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Let’s go, girl!


Prefácio

Escrevi esse livro aos 22 anos. Foi meu primeiro livro.
Nunca o mostrei a ninguém, porque sempre o achei bobo,
pesado e infantil. Ele é, mas precisamos enfrentar nossas
fragilidades literárias para que possamos aprender,
crescer e seguir em frente. Mantive-o no anonimato
desde 1991, porque jamais haveria de publicá-lo em
forma de livro, e naquela época, não havia a internet.
Então, ele foi mantido guardado por esse tempo todo.
Agora, acho que é hora de mostrá-lo ao mundo.
Recomendo fortemente que levem todo esse tempo e
toda a minha inexperiência em consideração. Eu era
jovem demais!
Ribeirão Preto – 2009

Nota da Segunda Edição

A primeira edição era pesada, pessimista, maligna. Como
disse, eu era jovem demais, depressivo demais, descrente
demais, revoltado demais para fazer algo que prestasse.
Então, resolvi dar uma chance à paz. Dar uma chance à
leveza, ao otimismo, à benignidade, a crença, à
maturidade e à fé. Resolvi, enfim, dar uma chance ao
livro em si, a mim mesmo e a todos.
Uma chance a mais...
Sim, eu acredito! I believe!
Sim, eu mantenho a fé! I Keep the Faith!
Ribeirão Preto – 2011

I
Reflexões
“A loucura é a incapacidade de comunicar-se”
Paulo Coelho
A energia não pode ser criada.
Vocês ouviram o que eu disse? A energia não pode ser criada!
Vejo uma rodinha de amigos. Nela, nada se fala sobre as novas teorias da Física
Quântica. Ninguém conhece nem um fóton e nem um múon.
Quanto às estórias em quadrinhos, francamente, eu acho que a Margarida é mais
sensual e gostosa que a Minie.
Ouço música. Uma rádio chora, arrota uma música sertaneja. É música vinda de
algum barzinho. Parece evidente que é música caipira, mas eu tenho a impressão de que
vocês prefeririam que fosse música eletrônica para dançar:
- Pô! Eu to curtindo balanço no meu carro. Tá a fim de dar uma voltinha? – diz o
rapagão criativo para a amiguinha saudável.
Crise nos mercados produtores de petróleo. Já não podemos ficar andando de carro
para baixo e para cima e não podemos mais ir viajar com ele para o litoral, nas férias. A
gasolina está muito cara.
“You’re Always on my mind, girlfriend...” - diz a letra da música da novela.
Eu digo: por favor, senhoras e senhores, sigam o flautista, com sua flauta mágica.
Ele levará todos rumo à salvação, rumo ao caminho certo. Por favor, não questionem o
flautista. Apenas obedeçam e sigam. Ele é a salvação.
Sobre uma cadeira quebrada, vermelha, vejo um livro velho e também uma caneta
esferográfica, uma nota de cem e uma fita cassete com gravações de drogas musicais
nacionais e música enlatada vinda do exterior. Tudo divinamente moderno, belo e
comportado. São drogas de consumo que, enquanto eu jogo fora, muitos de vocês correm
comprar para exporem em seus quartos bonitinhos.
Eu sei que minhas reflexões parecem confusas. Minhas reflexões são confusas
quase sempre, porque são frutos de um cérebro insano. Não é fácil acompanhar as reflexões
vindas de um cérebro com seus neurônios em fúria...

Vocês lêem tudo, mas fingem não compreender nada do que diz cada palavra, cada
frase sem nexo, até agora surgidos daquilo que podemos chamar prelúdio deste bom livro.
Pois bem.
Então, eu quero que vocês, leitores, esqueçam nossas brigas, desavenças e
desencontros anteriores. Também esqueçam essa porção de frases inúteis e confusas.
Prestem atenção. Eu quero ser amigo, sem preconceito.
Por isso, esqueçam o passado, pensem no futuro, nas nossas amizades, na porção de
frases novas e legais que poderemos ler e também na porção de batatas fritas e salame que
poderemos comer juntos no desenrolar dessa grande trama. É melhor assim.
Já que estamos entendidos quanto ao nosso proceder, eu desejo ardentemente que
vocês vão todos para os quintos dos labirintos. E não há mais nada que eu possa dizer.
Sinto que não estou sendo bem recebido, já que todo mundo está fazendo uma cara azeda,
e, portanto, não serei nada agradável.
*
Então, como eu dizia, eu quero que vocês vão para os mais profundos e escuros
abismos do labirinto negro, pois é lá que todos devem ficar. Vocês precisam experimentar
as mais horríveis sensações. Eu mesmo sou alvo de algumas de tamanha complexidade, que
nem mesmo o próprio cérebro ousou criar. A mente mais excitada não sentiu tanto, quando
passou pelos torvelinhos do labirinto da loucura.
Todos para o caleidoscópio!
Mas quero também que se divirtam. Quero que os seus cérebros, com suas
artimanhas fedorentas, carreguem vocês, de suas camas confortáveis onde dormem, e
levem-os até os estranhos templos de Machu-Pichu, para que conheçam as maravilhas da
civilização maia, ou asteca, ou tolteca, sei lá. Tenho certeza de que irão gostar, meus
queridos. Irão conhecer resquícios de uma avançada civilização que habitou por milênios os
elevados planaltos andinos, na América do Sul. O cérebro pode ser mau, mas ele pode
também proporcionar diversão e lazer a todos.
Sugestão: aproveitem a viajem. Sei que adoram um turismo. Sei que são pessoas
curiosas. Aproveitem e peçam para suas mentes que os levem até a Bolívia. Para quem não
sabe, a Bolívia fica logo ali, pertinho de Machu-Pichu. Aproveitem que seus neurônios

estão sendo momentaneamente bondosos. Na Bolívia há cocaína adoidado. Mas tomem
cuidado: contrabandear drogas pode dar anos de cadeia.
Se não estiverem com pressa, poderão desfrutar mais da bondade da mente. A
Bolívia não tem fronteira com o mar, mas para quem quiser curtir umas ondas, há
alternativas. Na Bolívia, existem deliciosos lagos tropicais artificiais. Que importa se foram
construídos com dinheiro sujo? Quem importa com o fato de serem os tais lagos
propriedades de mafiosos contrabandistas de cocaína? Não se importem. Os lagos são a
mesma coisa que o mar. Possuem lindas praias de areia trazida dos litorais mais badalados.
Possuem ainda mais um monte de novidades tecnológicas espalhadas as suas voltas. Há
infinidades de quiosques, bares, barracas. Há praias paradisíacas. Que importa se foi
construído e é mantido tudo com dinheiro criminoso? Aproveitem, aproveitem.
Como não posso deitar-me nas praias bolivianas, então deito-me onde posso. Agora,
estou deitado numa cama de ferro com lençóis brancos. Tenho braços e pernas amarrados a
esta cama por meio de tiras de couro. Estou preso como um...louco.
Amigos, faço um apelo: vocês não podem me deixar amarrado aqui. Eu não sou
louco. Eu não sou nenhum louco!
Pelo contrário, sou uma pessoa importante. Sou um guarda real da corte do
imperador Napoleão Bonaparte. Preciso voltar ao meu posto. Se descobrem que estou preso
aqui nesta cama, nesta casa de loucos, serei imediatamente fuzilado. Na França
napoleônica, as leis são duras. Não há piedade. Napoleão é muito severo, principalmente
agora que está em guerra contra toda a Europa monarquista.
Escutem. Eu vou falar uma coisa, mas não podem comentar nada com ninguém.
Comenta-se que Napoleão, quando foi preso, ele...
Acho melhor não contar essa história. Não é nada sério. É apenas um comentário
que ouvi por acaso entre duas enfermeiras num dos corredores deste hospital. O que elas
diziam é que o nosso imperador não é assim tão durão quanto parece. É claro que ele é um
bom homem, um bom comandante, mas o que falavam era sobre o boato de ele se agradar
muito com … deixa para lá...
Não é mesmo muito engraçado? Imaginem um belo quadro de Napoleão, onde ele é
visto em seu cavalo em plena campanha... fumando um... deixa para lá...

Não levem isso a sério. É apenas um boato, uma suspeita. Não se tem prova
concreta alguma.
Ouvi ainda uma conversa dizendo que Napoleão tinha uma amante na prisão
naquela ilha, Santa Helena, não sei bem onde. Imaginem algum museu com paredes
ornadas de quadros maravilhosos retratando o grande Napoleão comandando o exército
francês em campanha, montado em seu famoso cavalo, com uma linda noiva na garupa
trajando um lindo vestido branco de seda com rendas... fumando um...
Basta de mexericos. Dêem um jeito de me soltar desta cama. Preciso voltar para
meu posto. Vamos, andem logo, seus estúpidos, soltem-me. Eu não sou louco! Soltem-me,
soltem-me, ou eu...eu...eu...eu...eu...eu...eu...eu? O que digo?
*
Ouço conversa nos corredores...
“Elizabeth, você acreditaria se eu lhe dissesse que aquele louco ficou horas falando
sozinho? Falou, falou, falou. Agora dorme...”.
“O doutor mandou que lhe dessem comprimidos e calmantes várias vezes ao dia, é
verdade?”.
“Sim. Ele é mesmo um caso perdido”...
“Pobre louco infeliz”...
“Doutor, o paciente do quarto dos fundos, aquele paciente perigoso, andou falando
sozinho”.
“Não, ele não é perigoso. É só um caso perdido. Não há cura para a sua doença. Mas
não há motivos para preocupações. Deixem ele falar à vontade, mesmo que diga coisas que
pareçam sem sentido. Aliás, são sempre sem sentido, não é? . Ele é louco...”
“Sim, ele é louco mesmo”.
“Sim, mas é inofensivo”.
Vocês podem observar que esse diálogo estúpido refere-se a mim?
As coisas são assim: estou rodeado de inimigos. Quem seria amigo de um louco?
Mas se enganam, se pensam que não tenho amigos. Tenho, e até me atrevo a
apresentar um deles, como exemplo de um amigo de verdade. Jefferson: é o meu amigo de
verdade.
O nome dele é Jefferson, e se escreve com dois efes. Jefferson...Jefferson Airplane.

Sei que este nome já existe: uma velha banda de rock. Mas meu amigo Jefferson se
julga ser ele próprio uma verdadeira banda de rock. Parece estranho, não?
É muito, muito estranho...
Coitado do Jefferson, muito amigo, mas maluco!...
Não tem importância. A loucura é só um detalhe em Jefferson. Ele é mais que isso.
Imaginem ele: um louco, usando um gorro de couro e um óculos, uma viseira, igual aqueles
pilotos antigos de aviões da Primeira Guerra Mundial. Um gorro de couro preto, uma
viseira e um cachecol vermelho de seda. Muito original. Se ele passasse voando num
daqueles velhos aviões sobre o pátio desse grande manicômio, seria reconhecido por todos.
Se passasse algum avião antigo com um piloto usando um longo cachecol vermelho sobre
esse manicômio, só poderia ser o bom e velho Jefferson Airplane.
Já que conhecem Jefferson e sabem como é a aparência dele, vou contar uma
história em que ele é o personagem principal. Silêncio: vou contar um trecho da história da
vida do audacioso e conhecidíssimo Jefferson Airplane:
Era uma vez um tal Jefferson Airplane. Era um sujeito fascinado por drogas
alucinógenas. Pregava a paz e o amor e não negava a ninguém sua paixão pelo rock
psicodélico. Daí talvez o nome exótico de “Jefferson Airplane”. Na certa, tomou
emprestado o nome de uma grande banda de rock psicodélico que havia na Califórnia,
EUA, nos também psicodélicos tempos de 68. O nosso amigo Jefferson, não por acaso, no
famoso ano de 68, era um engajado hippie. Isso também na Califórnia, na cidade de São
Francisco.
Chegou um dia em que Jefferson conheceu Iron Butterfly, a Borboleta de Ferro.
Uma garota de San Diego, Califórnia. Iron Butterfly em 68 já era muito famosa e bastante
conhecida nos círculos hippies por ser considerada muito louca. Naquela época, loucura era
sinônimo de status.
Uma noite ela se apaixonou por Jefferson, após uma longa amizade entre os dois.
Acabaram casando. Viajaram muito pela América afora. Imaginavam, enquanto se
drogavam, que viveriam juntos para sempre. Coitados...
O tempo passou. Hoje tenho saudades de San Diego, da Califórnia, de todos os bons
tempos de 68. Todos os velhos hippies devem ter saudades. Eu também já fui hippie, para
quem não sabe. Fui hippie de carteirinha!

