Como não é a morte em si mesma, nem a forma estranha
de finar-se – em atenção a um pedido e pelas próprias mãos – que
permite rotular de tragédia uma bela existência, que terminou, como
todas as demais terminam, em que, afinal, reside a tragédia? Mário
Quintana diria, talvez, que o trágico estava em seu nome, que, como
algumas palavras – por exemplo, oligopsônio, abscôndito, nefelibata, entre outras –, fazem as pessoas sofrerem somente de ouvi-las,
que dizer de carregá-las por toda a vida. Ela, a Sofonisba de Cartago, que foi belíssima e que era filha do grande general e sufeta
Amílcar Barca e irmã de Aníbal; que foi esposa de dois reis e rainha
de dois reinos, mas que, provavelmente, teve a infância povoada por
terríveis pesadelos, provocados pelo temor de que, um dia, sua cidade natal fosse destruída. Morreu com pouco mais de trinta anos
de idade, sem conseguir realizar seu sonho de ver Roma vencida e
dizimada, mas, por outro lado, poupou-se de ver sua amada Cartago
varrida dos mapas, como temia. Mas sem dúvida teria ficado feliz se
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soubesse que certo Catão, o Antigo, a quem sequer conhecera ou
sobre quem provavelmente jamais ouvira falar, não viveria o bastante para testemunhar que se realizara a maldição, por ele proferida
sempre ao final de cada discurso, contra sua terra natal: Delenda est
Carthago!35
Aliás, o anátema repetido à exaustão pelo obcecado e mal
humorado censor romano acabou por se realizar, não uma, mas três
vezes: em 146 a.C., sob Roma, em 430 d.C., pelos vândalos e, em
698 d.C., nas mãos dos árabes. E hoje é um bairro da capital da Tunísia.
Sofonisba sacrificou-se porque era irrepreensível e digna,
tendo preferido morrer a sujeitar-se a uma vida de reclusa ou a renegar o ódio jurado, desde a infância, aos romanos e seus aliados.

***
Em Cremona, Itália, 1532, nasce, na rica habitação da família Anguissola, uma graciosa menininha de rosto redondo e róseo, filha da senhora Bianca Maria, mui respeitável esposa de um
dos expoentes da nobreza lombarda, senhor Amílcare. A recémchegada recebeu o nome de Sofonisba. Após ela, o casal viria a ganhar outras cinco garotas e um rapazinho chamado Asdrúbale.
Desde cedo as meninas receberam esmerada educação que
incluía artes plásticas, música e literatura. Sofonisba logo demonstrou forte interesse pela pintura, mais que as irmãs, que, também
pintoras, representaram um apoio importante para seu desenvolvimento artístico. Em 1546, Sofonisba e Elena foram encaminhadas
ao ateliê do pintor Bernardino Campi, que influenciou, com sua
técnica e seu estilo, o desempenho da futura artista, legando-lhe “o
sutil e gracioso linearismo” que utilizou nos retratos. Mas foi com o
pintor Bernardino Gatti que Sofonisba se aperfeiçoou no estilo correggesco-parmigianini, moda, então, passando a dedicar-se, de
forma intensiva, à elaboração de retratos, muitos dos quais ambientados em cenas do cotidiano. As duas irmãs, nas horas vagas, ensinavam as menores a pintar, enquanto seu pai encarregava-se de divulgar o trabalho das mais velhas, particularmente o de Sofonisba.
Vasari, biógrafo dos mais importantes pintores, escultores
e arquitetos de seu tempo, teve a atenção voltada para Sofonisba, a
ponto de viajar para Cremona a fim de conhecê-la, tendo elogiado
35

Cartago deve ser destruída!
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seu trabalho. O duque de Alba fez conhecer a fama de Sofonisba
junto à casa real de Espanha, o que levou a rainha a designá-la pintora da corte, além de sua dama de companhia, em 1559. Felipe II
acabara de desposar a jovem Isabel de Valois, a qual fez da artista
sua confidente.
Após a morte da rainha, Sofonisba casa-se com Fabrizio
Moncada, nobre italiano de origem espanhola, e muda-se com o
esposo para Palermo. Cinco anos depois, enviúva, transfere-se para
Gênova e vem a casar-se com o capitão de navio Orazio Lomellini.
Nessa cidade, mantém uma escola de pintura, desenvolve intensa
atividade, pinta muitos retratos e conhece vários outros pintores,
entre os quais Giovanni Battista, cognominado “Il Genovese”.
Em 1624, com a idade avançada, conhece o jovem artista
plástico flamengo Anton van Dyck, a quem fornece preciosos conselhos sobre arte e que, por sua vez, pinta um retrato da anciã. Um
ano depois, em Palermo, Sofonisba Anguissola morre. Encerra-se,
então, sua longa e produtiva existência, marcada pelo fato de ter
sido exemplo raro de mulher que desenvolveu uma carreira exercida, antes dela e a seguir, predominantemente pelos homens, mas,
ainda assim, reconhecida como “uma excelente pintora de retratos,
superior a todos os pintores da época”.

90

CARTA DE UM ADMIRADOR
Caro poeta Mário Quintana,
Numa destas manhãs, acordei ouvindo a palavra oligopsônio. Não foi precisamente um trágico acidente de sonho. Perdoe-me,
mas não será isto ainda pior que, de súbito, ver-se frente à também
horrorosa abscôndito, que lhe tirou a calma e fê-lo infeliz? É verdade que uma e outra são usadas, uma por economista desalmado,
outra por literato vítima de séria crise biliar. Ao invés de estes cidadãos ficarem dando susto em pessoas que gostam de ler e de dormir,
vão eles aprender, com o poeta, que um dos encantos desta e da
outra vida consiste em alarmar senhoras gordas. Aliás, penso que,
quanto a isto, é necessário exercitar muito enquanto vivos, sobretudo no que respeita a fazê-lo com dissimulação, para o fim de escapulir às rigorosas regras éticas vigentes do lado de lá.
Mas, meu querido, não era sobre isto que eu desejava falar-lhe, mas sobre esta bobagem de buscar a imortalidade através
das vias acadêmicas, com fardão e cadeira numerada. Cá entre nós,
meu bom poeta, quem lavrou as letras como você tem feito, já venceu a morte mil vezes e não precisa de se submeter a nenhum escrutínio para se eternizar. Quem tem de se preocupar com isto são os
políticos bigodudos, ou o coronel Agnaldo “Goebbels” Pereira.36
Não você. Não o Mário Quintana.
A coisa parece-me bem simples, poeta. Se alguns membros da Academia não conhecem sua obra, é melhor que não lhe
36

Personagem de Jorge Amado em Farda, Fardão e Camisola de Dormir, o coronel
Agnaldo Sampaio Pereira, simpatizante do nazifascismo, usou de todos os meios
para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. É uma alusão a Paul Josef Goebbels, Ministro da Propaganda do Reich, na Alemanha nazista, entre 1933
e1945, por seu radicalismo político e por seu obstinado propósito de se imortalizar
(Goebbels chegou a ser chanceler de seu país, em lugar de Hitler, desde o suicídio
deste em 30 de abril de 1945, até o seu próprio, um dia depois).
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deem seus votos. Os que a leram, são, seguramente, seus eleitores
incondicionais e sinceros. Não há nada a fazer no Rio de Janeiro,
onde esta campanha esdrúxula somente o expõe ao ridículo e, se
quer saber o que penso, você é muito novo para ingressar naquela
casa, onde não se morre, mas donde ora um ora outro se retira, deixando vaga sua cadeira. E é velho demais para entrar nesta briga.
Volte para sua Porto Alegre e continue sua deslumbrante
magia. Ninguém que ame seus versos lindos e sua prosa poética
ficará mais feliz se você eventualmente vier a envergar aquela indumentária que, por ser pesada e solene, pode até dificultar a continuidade de sua produção, se não paralisá-la de todo. E foi você
quem nos ensinou que as únicas coisas eternas são as nuvens...
Abraços,
L. L.
12 de julho de 1982

ADEUS, POETA
O aluvião provocado pela mídia para cobrir a tragédia brasileira ocorrida no circo da velocidade, obscureceu todos os demais
pesares da vida nacional, na semana que passou.
Na quinta feira, dia 5 de maio, revendo a vida e os versos,
Mário Quintana expirava, da forma como desejava, sem que lamentasse por morrer, mas por perder a vida, como diz:
Um dia... Pronto!... Me acabo.
Pois seja o que tem de ser.
Morrer, que me importa ? O diabo
É deixar de viver!

Viveu oitenta e oito anos, existência longa e lúcida, feliz e
fecunda. Não morrera antes porque: “não tenho tempo para morrer”
e “tenho mais curiosidade pela vida que pela morte.”
Mas, agora, do mesmo modo que os outros, que morrem
“porque desaprendem de viver”, ele, esquecendo-se de todas as lições de vida e de sobrevivência, passa a desfrutar do que considera-
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va a libertação total: “poder, afinal, estar deitado de sapatos”.
Era amigo de todos os que o conheciam, era amado por
todos que o liam. Alguns deles são monumentos da literatura deste
país: Cecília Meireles, Érico Veríssimo, Monteiro Lobato e Manoel
Bandeira, que o saudou com um poema cujos primeiros versos são:
Meu Quintana, os teus cantares
Não são, Quintana, cantares.
São, Quintana, Quintanares.

Toda esta amizade e mais a quase meia centena de obras
publicadas não foram bastantes para garantir-lhe o direito a um lugar na Academia Brasileira de Letras, com que sonhava. Mas, aos
que impediram seu ingresso na casa dos imortais, permitindo, porém o dos marimbondos presidenciais e dos plimplins globais, respondeu com ironia e sutileza:
Estes que atravancam meu caminho,
Eles passarão.
Eu passarinho.

A riqueza multifacetária de Quintana permitia encontrar
nele, ora uma criança irreverente que justificava a mentira como
sendo “uma verdade que se esqueceu de acontecer”, ora o jovem
sarcástico para quem “o seguro morreu de guarda-chuva”, ora um
velho filósofo, o Poeta-Midas, segundo o qual “tudo o que eu toco
se transforma em mim”.
Seus textos em prosa são ricos em lirismo e lê-los proporciona devaneios em áreas recônditas da alma. Suas traduções eram
tão elaboradas a ponto de dizer, aos que reclamavam da demora,
que tinha que dispor de tanto tempo quanto o autor teve para escrever o original. Daí porque os editores o procuravam para traduzir
gigantes, entre os quais Proust, Maughan, Virgínia Wolf, Gide,
Huxley e Maupassant.
Celibatário de carteirinha teve, contudo, vários amores e
explicava com seu habitual bom humor: “Prefiro ser a esperança de
muitas, de que a desilusão de uma só”.
Érico Veríssimo costumava referir-se a Quintana como
sendo um anjo disfarçado e que, às vezes, descuidoso ao vestir o
casaco, deixava as asas de fora.