Agora que todos conhecem a história de Jefferson Airplane, o que acham de me
soltar daqui?
Vocês já foram hippies, não foram? Hippies da paz e do amor? Eu também! Quem
sabe se... quem sabe se nós já não nos cruzamos por ai? Batas longas, cabelos longos,
sapatos altos, Woodstock... é claro, meu irmão, que nós dois temos muito em comum.
Então, velha guarda, que acha de me soltar dessa cama?
Mas, se não foram hippies, o que é o caso de muitos, e se muitos não curtem paz e
amor, isso não quer dizer nada. Também temos muita coisa em comum. Poderemos ter em
comum o gosto pela comida vegetariana? Quem sabe eu compartilhe com muitos o gosto
pela feijoada? Quem sabe eu compartilhe o gosto por...sei lá...qualquer coisa!
Faço uma proposta: se por acaso você é mulher, quem sabe poderemos ir curtir
música no meu carro? É um bom passatempo. Poderemos dar umas voltinhas e...Se você é
mulher, tenho um monte de planos só para nós dois. Por que não experimenta? Mas
primeiro é melhor me soltar dessa cama de ferro. Não custa nada... não há perigo, porque
eu não sou nenhum louco. O que acha de me soltar? Vamos, solte-me, solte-me, solte-me,
solte-me, solte-me, solte-me, solte-me, solte-me...caramba! O que está acontecendo com
nós dois? Parece até que estou doido!
Está na hora de tomar um remédio...
*
Vou dizer uma coisa: as pessoas vivem olhando as coisas de maneira errada. As
aparências enganam. Nem sempre o certo é realmente certo e nem sempre o errado está tão
errado como dizem as pessoas.
Digo mais: as pessoas erram porque não pensam corretamente. Isso é pura lógica.
Se pensam certo, fazem as coisas de modo certo, mas se pensam errado, fazem as coisas de
modo errado.
Sobre as crianças: se quando pequenas as crianças aprendem coisas erradas com os
pais, quando crescerem provavelmente estas crianças, agora adultos, acharão certo aquilo
que foi ensinado como certo, mas que é errado. Errarão sem poder evitar e sem conhecer o
erro.

A maioria da pessoas não sabe avaliar as coisas. Se uma decisão precisa ser tomada,
ou as pessoas só olham o lado positivo da questão, ou só o lado negativo. Nunca os dois
lados. Nunca saberão comparar esses dois lados. Quem vê cara, não vê coração...
Tudo na vida, no universo, possui dois pólos, dois lados contrários, dois sinais
diferentes. Mas esses sinais são convencionados por nós, seres humanos.
Sigam minhas profundas reflexões a respeito deste assunto importante. Quanto aos
pólos, isto quer dizer o seguinte: tomemos, por exemplo, um átomo, um átomo que possui
carga positiva e negativa. Assim, podemos inverter as coisas, chamando próton de negativo
e elétron de positivo. Invertemos as coisas?
Absurdo? Sim, parece absurdo, mas basta lembrarmos que provavelmente esta idéia
consagrada de próton positivo e elétron negativo, tão conhecida hoje, foi convencionada
por algum cientista. Foi uma convenção feita por acaso. Talvez se tais cargas atômicas
fossem batizadas por outro cientista, poderiam chamar-se Júpiter e Saturno, ou João e José,
ou mesmo Hitler e Mussolini, se assim agradasse. Se fosse assim, hoje eu seria acusado de
louco chamando a carga positiva de próton e a negativa de elétron. Todos achariam minha
idéia ridícula. As pessoas diriam: “Próton? Elétron? Mudar o nome para que? Estamos bem
com Hitler e Mussolini. Deixem como está. Além do mais, são nomes muito mais bonitos e
significativos que prótons e elétrons”.
Digo isso e anuncio dois fatores problemáticos, causas da teimosia humana:
primeiro, é quando alguém fala algo novo e todo mundo concorda. Se mostram algo belo,
todos gostam. Se é algo para beber, todos bebem. As pessoas não têm opinião própria.
Logicamente que com relação ao nome das cargas atômicas isso importa pouco e não trás
conseqüências, mas quando o assunto é importante, a opinião própria é necessária. É nesse
caso que se manifesta o problema: se alguém ensinar ou propor uma idéia errada, não há
nada impedindo as pessoas de aceitarem.
Finalmente, com um pouco de observação, constata-se o segundo fator
problemático: a teimosia. Nota-se esse defeito quando alguém propõe uma idéia nova no
lugar de uma idéia antiga. Como no caso das cargas Hitler e Mussolini, de nomes tão
bonitos e significativos, não há motivos para mudá-los. O antigo é bom e as novas idéias
são sempre ridículas. Nota-se nessas opiniões impensadas a questão da falta de senso

crítico, visto que uma vez expedida uma opinião contrária, essa opinião é automaticamente
adotada por todos cegamente.
A reflexão é que, preguiça mental, tradição, conservadorismo e indiferença, além do
irresistível impulso sexual, não servem de desculpa para se negar que as coisas possuem
dois lados a serem analisados. Seria melhor ter vários grupos divididos em discordância de
idéias, mas fortemente embasados em argumentos racionais, do que ter toda a humanidade
unida em torno de um pensamento absoluto, unilateral e de verdade única. Que se tomem
um único caminho, mas que se conheçam bem os caminhos enjeitados. Que se escolha um
único caminho, mas que seja escolhido por todos como o melhor, não o único. Que o
impulso sexual e a preguiça pura e simples não façam do mundo uma aldeia.
Digo essas reflexões apenas para lembrar que as coisas sempre têm uma explicação.
Não quero dar lições a ninguém, e não penso em mudar o mundo com minhas idéias. Acho
que mesmo que quisesse, não seria capaz. Seria muita pretensão. Não sou louco querendo
mudar o mundo. Só mostrei minhas reflexões porque tenho a esperança de que vocês
concordem com elas, porque são repletas de grandes e belas verdades universais, é de se de
convir.
Mas, por outro lado, se alguém concorda com essas idéias, se alguém aceita essas
reflexões verdadeiras, então é um estúpido e cego. Não demonstra nenhum censo crítico.
Essas idéias são de aparência verdadeira. Podem até ser, mas é preciso pensar muito
sobre elas antes de se dizer que sim ou que não. Se você aceitou, então fez sem pensar.
Agiu estupidamente. Para esse tipo de gente como você, os estúpidos, pode-se ordenar:
“saiam e matem as pessoas!”, e seriam muitos os mortos. Potencialmente, vocês são uns
fanáticos assassinos que pensam que praticam boas ações. Potencialmente, podem ser gente
idiota, estúpida, medíocre e ignorante!
Que isso não aconteça. Que essas palavras duras e de aparência muito próxima de
blasfêmias sirvam de lição.
Assim é o flautista...
Assim é a política, a economia, a televisão, a música, o ensino, os livros, as drogas,
tudo.
Por isso que as cabeça pensantes lideram o mundo.

Não quero dizer com isso que os líderes são pessoas mais inteligentes que o resto da
humanidade, que são pessoas mais capacitadas e que o único destino delas é o poder. Isto
não é verdade e está provado. Sabemos que somos todos proporcionalmente iguais.
Mas somos livres também. Fazemos o que bem queremos e pensamos o que
quisermos pensar. É nisso que nos diferenciamos uns dos outros. Os homens se diferenciam
pelo modo de pensar e de usar as idéias que brotam nas cabeças pensantes. Fora isso, somos
todos iguais. Temos as mesmas potencialidades. Somos bilhões de pessoas com as mesmas
capacidades. Se apenas alguns conseguem resultados importantes, o motivo não está no que
somos, mas no que pensamos. Existem gênios, com Q.I. elevados, potencialmente com
mais chances que o resto da humanidade, mas essa potencialidade extra não garante o
sucesso. Muitos líderes, a maioria, para dizer a verdade, possuem inteligências normais. De
nada adianta uma pessoa possuir um cérebro super capacitado, se não sabe como usá-lo?
Tendo sucesso ou não, todos nós sabemos que a vida é uma luta individual pela
própria vida. A vida é a luta pela sobrevivência. Existem sociedades, comunidades e grupos
de indivíduos com objetivos comuns, mas de maneira geral todo indivíduo luta e pensa por
si próprio e pela sua própria ascensão. A comunidade não pensa por si própria e por mais
que lute, não promove a ascensão homogênea de todos os seus membros. Nessa falta de
homogeneidade, surgem diferenças sociais. Com as diferenças sociais, surgem as
lideranças. Com as lideranças, surgem os liderados. Se há a ascensão de um determinado
indivíduo, há também a submissão dos demais às suas ordens. Há o reconhecimento de sua
superioridade, verdadeira ou não. O indivíduo, considerado superior, sendo ou não, usa
dessa superioridade de acordo com interesses variados. A realidade mostra outras verdades
que vão contra os princípios de liderança...
Não sou anarquista. Apenas reflito acerca do mundo. Não me engano quanto a esse
fato. O mundo é assim. E assim são as pessoas. O que fazer? Há solução?
Sim, há soluções!
Vocês, que leram esse resumo grosseiro, simples, mas muito reflexivo e bastante
realista e politizado, puderam perceber o porquê do mundo ser assim como é. Mas agora
vão descobrir, por meu intermédio, que há soluções para o mundo. Duas soluções, talvez
até mais.

Uma das soluções para o mundo parece ser bastante conhecida por todos. Quem não
conhece aquela profecia que diz que chegará um dia em que, num repente dos céus, os raios
começarão a cair sobre a terra ao som de trombetas e os líderes das nações serão
dizimados? Segundo essa profecia, a ira dos céus não parará. Mais raios e pragas
despencarão sobre a humanidade e ninguém escapará, com raras exceções. Em pouco
tempo, tudo não passará de ruínas. Restarão só lembranças nas memórias dos eleitos. Mas
com o passar dos anos e com a bonança de uma nova vida, os eleitos esquecerão de tudo,
porque não terão tempo para perder com lembranças de coisas sem importância. Não darão
importância alguma para esse universo, nem para o falido planeta Terra e nem para seus
habitantezinhos inúteis. Vocês serão esquecidos para todo o sempre.
Com esse final, resolve-se todas as intrigas e todos os problemas da raça humana. É
uma boa idéia: acabar com o que não serve para nada e deixar os que prestam para que
vivam satisfeitos. As pessoas viverão para sempre. Uma bela história, de final feliz e tudo o
mais...
Outras soluções existem, mas não tão calmas e simples. Uma das soluções é o
flautista. Pena ser tão violenta!
A segunda solução é o flautista. Com ele, não sobrará pedra sobre pedra sobre a face
da Terra. Não sobrará ninguém para contar a história para os que virão.
Com o flautista, tudo será diferente...
Estão curiosos?
Se estão, é melhor esquecer, porque vou me silenciar a respeito deste mistério. Vou
mudar de assunto para que não fiquem pensando muito no caso.
Falemos sobre esse livro...
Este é o capítulo primeiro desse livro. Por isso, podem ficar tranqüilos. Não
precisam parar a todo o momento para se certificarem de qual capítulo faz parte as histórias
que estão lendo. Se está lendo aqui neste momento, então é porque está no primeiro
capítulo, e não no segundo nem no terceiro e nem no quarto. Nem no vigésimo, porque só
existem três capítulos. Se por acaso você estiver no capítulo vigésimo, então você está
lendo o livro errado. Não é “Neurônios em Fúria!”.
Você está pensando: “por que esse escritor bobo escreve essas coisas idiotas?”
Escrevo o que eu bem entender. Isso não é da sua conta.

Quem é o escritor aqui?
Eu o você?
Se não gosta do que está lendo, a coisa é muito simples: é só fechar o livro e parar
de ler. Se for mais fácil, primeiro pare de ler, depois feche o livro, tanto faz. Você é livre.
Vou continuar com mais um pouco das minhas reflexões profundas. Depois de
minha resposta firme às impertinentes perguntas com respeito a meu estilo literário, vocês,
que gostam de verdade do que estão lendo e não fecharam este livro, fizeram o que fizeram
porque querem continuar lendo. Antes de qualquer coisa, agradeço.
Vocês são privilegiados e gozarão daqui para frente das minhas graças e proteção...
Seremos os únicos que leremos dezenas de histórias contadas por mim, inventadas
por mim e escritas por mim. E só as conto para vocês porque vocês foram uns malditos e
grandes espertalhões sortudos ao encontrar esse livro e só por isso devem lê-lo até o fim.
Sei de muitos que não encontraram este livro, muitos que encontraram, mas não
leram, e muitos que começaram a ler e não gostaram. Só vocês são fortes e perseverantes.
Parabéns! Valeu a pena tanto sofrimento. Eis a recompensa por tanto esforço: vou contar
uma história, não de Jefferson Airplane, que já foi contada, mas a de um duende. Uma bela
história!
É a história mais bonita que conheço, porque fala de duendes, flores, coisas belas,
dimensões coloridas, essas coisas. A história começa assim...
Era uma vez um duende com um lindo rosto, com os lábios de um lindo azul e
muito alegre. Depois de se divertir muito pelos campos e colinas da Escócia, região onde
morava, decidiu conhecer o mundo além do limite de tudo que era conhecido naquelas
redondezas. Foi tomar conselhos com a velha sábia pedra falante, que ficava logo além da
ponte das águas verdes. Indagou: “Dona Pedra, quero conhecer novos amigos, novas coisas,
novos mundos. Que fazer para sair desse reino de ilusão, onde só os duendes e entidades
fantásticas habitam?”
“Você precisa esperar que uma suave brisa sopre, para tomar este chá deste
caldeirão fumegante. É um chá feito de pó milagroso. Eu posso vender um punhado, pago
com um daqueles seus potes de ouro. Uma vez tomado o chá fantástico, sua alma voará
com a brisa para novos mundos e será o mais feliz dos duendes do reino de ilusão”.