93

Agora, nosso querido anjo assumiu-se, jogando fora seu
casaco, definitivamente.
Adeus, poeta!
L. L.
13 de maio de 1994

94

É MUITA MÍDIA
Somente a relatividade parece explicar o que aparenta ser
esta incrível soma de fatos estranhos, inconcebíveis e inacreditáveis
que o ser humano, isoladamente, por suas representações legítimas
ou não, por seus grupos sociais, ideológicos, ou confessionais vive,
quer como ator, quer como passivo figurante e vítima distraída. Pode haver tanta barbárie junta, num mesmo tempo histórico, num
mesmo lugar geográfico e num mesmo ponto do espaço cósmico?
Pode. E há. Diz-se, então: “bem, mas isto é muito relativo...”, ou “é verdade que antigamente não existiam estas coisas, mas
em compensação...” (relatividade temporal), ou “contudo, nós aqui
vivemos como numa ilha de tranquilidade...” (relatividade espacial).
Talvez houvesse sido possível raciocinar desse modo, num
momento ou lugar em que os meios de comunicação disponíveis
fossem poucos, lentos e imprecisos. Seria um tempo em que as notícias, se chegassem ao destino, era de uma em duas maneiras possíveis:
a) ou não seriam entendidas, como no caso da pia e douta
prelazia peninsular que, ao receber carta em que o missivista de
bordo descrevia as maravilhas das novas e férteis terras, concluiu
que as naus lusitanas, enfim haviam, no crepúsculo do século XV,
fundeado no Paraíso, o qual, outrossim, achava-se repleto de belos
anjos nus;
b) ou já teriam deixado de despertar interesse, como na
triste história do soldado japonês encarregado da defesa solitária de
uma ilha do Pacífico, até que, décadas depois, encontrado ainda a
aplicar-se no exercício de seu dever, foi informado de que a Segunda Grande Guerra há muito terminara, de que seu patriótico zelo de
nada valera e, malgrado seu, de que o Império capitulara.
Relativos ou não, o volume e a velocidade das informações a que o homem moderno está sujeito são, de modo absoluto (e
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isto é o dramático), grandes demais para o senso comum. Desde o
mais comezinho delito até o maior dos genocídios, do menor desperdício à mais dolorosa perda material, do menos importante desconforto ao sofrimento mais atroz, da mais leve agressão física até a
destruição da vida, do pequeno furto ao grande golpe financeiro,
nossos sentidos são agredidos por algo como o que se chama, em
linguagem de artilheiro, fogo de barragem ou algo semelhante a
uma carga de cavalaria como a denominam os desta arma. São formas de ataque implacável, devastador, surpreendente, estrondoso,
desconcertante e cuja reação imediata é sempre a busca da retaguarda.
Fugir. Que remédio. Mas, por favor: não esqueçam de arrastar para trás da linha de combate seus mui queridos filhos. Até
nas mais cruentas batalhas pode-se negociar uma boa trégua ou
mesmo uma capitulação, como fez o imperador Hiroíto. Por que
não, também, no videogame?
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A SIMPLICIDADE E A BELEZA
A alteração dos registros históricos para o fim de atender
interesses como, entre outros, melhorar a imagem de alguém ou de
uma instituição, de um país ou de um grupo social – que inominável
delito! – é impossível de se o aceitar. E ele dificulta a intenção não
apenas de reconhecer a entidade como também de interpretá-la, de
respeitá-la e, até mesmo, de julgá-la.
Nossa morada, nosso rosto e nossas mãos, nossos hábitos
e costumes são aquilo que nos define, nos identifica. Uma cicatriz
tem sua estória e ali está, como uma averbação em livro oficial,
material, pessoal e inalienável. Cada ruga, além de impor-se por
transmissão hereditária, certamente é, também, um sinal da passagem do tempo, lembrança que marca o corpo, tal como as morainas
basais das geleiras marcam de estrias seu curso sobre as rochas. Há
coisas simples que agregam beleza, nostalgia, lembrança e saudade
às casas, às ruas, às cidades e às pessoas, e que não podem ser removidas sem um custo.
Aos leitores atentos às coisas simples, vividas simplesmente, decidimos oferecer alguns guardados preciosos. Convém
admitir que, quando se encontra um belo texto, costuma-se formular, em segredo ou não, o desejo de o haver escrito antes. Como não
somos tão competentes e chegamos tarde demais, tomamos três
deles por empréstimo e, de alguma forma, passamos adiante o deslumbramento que sentimos ao lê-los, imbuídos da mesma generosa
alegria de como quando oferecemos um presente a quem nos é caro.
Em Boêmios Errantes (Tortilla Flat), de John Steinbeck:
“A janela não tinha cortinas, mas uma Natureza generosa havia escurecido os vidros com teias de aranha, poeira e marcas
nítidas de pingos de chuva.”

Alguém sugerira lavá-la, mas não houve acordo e a janela
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permaneceu como estava.
“E, com o passar do tempo, com mosca após mosca indo alimentar a família da aranha com seu sangue, deixando suas
carcaças nas teias, com o pó aderindo ao pó, o quarto adquiriu uma agradável penumbra, que permitia dormir numa luz
velada. Mas, quando o sol batia na janela, de manhã, e não
podendo entrar, transformava o pó em prata e brilhava na iridescência das varejeiras.”

Em A Romana, de Alberto Moravia:
“Eu andava com surpresa e alegria naquela luminosidade escassa e sonolenta e, de vez em quando parava, atônita, contemplando as coisas mais insignificantes: um tufo de capim
verde crescendo entra as lajes da calçada. O musgo que as
chuvas dos meses anteriores haviam deixado no rodapé das
casas transmitia-me uma sensação de tranquilidade e segurança; e pensava que, se naquela beirinha de terra, entre a
calçada e os tijolos, podia crescer um lindo veludo cor de
esmeralda, também minha vida tivesse alguma possibilidade
de continuar florescendo.”

Em Terra dos Homens, de Saint-Exupéry:
“Logo apareceram duas moças. Olharam-me gravemente,
como dois juízes no limiar de um reino proibido. Estenderam-me as mãos, sem dizer palavra, e desapareceram. Eu estava divertido e encantado. Tudo aquilo era simples, silencioso e furtivo. Eu amava um irônico matinho que aparece entre
as pedras do calçamento da capital como se viesse, de parte
da invisível mata virgem, ver se os homens ainda ocupavam a
cidade. Amava aquela espécie de descuido que exprime apenas uma grande riqueza. Mas ali, naquela casa, eu me maravilhei. Ali tudo estava descuidado, adoravelmente em ruínas
qual uma velha árvore coberta de musgo que a velhice alquebrou. O madeiramento apodrecido, os batentes roídos, as cadeiras cambaias. Tudo isto limpo com uma espécie de fervor.
Tudo asseado, encerado, brilhante.
“A sala de visitas tinha rachas na parede, rasgões no forro e
no assoalho que afundava aqui e oscilava mais adiante, como
ponte mal segura, mas sempre envernizado, polido, lustroso.
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Estranho caso que não sugeria nenhuma negligência, nenhuma displicência, e sim um extraordinário respeito.
“Fomos para a mesa. As duas moças reapareceram. Fez-se silêncio durante o qual alguma coisa sibilou. Ergui os olhos intrigado. A mais jovem explicou, simplesmente, com candura:
'– São as víboras.' Felizmente para mim, sorri, porque queria
saber mais a respeito. E a mais velha veio em meu auxílio: '–
Elas fizeram o ninho num buraco, debaixo da mesa.' E a irmã
acrescentou: '– Às dez horas elas voltam. Durante o dia estão
caçando.'
“Hoje fico pensando. Elas estavam ligadas a qualquer coisa
de universal, mas vem o dia em que a mulher desperta dentro
da mocinha. Então um imbecil se apresenta. Ela pensa que
ele compreende o assoalho esburacado. Dá-lhe o coração que
é um jardim selvagem – a ele, que só ama os parques bem
tratados.”

Escrever mais o quê?
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OS CONQUISTADORES
Dois grandes compositores do século XIX conversavam:
– Tudo é transitório, dizia Franz Liszt – exceto a palavra
de Deus. E esta se revela na criação do gênio.
– Não dou muita importância a seu cristianismo, respondia
Richard Wagner – o salvador do mundo não deveria querer conquistar o mundo. Existe nisso uma contradição insuperável.
Esta referência é feita aqui, não para estimular uma discussão entre quem defenda qualquer dos dois pontos de vista: o da
não transitoriedade da palavra divina, de um lado, e, de outro, a de
que Cristo houvesse algum dia desejado conquistar o mundo.
Antes de Cristo e depois dele, houve muitas figuras históricas que não apenas impuseram forte autoridade sobre seu próprio
povo, exercida, algumas vezes, como por direito concedido pelos
deuses, mas também estenderam seus domínios para além das fronteiras primitivas. Seria longa e tediosa a relação destes homens intrépidos e corajosos, mas ambiciosos e, não raro, cruéis. Os mais
expressivos, entre outros, e que não devem ser omitidos, foram:
Ciro (556-530 a.C.), rei aquemênida, criador do imenso
império persa, que abrangia quase toda a Ásia Menor, incluindo a
Babilônia, mais a leste. Morto em batalha contra os citas, foi sucedido por Cambises e este, de forma não muito clara, por Dario, e
ambos puseram a perder o sonho de Ciro, que era o de constituir um
império tão grande que, nele, o sol jamais se pusesse.
Alexandre, (356-323 a.C.) combateu os gregos, os persas,
os sírios e chegou ao Egito, onde fundou Alexandria. Vaidoso, megalômano e extravagante foi chamado de “o Grande”, e considerado
o senhor do oriente. Depois de levar à ruína inúmeros povos, morreu vítima dos excessos da cama e da mesa.
Aníbal (247-183 a.C.), general cartaginês, filho de Amílcar Barca, tentou conquistar Roma com a qual Cartago rivalizava

100

com ódio recíproco, dando início à Segunda Guerra Púnica. Buscou
atingir o coração do Império Romano, atravessando os Pirineus e os
Alpes com um exército de elefantes. Não o conseguiu. Foi perseguido; afastou-se de seu país; refugiou-se no exílio, suicidando-se,
por fim, para não se entregar aos romanos.
Caio Júlio César (100-44 a.C.) integrou, com Pompeu e
Crasso, o primeiro triunvirato romano. César parte contra a Gália e
daí, contra a Bretanha e, em menos de dez anos (segundo Plutarco),
já havia subjugado 300 Estados. Depois de vencer Pompeu em batalha, perseguiu-o até o Egito, onde o encontrou morto. Neste país,
garantiu o trono para Cleópatra, com quem conviveu algum tempo.
Morreu assassinado por seus pares no senado romano.
Napoleão Bonaparte (1769-1821), imperador da França,
conquistou a Áustria, a Inglaterra, os Estados Pontifícios, Portugal e
Espanha, tentou tomar a Rússia, falhou, foi deposto e preso. Escapou, voltou a reunir seu exército, foi derrotado em Waterloo e preso
na Ilha de Santa Helena, onde morreu.
Adolf Hitler (1889-1945) foi eleito para a presidência do
Reich em 1934, reocupou a Renânia em 36, anexou a Áustria e ocupou os Sudetos em 38. Em 39, invadiu a Polônia, deflagrando a Segunda Guerra Mundial. Ocupou a França e os Bálcãs, além de impor severa destruição a Londres. Derrotado na campanha de Stalingrado, foi cercado em Berlim pelo exército vermelho, suicidando-se
para fugir do julgamento internacional.
Mas é desalentador finalizar de modo tão triste esta resenha. Seja permitido, pois, enumerar nomes (alguns, não todos) que
jamais figurariam na relação acima e cuja presença aqui, permite a
todos respirar um pouco de ar mais impregnado de confiança e esperança. E, também, formular o desejo de que seus exemplos voltem a inspirar nossos líderes, no presente e no futuro. Ei-los: LaoTsé, Confúcio, Buda, Péricles, Jesus, São Francisco de Assis, Leon
Tolstoi e Mahatma Gandhi.
Deste modo, estaremos, no mínimo, em paz conosco
mesmos.
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QUEM SE INCOMODA
COM A MODA?
“Sempre senti uma instintiva desconfiança a respeito de qualquer coisa que pudesse ser classificada como valor em voga.”