De acordo com o conselho da velha pedra falante, o curioso duende tomou um dos
potes de ouro puro e pagou à velha pedra falante o punhado de pó maravilhoso, fez o chá e
esperou soprar a primeira brisa.
Quando a brisa soprou, tomou o chá, caindo em sono profundo e imediato.
Os olhos do duende contemplaram coisas jamais vistas por qualquer outro duende
de toda a Escócia. Foram visões inimagináveis para um simples ser humano cujas fantasias
não vão além de sonhar em algum dia ter um sonho que seja um sonho e não um pesadelo.
O duende, que é muito amigo meu, contou sobre as coisas que viu. Senhores,
mesmo eu, que já vi muitas coisas estranhas e fantásticas nesses meus quase cento e
quarenta e cinco anos, cheguei a me impressionar com a história do meu amigo, medonha
era a beleza de suas visões. Mas direi a vocês, meus protegidos privilegiados, algumas das
maravilhosas coisas vistas...
Para quem acha que as paisagens eram as mesmas daqui, desta dimensão mundana,
está enganado. Nos jardins e nos campos as árvores e flores não eram verdes e tão paradas.
Era a visão de um caleidoscópio na variedade de formas e cores sem nunca se repetir.
Flores mutantes em formas e cores faziam dos campos e prados os mais lindos quadros dos
nossos mais audaciosos pintores, se é que podemos comparar uma coisa com outra. E não
era só isso...
Os campos eram lindas telas, lindas paisagens com os mais belos movimentos. Os
riachos e as fontes com suas águas ora cristalinas, ora coloridas, emitiam os mais incríveis
sons e melodias. Ao ouvir músicas tão belas, as flores dos campos bailavam em ritmo
lindíssimo, metamorfoseando-se de acordo com as notas das melodias, harmonizando-se
aos elementos num lindo e fantástico balé da natureza viva...
Eram, infelizmente, visões de um sonho. Chegou um momento em que o sonhador
teve de acordar e o sonho teve de acabar. De repente, o nosso amigo acordou e percebeu:
alucinação! Efeito do chá fantástico, nada mais era que pó de cogumelo alucinógeno. Justo
ele, que até já havia morado debaixo de um guarda-chuva branco formado por um desses
insignificantes vegetais parasitas!
Revoltou-se. Tudo que vira fora criado por sua mente entorpecida, pôde então
perceber coisas novas. Refletiu e percebeu que os mundos existentes são criados por nós
mesmos e que, apesar de tudo, os duendes, seres tão espertos, não são tão espertos assim.

Pôde perceber que havia seres mais espertos que os duendes, e não longe. Se procurasse,
encontraria ali mesmo, na floresta, alguém dos mais espertos. E concluiu também que, se
não era esperto, era um idiota. A velha sábia pedra falante o enganara! Pagara um pote de
ouro puro por um punhado de uma droga vagabunda, das que se encontram em qualquer
lugar por um preço bem próximo do nada, se é que chegam a ter algum preço! Um
desaforo!
Revoltado, decidiu por um revide na altura merecida.
Irado, sai em busca de um velho amigo seu, um pirata cheio de truques, e consegue
uma poderosa banana de explosivo. Depois, vai até a ponte das águas verdes, onde reside a
pedra falante. Esta fala e fala, mas não adianta muito, porque se sabe falar, não sabe andar,
e, fixa no seu leito, grita e chora, mas em vão. O duende a explode. Milhões de pedacinhos
insignificantes de rocha caem como chuva sobre o chão fantástico dos campos escoceses.
Quanto ao duende, adquiriu a fama de ser apenas um duende, nada mais que um duende, só
que dos mais ferozes e bravos! A fama de idiota quase pegou, e um sapo falante tentou
vender pelo preço de um pote de ouro puro uma chave de um baú de tesouros dez vezes
maior que o tamanho do pote que o estaria pagando, num aparente bom negócio, de apelo
irresistível, mas ele resistiu, não comprou, e a fama de idiota decaiu ao longo do tempo e
não falaram mais no assunto. Ficou só a fama de valente...
Assim, termina a história do duende. Como todas as histórias, um fim cheio de
felicidade. Tudo se acerta, tudo se resolve!
Ouço vozes no corredor. Falam em voz baixa, a meu respeito. Fofocas...
As vozes cochicham...
“Doutor, ele está piorando. Vive conversando com as paredes...”
“Não há o que se comentar a respeito dele. Não há nada a fazer, que não seja dar as
doses regulares de remédio nas horas certas. Não se importe com o que ele fala. Ele é um
louco...”
Não convém dar ouvidos às vozes que ecoam pelo ar. Vozes são coisas comuns.
Aqui, neste quarto, nesta cama de ferro, ouço vozes constantemente. Um dia eu ouvi um
coro de anjos recitando uma linda prece a Deus. Como os anjos cantam bem! Como são
brilhantes! Quanto mais cantavam, mais brilhavam!

Muitas vezes durmo e acordo no meio da noite, desperto pelo som de vozes vindas
de algum lugar ao longe. Vozes tão lindas quanto o coro de anjos. Quando era criança,
ouvia histórias de minha avó. Ela dizia que os anjos vinham à noite do céu até a beira de
nossas camas. Dizia que se eu fosse bonzinho, o meu anjinho da guarda viria para a beira
da minha cama também, e ali ficaria, com a sua aura azul, cantar lindas canções de ninar e
orar para o Menino Jesus. Achava, naquela época, que minha vovozinha fosse louca, mas
não. Hoje vejo que ela tinha toda a razão. O coro de vozes que ouço é o canto dos anjos.
São eles. Cantam à nossa volta para que durmamos em paz, e tenhamos sonos tranquilos, e
sonhemos sonhos maravilhosos. Eles fazem com que eu tenha meus sonhos alucinógenos,
como os sonhos do duende adormecido. Só pode ser os anjos.
Deixemos os anjos. Atenção! Vocês estão lendo, mas o que estão ouvindo?
Já pararam para pensar? Vocês estão percebendo os sons que seus ouvidos estão
captando no exato momento em que estão lendo essas palavras?
Não?
Eu sabia...claro que não...
Parem por alguns segundos...
Ouçam atentamente tudo que seus ouvidos captarem, os sons que ecoam às suas
voltas...
Ouviram...? Perceberam...?
É isso mesmo! Seus ouvidos captaram somente aqueles sons que tem relação direta
com aquilo que vocês estão lendo. Mesmo que vocês tenham tentado ouvir outras coisas,
vocês só ouviram esses tais sons, não é mesmo?
Suas mentes estão associando sons com idéias. Tudo o que é ouvido é captado,
enviado ao cérebro e lá é separado e classificado. Os sons que não tem relação alguma com
o que vocês estão lendo são rejeitados, expurgados e esquecidos. Seus cérebros só
registram os sons que se relacionam com as idéias do momento.
Vocês não acreditam? Então parem de ler novamente e ouçam tudo atentamente por
cinco segundos...
Ouviram? Confirmaram o que eu disse? Perceberam que seus cérebros podem ser
facilmente influenciados por aquilo que os cerca? Isso prova que vocês não comandam seus
próprios cérebros. E tem gente que acha que pode comandar sua própria vontade. Se acham

que são capazes de comandar seus cérebros e suas próprias vontades, tentem parar com as
batidas de seus corações por cinco segundos...
Não conseguiram? Tentem ao menos atrasar uma delas por dois segundos...
Não conseguiram também? Está provado que vocês não comandam seus cérebros.
Pelo contrário: seus cérebros se deixam influenciar por quaisquer coisas que os rodeiam e
depois fazem de vocês o que bem quiserem. Somos escravos de nossos cérebros e nada
podemos fazer para nos libertarmos. E isso tem um nome científico: hipnose paranóicoinduzida.
Querendo ou não, estão paranoicamente induzidos em hipnose por seus cérebros e
não se discute mais sobre isso. Não adianta nem lutar nem chorar.
Assim é que age um gênio...assim é o flautista...
Esqueçamos o mistério do flautista.
Incrível! Quem diria! Eu, uma pessoa racional, escrevendo coisas sérias para
leitores hipnotizados e paranóicos crônicos! Que desperdício de idéias! Que ilusão!
Esclareçamos o porquê de tanto espanto. De minha parte, não alimento e nunca
alimentei ilusões a respeito de seus estados doentios. Sempre soube que escrevia para
pessoas manipuladas pelas circunstâncias. O choque maior foi sentido por vocês, que não
sabiam de suas próprias doenças. Viviam se iludindo a respeito de suas capacidades.
Iludidos na esperança de que lendo se tornariam pessoas mais capazes e inteligentes, mais
cultas e mais sábias. Liam e pensavam que conseguiriam melhorar seus níveis intelectuais...
Achavam mesmo que poderiam sair por ai discutindo literatura, como se fossem
professores? Ou poetas?
Entendo porquê tanta pretensão. Os homens que vivem lendo querem no fundo
apenas causar alguma impressão nas mulheres. Querem dominar as conversas nas rodinhas
de amigos. Querem se mostrar grandes conhecedores de literatura. Julgam-se intelectuais
apenas por serem capazes de enumerar uma lista de autores e de obras consagradas.
Acreditam que seriam melhores, mesmo que viessem a ler todos os livros do mundo?
Vocês, devoradores de livros, acreditam mesmo que as mulheres cairão apaixonadas aos
seus pés, admiradas de suas culturas e inteligências? Amarão as suas bagagens culturais?
Acreditam mesmo nisto?

Admitam. É nelas que pensam quando começam ler como doidos. Querem ficar
conhecidos como os bons, os cultos, os sabichões, os gostosões, os tais. Mas é nisso que
vocês se iludem. Não percebem que é inútil ler. Não adianta nada toda essa literatura.
Vocês não controlam os seus próprios cérebros. Tudo que falam e ouvem é fruto da vontade
de seus circuitos nervosos hipnotizados e paranóides, imutáveis. Vocês mesmos, como
pessoas, não passam de marionetes, e por isso, vivem se iludindo com idéias tolas, de que
lendo, se tornarão uns intelectualóides de primeira categoria. Pensam que repletos de
conhecimento, poderão sair pelo mundo afora arrotando listas de nomes de livros e autores
famosos e desconhecidos. Vocês não conhecem a verdade. Acreditam que dizer nomes
diferentes de autores para as mulheres durante uma conversa social fará com que elas os
admirem. Mas é ilusão...
Tudo ilusão! Tudo não passa de uma grande cilada, um teatro montado pelos seus
circuitos nervosos. Eles, soberanos, satíricos e brincalhões, querem iludi-los, para ver vocês
banhados no ridículo. Querem rir de suas situações vergonhosas. Divertem-se com seus
gestos humilhantes!
É isso que estão fazendo agora. Uma pessoa que não domina a si mesma só pode
passar por situações humilhantes. Onde está o seu livre-arbítrio, concedido a todo ser
humano por bondade divina? Como dizia a filosofia francesa, a escravidão é fruto de um
ato voluntário do ser que deseja servir...
Há soluções. Para tudo há soluções. Neste caso de hipnose paranóica, convém que o
paciente vá até uma banca de jornais mais próxima e compre uma revista de histórias em
quadrinhos, com patos que falam e ratos inteligentes. São revistas que, quando bem lidas,
ensinam às pessoas maneiras de serem bem sucedidas nas suas vidas conturbadas e incertas.
Espelhem-se nos patos, nos porquinhos e nos ursos animados. Parece ser um ato
humilhante, mas começar a viver partindo do zero é difícil. Há de se virar e de se lambuzar
nas mais variadas porcarias que a natureza oferece. Mas compensa.
Estaca zero da vida. Mais uma humilhação! Para aqueles que até a pouco não
passavam de marionetes, a estaca zero ainda é uma boa posição. Muitos se situam em
escala muito inferior. O zero não é tão ruim assim.