Esta frase foi escrita por uma jovem de 24 anos e está contida em uma pequena obra que, quase sempre, é esquecida nas resenhas sobre a autora, enquanto procura-se dar evidência a obras de
sua plenitude, como Memórias de Adriano e Obra em Negro. O
texto do qual se retirou o pensamento que serve de mote para esta
crônica chama-se Alexis, cujo subtítulo (mais que isto, o título alternativo), por si só, abriga, mas não esconde, a possibilidade de sábios e consistentes desdobramentos. Alexis ou O Tratado do Vão
Combate foi o primeiro trabalho de ficção de Marguerite Yourcenar, no qual o personagem narrador pulveriza os preconceitos e desnuda as mentiras correntes no início do século XX.
Há alguns dias, o porta-voz de uma banda de música pesada anunciou sua genial descoberta: “O passado está morto!” Ou
seja, tudo o que se produziu antes de suas composições, estava sepultado. Como na música, também noutras manifestações da Arte,
da Ciência, da Filosofia, o passado não contribui com mais nada?
Finou-se a História? Por mais avançados que fossem os impressionistas, ousaram eles afirmar que as obras do Renascimento, do Barroco, do Neoclassicismo, do Romantismo e do Realismo pertenciam
a um período extinto e esquecido? Pode não estar sendo fácil, para
os restauradores, manter os afrescos de mais de um milênio de idade, com as características tão próximas quanto possível das de
quando foram produzidas. Mas há este esforço para preservar as
obras e a memória dos gênios da humanidade. Quem estará a anali-
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sar, pesquisar, interpretar e executar a obra deste moço que exterminou o pretérito? Seu próprio filho não a classificará como melhor
do que lixo, não porque seu pai pertença a um passado morto, mas
porque sua produção é mesmo um lixo.
A ironia está sempre associada à inteligência. Bernard
Shaw era a prova disto, mas usou menos ironia e mais inteligência
ao afirmar que a moda nada mais é que uma epidemia induzida.
Estar na moda é fazer o que os demais fazem, é descaracterizar-se.
Apegar-se às modas é renunciar à própria identidade, é submeter-se
à autoridade da massa, é nivelar-se às galés, é perder-se na multidão
dos súcubos. Porque todos estão fazendo algo, não seria, de fato, a
melhor razão para não o fazer?
Seja o caso: há um lugar, uma estância, um balneário, um
ponto turístico considerado o melhor, mais fantástico, maravilhoso e
divertido que se deve visitar num próximo final de semana estendido, ou nas próximas férias escolares; todos irão e... ficarão infelizes
por não encontrar acomodações em quantidade e de qualidade, alimentação abundante e a preços justos, faixa de areia com área suficiente para tomar sol, espaço para circular com seu veículo e estacioná-lo em segurança. Mas, por outro lado, somente encontrar postos
de combustível com tanques vazios, passagens esgotadas nos guichês, sanitários poucos e imundos, aeroportos e rodoviárias superlotados, denso e perigoso tráfego nas estradas, enormes filas nos pedágios, enfim o caos. Como relaxar e desfrutar?
De que modo um adolescente pode afirmar-se como pessoa, se imita os outros em tudo: no uso da indumentária, da gíria,
dos adornos (tatuagem invasiva e ostensiva; piercing no lábio, no
nariz ou na língua; arranjo e colorido exótico dos cabelos); além de
como se comporta em grupo; da forma como cumprimenta e trata
seu companheiro, aliás, “seu brother”?
Tudo para não sofrer a humilhante zombaria se proceder
com independência e originalidade, por exemplo, ao ceder sua preferência a um idoso, carregar as sacolas de compras para sua mãe,
oferecer uma flor a sua namoradinha, ajudar um deficiente a transpor a rua ou deixar de ir aonde todos os demais vão.
– Não, isso não se pode mais fazer, hoje, diz o garoto esperto.
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O RISO E O SISO
Há alguns anos, um jovem estadunidense residiu entre nós,
enquanto beneficiário de um sistema de intercâmbio internacional
mantido por determinado clube de serviço. Culto, inteligente, dono
de ampla visão de mundo, facilmente integrou-se à comunidade, na
qual cultivou sólidas amizades, tendo desfrutado a admiração e o
respeito daqueles que com ele privaram ou apenas o conheceram.
Uma peculiaridade de seu caráter marcou profundamente os colegas, quando, assistindo a uma série das chamadas videocassetadas,
que, então, começavam a povoar as telinhas. Enquanto os demais
riam às bandeiras despregadas, o rapaz de quem se está tratando
mantinha-se impassível, circunspecto, talvez curioso, mas se recusando a partilhar da mesma inexplicável alegria. Cobrado pelos
amigos sobre o estranho procedimento, ele manifestou sua incapacidade para entender os motivos das gargalhadas, já que as cenas
tinham tudo de trágico e nada de cômico.
Recentemente, circulou na rede – que, como todos os demais meios, acolhe muito esterco e pouquíssimas pérolas – um produto atribuído a importante cronista nacional, cujo nome será omitido para não deslustrá-lo, no caso de o material ser apócrifo. O título
do trabalho é nada melhor que isto: “A idiotice é vital para a felicidade”, e contém ideias desprovidas de bom senso como: “Deixe a
seriedade para as horas em que ela é inevitável: mortes, separações,
dores e afins. No dia-a-dia, pelo amor de Deus, seja idiota! Ria dos
próprios defeitos”. Ou esta: “Milhares de casamentos acabaram-se,
não pela falta de amor, dinheiro, sexo, sincronia, mas pela ausência
de idiotice”.
Bom seria saber o que pensava disto o amigo estrangeiro,
que, em sua economia emocional, nem esbanjava risos e bom humor, nem entesourava rancores e tristezas, mas administrava com
parcimônia seus sentimentos, sem estampar o sorriso imbecil, nem
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o viso sombrio, por qualquer razão menor.
Para Bergson37, o riso tem um significado social e manifesta-se quando é muita a inteligência e pouca a emoção. Suponha a
representação de uma peça teatral: “para o espectador, o que veio à
tona foi a imagem do homem que tropeça e cai e, por isto, é motivo
de riso, porque, por momentos, perdeu toda a sua compostura”. É
então quando nenhum dos sentimentos impedirá a explosão de riso.
A imagem, o corpo do homem que cai, de forma mecânica, não expressa o sentimento, o dano físico. “...será sempre motivo de riso
um orador cujas mais belas frases sejam entrecortadas pela dor de
um dente estragado. De onde vem o cômico desta situação? De a
nossa atenção ser bruscamente reconduzida da alma para o corpo”
(Bergson, em O Riso, 1899).
Gabriele Bretzke lembra C. S. Lewis que, “com insuperável sutileza, mostra o caráter problemático que há no humor que se
alimenta de zombaria e escárnio, e não da verdadeira e desinteressada alegria”. O riso deve ser, pois, alegre como o das crianças,
quando riem com gosto do palhaço que sofre quedas, leva chutes,
toma bordoadas, assusta-se com um estrondo, cai na esparrela que
outros armam e que se vinga com astúcia, que é o que os pequenos
espectadores esperam dele. Por outro lado, o riso sardônico, forçado, sem graça, malvado, debochado, constrangedor, obsceno e triste, é o riso de quem tudo sabe sobre a qualidade da sociedade em
que vive e, daí, se sujeita a ouvir aquela pergunta definitiva, escandida: “Es-tá-rin-do-de-quê?”
Era com bom humor e inteligência que o maior promotor
de alegria do século XX, o Carlitos – que foi, seguramente, a face
mais amada de Charles Chaplin – exercia sua arte. O personagem
lendário, sempre vítima, perdedor, de andar mecânico, único e por
si só hilariante, raramente sorri, e quando o faz, congela-se num
ricto de prazer por uma pequena vingança, de pronto legitimada
pela aprovação do público.
E, para encerrar, embora todos saibamos que este não é o
melhor dos mundos possíveis e tenhamos poucas oportunidades
para exercitar nosso senso de humor, vale esta sábia e consistente
afirmação de Renato Janine Ribeiro: “O riso não precisa ser idiota”.

37

Henri Bergson (Paris, 1859-1941) foi filósofo e diplomata.
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QUERER NÃO É PODER
Arthur Schopenhauer, referindo-se a idêntica conclusão de
Gottfried W. Leibnitz, afirmava que, de fato, a vontade é conduzida
pelos motivos, mas que a recíproca não é verdadeira, ou seja, que os
motivos independem da vontade.
Desse modo, quando um homem está indeciso diante de
uma oferta para fazer o que contraria sua vontade, certamente a
aceitará se a oferta for decuplicada. Mas, se ainda resistir, cederá,
sem dúvida, se a oferta for cem vezes maior. A vontade, pois, varia
conforme as circunstâncias e as pressões do meio. Estas, no entanto,
não flexionam em função daquela.
Em pelo menos cinco de suas tragédias (Medéia, As Bacantes, Alceste, Helena e Andrômaca), Eurípides encerra seus dramas com palavras entoadas pelo coro ou proferidas pelo corifeu,
segundo as quais os deuses agem de maneira contrária da que esperamos, frustrando nossas expectativas: o que se esperava não se
cumpre; o que se desejava que não viesse a ocorrer, eis que os deuses permitem que aconteça.
Os deuses da Antiguidade possuíam, além de algumas virtudes, muitos desvios de conduta, a exemplo dos humanos. Mas
como eram deuses, podiam dar-se o direito e a liberdade de exercitarem seus defeitos, sobretudo. Eram temperamentais, beberrões,
vingativos, concupiscentes, turrões, desleais, infiéis, vaidosos, tanto
que o povo andava o tempo todo a adulá-los, provê-los de templos,
de oferendas, de sacrifícios de sangue, de doações de metais nobres
e pedras preciosas. Não raro, moças e rapazes eram convocados
para partilhar suas alcovas. E sempre imprevisíveis, segundo o protesto de Eurípides.
Também em Flaubert, há uma passagem de seu romance
Salambô, em que Matô, apaixonado, mas não correspondido pelo
personagem título, ouve de seu escravo Spendius o que era, ao
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mesmo tempo, um estímulo e uma advertência: “Sê forte, meu senhor! Invoca a tua coragem e cessa de rogar aos deuses, porque eles
não se voltam aos gritos dos homens”.
Talvez os deuses da extinta Cartago não tivessem todos os
vícios de seus colegas gregos, mas se faziam de surdos, quando
queriam.
Atualmente, as coisas mudaram, felizmente, não obstante
os poetas, esses inconformados subversivos, revolucionários incômodos, pensadores perigosos, heréticos iconoclastas, quando ousam
turbar aquela paz que as instituições primitivas e modernas, públicas e privadas, seculares ou não, tanto prezam.
Eis como o poeta Jamil Sneje expressou sua incompreensão diante do descompasso entre sua expectativa e o que, de fato,
vivenciava depois:
Às vezes lamento minha
Má sorte - e o que me espera
Em seguida é um dia luminoso.
Às vezes bendigo minha
Fortuna - e logo após um
Furacão desaba sobre minha cabeça.
Brincas comigo, Senhor?
Ou será que devo lamentar
Minha fortuna e bendizer
A má sorte, como se o avesso
E o direito fossem iguais para ti?
És sempre assim?
Imprevisível? Desconcertante?

Ou como o irreverente Fausto Wolff expõe, com ironia, o
mesmo fato:
Ainda ganharei dinheiro
Com a poesia – dizia o poeta
Pobre e desesperado.
Despertado,
Deus refletia:
“Tinha outros planos
Pro coitado”.
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Em seu O Livro dos Livros Perdidos, Stuart Kelly narra,
em rápidas páginas, os percalços de Camões e diz:
Teriam os deuses clássicos preservado seu último poema 38?
No fim de contas, o bardo os mostrou como cambaleantes colunas cenográficas, que de fato eram: vencidas, inverossímeis, desmoronadas e absolutamente irrelevantes para o destino.

Na verdade, hoje, como no passado próximo ou remoto, as
ações humanas são, subjetivamente, as que temos certeza de que
não praticaríamos se não o quiséssemos. Mas, objetivamente, temos
de reconhecer, juntamente com o dramaturgo, com os filósofos,
com os poetas e com o pesquisador, que “são elas [as ações humanas] submetidas à mais rigorosa lei da causalidade”.

38

O Parnaso de Luiz de Camões, obra furtada, em vida do autor, e jamais encontrada.
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UMA NOTA EXPLICATIVA,
MA NON TROPPO

Um presumido intelectual, que, nos anos 60, punha todo
seu empenho em apresentar obras e autores, em notas explicativas,
nas primeiras páginas de cada edição, oferece uma interessante informação: trata-se de que, segundo ele, Victor Hugo adorava ler as
páginas produzidas por seu conterrâneo e coetâneo Alexandre Dumas, pai. Confessava, já na vetustidade, que os livros de Dumas
eram “sua única distração e seu mais querido encantamento”. Foi
um comovente início de nota explicativa, sem dúvida. De fato, foi.
Imagine-se um gigante reconhecendo, de público, o valor de outro
prodígio das letras, com quem concorreu nos mais de cinquenta
anos de coexistência literária. É de causar admiração e de despertar
o maior respeito por ambos.
A seguir, o explicador coteja a cronologia dos titãs franceses, que vieram ao mundo separados, um do outro, pelo interregno
de aproximadamente um ano, e do mundo foram-se, em primeiro
lugar, Dumas e, depois de quinze anos, Hugo. Fez, o autor da nota,
a malha em que enredou os dois gênios para, após, colocar a culpa
nas, é bem verdade, iradas Cloto, Láquesis e Átropos, que são as
três deusas chatas e intrigantes, as Parcas, que passam o tempo todo
a fiar, a enovelar e a cortar o fio da vida dos outros. Conclui, de
forma justa, enaltecendo “as duas luzes extraordinárias dessas invulgares cerebrações, que tanto honram as letras universais e tantos
benefícios trouxeram à marcha da Civilização, em busca de um
mundo ideal”.
Realmente, não há como finalizar de maneira mais digna
uma nota sobre o genial autor de Os Miseráveis e de Os Trabalhadores do Mar e sobre o imortal criador de O Conde de Monte Cristo
e de Os Três Mosqueteiros. Isto posto, o explicador deveria, na sequência, apresentar a obra de Alexandre Dumas, denominada Kás-
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sima, a tártara, ou não apresentar mais nada e permitir que o leitor
entrasse logo no gozo e desfrute do belo texto.
Nem uma coisa, nem outra. Decidido a bater forte em duas
pessoas que nada tinham a ver com tudo aquilo, volta os olhos para
a outra margem do Canal da Mancha, e agride o inglês Charles
Darwin; estende seus braços para o leste, além dos Alpes, e atinge o
alemão Ernst Haeckel. Estes, cada qual a seu modo, não em belos
textos de ficção literária, mas em consistentes tratados científicos,
também contribuíram para iluminar o século XIX, assim como para
enriquecer as culturas europeia e mundial. Aliás, isto é mais que
sabido de todos, mas não é reconhecido pelo explicador que, em
seguida, confronta os dois escritores com os dois pesquisadores aos
quais, mesmo não sendo aquele o lugar nem aquela a hora, maldiz,
como se fossem uma parelha de anjos caídos, que, ao contrário de
Hugo e de Dumas, “chefiam, durante o mesmo e importante século,
outra corrente de pensamento: a dos naturalistas, que pretendiam
subordinar aos peixes e aos répteis a nossa origem, transformando
os rasgos geniais de um Jean Valjean e de um Edmond Dantés em
simples manifestações ictiológicas e banais de um qualquer mundo
subanimal [sic]!”
Pasmem. Esta última citação, se extraída do contexto, levaria o leitor a supor que datasse do século XIX, ou que tenha sido
escrita por um monge medieval, mas foi lavrada por um cidadão
que, na segunda metade do século XX, prestava-se a escrever prefácios para livros, mas tratava, neles, de assuntos não pertinentes ao
texto que apresentava ao público leitor.
E prossegue, em seu furioso proselitismo: “A luz irradiante dessas comoventes figuras humanas [o explicador se refere a Jean
Valjean, de Os Miseráveis, e a Edmond Dantés, de O Conde de
Monte Cristo], segundo aqueles naturalistas, não teria outra explicação a não ser uma fisionomia autóctone, nascida em si mesma, num
automatismo da matéria, que o nosso entendimento não pode aceitar, pois reduz o sopro que anima os líderes de Victor Hugo e de
Alexandre Dumas em meras convenções intracelulares [sic]...”
Quando, ao fim de toda esta digressão imbecil e desprovida de sentido, volta-se para o objetivo da nota explicativa, ou seja,
resenhar a obra em questão, diz: “Acima dessas qualidades literárias, contêm estas páginas um toque espiritual cheio da sublimidade
dos altos cimos. Mas a história é do leitor, que vai lê-la, embeveci-
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do, respirando aquele ar das altas montanhas que estão mais perto
das perfeições celestes do que das nossas pobres e insignificantes
condições humanas [sic]”.
Ai!
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DOIS PINTORES,
PERSONAGENS DE BALZAC
Em não poucos títulos de sua obra, o grande e fecundo autor de A Comédia Humana trata especificamente de assuntos relacionados com a pintura. De formas diversas e muito particulares, em
um conto e uma novela são traçados os perfis de dois artistas, para
um dos quais esta arte, ainda que sem fundamentos sólidos, baseada
apenas no bom-mocismo aparente e na fraudulência dissimulada,
viria a ser o meio de alcançar sucesso na vida e nos negócios; enquanto para o outro, que além de artista era um cientista da arte, que
dominava as técnicas e as aplicava com a força de um criador autêntico, foi um aluvião que o levou a perder-se no final da vida. Longe
de ousar fazer-se uma análise dos textos de Honoré de Balzac, o que
se busca é cotejar duas porções mínimas do enorme gênio literário
do autor e, com pasmo, constatar como as vidas dos homens podem
ser as que eles desejem, mas que não mereçam; ou as que eles não
desejem, mas que mereçam. Necessário é prevenir que nenhum dos
dois personagens é real, ou se for, o nome constante do texto é fictício.

FOUGUERES
Grassou de Fougueres39, como se notabilizou o jovem Pierre Grassou, que, deixando Fougueres para trás, tomou o rumo da
capital, iniciou a carreira não em Montmartre, onde desejaria, mas
num ateliê não de todo ruim, do qual, pelo menos, conseguia divisar
o célebre bairro parisiense de seu sonho. Vivia despojadamente,
como soe acontecer com os medíocres e desprovidos de recursos
39

Baseado no conto “Pedro Grassou”, de Honoré de Balzac, incluído em a Comédia Humana, publicado pela Editora Globo, em 1989.
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materiais. Nascido para ser um burguês exemplar, declarou-se pintor graças a sua teimosia. Tomou aulas com vários mestres, sem
nunca tirar proveito prático das lições. Iniciou copiando quadros de
artista consagrados e tentou ser aceito em vários salões de exposição, sem alcançar sucesso.
Não conformado, consultou um de seus antigos professores, mostrou seu trabalho e ouviu, entre outras coisas: “Volta para
casa cedo, põe um boné de algodão, deita lá pelas nove horas; vai
amanhã, às dez a algum escritório, onde poderás pedir um emprego,
e abandona a arte”. Fez-se de mouco, retocou o quadro e vendeu-o
por preço vil a um marchand espertalhão. Assim, pode comer. Após
algum tempo, o comerciante conseguiu vender a tela e voltou para
encomendar-lhe outras. Fez então várias cópias de artistas famosos.
Um colega, excelente pintor, mas mal sucedido, aconselhou-o a
fazer “outra coisa em vez de pintar. Tenta a literatura”. Não desistiu. Entregou os quadros ao comerciante por pouco mais do que
gastara com as telas e as tintas. Certo dia viu seus quadros expostos
na loja. Surpreendeu-se de os ver cobertos por uma veladura, como
se fossem antigos. Estranhou, mas deixou passar.
Fougueres continuava trabalhando como pintor de segunda
categoria, mas com perseverança. O reconhecimento deste fato e a
extrema pobreza em que vivia, fizeram com que os colegas conseguissem sua admissão num salão, com um quadro no qual imitava
os estilos de vários pintores de renome e inspirava-se na obra de
outro. O plágio dissimulado não foi descoberto, tamanho era seu
hibridismo. Membros da corte e da igreja louvaram o trabalho, que
foi adquirido e outros foram encomendados. Era a consagração.
Carlos X concedeu-lhe a Cruz de Honra. Fê-lo cavaleiro.

***
Pausa para ouvir Balzac: “Inventar, em qualquer tempo é
querer morrer aos poucos; copiar é viver. Essa é a máxima cruel à
qual a sociedade deve as infames mediocridades, que fazem uma
guerra feroz ao verdadeiro talento”. Foram a persistência, a modéstia, a simplicidade e a condição de “coitadinho” que o alçaram às
alturas. Outra vez Balzac: “O dó eleva tanto os medíocres, quanto
grandes artistas a inveja rebaixa”.