Existem escalas maiores, mais elevadas. São poucas e quase inacessíveis à maioria.
São reservadas para os que conseguem galgar os degraus da evolução biológica. Nelas, as
feras predadoras saltam constantemente, matam e devoram as presas fracas indefesas...
Mas não. Viver e matar? Isso é loucura! Matar!
Às vezes sinto vontade de voar...
Minha mente anseia por liberdade. Ela bem sabe que é impossível. Contudo...
Mas eu digo não! Não e não! Liberdade é loucura! Se saio livre, então serei
chamado de louco, e louco eu não sou, então nada de liberdade.
Minha mente, ansiosa, indaga: “loucura, a liberdade? Porquê?”
Então eu indago: por que a liberdade é errada? Quem foi que disse isso? Cobro uma
resposta, pois devo uma à minha mente ansiosa...
Penso, no meio de minhas muitas reflexões, se alguém haveria de ter dito ser a
liberdade um ato errado. Quem haveria de ter dito? A política? A Constituição? Será que
foi decisão de alguma corte meritíssima? Pode ter sido...
Não importa.
“A culpa é das leis, essas malditas, que nos impõem barreiras malditas...”, diz minha
consciência ansiosa por liberdade. O que respondo a ela?
Alguém tem dúvidas? Algum de vocês, leitores, não se sentem temerosos de pecar,
obedientes às regras malditas e seus juizes malditos e seus veredictos malditos? Algum de
vocês já ousou enfrentá-los? Alguns de vocês já não cometeram crimes? Há alguns dentre
vocês que não trás a condenação irrevogável na sua ficha criminal?...
Bem, não falemos mais de erros, mesmo porque eu mesmo não tenho aquilo que
podemos chamar de liberdade. Pensando bem, creio mesmo que nenhum de nós possui essa
coisa na alma.
Confesso que se eu desse liberdade para minha mente agir sobre meu corpo do
modo como ela deseja, seria capaz de fazer coisas bem melhores que voar. Afirmo ainda, se
não houver erros em minhas reflexões, que qualquer ser humano seria capaz das maiores
habilidades se dessem espaço para sua mente agir livremente sobre seu corpo. Todos temos
um pouco da genialidade comum às dos animais.
Mas ninguém é perfeito. Afirmo também que temer ou não os juizes e as leis e os
castigos punitivos não tornam as pessoas nem um pouco sequer melhores que as demais

que não temem coisa alguma. Digo ainda que não foram poucos os que foram mortos por
mãos que tiravam a vida sob a proteção de muitos legisladores e tribunais. Muitos mataram
em nome das leis.
De qualquer forma, mortos em nome de leis ou não, o que importa é que todos os
que matam, matam sem um justo motivo, e os que morrem, morrem sem um justo motivo
também. Todos matam e morrem sem ser preciso.
Apesar de não ser preciso morrer, as pessoas morrem. Deduzo que se morrem,
então, parece-me, é que morrem sem ter vontade de morrer. Parece-me que ninguém quer
morrer.
Ninguém! Nem mesmo o velho e bravo Ted Caolho...
Vocês não sabiam que Ted Caolho não queria morrer? Vocês não conhecem o meu
amigo Ted Caolho?
Pois bem, vou contar-lhes a história da morte do velho Ted Caolho. Ela começa
mais ou menos assim, com um diálogo:
“Vá embora enquanto é tempo, Mariana. Eu estou perdendo o controle da situação...
tome o cavalo... ali no rancho... siga para o norte... eu me cuido... não se preocupe...”
Era Bob, o marido de Mariana, a esposa de Bob.
“Bob”, disse Mariana, “eu te amo...”
Bob responde: “vá, Mariana... cuide do cavalo... nosso único... nosso único bem...”
“Que faço, Bob, querido?”, indaga Mariana. “Eu te amo, Bob...”
Bob, atirando contra os bandidos, responde: “vá, Mariana... siga até o riacho...
algumas milhas ao norte... aguarde-me... na cabana de palha... de Ted Caolho... o velho...”
“Bob, eu te amo...”, disse pela última vez Mariana, e em seguida tomou o cavalo e
seguiu para o norte, levando consigo uma carabina e alguma munição, enquanto que Bob
permaneceu na fazenda combatendo os bandidos invasores. Mariana sumiu com o cavalo
por detrás dos morros e seu marido, Bob, bom e fiel, lutou. Sua carabina ficou com o cano
em brasa e a sua algibeira ficou sem um único cartucho para continuar resistindo. Então,
tomou também Bob o seu cavalo e fugiu para junto de Mariana, ateando fogo na própria
casa da fazenda, para que os bandidos, invadindo-a, de nada se aproveitassem daquilo que
lhes pertencera, a ele e à sua prendada Mariana. Galopou tristemente, vendo tudo perdido...

Chegou por fim até a cabana do velho Ted Caolho, onde sua amada Mariana o
aguardava, ansiosa. Avistando-o, correu ela de encontro a ele. Abraçaram-se, felizes por
estarem vivos e juntos.
Conversaram: precisavam de ajuda.
Pedem então pousada por um dia ou dois ao velho Ted Caolho. Este encontra-se
sentado em frente a sua choupana. Está a tocar um triste som, a soprar uma tristonha
melodia com sua gaita de latão vagabundo.
“Mas é claro que não darei abrigo a vocês, seus vagabundos!”, responde ele à
indagação e ao pedido de ajuda de Bob e de Mariana. “Que morram de frio e fome... se
depender de mim e de minha cabana... não darei pousada... não darei uma migalha de pão...
vocês dois não passam de dois vagabundos... um casal de ratos... não darei nada a vocês...
não, mesmo...”
Então, ouviu-se o rugido de um tiro de carabina. Ao longe, se se tivesse o ouvido
apurado, se saberia que só poderia ser o som da carabina de Bob, o marido de Mariana. E
realmente era. Contudo, mesmo que se conhecesse o som da carabina de Bob, não se
saberia ao longe qual fora o alvo daquele tiro característico. Nós, que conhecemos muito
pouco o som da carabina de Bob, mas conhecemos o final da história, sabemos que o alvo
só poderia ser um...
Pois bem... Bob e Mariana trataram de fazer uma cova funda e trataram de enterrar
nela o corpo esburacado do velho Ted Caolho, alvo daquele tiro característico.
Sim, detalhe importante, Mariana e Bob não esqueceram de rezar um pai-nosso e
também não esqueceram de encomendar a alma do falecido a Deus. Sim, um pai-nosso
meio falho nos versos e meio desgastado na crença, mas efetivamente um pai-nosso.
Agora livres de problemas, Bob e Mariana beijaram-se apaixonadamente, marcando
o inicio de suas novas vidas.
O tempo passou. Mariana engravidou e tem muitos filhos. Passa o seu tempo
cozinhando. À tarde, é vista na cozinha da choupana a preparar o jantar de Bob e das
crianças. Enquanto isso, em frente da tal choupana, Bob, rodeado pelas crianças, pega a
velha gaita de latão vagabundo, herdada do velho Ted, e sopra uma velha e boa canção. De
certo que viveram felizes para sempre...

Contudo, pelo que consta nesta história toda, e foi motivo pelo qual a contei,
esquecido é o fato de que em momento algum ficou claro que o velho Ted Caolho quisesse
morrer. Morreu, sim, mas...
Mas, com mil diabos, o velho Ted Caolho não queria morrer!
*
O que acham disso?
Ponham-se no lugar de Ted Caolho. Vocês estão mortos contra suas próprias
vontades e agora estão enterrados numa cova...
Essa noite é a mais macabra das noites e uma cova se fecha. Do seu interior sai o
mármore triste de uma lápide nova. Dentro, estão seus corpos. São vocês que estão nesta
cova, para sempre.
Horrível, einh?
Mas não há como mudar o destino. Vocês terão mesmo de apodrecer nas suas
covas. Vocês terão de conformarem-se com os desígnios da natureza, pois vocês vão ter de
morrer um dia. Não há como discutir sobre essa fatalidade. Eu sei que suas próprias mortes
serão golpes duros de se suportar, mas a morte é o destino de todos e serão também os
destinos de vocês, pobres leitores.
Mas não é tão ruim assim. Não pode ser tão ruim assim. Nem eu e nem vocês já
morremos e estivemos enterrados, nunca estivemos enterrados no fundo de covas, de modo
que não podemos saber se é de fato uma situação boa ou ruim.
Uma coisa é certa: no fundo de uma cova a terra é úmida e quente, de maneira que
um corpo desaparece com facilidade. O solo fértil facilita que um corpo desapareça, para
que, então, os vermes possam lentamente dar um fim a um corpo agora inútil e ao mesmo
tempo, útil. Talvez, quem sabe, mas eu acredito que seja um pouco ruim quando estivermos
morrendo, porque... Sim, creio mesmo que vai ser bastante incômodo. Mas será rápido.
Depois que tiverem nos enterrado, nossos corpos começarão a desaparecer e então
nossas covas serão preenchidas por terra fofa. Creio que quando nossos ossos estiverem
brancos dentro da terra, ninguém mais sentirá nossa falta, porque então já será tarde
demais. Bom, pois que a partir de então nós não mais poderemos mais sofrer. Por isso,
deixarei que o curso de minha vida siga à vontade...
Não haverá calor, nem frio, nem nada...

Mesmo que chova, mesmo que a neve caia...
E então, dentro de poucos dias restarão somente nossos ossos carcomidos e brancos.
Únicos resquícios daquilo que outrora foram nossos corpos belos e saudáveis. Aquilo que
antes éramos nós...
Apenas alguns ossos brancos sobreviverão do que antes fora um garboso corpo, um
galante amontoado de músculos e gorduras...
Tudo acabado... tudo transformado...
E nosso lindos olhos azuis e verdes e negros, que tanto encantos trouxeram e que
tanto encantaram aqueles que nos rodeavam, não passarão tais olhos de serem imagens em
fotografias para filhos, netos e bisnetos... o brilho de nossos olhares, que antes serviam para
encantar e comunicar o amor, passara então ao brilho de telas digitais, e o verdadeiro olho,
humilde, desintegrar-se-á, infiltrar-se-á na terra, a humificar, enriquecer, alimentar o solo...
tal destino será útil: fará com que as novas gerações nasçam saudáveis, belas e resistentes,
para que sirvam de semente para nossos filhos e netos... sem o fardo de nosso peso agora
desnecessário. Envelheceremos e seremos isso: fardos de ossos para os que virão.
De todo o planeta, creio que o lugar que mais cumpre com o seu dever para com as
leis da vida são as camas das maternidades... acolhem aconchegantemente as criançass da
terra... enriquecem-nas engenhosamente e valorosamente lhes dão novas vidas e belezas...
Indago: se do pó nasceste, ao pó voltarás?
Não, senhores. De modo algum. Da vida viemos, à vida voltaremos! Viva as
criancinhas!
*
A vida. Sim, a vida, na sua mais variada quantidade de formas e aspectos...
Na aparente simplicidade da vida, muitas equipes de médicos já se formaram e sem
sucesso tentaram desvendar um dos muitos mistérios que ela, a vida, nos esconde, por mais
que nos pareça simples e fácil de ser entendida. Pois não é assim tão simples, e muitos e
muitos médicos lutaram e lutam para desvendar um de seus maiores mistérios, e talvez o
mais complexo: a mente humana.
Coisas como a vontade, os sonhos, os pesadelos, o amor e a insanidade mental a
intrigar e a provocar dores de cabeça nos mais variados tipos de psicólogos, cientistas,
filósofos e uma infinidade de outras mentes bastante sãs e capazes.

Este mistério não existe mais. Acabou. O grande pesadelo acabou definitivamente.
Podem todos sossegarem-se. Acalmem-se...
Mantenham a calma, porque a solução dos mistérios da vida já se encontra sob o
domínio dos seres humanos. Sim, e a divulgação do grande mistério da vida será feita, para
a felicidade de todos, pela primeira vez na história da humanidade, por intermédio de um
livro...
Sim, acalmem-se! O pesadelo acabou! O livro que a tudo revela não é outro senão
este que os senhores têm em mãos neste exato momento. O livro é este. Quem vos anuncia
não é outro senão eu mesmo.
Desculpem-me por tamanho espanto. Não tenho culpa de ter desvendado os
mistérios da vida pela primeira vez...
Enquanto isso, continuem lendo. Tudo revelar-se-á aos senhores mais a frente.
Leiam, que este livro é muito bom.
Fiquem acordados. Não durmam. Sei que ficarão acordados, porque sei que não
estão com sono. Mas se ficarem sonolentos, fiquem calmos e não durmam. Continuem
lendo, porque, apesar de tudo, este livro é muito, muito bom mesmo... ele é uma beleza!
Vocês, leitores, estão me achando o quê? Vocês acham mesmo que sou maluco?
Olhem, pensem bem, pois vocês podem estar enganados.
O que vocês acham?
Vocês já perceberam o quanto somos todos, e principalmente vocês, pessoas de
mentalidades frágeis?...
*
Ter a mente frágil não significa ser louco ou nervoso.
Eu sou uma pessoa de temperamento calmo. Sempre fui muito controlado com
relação aos meus sentimentos.
Não tenho nada contra homens e mulheres, mas quanto ao aspecto sentimental, nós,
homens, não conseguimos entender o temperamento das mulheres de maneira alguma. E
olhem que esta opinião minha é também uma opinião considerada absoluta no meio da
maioria dos grupos masculinos.
As mulheres são consideradas pessoas de temperamento duvidoso. Uma das grandes
dúvidas que envolvem as mulheres é com relação à seguinte pergunta, feita por todos os

homens, mas nunca respondida: porque as mulheres são tão bonitas, sensuais, provocantes,
delicadas, frágeis, e ao mesmo tempo são tão falsas, chatíssimas, deprimentes e de
tratamento tão difícil?
Desculpem-me, senhoras e senhoritas, mas quando faço essas observações, não faço
mais que relatar uma das mais difíceis dúvidas que assolam as pessoas do sexo masculino.
Essa visão dos homens com relação às mulheres pode estar errada, mas é indiscutivelmente
uma visão unânime dos homens, não sendo a opinião das mulheres com relação à
veracidade da mesma que fará com que os homens mudem as suas visões com relação às
próprias mulheres. Parece ser uma opinião muito difícil de ser sustentada, mas só para título
de lembrança, contar-lhes-ei uma cansativa história chamada: “Eu era tão... tão
bonitinha...”:
“Eu adorava minha juventude. Francamente, foi a época mais bela de minha vida...
Eu, aos vinte anos, era uma moça muito feliz. Lembro-me bem do quanto era bom
trabalhar de faxineira naquele hospital... e depois, naquela rodoviária... recolher todo aquele
lixo deixado pelos viajantes, deixar tudo limpinho. E todo aquele pessoal bonito chegando e
saindo de viagem a vida toda...
E aos vinte e um, então, foi ainda mais gostoso de se viver. Como eu ficava elegante
com aquele uniforme que usávamos naquela fábrica de macarrão! Era delicioso passar o dia
empacotando infinitamente montes de espaguete e ao mesmo tempo fofocando com as
amigas...
E eu era uma gracinha aos vinte e cinco anos. Nesta época eu já era auxiliar de
enfermaria naquele outro hospital e também lá eu usava um lindo uniforme branco...
Depois disso eu casei. Depois, veio o filho mais velho, e depois vieram mais dois
outros...
Agora, com meus trinta e seis anos de vida, já não posso considerar-me tão feliz
como antigamente. Não tenho mais o mesmo corpinho. Agora, a vida é só cuidar da
família, arrumar a casa, ver novelas... e peso oitenta quilos!
Ah! Mas eu sou uma mulher tão infeliz!...”
*
E então, amigos leitores, vocês já não ouviram essa mesma estoriazinha pelo menos
umas dez vezes na vida real?

Pergunto então: por que as mulheres são tão deprimidas e deprimentes?
Sugestão: se por acaso vocês leitores conhecem alguma senhora, ou se por acaso
você próprio for uma senhora, vasculhe em suas memórias e então lembrará de a senhora
própria já ter contado ao menos uma vez na vida a sua própria história deprimente para
algum ouvinte qualquer, ou mesmo para seus próprios botões, nas suas tardes de solidão e
ócio. Sim, deve ter contado. Talvez mesmo não apenas uma ou duas vezes. Talvez o ‘contar
sua história deprimente’ seja uma constante em sua vida confusa...
Se você for uma senhora, então já vou logo pedindo minhas desculpas por trata-la
assim. O correto é que eu a chame por senhora, e não por você. Mas no caso de você ser
uma senhorita, então tudo será diferente.
Sim, pois as senhoritas podem ser tratadas por você. Além do mais, as senhoritas de
maneira alguma são pessoas deprimentes. Pelo contrário, elas são pessoas provocantes e de
trato difícil. São, às vezes, mesmo inacessíveis aos homens. Esta dificuldade de acesso me
faz recordar a história da... “Doce secretária”:
Era uma secretária, e muito bonita...
Então a bonitona estava sentada em sua escrivaninha em frente à porta da sala de
um grande e famoso detetive particular. Ela era a recepcionista do tal detetive famoso. E
este era um detetive tão famoso que era mesmo mitológico. Quase um herói. Quanto a ela,
poder-se-ia até supor que fosse mais que uma recepcionista: talvez uma amante ou mesmo
uma espiã do tal homem. De qualquer modo, era certo que ambos gostavam de viver
perigosamente, como qualquer indivíduo desta espécie de profissão.
Subi escadas e acabei por chegar de frente à tal sala. E ali estava ela, sentada, a lixar
as unhas...
“Pois não, o que o senhor deseja?”, perguntou-me ela, ao mesmo tempo em que
guardava a lixa de unhas numa das muitas gavetas de sua mesa. Tinha a voz linda, rouca e
provocante. Parecia ronronar. Contudo, pude ver que na tal gaveta onde pusera a lixa de
unhas havia papéis, batons, cartas e revistas femininas. Mas havia também algo mais: um
revólver! Grande, brilhante, poderoso...
Confesso, amigos, que fiquei um tanto admirado. Como haveria de imaginar que
uma moça tão bonita e feminina haveria de ser tão forte a ponto de ter uma arma de fogo à
mão o tempo todo? Certamente que, se preciso fosse, ela não hesitaria em usá-la contra um

inimigo qualquer, caso esse se resolvesse por tentar matar de surpresa o grande detetive
famoso. Eu sabia mesmo que se eu próprio tentasse entrar na sala do grande homem sem o
consentimento deste, e sem apresentar-me, não teria chances: ela me liquidaria de imediato!
Ela era uma mulher de uma beleza absoluta, tanto externa quanto internamente. Eu
sabia que se olhasse no fundo de seus olhos verdes por um único minuto, então seria tarde
demais para mim: apaixonar-me-ia perdidamente por ela, certamente.
Respondi então: “bem, belezoca, desejo consultar os serviços do agente Chumbo
Grosso sobre algo que está me causando problemas. Seria possível consulta-lo, fofinha?”, e
disse isto ao mesmo tempo em que abria meu paletó e deixava à mostra, propositalmente,
era óbvio, o cabo de meu próprio revólver, enfiado na cintura. Era, na verdade, a minha
tentativa de impressioná-la. Queria mostrar-me também durão e másculo com meu revólver
à mostra.
“Um minuto...”, disse ela, ao mesmo tempo em que acionava um sofisticado
interfone sobre a escrivaninha. Fez isso e em seguida ajeitou-se na cadeira, cruzando
sensualmente as lindas pernas, para em seguida abrir uma outra gaveta, agora maior que a
anterior.
Recolhi-me à minha insignificância: havia naquela grande gaveta nada mais que três
punhais, dois revólveres, pilhas de caixas de munição variada, algumas granadas e mais
uma série interminável de outros poderosíssimos apetrechos bélicos espalhados entremeio a
revistas de moda aos pedaços, incontáveis vidros de perfumes e dezenas de frascos de
esmaltes.
Ela era poderosa demais para mim...
*
Agora eu pergunto, senhoritas: há necessidade de serem tão provocantes? Não
adianta responderem. Nada me convenceria do contrário.
Faço então um alerta: se hoje vocês são senhoritas de trato difícil e provocantes ao
extremo, cuidem-se, pois amanhã serão com toda a certeza senhoras deprimidas e
deprimentes e então será tarde demais para que consigam as nossas desculpas.
Realmente, eu não consigo entender...
Mulheres são seres frágeis que choram sem motivo. São mimadas. Choram ao
assistir novelas, choram quando seus vasos de flores caem e se quebram e choram quando

seus maridos chegam um pouco mais tarde do serviço para o jantar. Quando os maridos não
chegam tarde do serviço para o jantar, então eles verão que elas choram junto às panelas
porque deixaram que o ovo se queimasse na frigideira. Quando os maridos chegam do
serviço tendo os cabelos um tanto despenteados pelo vento, elas desconfiam que eles estão
despenteados porque passaram a tarde numa cama com amantes ao invés de estarem
trabalhando. Quando os maridos negam essa desconfiança, elas não acreditam e choram.
Quando eles confirmam a tal suspeita, elas choram da mesma maneira. Outras,
desconfiando ou não dos maridos, vêem por bem chorar de qualquer forma, havendo ou não
motivos. Outras acham melhor chorar somente quando há bons motivos. Neste caso, são
capazes de provocar tragédias, para que tais tragédias então sirvam de motivo para que
possam chorar justamente.
Já vi muitas mulheres chorando sem motivo. Amigos, as mulheres são capazes de
qualquer coisa! Ouçam, contarei uma história a vocês, que aconteceu comigo. Vocês,
leitores homens, haverão de reconhecer a si próprios nesta história. Quantas vezes na vida
um homem é abordado na rua e indagado por uma mulher a respeito de algo que ele não se
recorda? Quantas vezes um homem é confundido com outro pelas ruas deste mundo afora?
Quantas vezes vocês, homens, já não foram confundidos como sendo ex-namorados ou
mesmo namorados de alguma mulher enganada? Sim, sei, talvez umas oito ou nove vezes,
talvez mais...
Elas se aproximam dos homens durante as festas e, completamente enganadas,
perguntam, sorridentes: “não se lembra mais de mim? Você engordou, einh? Está sozinho
ou já arranjou uma outra namorada?”
Quando, na realidade, vocês nunca as viram em local nenhum deste mundo...
Todos os homens já passaram por uma cena como esta: vocês, homens, estão junto
de uma prateleira de um supermercado, quando alguém vem por detrás de vocês e tapam
seus olhos com as mãos. Então, vocês percebem que é alguma mulher, por causa das mãos
delicadas e principalmente pela voz, que vocês desconhecem, e que indaga: “adivinhe quem
é?”
Então vocês, constrangidos por tal situação ridícula, arriscam um nome qualquer de
alguma conhecida. Vocês erram o nome, é claro. Então, ela desvenda seus olhos e vocês
percebem que é uma velha conhecida, uma ex-namorada, que vocês não se importam mais.

Ela, frustrada por não ter sido reconhecida, e por perceber indiferença em seus olhares, não
faz outra coisa senão chorar, dizendo: “nós éramos tão íntimos e olhe agora... nem conhece
mais minha voz, nem meu perfume...”
Este tipo de cena já aconteceu comigo. Vou contar-lhes:
Eu estava sentado em um banco de um jardim qualquer. Estava pensando na vida.
Matutava sobre pequenas coisas quando percebi que uma mulher aproximava-se de mim.
Aparentava ter uns vinte e poucos anos e não era nem bonita, nem feia. Aproximando-se
mais de mim, ela indagou: “porque você não veio ontem?”
Não entendi o significado daquela pergunta estranha. Não esperava de maneira
alguma que ela viesse a me abordar daquela maneira. Talvez esperasse que ela me
perguntasse as horas, ou o nome de alguma rua, mas de modo algum esperava aquela
indagação. Respondi-lhe: “o que? Não vim aonde? Que conversa é esta?”
Notei que ela ficou um tanto nervosa. Estava brava. Então tornou a perguntar: “sim,
é isso mesmo! Por que é que você não cumpriu aquilo que me prometeu?”
Respondi-lhe, firmemente: “cumprir o que, moça? Não sei do que você está
falando...”
Então, para meu espanto, ela assumiu uma expressão meiga. Estava agora à minha
frente, com um rostinho triste e amuado de criança. Disse: “sabe, sim... fala... fala porquê,
benzinho!...”
Confesso que achei muito estranho o fato de ela haver me chamado de benzinho.
Pude então perceber: de certo que ela havia me confundido com algum namorado ou
amigo!
Tendo percebido o engano, tentei explicar-lhe: “desculpe, moça, mas meu nome é
Ludovico. Creio que você está confundindo a minha pessoa com alguma outra. Creio não
ser quem a senhorita pensa que sou.”
Ela arregalou os olhos e tomou a coragem de sentar-se ao meu lado naquele banco.
Agora com uma expressão de mais raiva ainda no rosto vermelho, falou-me em voz baixa:
“você pensa que eu sou criança? Onde já se ouviu uma conversa dessas? É uma vergonha!
Eu já entendi tudo. Não precisa dizer mais nada. Sei que você não gosta mais de mim. Tudo
bem! Mas não aceito ninguém me fazer de boba! Olhe uma coisa, Ludovico: vou embora