***
Prosperou, enriqueceu, aplicou diligentemente seus ren-
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dimentos junto a um notário, que era o mesmo de um rico comerciante do qual recebeu a encomenda de pintar seu retrato, da esposa e
da filha única. Esta, aliás, carregava um dote de cem mil francos, os
quais, então, representavam uma renda de seis mil francos anuais. O
empresário, que viria a ser sogro de Pierre Grassou de Fougueres, já
afeiçoado ao pintor, convidou-o a conhecer sua mansão em Ville
d'Avray. Ele aceitou, pois sabia que ali se mantinha valiosa coleção
de obras de arte e em que se achavam expostos vários Rembrandt,
Rubens, Ticiano, entre outros notáveis Uma vez diante das telas, o
pintor empalideceu. Cambaleante, conduziu o proprietário a um
canto e disse-lhe aos ouvidos: “Eu fiz esses quadros!”. E ouviu:
“Prove-me isso”.
Casou-se com a moça rica e continuou pintando para o rei,
para os prelados, para a administração do museu de Versailles e até
para a nova família.

FRENHOFER
Frenhofer40, o velho pintor, chega à porta do ateliê de
François Pourbus, no mesmo instante em que o jovem Nicolas
Poussin eleva a mão, indeciso sobre se chama para ser atendido41. O
velho recém-chegado se antecipa e bate. Recebidos pelo anfitrião,
entram e logo o moço inicia um exame minucioso do estúdio, detendo-se mais demoradamente e como que encantado, diante do
quadro que teria sido encomendado por Maria de Médicis e que
representa Maria do Egito42, em cena rica de expressão dramática.
A partir daí, segue-se uma verdadeira aula magna de artes
plásticas ministrada por Frenhofer, que domina didaticamente a
discussão entre os dois pintores, com significativo proveito para o
jovem aprendiz. O mestre discorre sobre como um retrato pode ser
anatomicamente perfeito, mas desprovido de vida; sobre como um
rosto bem desenhado e colorido pode estar colado no plano da tela,
sem espaço para desenvolver seu volume, para que o ar circule ao
40

Personagem fictício de “A Obra-Prima Ignorada”, conto de Honoré de Balzac, na
coletânea Comédia Humana, publicado pela Editora Globo, em 1989.
41
Ao contrário do personagem Frenhofer, os dois outros referidos François Pourbus
(1569-1622) e Nicolas Poussin (1594-1665) existiram e foram pintores renomados,
mas ficcionalizados por Balzac na novela A Obra-Prima Ignorada.
42
Não há certeza de que o quadroMaria do Egito seja de autoria de Pourbus.
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redor dele, que permanece sem sangue e rígido; sobre a superioridade de Rafael, o divino, em quem o sentimento revela-se por trás da
forma; sobre Maria do Egito: “Aqui pelo menos há cor, sentimento
e desenho, as três partes essenciais da arte”. A uma intervenção do
jovem, considerada inoportuna por Probus, este perguntou ao velho,
pois que os vira entrar juntos: “Este menino bobo é seu?” O aprendiz explica a que vinha, que se iniciava na pintura e que acabara de
chegar a Paris em busca de conhecimento. Para pô-lo à prova, Pourbus entregou-lhe um lápis vermelho e papel. O rapaz copiou o rosto
de Maria estampada a sua frente e assinou. Foi aprovado e aceito no
círculo sem discussões.
Tomando a palheta e os pincéis de Pourbus, Frenhofer
passou a dar toques rápidos na tela, arejou-a, deu relevo ao drapeado, aqueceu a pele da santa fazendo o sangue correr sob ela. A
Poussin: “Meu rapaz, estou mostrando o que nenhum mestre poderia ensinar-lhe. Só Mabuse detinha o segredo de dar vida aos rostos.
Mabuse só teve um aluno, eu”.43 Dizia isto sem interromper seu
frenético trabalho. “Veja, garoto, a última pincelada é a que conta.
Pourbus deu cem e eu, apenas uma. Ninguém agradecerá pelo que
exista por baixo desta. Lembre-se bem disto.” E mais adiante, exangue, confessa: “É assim, conhecimento demais, tanto quanto a ignorância, não leva a lugar nenhum. Duvido de minha obra.” Propôslhes irem todos a sua casa: “Vamos falar de pintura. Nosso grupo é
forte. Temos aqui um belo jovem, bravo e talentoso”, disse batendo
nos ombros de Poussin e, vendo a ruína que era o casaco do jovem,
generosamente acrescentou: “Compro seu desenho”.

***
Em casa de Frenhofer, Poussin deslumbrou-se com tudo
quanto viu, em especial com a mesa posta e cheia de deliciosos pratos. Havia, também, um quadro de Mabuse representando Adão. O
velho pintor não poupou seu antigo mestre: “Enfim, tudo o que
existe aí é um homem. Ora, o único homem que saiu da mão de
Deus deveria ter algo de divino que este, no entanto, não tem. O
próprio Mabuse o admitia.”
A certa altura, Pourbus diz a Frenhofer que gostaria de ver
sua “amada”, sua obra prima. Ele recusa-se, alegando que ainda não
43

Mabuse: denominação pela qual ficou conhecido o pintor flamengo Jean Grossaert
(1478-1535).
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a terminara. E a descrevia: “Seus olhos me pareciam úmidos, sua
carne palpitava, as tranças de seus cabelos mexiam-se. Ela respirava.” E continuou descrevendo o que fizera e refizera, discorreu sobre a sombra, sobre os limites das superfícies arredondadas, sobre
os traços e os desenhos. “Trabalho há dez anos nesta tela. Ninguém
sabe de quanto tempo precisou Pigmaleão para fazer a única estátua
que ganhou vida.”44
Quando voltou a seu quarto de pensão, Poussin deparou
com a miséria que era sua vida. Não tinha como adquirir o mínimo,
que eram as telas e os pigmentos. Diante de Gillette, sua bela namorada, demonstrou todo seu desespero. Ela, que o amava muito, ofereceu-lhe o conforto da compreensão. Poussin, em boa hora, perguntou-lhe: “E se, para que eu me torne um grande pintor, você
tivesse de posar para outro?” Diante da pronta negativa dela, argumentou: “Mas ele é apenas um velho.” Discutiram algum tempo até
que, finalmente, ela concordou, sob condições: “Muito bem, mas
você não estará lá. Você fica à porta, punhal na mão. Se eu gritar,
entre e mate esse homem.” Feliz, Nicolas a abraça e sai. Só, ela
pensa: “Ele não me ama mais!”
Três meses depois, Pourbus procura o mestre e o encontra
empenhado em achar uma modelo para, desse modo, comparar seu
quadro “com outras propostas da Natureza”. E Pourbus: “Chego
bem a tempo. O jovem Poussin tem uma amante de beleza incomparável. Mas, se ele consentir em cedê-la, em troca terá de deixar-nos
ver seu quadro.” Foi o que bastou. “O que!? Mostrar minha criatura,
minha esposa? Ela é minha, só minha. Ela me ama, tem uma alma;
não é uma pintura, é um sentimento, uma paixão. Mato na hora
quem a macular com um olhar.” Chegam Poussin e Gillette. Pourbus a conduz até Frenhover e a apresenta: “Aqui está. Ela não vale
todas as obras-primas do mundo?” O velho estremeceu. Depois de
algum tempo, durante o qual os amantes propunham-se desistir de
tudo, Frenhofer pediu: “Deixe-a um pouco comigo e poderá compará-la com minha Catherine. Sim, concordo.” A jovem permaneceu
posando para o velho pintor, enquanto os dois outros mantinham-se
fora, junto à porta.
“Entrem, entrem. Minha obra é perfeita e agora posso
44

O lendário Pigmaleão apaixonou-se pela estátua de Galatéia, que ele próprio fizera
e à qual Afrodite deu vida, a pedido de seu autor.
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mostrá-la com grande orgulho. Nada poderá rivalizar com a minha
Catherine Lescault”, disse o velho, enquanto Pourbus e Poussin
procuravam inutilmente a tela. “Aqui está. Vocês não esperavam
tanta perfeição. Sua carne palpita; esperem, ela vai levantar-se.”
Frenhofer falava de sua obra como se tratasse de pessoa viva, presente, que a qualquer momento dirigir-lhes-ia um cumprimento e
um sorriso. Poussin: “Você esta vendo alguma coisa?” Pourbus:
“Não. E você?” “Nada.” Aproximaram-se. Viram um fragmento de
pé que surgia de entre pinceladas e estranhas linhas. Era um pé tão
perfeito que parecia natural, tépido, como se sob o caos de riscos e
tintas houvesse, de fato uma mulher. Por fim, Frenhofer articula um
doloroso desabafo: “Nada! Nada! E trabalhei dez anos!”
Nesta noite, após ter queimado suas telas, Frenhofer é encontrado morto.
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INÚTIL ESCREVER
Algum dia será considerada antológica aquela passagem
da novela O Pregador, de Erskine Caldwell, em que três personagens disputam entre si o direito de olhar por uma fresta da parede. A
semiobscuridade do ambiente acentuava a luz e as cores do panorama exterior visto dali. Mas nada mudava no decorrer do tempo: a
mesma porção do mundo, a sempre mesma porção do bosque à
frente: imóvel, intacta, indiferente, permanecia nos limites da pequena abertura. Não havia a promessa nem possibilidade de que
algo mudasse, viesse a acontecer ou deixasse de acontecer. Ainda
assim, a cada período curto de tempo, os dois outros voltavam a
disputar o lugar, desalojavam o que estava ocupando o assento e um
novo espectador tomava, por algum tempo, a privilegiada posição.
Não havia nada para ver, senão a moita de árvores, que detivesse alguém sadio por mais de um minuto, naquela situação de
voyeur da natureza inanimada. Mas todos os três tinham a convicção de que nada era mais intrigante do que ficar ali, a olhar pela
abertura estreita e irregular e ansiosamente esperavam, cada qual,
sua vez, revezando-se repetidamente ao longo das horas.
Ora, se nada há para se ver e, mesmo assim, se vê o que
não há com tanto interesse, bem que se pode escrever sobre o que
não há com o mesmo entusiasmo. Se não fosse faltar com o respeito
a tantos bons escritores, poder-se-ia afirmar que nada ter para dizer,
pode ser um bom assunto.
Escrever, como qualquer outra atividade, não depende
apenas de prática, mas também dos meios, dos instrumentos, das
condições ambientais, da vontade, dos objetivos e, por que não dizer, do interesse. O texto é a finalização de um processo que pode
ter-se iniciado no ventre materno ou, mais longinquamente, no encéfalo de um remoto ancestral. Descoberta a extremidade livre deste
novelo, resta puxá-la a pouco e pouco, desfiando um mundo novo,
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estranho, colorido, alegre, bom, justo e irreal, diverso deste outro
conhecido, sombrio, mau e injusto que o cotidiano nos mostra.
A pena é, pois, o condão que transforma o modo de ver e
de entender os fatos? Escrever é mentir, é criar uma espécie de realidade virtual em que os riscos iminentes não se consumam em tragédias, mas que emocionam? Consiste o ato de escrever em forma
de catarse, de desassimilação, de desintoxicação do espírito? Ou é a
decodificação da memória atávica mantida no mais profundo escaninho do inconsciente?
Seja o que for, há momentos em que não passa de uma
forma de apaziguar, de aquietar todos os impulsos, baixos ou elevados, canalizando-os para um leito em nível, livre de sobressaltos,
quedas ou represamentos. As tensões afrouxam-se e a vida flui menos dolorosa e turbulenta. É como o saudável cansaço do atleta,
após o esforço, que lhe proporciona apetite para comer, sono para
repousar e alegria para viver.
É tão inútil e bom quanto olhar, por horas e horas, através
da fresta a mesma e estática cena.
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OS RISCOS DE FALAR
A palavra é a origem do dissenso.
Quem afirmar que não possui inimigos, ou está mentindo
ou é pouco menos que uma ameba, pois até a ameba os tem.
Se alguém não quer se parecer com aquele protozoário,
mas tem prazer em despertar antipatias, não precisa fazer mais do
que falar. Quanto mais falador, tanto maior será a legião de seus
inimigos.
A palavra é um estilete envenenado. O pensamento expresso é uma bala deflagrada. O discurso é o tiro de um canhão. O
livro tem efeitos de um míssil de longo alcance. A doutrina é uma
bomba nuclear de duradouro efeito residual.
Não foi necessário construir uma torre tão alta que alcançasse o céu para que as pessoas deixassem de se entender. Antes de
Babel, quando o vovô primata afinou a laringe e pronunciou algo
equivalente a “é meu” ou “é a sua”, foi coberto de bordoadas e
emudeceu pelo resto da vida.
Uma palavra pode ter – e tem – muitos significados, o que
torna a comunicação verbal uma empreitada perigosa. Se dois profissionais de áreas diversas conversam entre si, cada qual fará uso
de conceitos próprios de sua ciência, filosofia, religião ou arte para
representar um mesmo fenômeno e, provavelmente, logo estarão
discordando e voltando-se as costas, a murmurar reflexivamente:
“Esse sujeito nada sabe. É uma besta”.
A denotação de um conceito pode ser ampla e abranger
inúmeros seres aos quais se pode aplicá-lo. A precisão de um conceito é inversa à sua denotação, ou seja, a compreensão ou a conotação de um conceito é tanto maior quanto menor a extensão de sua
aplicação. O conceito, pois, requer que se utilize a palavra que, com
a maior precisão, expresse seu significado, mas não é no diálogo, no
colóquio, no discurso informal ou mesmo no formal, científico ou
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acadêmico que os interlocutores se preocupam com a definição precisa dos termos. Do que resulta o grande número de interpretações e
os desentendimentos decorrentes. Somem-se a isso os regionalismos, os calões e dialetos, as gírias e deturpações da língua. Então, o
caos estará posto.
A palavra é um instrumento cortante de duplos fios aguçados, que pode produzir efeitos diversos, conforme o caráter ou o
nível da pessoa com quem se fale, o local, a hora, a iluminação, a
pretensão aparente ou velada, a inflexão da voz, a colocação do
pronome ou da vírgula, além de uma série de variáveis telúricas ou
cósmicas.
Quem reza toda essa catilinária, sem querer acaba fazendo
a apologia do silêncio. John Cage compôs uma peça, digamos, musical, intitulada Concerto para Piano e Despertador, constituída de
três partes, assim nominadas: 1º movimento, Tacet45; 2º movimento,
Tacet, e 3º movimento, Tacet. E o intérprete permanece, por 4 minutos e 33 segundos, sentado diante do piano, braços caídos, imóvel, e, ao fim, levanta-se para, curvado, agradecer ao público que,
enquanto durou a muda apresentação, conseguiu ouvir mais que um
concerto, ouviu a envolvente panfonia dos espontâneos sons da natureza, a música eloquente do silêncio. Cage não pretendeu chocar,
mas oferecer uma lição de amplitude universal para os companheiros loquazes e rixentos, aos namorados que dizem coisas apropriadas ou não, em lugares ou momentos impróprios, aos políticos que
dizem o que não sentem e não fazem o que dizem, aos professores
que pensam estar a dizer aos alunos coisas importantes e aos alunos
que dizem estar a entender.
Para encerrar coerentemente o exposto, calamo-nos e passamos a contabilizar nossos ganhos em inimizades entre jovens
enamorados, políticos mal intencionados, mestres despreparados e
estudantes ludibriados.

45

Silencioso.
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RESPEITO
Um conhecido indigenista brasileiro conta que, ao perguntar a um nativo por que não ensinava coisas a seu pequeno filho, ele
teria respondido: “Não sei se ele quer que eu lhe ensine”. Depreende-se disto que a lição do indigenista é a de que se deva respeitar o
índio. Generalizando, infere-se que todos se devem respeitar reciprocamente, índios ou brancos, grandes ou pequenos.
Muitos já presenciamos verdadeiras guerras pedagógicas
sobre, por exemplo, a doutrinação de crianças na escola ou em casa.
A intenção pela qual se doutrinam crianças, mesmo antes de alfabetizá-las, sem perguntar-lhes se desejam conhecer os princípios de
natureza social, política ou religiosa, pode até ser boa, mas certamente não tem a aprovação do educando. Primeiro, porque ele não é
capaz o bastante para decidir se quer ou não. Segundo, porque faltam-lhe meios para a compreensão dos conteúdos deles. Terceiro,
ainda que compreendesse, não disporia de mecanismos de defesa
para os refutar. E quarto, ainda que dispusesse, não lhe permitiriam
fazer uso deles.
Assim ele cresce, mais como ser vivo, vegetativamente, do
que como um ser humano, conscientemente; sofre agressões, aceita
o imponderável como regra indiscutível, sufoca os gritos de revolta
diante do inaceitável, até que, em seu renascimento, ao final da adolescência, corpo espigado pelo último estirão, rosto marcado pela
acne, voz indefinida, sangue inundado por novas secreções endócrinas, prova a ruptura dos elos, dá-se por enganado e humilhado, rejeita a família e a sociedade, às quais agride, ridiculariza as instituições e, logo, livre das cadeias tutelares, associa-se ao amigo mais
forte e mais experiente, o novo protetor e conselheiro.
Daí, vulnerável por um lado, agressivo por outro, põe-se a
caminho, formula novas ideias; adota procedimentos caricatos, admira o comportamento e assume hábitos dos companheiros, como
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se seus fossem, defende pontos de vista estranhos e argumenta, tal
como se versado neles há tempo.
Mas é apenas um jovem estudante e sofre. Sente-se dissolver e, cada vez mais liquefeito, afoga-se em seus próprios humores
corporais e asfixia-se nos vapores de sua mente em ebulição.
Oxalá possa ele, antes da tragédia, nadar em direção à
praia, correr pela areia, secando-se ao calor do sol e do próprio corpo, salvar-se e, limpo, despojado das doutrinas da casa, da escola e
da rua, imunizado por inteiro contra os agentes externos, estabelecer
seus próprios princípios e, cartesianamente, edificar seu método
privativo.
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CARIDADE OU EQUIDADE?
A suposição de que quem pratica um ato de caridade faz o
mundo um pouco melhor, está longe de ser verdadeira. Tanto quanto a ideia de que a chuva que caísse sobre a cratera de um vulcão
ativo amenizasse seu furor magmático e seu poder destrutivo.
Muita gente que empenha a vida toda na ajuda aos desvalidos, seja com dinheiro, alimentos, roupas, segurança, respeito e
conforto, se revoltaria diante da promessa de quem, por via de uma
nova ordem ética, social e econômica, busca oferecer à maioria, não
caridade, mas um mundo sem pobreza, privação, miséria, crimes,
guerras, ódio, discriminação e humilhação.
Entre os anos 60/70 do século XX, o Brasil, assim como
outros países latino-americanos do cone sul – Argentina, Uruguai,
Chile – que mostravam tendências socializantes, experimentou uma
forte onda de doutrinação neoliberalista por setores inspirados na
ultradireita norte-americana, que instituiu o golpismo e implantou
regimes de força, em que a repressão, de triste memória, prendeu,
torturou e matou idealistas que acreditavam na utopia de países nos
quais a justiça social fosse artigo para distribuição no varejo e que a
dignidade humana estivesse ao alcance de qualquer cidadão.
Nos Estados Unidos da América, o macarthismo desvairado, que envergonha a história daquele país tanto quanto os grandes
genocídios praticados por esta nação (que se diz campeã dos direitos humanos), a começar pelo extermínio das populações dos vários
grupos indígenas americanos.
Em fins de 1941, está presente, também, no palco da Segunda Guerra Mundial e, após o armistício com a Alemanha e com
a Itália, a encerra, usando dois golpes alternados, em agosto de
1945, com o great final: o extermínio de milhares de civis desarmados, que num átimo, se reduziram a cinzas e poeira radiativa, em
Hiroxima e Nagasaki, obtendo assim a rendição, de modo incondi-
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cional, do Japão.
Uma das mais célebres vítimas da caça às bruxas, promovida pelo senador Joseph McCarthy, o grande escritor Samuel
Dashiell Hammett encontrou-se em certo momento de sua vida diante da imposição de optar “ou pelas causas dos direitos civis e dos
trabalhadores, ou pela filantropia”. O primeiro caso seria a alternativa do ativismo político. O segundo, a prática da caridade. Não
optou por apenas um deles. Seu nobre espírito humanitário fê-lo
percorrer ambos os caminhos. E o resultado é conhecido: como ativista foi acusado e preso por praticar o que se chamava de atividades antiamericanas e, por doar-se todo, experimentou dificuldades
financeiras de que o salvaram a solidariedade de amigos corajosos –
dispostos a enfrentar o congressista – e o conforto representado pela
companhia de sua notável mulher e também escritora, Lillian Hellmann.
O fausto norte-americano tem convivido com bolsões de
pauperismo e de criminalidade em suas grandes cidades e, neste que
se considera o monumento da liberdade e da democracia, a justiça
social não existe. Mas milhares de cidadãos caridosos deixam escorregar, para as mãos estendidas dos mendigos, algumas moedas que
representam a certeza, a baixo custo, de que a garantia de paz e de
estabilidade social estarão asseguradas, além de algum presumível
resgate mais além.
A miséria lá, aqui, e em qualquer lugar, é o corolário da
injustiça perpetrada contra as maiorias desprotegidas. E a caridade
pretende ser uma espécie de compensação, não sobre as perdas que
a sorte impôs aos pobres nem, por outro lado, sobre a renda adicional que ela proporcionou aos afortunados, mas sobre a culpa que se
estabeleceu na consciência coletiva das classes de rendas entre média e alta. Quem dá esmola avilta quem a recebe, não resolve o problema, apenas o perpetua.
O problema da miséria somente será resolvido com mudanças estruturais profundas, radicais, arrojadas. Os paliativos apenas transferem para um futuro incerto a solução, porque mascaram o
mal, dificultando seu tratamento enquanto ele se agrava. Continuemos a ser caridosos se isto nos faz bem e faz bem aos beneficiários,
mas não deixemos de nos ocupar com a busca de equações que contenham as maneiras de erradicar, de vez, as muitas formas de sofrimentos decorrentes dos desníveis sociais e econômicos. O capita-