daqui, mas você fique sabendo que a partir de agora não precisa mais me procurar para
nada neste mundo...”
Achei interessante o modo como foram ditas tais palavras duras. Não havia nelas o
menor sinal de exaltação. Foram ditas calma e mansamente. Parecia mesmo que ela estava
dizendo as palavras a um verdadeiro namorado. Seus olhos, sim, estes ficaram úmidos e
vermelhos. Sim, porque depois de dizer aquelas palavras ela começou a chorar...
Alguns momentos depois ela enxugou as lágrimas. Passava um lenço nos olhos...
Por fim, colocou uma das mãos sobre um dos meus ombros. Depois, beijou meu
rosto de leve, levantou-se do banco e foi-se embora daquele jardim.
Até hoje procuro um significado para tal cena...
*
Procuro um significado também para tanta falsidade e tanta fragilidade.
Apesar desses defeitos, eu gosto muito das mulheres. Não posso negar essa verdade.
Afinal, todos os homens são bastante capazes de cometer muitas asneiras por causa de um
par de pernas.
Sim, os homens sofrem muitas amarguras quando vêm a separar-se de suas paixões.
Sofrimento muito diferente do que dizem as mulheres. Estas, pelo contrário, não sofrem o
verdadeiro sofrer. Tratam de esquecer a paixão e assim o fazem tratando de conseguir uma
nova paixão, novinha e excitante e tão melhor que a anterior que mal percebem e já não se
lembram mais dela. Enquanto que elas nos esquecem, nós ficamos a sofrer, solitários,
desprezados por aquelas a quem dedicamos tanto amor e devoção...
Fico triste de saber que elas são assim indiferentes para conosco. Lembro-me de
fatos de minha vida...
Vou contar-lhes:
Certa noite solitária estava eu, no meu apartamento, matutando, quando a
campainha tocou. Atendi. Era minha ex-esposa. Disse-lhe: “oi! Tudo bem? Entre!”
Ela respondeu, dizendo: “obrigada”, e entrou.
“Desculpe-me estar só de roupão, mas é que eu já estava deitado”, disse-lhe. “Fique
à vontade... sente-se...”

Eu estava espantado. E estando também bastante desconfortável com a situação,
resolvi perguntar: “aconteceu algum problema? Alguma coisa com sua família, com você,
algo assim?”
Era o desconforto de uma conversa trivial, já que não tínhamos muito que falar. Ela
respondeu, dizendo: “não, claro que não... está tudo bem. Sabe, desculpe-me ter aparecido a
esta hora... te incomodar... sabe, Alex... tirar você da cama...”
“Oh! Não!”, disse eu, amistoso. Na verdade, eu estava tentando apenas ser
agradável. Disse ainda a ela: “não se preocupe com isso. Eu só estava deitado, lendo uma
revista. Não havia sentido sono. Ando dormindo tarde ultimamente. Insônia...”
Mentira! Na verdade, ela aparecera exatamente na hora em que eu costumava pegar
no sono. Apesar disso, menti, para ser-lhe agradável. Depois, puxei conversa, perguntandolhe: “mas, conte-me, como andam as coisas com você? Como tem passado?”
Ela, que já havia se sentado no sofá, resolveu levantar-se e ir até a janela. Ficou por
lá alguns segundos, de costas para mim, para depois virar-se com energia. Falou-me então:
“Alex, talvez eu não devesse ter vindo aqui. Eu... eu estou um pouco perturbada... acho,
talvez, que seja pelo calor, não sei... mas estou muito solitária. Achei que ainda deveria
estar acordado uma hora dessas... sei lá... para conversarmos... tomarmos uma bebida... um
drinque... Alex, estou me sentindo tão só ultimamente...!”
“Claro, eu entendo!”, respondi rapidamente. Queria mostrar-me uma pessoa amiga e
solidária, humana. Concordei, dizendo: “para falar a verdade, eu também estou me sentindo
um pouco solitário ultimamente. Vamos tomar algo... um uísque?”
Neste momento, quando mencionei a palavra ‘uísque’, ela soltou um grande sorriso
e voltou a sentar-se no sofá, dizendo apressadamente: “sim, aceito um uísque mesmo,
obrigada!”
“Ótimo!”, disse eu, para depois emendar: “...sabe, Nice...”
Nice era o nome dela, minha ex-esposa. Eu disse a ela: “...sabe, Nice, eu acho muito
bom poder conversar com você. Apesar de termos nos separado, apesar das brigas, das
traições...”
“Pare!”, ela ordenou.
Depois, continuou: “por favor, Alex, não toque mais neste assunto, sim? Olhe, é
uma coisa que passou. Fale-me de outra coisa qualquer. Eu gostaria...”

Eu interrompi as palavras dela para entregar-lhe o seu copo com o uísque. Disselhe: “tudo bem, esqueçamos. Olhe, aqui está seu uísque. Mudemos de assunto. Que acha de
marcarmos um jantar para um sábado qualquer desses? Seria ótimo, não seria?”
Ela arregalou dois olhos imensos para o copo de uísque e depois de beber meia
quantidade num único gole sedento, respondeu-me dizendo: “nunca! Nem pense em
jantares. Ricardo, meu novo namorado, odeia jantares! Ele não gosta também que eu saia
sem a companhia dele para lugar nenhum. Além do mais, sair com você não tem mais graça
nenhuma...”
Engoli também a minha metade de uísque, humilhado...
*
Agora, amigos, pergunto-lhes: por que esta humilhação gratuita e desmerecida?
Senhoras e senhoritas, olhem bem para si mesmas e verão que foram muitas as
vezes em que humilharam nós, homens, sem que merecêssemos.
Respondam todos: vocês acham que eu merecia uma humilhação dentro de minha
própria casa? Vocês não acham que Nice foi um pouco longe demais com a sua maldade?
Não acham que ser incomodado no meio da noite por uma ex-esposa dizendo-se solitária e
depois de trata-la muito bem, ser humilhado dentro de minha própria casa sem merecer não
é muita maldade? Sim, também acho que seja muita maldade.
Porque Nice haveria de fazer tamanha maldade? Não sabem? Então vocês não
conhecem Nice! Aquilo é um poço de falsidade! Seria capaz de enganar a própria mãe em
troca de um gole de uísque! Uma verdadeira cobra alcoólatra!...
Por tudo isso que me aconteceu, eu odeio as mulheres. Odeio-as, mas as amo
também profundamente. Esclareço: amo as mulheres, mas odeio o feminismo.
E o que é o feminismo? O que é a solidão? O que é o amor?
Mais perguntas do mesmo tipo:
O que é a paixão? O que é o pecado inicial? O que é precisar de alguém? O que é
desejar você?
Essas perguntas idiotas são feitas diariamente nas colunas dos jornais e nas revistas
femininas. Há também, voltados para as mulheres, os horóscopos e as novelas de todas as
televisões do universo.

Sobre essas questões, sempre há alguma garota romântica disposta a passar noites
de solidão trancafiada no seu quartinho arrumadinho, tentando desvendar os segredos do
amor e tentando entender a vida ou achar repostas para tais tipos de perguntas...
Tudo tão simples! Tão fácil!
“Mais fácil que preparar um pacote de macarrão instantâneo! Comprem!”, dizem as
revistas a respeito das soluções dos problemas do amor e da paixão. E então vemos as
donas de casa e as alunas dos colégios o dia e a noite toda com as revistas nas mãos, vemos
as mães com as crianças nos colos e as revistas nas mãos, vemos as cozinheiras com as
panelas numa mão e as revista noutra, uma multidão de mulheres entretidas em descobrir
nas revistas femininas os segredos da vida, do sexo, da paixão!
E elas, iludidas, indagam: “será que conseguirei ser feliz?”
Com certeza, muitas das que perguntam assim nunca conseguirão respostas. Não
vejo motivos para perguntarem, já que então uma das muitas revistas femininas bastaria
para que descobrissem se seriam ou não felizes. Mas não...
Sigam minhas reflexões.
Estou a refletir agora sobre as coisas do dia-a-dia. Já que é assim, convém uma
fofoquinha...
Vocês viram a novela na semana passada? Pois não é que se dizia que o galã
principal sofre do coração? Isso quer dizer que ele pode mesmo não chegar a viver mais um
ano! Vocês não acham que na verdade essa história de coração serve apenas para esconder
a verdade de que o tal galã esteja com dependência de crack?
Também concordo com vocês. É bem possível mesmo...
Muito bom que tenham acompanhado minhas reflexões, porque especular acerca da
vida dos outros é coisa muito importante!
Especula-se: “o que é desejar você?”
Darei uma resposta a esse tipo de indagação. Será útil também para todas as garotas
que varam noites acordadas em busca de tais respostas: “desejar você é... desejar uma
gravidez... um casamento... filhos... muito serviço... muita traição... e é desejar passar suas
roupas e lavar suas cuecas para que você sinta-se bonito para sair com sua amante,
enquanto eu fico cuidando das criancinhas...”
É o futuro que aguarda as mocinhas sonhadoras...

Amar é...
Adesivos, revistas, cadernos escolares. Odiosos cadernos de memórias, diários,
agendas amorosas, com espaços para telefones, divisões para recados... coisas para
mulheres.
Sentimentais, essas mulheres todas...
Mas, amigas, isso tudo que digo não é nada de pessoal. É apenas a minha opinião
particular. Mas não é nada de particular. É apenas a minha opinião pessoal...
O particular e o pessoal. Vocês, mulheres, não são curiosas por tudo aquilo que é
pessoal e particular, são?...
Pois vou contar-lhes uma história pessoal e particular. Ela é mais ou menos assim:
“Peguei um pano, um trapo sujo, e fui limpar as mesas e cadeiras de uma das muitas
salas de aula do colégio onde trabalho. Olhei cada carteira escolar, de cor marrom, com a
madeira já com a camada de verniz soltando-se pelo uso intenso dos alunos. Li com calma
cada uma das palavras em cada um dos tampos de madeira que limpei.”
“Coisas bonitas, coisas feias, palavrões, desenhos, contas, colas, mensagens,
rabiscos e coraçõezinhos desenhados regularmente por todas as carteiras da sala e até
mesmo pelas paredes.”
“Eu era uma velha merendeira e também faxineira naquela escola fazia já mais de
décadas. Sempre fui uma boba sentimental. Para exemplo, basta dizer que não podia ver um
desenho de um coraçãozinho com dois nomes no meio, um nome de menina e outro de
menino, e ficava logo toda enternecida.”
“Como é lido o amor, pensava eu! Tão jovens, e os garotinhos já se põem a namorar
as garotinhas. Mas quem é que nunca teve uma paquerinha que não fosse da mesma sala, ou
do mesmo colégio? Sim, todos, ou quase todos, pensei”
“E quantos mesmo chegaram a namorar firme e depois casaram!”
“Em muitos anos nesta escola, já vi muitos casaizinhos começarem uma paquera
nos bancos das salas de aula, para depois formarem namoro sério e depois vi muitos ainda
já adultos a seguirem juntos para o altar e sei de muitos que vivem juntos até hoje, depois
de muitos anos de casados.”

“Como prova disto que disse, eu mesmo sou uma. Comigo também foi assim. Eu
era uma bela garota, quando vim a conhecer aquele que viria a ser meu marido. Na época,
éramos apenas dois namoradinhos de colégio. Mas hoje somos casados...”
“Sim, hoje não sou mais uma bela garota. Para dizer a verdade, sou uma velha,
gorda, enrugada, feia como uma porca...”
“Mas quando chega a época do Dia dos Namorados... ah! Como eu me
enterneço...!”
*
Sim, se enternece, a comilona gorda e sentimental.
Calma, amigos. Não estou sendo grosseiro para com essa personagem de modo
algum, e nem sou machista ao dizer que ela é uma porca. Estou apenas repetindo o que ela
mesma disse de si própria. Ela disse que era uma porca e que era sentimental, não disse?
Pois bem, não tenho culpa... não disse nada demais. Somente concordei com a opinião que
ela tem de si mesma...
Aliás, de quem é a culpa, então?
Poderíamos nós, homens e mulheres, fazer uma reunião para debatermos a respeito
das causas que fazem com que as mulheres sejam da maneira que são. Poderíamos
promover um debate mundial. Em cada casa do planeta, em cada bairro, em cada país,
todos os homens discutiriam com suas mulheres o porquê disso tudo, o porquê dessa
choradeira, desses cadernos floridos, desses sentimentos de maldade e dessas recaídas para
o álcool e para a violência. Marcaríamos um bom horário. Promoveríamos bingos, faríamos
rifas! Minhas amigas mulheres fariam frangos assados para nós, homens, comermos
durante o debate, e nós homens, jogaríamos partidas de carteado e beberíamos cerveja
gelada para fazer descer os pedaços de frango goela abaixo, e assim mostraríamos que não
somos machistas. Claro, aliás, que não fomos considerados superiores às mulheres
injustamente. Foi a natureza que nos criou assim. Contudo, não somos machistas e nunca
fomos, nem seremos. Será que as mulheres aceitariam participar de um debate universal
como este?
Não. É certo que não, mas por que?