125

lismo hegemônico do mundo atual, pode até conviver, sem conflito,
com a justiça social e com a melhor distribuição da renda nacional.
Basta, para tanto, a aplicação de uma parte mínima do imenso gasto
aplicado no setor das forças armadas, representado pelo enorme
esforço de guerra, frequentemente inútil, e da manutenção de um
serviço público, quase sempre tão dispendioso quanto improdutivo,
em tantas regiões do planeta.
Consta que os acidentes de trânsito, as doenças cardíacas e
o câncer são campeões de morte no Brasil, mas a fome, o frio, as
doenças do subdesenvolvimento, as guerras de quadrilhas, o extermínio de menores, a agressividade contra as mulheres, a violência
policial, as drogas, as fraudes previdenciárias, as políticas econômicas equivocadas, a desonestidade de muitos agentes públicos, os
atos e fatos forjados nos altos-fornos dos interesses pessoais e de
grupos – estes sim – matam mais que tudo.
Tinha toda a razão quem disse que devemos ser justos, antes de sermos generosos.
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MEMÓRIA ATÁVICA
A maioria das ações humanas é resposta de nossa consciência, nossa experiência, nosso aprendizado, aos estímulos exteriores, mas tudo ao nível do cognitivo. Os atos instintivos, mais raros,
são determinados por uma área da mente que não necessita do conhecimento para manifestar-se. Esta parte da mente constitui uma
memória impressa, existente desde a conjunção dos gametas e, basicamente, é uma só para todos da mesma espécie. O recém-nascido
procura obter o alimento, mesmo que ninguém lhe tenha ensinado a
fazê-lo. Ninguém lhe disse que devesse chorar e espernear; a fome é
o sinal para que ele ponha a boca no mundo.
Essa “sabedoria” inata e subjacente não se limita aos instintos básicos, que garantem a sobrevivência do indivíduo e da espécie, mas deve conter outro compartimento que abrigue um patrimônio hereditário constituído ao longo da evolução e que reúne
tudo quanto sua ancestralidade acumulou de experiência, em milhões de anos: a intuição. Assim, enquanto o raciocínio é baseado
no conjunto das experiências vivenciais do ser no curto espaço de
tempo de sua existência, a intuição consiste na “memória da espécie”, sedimentada ao longo de incontáveis gerações.
Schopenhauer afirmava que a eleição do parceiro amoroso
não é uma escolha consciente, mas induzida pelo “gênio da espécie”, cuja preocupação é a excelência do produto que venha a resultar da união. As paixões desenfreadas podem ser efêmeras, conturbadas, irracionais, insólitas, mas provavelmente seus frutos serão
belos, saudáveis e inteligentes.
A dificuldade está em alcançar essa memória herdada, que
não está tão ao nosso dispor quanto nossa memória adquirida. Uns
têm mais facilidade em atingi-la, são os intuitivos, capazes de decidir sobre suas ações, sem necessidade de raciocinar. Para o comum
dos homens, as decisões são resultado de exaustivos exames da
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questão, sob o foco das múltiplas alternativas, sendo a razão o instrumento que prevalece, então.
Murilo Nunes de Azevedo, referindo-se à poesia de Fernando Pessoa, diz: “É densa, atingindo zonas do inconsciente, só
reveladas aos místicos, aos profetas. Esta gradativa abertura de
consciência, a camadas cada vez mais profundas do Ser, transformou-o numa verdadeira ilha na língua portuguesa. É o poeta do
transcendentalismo”. E, por definição, transcender é ir além – ou
acima – dos limites da experiência possível; e transcendental é pertencer à razão pura, anteriormente a toda a experiência.
O transcendentalismo kantiano começa propondo a questão: “Será possível um conhecimento independente da experiência e
das impressões dos sentidos?” A cultura ocidental organizou um
sistema de avaliação aristotélico, que mantém as massas afastadas
de suas potencialidades intuitivas e não racionais, impedidas de
fazerem uso das camadas mais profundas do inconsciente coletivo,
prática que deveria ser usual nas escolas, em todos os seus níveis.
No Livro dos Preceitos Áureos está escrito que a mente é a
grande assassina do real.
Segundo Freud, a Antiguidade é a infância da Humanidade; assim, a História possui um subconsciente, um passado subjacente e escondido. E todos que o acessassem, seriam gênios.
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DESENHO INSTRUMENTAL
INTRODUÇÃO
Há uma técnica didática que consiste em fazer os alunos
descreverem cenas da vida cotidiana, rural ou urbana, apresentadas
em painéis coloridos, a partir dos quais eles criam textos, cada qual
a seu modo, dando ênfase aos aspectos que mais os sensibilizam.
Neste caso, a forma é fornecida a priori, ativando o processo de
criação literal.
Já o professor de inglês do desenhista estadunidense
Franck Borth provocava em seus discípulos uma atividade mental
inversa e mais completa, em que o educando fornecia toda a matéria-prima para a construção: pedia aos alunos que redigissem um
texto e, a seguir, o ilustrassem.
Quem lê, escreve ou pensa, por pouca imaginação que
possua, sempre cria uma visão, digamos fotográfica, do conteúdo.
Transferir este produto para o papel, para a tela ou para o mármore
pode constituir, em casos mais raros, um fenômeno artístico. Em
geral, não deveria passar de um fato comum.
Assim, embora qualquer pessoa se expresse verbalmente,
nem todas são um Demóstenes, um Cícero, um Bossuet ou um Rui
Barbosa. Da mesma forma, ninguém precisa ser um Leonardo Da
Vinci, um Rafael, um Renoir ou um Portinari para se expressar
através do desenho. Pelo contrário, se o homem do paleolítico desenhava nas paredes das cavernas de Lascaux, em Montignac, se os
antigos egípcios, os esquimós e os aborígines americanos, africanos
ou da Oceania se comunicam desenhando, por uma razão ainda
maior, o homem comum do mundo atual e civilizado pode fazê-lo.
Aliás, que é a escrita senão uma espécie de desenho que comunica?
Se todas as pessoas, em tese podem ser alfabetizadas, podem também, em tese, desenhar, entendido o desenho, não como
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arte, necessariamente, mas como forma de expressão. Ainda se
mantém o preconceito de que o desenho seja o resultado de “inspiração”, de “vocação”, de “tendência inata” ou de outros títulos com
que se pretende eufemizar a preguiça de fazer exercícios para remover as naturais dificuldades de quem se inicia nesse mister. Realmente, vocação é aquela dotação mais intensa e superior que toca a
alguns privilegiados. Mas, exigir vocação para desenhar é como
exigir vocação para pregar botões e nadar. Tratando-se de dirigir
automóveis, uns fazem melhor, como Fangio, Senna, Prost, outros
menos bem, como nós, mas todos, teoricamente, podem fazê-lo.
“A instrução deve seguir a lei do desenvolvimento natural
e o desenho, tratado como língua, deve converter-se num meio voluntário de impressão e expressão”, segundo o professor José de
Arruda Penteado. Assim, também diz Antônio Pádua Dutra, outro
insigne mestre: “O desenho, em sua acepção puramente genética, é
um só: a representação gráfica daquilo que vemos e observamos.
Pedagógico é o desenho que o professor deve usar em suas aulas,
como linguagem altamente expressiva, simples e interessante, capaz
de ser entendida facilmente pelo educando.” Esse é o ponto.
Cremos firmemente que todo o pessoal docente, de qualquer nível e de qualquer área de ensino, para produzir com maior
rendimento, deva ter em sua formação profissionalizante a disciplina de Desenho, não somente o geométrico, mas também o projetivo,
o decorativo e o natural. O professor deve poder representar graficamente um inseto, por exemplo, da mesma forma que é capaz de o
descrever verbalmente, com a vantagem de não provocar, em cada
um dos alunos, por conta de suas imaginações diversas, uma diferente ideia do animal, frustrando seus próprios objetivos.
Do mesmo modo, os educandos, futuros profissionais dos
mais variados ramos de atividade humana, encontrarão maior campo de ação se dominarem esse idioma universal que é o desenho e,
para tanto, devem ser nele iniciados desde logo.

GENERALIDADES
Em cada área de atividade humana, o profissional necessita, além dos instrumentos próprios de sua ação – tacape, arco e flecha, plano inclinado, roda, lápis, pincel, chave de fenda, automóvel,
calculadora, câmara fotográfica, telefone, computador, etc. –, outros
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que os complementem.
Numa cidade turística, por exemplo, a recepcionista do hotel e o motorista de táxi devem, pelo menos, conhecer rudimentos
de outros idiomas que facilitem sua comunicação com os clientes.
Nenhum deles, a recepcionista e o motorista, necessita aprender
profundamente esta ou aquela língua estrangeira, nem estudar a
literatura dos países em que ela é falada, nem ser capaz de proferir
um discurso técnico naquele idioma. Precisa de conhecer o suficiente de sua gramática e dominar um razoável vocabulário, que permitam instrumentalizar seu trabalho e melhorar seu desempenho profissional.
O desenho instrumental para professores das áreas de Ciências Exatas e Biológicas não pretende fazer do docente um artista
plástico. Tem por objetivo capacitá-lo para se expressar com mais
precisão, usando a palavra e a imagem, simultaneamente.
Algumas vezes o professor conta com equipamentos avançados de comunicação visual, como projetores – episcópios, diascópios, cinematógrafos –, televisão, vídeo, telão, multimídia, etc. Porém, muito frequentemente, ele dispõe apenas do quadro de giz e de
suas próprias habilidades. Se estas forem muitas e boas, a comunicação será alcançada. Se o professor não dispuser daqueles recursos,
nada impedirá que seus alunos saiam da sala de aula tal como entraram, ou seja, sem nenhuma informação adicional.
É importante que o futuro professor consiga se comunicar
também pelo uso de ilustrações e de formas gráficas elucidativas,
pois, ser capaz de se expressar dessa maneira, embora não necessite
ser um fim em si mesmo, é um eficiente meio para se chegar a um
resultado mais completo.
O desenho instrumental é, portanto, um conjunto de técnicas que permitem representar, rapidamente, de forma simples e clara, ideias, objetos, animais e vegetais ou partes deles. Ele prepara o
professor para que possa representar graficamente tudo quanto facilite o entendimento de seus alunos no que respeita ao assunto de
suas aulas, complementando a compreensão auditiva com a constatação visual.
Por outro lado, fornece ao estudante condições para o desenvolvimento da consciência sobre as imensas possibilidades que o
desenho oferece ao espírito criador e inventivo de seus futuros alunos, eventualmente.
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Todavia, não é a criatividade que interessa estimular no
estudante das licenciaturas e futuro professor, mas a capacidade de
reproduzir, tão exatamente quanto possível, aquele corpo que está
descrevendo. Daí porque não se fala, aqui, em estilos, liberdade de
expressão, dramaticidade, tema, beleza plástica ou valor estético.
O que se pretende, ao final, é que o texto científico e a
ilustração correspondente se harmonizem, consolidando o entendimento do conteúdo das aulas, livrando o aluno das múltiplas interpretações e do erro a que o sujeita uma exposição pobre e sem figuras.
Este trabalho tratará de convencer o estudante de que:
1) Todos somos capazes de desenhar.
2) O desenho potencializa o entendimento de quem recebe
a informação e simplifica o trabalho de quem a comunica.
3) O desenho torna a aula mais interessante, mais dinâmica, mais alegre e mais produtiva.
4) O desenho provoca saudável emulação entre os discentes, podendo inclusive, mas não necessariamente, revelar algumas vocações para as artes plásticas.
5) O desenho, esta via tão fácil, agradável e quase lúdica,
integra as várias áreas e níveis da mente, ampliando a
faixa de atividade intelectual.
Ocorrendo todos os pressupostos enumerados, como cremos que ocorrerão, teremos professores mais realizados, estudantes
de hoje e futuros docentes mais bem preparados, escolas mais eficientes e cidadãos mais competentes.