Vaidade? Preguiça? Falta de argumentos? Reconhecimento de suas inferioridades
naturais? Ou será que elas não podem perder o capítulo da novela com assuntos sem
importância?
De qualquer modo, qualquer que seja o motivo, o fato é que as mulheres, qualquer
que seja o programa, elas sempre dão um jeitinho de estragarem tudo com suas manias...
E as mulheres têm cada mania estranha!
Vou contar-lhes sobre as manias, ou a mania, de uma tal de Marta. É uma história
que começa assim:
Marta havia aberto pela metade a veneziana do seu quarto de dormir quando ouviu a
estranha notícia no seu rádio de cabeceira:
“O mundo vai acabar na próxima sexta-feira.”
É óbvio que a princípio Marta considerou tal notícia como sendo mais uma das
muitas piadas que se ouvem nas muitas rádios de todas as grandes cidades. Aliás, uma
brincadeira de muito mal gosto, de modo que decidiu desligar o aparelho.
Entreteve-se nos seus afazeres e acabou por esquecer da notícia exótica, de maneira
que tornou a ligar o rádio poucos momentos depois. Ouviu então a seguinte notícia: “o
mundo acabará na próxima sexta-feira. Não percam! Será um final inesquecível!”
Desta vez, não desligou o rádio.
Ouviu então o aparelho noticiar o fim do mundo de maneira regular e constante de
tempos em tempos. Acostumou-se com a idéia.
E não era só na rádio que ouvia comentários a respeito do tal acontecimento. Saía
nas ruas e cruzava com pessoas a comentar sobre o caso, nervosas. As pessoas nas ruas
passavam por Marta dizendo: “não quero perder o fim do mundo de maneira alguma. Estou
ansioso”. Quando eram as mulheres que comentavam, elas diziam umas para as outras:
“meu Deus, não perco o fim por nada neste mundo!”
Na medida em que o tempo passava e mais próxima se tornava a tal sexta-feira,
Marta começou a sentir calafrios de apreensão. Então desiludida da vida, passou a pensar:
“será que o mundo vai acabar mesmo, de verdade?”
Então, quando fazia essa pergunta a si mesma, ouvia algo a lhe dizer da seguinte
maneira: “sim! O mundo vai acabar sim, sua boba! É verdade!”
Era o seu subconsciente quem lhe falava...

Por fim, o mesmo subconsciente que lhe falava era o subconsciente que começou a
arder de vontade de aproveitar o máximo possível da vida antes de ver tudo acabado. E
Marta passou, mesmo contra sua própria vontade, a sentir uma estranha vontade de ir até a
sua própria geladeira e comer tudo que fosse gostoso e que engordasse.
“Vai fazer mal... vai engordar...”, pensou, mas confortou-se, pensando: “...mas,
dane-se a indigestão e a gordurinha a mais! Vai acabar tudo mesmo...!”
E a geladeira de sua casa foi esvaziada de seu conteúdo com velocidade tal que ela
mal pôde perceber. Chegara ao absurdo de devorar todos os duzentos gramas de mortadela
apenas num dos intervalos de um minuto da novela das oito horas.
“Mas, e agora, o que posso fazer, se até os capítulos da minha novela preferida já
não tem mais a mesma graça de antes?”, pensou Marta, desiludida de seus mais queridos
prazeres de sua vida. “Por que assistir as cenas dos próximos capítulos, sabendo que os
próximos capítulos não existirão?”, pensava, entristecida.
Mudava de canal. Comia coisas diferentes. Ia e vinha, desconsolada de viver. Por
fim, estacou frente à televisão, disposta a ver pela última vez algum telejornal, buscando
assim ao menos esclarecer o porquê de estar o mundo terminando assim, sem mais nem
menos. Ouviu então quando um repórter dizia: “será a última vez que veremos Magda e
César, amantes, lutando por um amor impossível de ser alcançado neste mundo. Não
percam! Nesta sexta-feira, o último capítulo da novela O Mundo!”
“Que coincidência!”, pensou Marta, “... quer dizer que a novela vai acabar no
mesmo dia que o mundo...”
Depois, pensou mais um pouco sobre o assunto. “acho que o pessoal da televisão já
estava sabendo que o mundo acabaria na sexta-feira e por isso aproveitaram para acabar
com a novela no mesmo dia e assim aumentar a audiência da emissora...”, concluiu,
pensativa.
Achou estranho o fato de que era aquele dia a tal sexta-feira. Não conseguia
entender como haveria de acabar o mundo, mas também não entendia como não havia
acabado ainda, já que seu relógio já marcava cinco minutos para a meia-noite, de modo que
se passasse da meia-noite não seria mais sexta-feira, e sim sábado, de modo que era então
tudo uma grande mentira da imprensa.

“Não”, pensou, “uma emissora não haveria de acabar uma novela sem um bom
motivo. Eles de certo que planejavam que todos tivessem um final feliz, porque o final da
novela foi um final feliz, de modo que eles pretendiam com isso que todos...”
Foi dormir pensando no assunto, muito preocupada e intrigada com a curiosa
coincidência dos dois finais e mais curiosa ainda com o fato da novela já ter acabado e nada
de acabar o mundo.
“É... bem...”, pensou, quando passou da meia noite, “... bem... sei lá...os meios de
comunicação hoje são uma porcaria... a astronomia e a astrologia não são mais tão precisas
nas suas previsões como antigamente... e eu, que não ando muito bem... um pouco nervosa
e precipitada... a precipitação é uma droga... e por falar em precipitação, acho que comi
aquela porcariada da geladeira por pura besteira...”
Dormiu, queixando-se de dores no estômago. E, de fato, engordou seguramente
cinco quilos nas semanas seguintes àquele dia desastroso... o dia em que, para Marta, o
mundo devia acabar, mas não acabou!...
*
Viram como uma simples novela pode ser prejudicial qual um veneno quando mal
interpretada? E vocês, mulheres, continuam a iniciar a vida com base nelas, não é verdade?
Continuam a ser fiéis à rotina diária de sentar em frente aos aparelhos de televisão e
adorarem seus astros a atuarem nas suas ingênuas novelinhas românticas, não é assim?
Pois vocês não percebem o veneno que contém cada frase bonita que o bonito galã
diz? Não percebem o perigo que cada capítulo novo trás camuflado sob a forma de lindas
atrizes e romances apaixonantes?
Pois, depois de muito refletir sobre isso, digo que são como víboras, com seus
olhares penetrantes, suas peles lisas, suas línguas afiadas e sibilantes.
Víboras!
Epa, mocinhas! Não me chamem de louco, porque louco eu não sou, e se querem
chamar alguém de louco, é melhor que leiam esta pequena história que hei de lhes contar,
para que então possam julgar melhor quem é e quem não é louco. É uma história mais ou
menos, mais para mais que para menos, e começa assim:

“Os carros corriam velozes pela longa avenida e eu tentava atravessá-la. Na época, a
alguns anos atrás, eu era uma moça muito bonita e usava um vestido azul e tinha um
cabelinho todo arrepiado, muito na moda então.”
“Mas o vento naquela avenida acabou por desmanchar o meu moderno penteado
arrepiado. E era um vento tão forte que chegava mesmo a querer levantar meu vestido para
cima, de modo que eu tinha de segurar com uma das mãos a minha bolsa de couro, uma
bolsa muito na moda também, e com a outra mão eu tinha que segurar o meu vestido junto
ao corpo para que o vento não o levantasse e deixasse à mostra o que não devia ser
mostrado no meio de uma avenida.”
“Assim, ocupada em defender-me daquele vento, atravessei a avenida movimentada
e segui até um ponto de ônibus, na verdade o mesmo ponto de ônibus de todos os dias e de
sempre. Ali, aguardei durante alguns minutinhos até que o meu ônibus chegou. Então entrei
nele.”
“Dentro havia vários lugares vazios. Ocupei um deles. Sentei-me e tratei de cruzar
as pernas. Afinal, eu estava de vestido. Mas, para meu espanto, o vento dentro daquele
ônibus era também muito intenso, de modo que pude perceber que estava a se desmanchar
de vez por todas o meu moderno penteado.”
“Fechei uma das janelas. O vento agora era menor.”
“Paramos em um outro ponto, no qual eu não desci. Contudo, subiram várias
pessoas. Seguimos e paramos em mais vários outros pontos, nos quais eu também não
desci, e nos quais mais pessoas entraram, de maneira que em pouco tempo o ônibus estava
repleto de gente de todos os tipos.”
“O ar dentro do ônibus começou a ficar abafado devido ao monte de gente apertada
próximas uma das outras. Por isso, alguém resolver abrir uma janela logo ao meu lado. E
então o vento desagradável recomeçou o seu bater incômodo em meus cabelos já bastante
desarranjados. Pedi, com toda a delicadeza de que fui capaz, com minha voz macia, para
que o moço que havia aberto a janela tornasse a fecha-la, por causa do vento excessivo nos
meus cabelos. Lembro-me ainda que pude notar pelo reflexo no vidro da janela que, no
momento exato em que pedi ao moço pelo favor, meus lábios carnudos e vermelhos de um
batom forte abriram-se e fecharam-se graciosamente.”

“Quanto a este fato, o dos lábios carnudos, até que não me desagradou, mas fiquei
bastante desgostosa e sem graça quando, no mesmo reflexo, pude perceber, pela minha
imagem refletida, que meu longo cabelo encontrava-se todo espetado e desalinhado. Na
verdade, eu parecia mais estar usando uma peruca velha que meus próprios cabelos
naturais. Pareciam mais pêlos de uma raposa suja que os fios de cabelo de uma jovem e
bela mulher.”
“Esqueça!”, disse eu ao moço da janela, “pode deixar aberta mesmo que não tem
problema...”
“Na verdade, não precisava mais fecha-la mesmo. Fizera bem em pedir ao moço,
com meus lábios belos e carnudos, que a deixasse aberta. Já não adiantava mais nada fechala.”
“Chorei em silêncio. Com aquele cabelo espetado, eu estava parecendo não uma
bela e jovem moça, mas sim um quati!”
*
Os quatis são bichos horríveis. Na verdade, eles são uma mistura de rato, raposa e
tamanduá. Um nojo!
Comem lixo, ovos podres, restos de comida...
Vocês já viram um quati? São enormes. Perigosíssimos. Evite-os, pois são umas
pragas...
Acho um exagero uma mulher comparar-se a si mesma com um quati. Pode ser que
ela tenha confundido o bicho quati com o bicho gambá, ou doninha, ou mesmo um esquilo,
um coelho, uma lebre ou quem sabe mesmo uma galinha ou uma égua. Talvez até um
ouriço fosse um animal mais adequado para se comparar a uma mulher. Exageremos
também: que ela se comparasse a uma cobra, mas nunca a um quati.
Mas esqueçamos os quatis. São horrendos demais. Além do mais, o assunto de
nossa reflexão são as mulheres. E como o assunto é este, doa a quem doer, vai aqui uma
afirmação catastrófica: mulheres são apenas objetos de prazer.
Mulheres não são quatis fedorentos. Mulheres são seres doces e cheirosinhos. São
seres com os quais os homens gostam de passar seus momentos de ócio e prazer. Eu, pelo
menos, prefiro passar meus momentos de prazer mais ao lado de uma mulher que ao lado