CARACTERÍSTICAS DO DESENHO INSTRUMENTAL
O desenho instrumental deve:
1) Ser realizado todo com traços, evitando-se o sombreamento e a representação da profundidade, a menos que
sejam necessários para o entendimento.
2) Ser parcialmente esquemático, simplificado e despojado
de detalhes que, além de dispensáveis, dificultam a expressão e a compreensão. Não complique.
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3) Permitir, com o máximo de economia de meios, oferecer a melhor visão do que se representa.
4) Dispensar as cores, que somente em casos excepcionais
devem ser utilizadas e, ainda assim, moderadamente.
Reiteramos que o desenho instrumental não se assemelha
ao desenho artístico, cuja principal característica é o subjetivismo
da expressão, fundamentada em valores estéticos pessoais e inalienáveis.
Um desenho elaborado para ilustrar um texto científico
pode ser bem produzido, pode ser expressivo, pode ser elucidativo,
pode ser bonito e, contudo, não ser um produto artístico.
Deixemos, pois, de lado a Arte. Não porque não seja importante. Ela é importante. Deixemo-la de lado temporariamente,
pois vamos tratar, agora, do desenho não artístico, mas científico e,
se possível, também, belo (por que não?).

O DESENHO E AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E EXATAS
É, talvez, nas Ciências Biológicas que se utiliza em maior
grau o desenho instrumental, em razão da multiplicidade de formas,
da variedade de tipos, da riqueza de pormenores e das nuanças cromáticas.
Assim, na Biologia Geral, quando se estuda Citologia, o
desenho permite conhecer a forma e os elementos constituintes da
célula, os grupamentos celulares, as colônias, os tecidos, a reprodução celular em suas várias fases, a gametogênese, a fecundação, as
etapas da divisão da célula-ovo e a hereditariedade.
A Botânica torna-se mais atrativa quando seu ensino for
satisfatoriamente ilustrado, desde a constituição da célula, dos tecidos e dos órgãos vegetais, e seguindo com as bactérias, as algas e os
fungos, as briófitas, as pteridófitas e as espermatófitas, as partes dos
vegetais superiores, a germinação da semente, os tipos de raízes e
de caules, as formas e disposição das folhas, as flores, os tipos de
inflorescências, a fecundação e os frutos.
A Zoologia vale-se do desenho para realçar as formas de
protozoários, poríferos e celenterados, de platelmintos e nematelmintos, de equinodermas, moluscos e anelídeos, de artrópodes –
com suas numerosas espécies conhecidas –, de peixes, anfíbios e
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répteis, de aves e de mamíferos, onde vamos encontrar o homem – o
alfa e o ômega de todas as ciências, de todas as artes e de todas as
filosofias que o mundo já produziu.
Em menor grau, porém com muita frequência, o desenho
acompanha a Física, a Química e a Matemática.
Na Física, ilustra a medida e a composição das forças, o
equilíbrio, as balanças, o estudo do trabalho, da energia, da potência; o som, a luz, suas fontes e formas de propagação; a reflexão: os
espelhos; a refração: os prismas, a decomposição da luz e as lentes;
o calor: fontes e medidas; a eletricidade e o magnetismo.
Em Química, o desenho está presente na representação dos
aparelhos, dos instrumentos e da vidraria dos laboratórios, na osmose e na eletrólise, no modelo atômico de Bohr-Rutherford, nos orbitais, nas moléculas e nas fórmulas espaciais da Química Orgânica.
A Matemática é o berço dos gráficos, do sistema cartesiano, da Geometria Descritiva, da Geometria Analítica, da perspectiva, e do próprio Desenho Geométrico. Ela abriga o ponto, a linha,
as figuras planas, os sólidos geométricos e os fractais.
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A SÍNDROME DO
IMBECIL VAIDOSO

Eróstrato, cidadão grego que, por sentir que nada de importante houvesse realizado em sua vida, mas desejando se imortalizar, no ano de 356 a.C., decidiu incendiar o templo consagrado
a Diana em Éfeso, monumento considerado uma das Sete Maravilhas da Antiguidade. Por isto foi condenado e executado,
proibidindo-se a toda a população efésia se referir a seu nome.
Contudo, o historiador Teopompo registrou o fato até hoje atribuído a Eróstrato, que, desse modo, enfim, imortalizou-se.

Passou a ser banal, entre jovens, praticar atos de vandalismo gratuito para se colocar na mídia e conquistar celebridade.
Antes de se apresentar como um destruidor sem causa, quem busca
a fama deste modo irracional, já mostra ser uma pessoa sem qualquer mérito, aptidão ou talento. E por não aceitar esta condição de
ser ninguém, busca ser alguém, se sobrepondo ao justo, ao legal, ao
socialmente correto e ao humanamente desejável, mas procurando
notabilizar-se em qualquer nível da escala de crimes.
Movimentos aparentemente pacíficos, de reivindicações
aceitas pela maioria de seus integrantes, num átimo se transformam
na malta de desordeiros e predadores que os veículos de comunicação social, amiúde mostram, para estarrecimento de seus usuários.
São membros do grupo que, inicialmente, se comportava como se
apenas marchasse em busca de mudanças legítimas e passiveis de
soluções.
A multidão que, repentinamente, se transforma em mascarados desalmados, encapuzados armados e, até em bandidos quintacolunas, para surpresa da parte boa daquela manifestação que, queremos crer, lá estava com o melhor dos propósitos. E que se descobre como inocente útil a serviço dos que nada tendo de positivo, em
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relação aos objetivos buscados inicialmente pela manifestação, destroem e roubam, ferem e ameaçam, incendeiam e matam. E sempre
voltados para as câmeras que, atentas, registram aqueles desvios de
conduta, que chocam os que leem, ouvem ou veem.
Quando alguns deles são identificados, presos e conduzidos para se explicar às autoridades, aparecem mansos e cabisbaixos,
negando os ocorrido, jurando inocência e, quando admitem sua participação, pedem desculpas, e todos, acompanhados de seus procuradores ganham as ruas, muitas vezes sem pagar fiança, ainda que
pudessem e devessem.
Um fato que sensibilizou a opinião pública brasileira, e
que foi também fartamente documentado, deu-se em fevereiro de
2012, no Anhembi, na cidade de São Paulo, quando se realizava a
fase final de apuração de um concurso de escolas de samba. Em
certo momento dos trabalhos dos jurados para o encerramento das
apurações, um bem treinado gigante, provavelmente amamentado
desde pequenino com anabolizante adicionado ao leite, escalou as
poltronas do local, arrebatando os envelopes com planilhas de notas
e, saltando os obstáculos, atirou longe os pedaços de papel rasgado,
provocando a interrupção dos trabalhos e sumindo do local. Já fora
do sambódromo, um grupo de inconformados apedrejou as cercanias do local, provocou um princípio de incêndio, tentou destruir cercas metálicas e ameaçou condutores de veículos que por ali passavam. Dias depois, o líder do tumulto estava nas páginas dos jornais
a nas telas dos televisores, comportando-se mais como herói em seu
momento de glória, de que como vilão na hora de sua desonra.
Uma quantidade enorme de automóveis e ônibus é queimada por vândalos, a qualquer pretexto. E amiúde, por menores,
sobre quem a Justiça tem pouco ou nenhum alcance, em razão da
legislação que, aliás, está a requerer urgente reforma. Apesar de esta
prática vir se tonando frequente, pode-se contar nos dedos os casos
de prisão e de condenação dos responsáveis, celebrados como campeões em suas comunidades. Aqui, também, a impunidade impera.
Numa região agreste de extrema seca e chuva escassa, um
rapaz informou à família que seu nome aparecera numa edição do
jornal da escola. Seu pai, homem simples, baseado num antecedente
havido na localidade, logo pensou em algo que seria o pior que pudesse acontecer, e, preocupadíssimo, perguntou: “Mas por que, meu
filho? Acaso urinastes no olho d’água?” Felizmente não fora este o
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caso do moço, que sabia o que lhe aconteceria se a suspeita do pai
fosse confirmada. Onde a chuva é rara e a disciplina, rígida, o inutilizar uma fonte de água potável é crime e implica sanções correspondentes à gravidade do ato. Onde as regras são frouxas, ficam
sem punição até as práticas mais lesivas, aquelas capituladas com
penalidades de elevado grau.
O antecedente referido acabou por se consubstanciar num
pequeno conto, em que o personagem principal era um escoteiro
com cerca de onze anos, que não conseguia acompanhar seus companheiros em nenhuma das atividades da tropa. Por esta razão era
sujeito a constantes provocações do chefe e dos monitores. Quase
ninguém o conhecia. Jamais ganhou um troféu, nem uma medalhinha. Ganhou sim muita humilhação. E decidiu, então, conquistar
fama fazendo algo extraordinário: urinou na única fonte que abastecia de água todo o belo e bem montado acampamento, pondo fim
àquele encontro e à alegria de todos, que, aliás, nunca se esqueceram de seu nome.
Sartre escreveu o célebre conto Eróstrato, em que o narrador
é o personagem chamado Paul Hilbert que, após meses de preparação,
perpetra um crime, sem provocação ou motivo aparente, assassinando
com três tiros à queima roupa, em lugar público, um cidadão inocente
que ele sequer conhecia. Aproveita o tumulto que causou e se safa,
após detonar mais duas vezes seu revólver, sem produzir mais danos. É
perseguido, mas escapa. Refugia-se no banheiro de um café e aguarda
a chegada da polícia. Na arma, resta uma só cápsula não deflagrada,
que ele destinava a si próprio, mas falta-lhe coragem para adotar este
desfecho. Chegam os policiais, há uma troca de palavras através da
porta, que ele, por fim abre, depõe o revólver e é preso.
Durante o desenvolvimento do texto, o personagem narrador revela seu caráter e seu distúrbio, suas frustrações e temores,
seus ódios e sua repulsa ao ser humano, e o desejo de se tornar célebre, como se constata nas frases frequentes no conto. Em uma delas,
mencionando Eróstrato: “Sua história me encorajou. Havia mais de
dois mil anos que ele estava morto e sua ação brilhava ainda, como
um diamante negro.”
Se foi difícil conviver com um só Eróstrato, há dois mil
anos, como ficamos, hoje, com todos os milhões de cópias dele, a
poluir com sua violência nosso planeta, que é a primeira e última
maravilha do mundo antigo, do medieval e do moderno?
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