de um fétido quati. Sinceramente, não vejo nada de prazeroso em um maldito quati. Se ao
menos fossem cheirosos...
Talvez não sejam tão maus assim. Quem sabe estejam a nos enganar com suas
aparências. Sim, porque as aparências enganam.
Vou contar-lhes a história de minha amiga Mirna. É uma bela história, que pode
mesmo enganar. Ela começa assim, apesar de que possa começar de uma outra maneira
também:
“Mirna tem um companheiro. Ela é uma mulher bela e cheirosa e muito animada.”
“Certo dia então seu companheiro resolve chamá-la para um jogo. Não um jogo
comum, avisa ele, mas Mirna aceita o tal desafio. E o jogo, avisa-lhe o parceiro, além de
não ser um jogo comum, é um jogo no qual somente duas pessoas participam, um jogo
muito diferente, avisa ele. Ele o chama O Jogo do Prazer.”
“Este nome fez com que Mirna ficasse muito curiosa para conhecer de vez por todas
o tal jogo do prazer. Ela quer começar logo o tal jogo. E então começam...”
“Mirna geme baixinho quando sente novamente aquilo que mais gosta. Sim, de fato,
ela gosta daquele jogo. Ele tem algo que mais a satisfaz.”
“Mirna sente, então, a pele eriçar-se deliciosamente. Ela arqueia a costa, dizendo
que sim, é exatamente disso que ela precisa. Diz um sim num sussurro rouco e sensual.
Seus músculos contraem-se e relaxam-se num ritmo lento, num ir e vir quase
enlouquecedor. Mirna está carente deste jogo, na verdade mais um exercício físico que
qualquer outra coisa. Realiza-o então com um desejo e uma ânsia quase insaciáveis.”
“Pede ao seu parceiro que seja mais rápido, cada vez mais rápido. Seu parceiro
então acelera o ritmo...”
“Estão ambos ofegantes agora. Ele diz estar cansado e resolve parar por alguns
minutos para que ele possa descansar um pouco. Na verdade, ele está um pouco idoso, com
a idade um pouco avançada demais para realizar tal tipo de exercício.”
“Mudam de posição. Mirna comanda agora. E se depender de sua vontade para
satisfazer seus próprios desejos, ela é capaz de tudo...”
“Nesta nova posição fica tudo mais fácil para seu cansado companheiro, já que ele
não faz mais nenhuma espécie de esforço. Sim, porque agora é Mirna quem comanda a
situação. Ele diz para que ela seja cuidadosa, caso contrário ela pode desgastar-se

rapidamente. É um dia maravilhoso para praticar tal exercício. Não há motivos para terem
pressa...”
“Mirna começa agora a mover-se mais devagar. Aos poucos, porém, vai acelerando
o ritmo. Seu companheiro contempla, estupefato, o desempenho de sua companheira. Ela
parece incansável. Sua por todos os poros. Contudo, estão ambos satisfeitos com o tal
exercício. Afinal, foram momentos de puro prazer. Mirna continua por mais algum tempo
mantendo o seu ritmo alucinante, para então ir parando calmamente. Neste momento,
ambos riem, satisfeitos.”
“Por fim, cansados da emocionante corrida, descem ambos da mesma bicicleta e
vão juntos tomar um sorvete na pracinha da pequena cidade...”
*
Creio que já está um pouco tarde para chegarmos a alguma conclusão com essas
muitas reflexões sobre esses variados assuntos. Afinal, não vejo como seria possível ir além
do que já fomos.
Vocês querem sexo?
Não. De maneira alguma. Esse livro é bom, é sedutor, carismático, educativo, chato
até, mas não pornográfico. Se vocês pensaram que iriam ler palavrões e narrativas eróticas,
enganaram-se. Sei de gente que, antes de ler, deu uma boa folheada neste livro em busca de
fotografias e desenhos, de certo que procurando saber se por acaso do destino não haveria
de existir alguma fotografia de alguma mulher pelada, algum exibicionismo, algum
erotismo.
Mas eu sou um escritor puro. Tanto física quanto mental e filosoficamente.
Entendo essas atitudes de busca erótica. Também já fui jovem e sei. Na minha
juventude também tudo era motivo para sexo. Meus pensamentos impuros me conduziram
a um túnel onde não se via fim e luz. Só negrumes e impurezas...
Mas o tempo passou. Hoje tudo é diferente. Sou outra pessoa agora. E foi o próprio
tempo que se incumbiu de purificar-me. Alguns acham que, com o tempo, tornei-me louco,
mas na realidade sou hoje um cristal límpido. Às vezes até mesmo um cristal energético. Se
tiverem sorte, poderão ver-me transparente, a banhar-me em luz e a produzir efeitos ora
maravilhosos, ora simples. Quem sabe possam ver a luz que penetra na minha transparência
extravasar-se de dentro de meu interior para fora num rompante de cores. Sim, às vezes

acontece de simples feixes de luz branca atravessarem-me, para explodirem para fora num
lindo arco-íris multicor...
Contudo, aos jovens digo que também já fui podre. Tão podre e fétido quanto um
quati...
Hoje, sou cristal, e tenho em mim coisas que só se encontram em seres especiais,
como uma fera predadora...
... Ou, quem sabe, no flautista...
Esqueçamos este tal de flautista...
Na minha atual configuração cristalina, sou capaz apenas de refletir empiricamente
sobre o assunto sexo. Mas vai um conselho para os jovens inexperientes: repitam as
palavras que eu pronunciar dentro em breve e serão pessoas bem sucedidas no amor...
Repitam: “mulher, eu olho você... você sorri... é um sorriso apenas amigo... sincero,
bem sei, mas...eu desejo você...sei que é difícil, mas não pude evitar... nossa amizade, seus
sorrisos, seu calor... o tempo... agora é tarde demais... agora, eu te desejo...eu te amo... mas
espero calado... quem sabe um dia... você venha sentir o mesmo por mim... embora que não
tão ardentemente quanto o que sinto... qualquer coisa já seria um consolo... as noites se
prolongam... e eu continuo esperando... por um abraço que nunca darei... por um beijo que
nunca receberei... de uma pessoa que nunca terei... um corpo que nunca será meu... não
sei... ou te terei um dia em meus braços... ou passarei as noites a sonhar com seus beijos...
acordado... oh, mulher, I love you!...”
Atenção, crianças: repitam essas palavras para suas namoradas, para suas amigas,
para todas as mulheres que passarem por seus campos visuais, exceto suas irmãs, mães,
parentes em geral.
Ah! Não esqueçam nunca do “I love you!”, senão dará tudo errado...
Satisfeitos? Sei que não estão. Vocês querem sexo...
Vocês querem sexo? Não de minha parte. Sou apenas um escritor, não um mágico.
Já lhes ensinei uma boa fórmula de conquistar as meninas. Agora, daqui para frente, lutem
com suas próprias forças...
Reconheço esses desejos do corpo físico. São fortes o bastante para nos fazer passar
por situações ridículas. Sim, eu conheço bem esses malditos desejos da carne...

Mas sou um escritor puro. Sou um escritor de cristal. Não posso correr riscos, poluir
minhas obras com a impureza do sexo...
Pensando bem... o que é que há de errado com o sexo?
Nada. Sexo é normal. Tão normal quanto um passeio de bicicleta.
Sexo é uma forma de comunicação. Reflito empiricamente sobre o que é sexo agora
e concluo que sexo é uma forma de comunicação, onde se fala e se ouve através do corpo.
Isto me parece ser algo normal.
O que é algo normal?
Reflito: normalidade é uma constante que ocorre em quase todas as coisas no
mundo das pessoas. Todo mundo é... mundo.
Todo mundo é... belo... real... normal... e são também formas de comunicação
expressiva, nítida... semi oculta, mas não imperceptível ao olho ou ao coração sagaz...
assim como o é a raposa, quando pressente o perigo...
Mas talvez estejam além de suas compreensões essas frases sem muito nexo, que
falam de mulheres, quatis e raposas. Pois é, vocês são incapazes de perceber as
complicadíssimas conexões existentes entre esses três seres, essas três criaturas sagazes que
Deus criou. As mais belas e sábias aves do reino do Criador.
É claro que há bichos mais bem dotados em outros ramos e outras atividades, mas
com relação à sagacidade e beleza, não há dúvidas que a mais bem dotadas são essas três
aves: quati, raposa e mulher. É a famosa trilogia empírica da criação.
Um alerta aos jovens inexperientes, mais uma vez: muito cuidado com esses tipos
difíceis, essas tais aves, pois são piores que víboras. Devemos ter cuidado, mas apenas
cuidado, e não medo. São perigosas, sim, mas é só.
Nós, homens, temos nossos destinos traçados pelo tempo. E se as mulheres são aves
que nascem já com o dom da sagacidade e da beleza, nós, com o passar do temo,
adquirimos, ao menos, um mínimo, não de beleza, mas de esperteza e de maturidade.
Transformamo-nos, não em aves, como as mulheres, mas sim, em seres diferentes. Seres
feios, porém espertos. Seremos corujas.
As corujas são aves predadoras. Vocês não sabiam? Ouçam então com atenção,
todos. Principalmente as mulheres...

Vocês não podem me ver. Não conseguem perceber como sou. Ninguém jamais
soube. Jamais sonharão com meus sonhos noturnos e solitários.
Não podem sonhar, pois meus sonhos são sonhos que estão além de suas
compreensões. Apesar disso, creio que seria muito bom que pudessem compreende-los,
mas não. Sei que não podem. Sei que terei de sonhar e vagar sozinho pelas madrugadas a
ver coisas inenarráveis...
A solidão é boa... a noite é fria... as emoções são fortes...
Não sou egoísta. Gostaria que todos soubessem o que penso e que sentissem as
emoções que sinto... mas não! Está tudo muito além de suas simples compreensões.
Então não me perturbem mais. Entendam. Jamais saberão o porquê das noites serem
frias, o porquê das corujas piarem tristemente na madrugada.
Jamais saberão o que é o medo, nem a solidão, nem as verdadeiras emoções...
É aqui que tudo termina. E aqui deixo de refletir sobre a vida. Bem sei que foram
palavras bombásticas, boas e trágicas, cômicas e tragicômicas. Dramáticas...
E eu, na minha bondade e pureza, seria incapaz de satisfaze-los nos seus mais
plenos desejos sexuais, mesmo porque isto é um livro, e não uma lâmpada mágica, e eu sou
um escritor, ou penso que sou, mas sei que também não sou um gênio dos desertos, que a
todos satisfaz, com seus poderes.
Eu, na minha relação teórica com o sexo, consigo apenas recordar-me muito
vagamente de minhas próprias relações de juventude. Contudo, elas existiram, e não foram
poucas...
Para finalizar, direi do meu primeiro namoro, nos idos tempos do início de um
século já passado. São frases ingênuas, joviais, infantis até, mas que guardo na memória
com carinho. Afinal, quem não se lembra do primeiro amor?
Mas contar-lhes-ei sobre o meu primeiro amor, o meu primeiro diálogo com o belo
sexo e das emoções e ilusões que vinham embalados nas nossas meigas e sinceras palavras
de amor...
Eu dizia:
- Leila, acho que te amo. Acho que quero me casar com você!
- Eu, einh?! Eu já tenho namorado... - dizia ela.

- Mentira! Se você tem algum amor, então esse amor só pode ser por minha pessoa.
Você me ama, não ama?
- Eu, einh?! Não, não te amo. E meu pai é bravo.
- Não importa! Que seja... pode ser... mas hei de me casar com você, porque eu te
amo, Leila!
- Eu, einh?! Sou muito novinha para casar. E sou muito feia para arrumar
namorado...
- Não importa! São detalhes que não me impedem de amá-la. E adoro esse seu jeito,
esse seu cabelo ressecado, esses seus dentes cariados, essas suas mãos cheias de calos...
- Eu, einh?! Não haverei de beijar a boca de um homem nunca em minha vida...
- Não importa! Eu hei de convencê-la a beijar-me. Você descobrirá por si própria,
embalada pelo desejo, as delícias dos beijos e das carícias amorosas.
- Eu, einh?! Minhas amigas mais velhas, todas, vivem dizendo o quanto é ruim viver
e dormir ao lado dos homens...
- Tudo mentira! Quando nos casarmos, então você haverá de dormir ao meu lado na
mesma cama. Você irá gostar...
- Não vou gostar de nada, não! Por que você não pára de encher o saco?
- Porque eu te amo e uma hora haverei de convence-la a ir para a cama comigo.
Iremos rolar de paixão...
- Eu, einh?! Quem foi que falou que eu irei para a cama com um fedelho
inexperiente como você? Nunca! A menos que... você sabe...
- Ora, Leila, sua vagabunda! Diz logo quanto você cobra e eu pago. E então, vai ou
não vai abrir logo essa perna? Com mil dragões!
- Unh! Dinheiro! Assim fica tudo mais fácil... garoto esperto!
E então, senhoras e senhores, reflito sobre essas palavras amorosas de minha
adolescência boêmia e concluo, filosófico, que... amar é, antes de qualquer coisa, ser
sincero!
*
II
Obsessões
“Obsesso (do lat.: obsessu.) Adj. 1. importunado, atormentado, perseguido”.

(Dicionário Aurélio)
Paris, 1911.
“Boa noite. A senhorita Gabriela se encontra?”
“O senhor aqui, novamente? Olhe, cavalheiro, o senhor já foi avisado para que não
mais retornasse a essa casa em procura dessa senhorita. Por favor, queira se retirar. Está
tomando meu precioso tempo. Não haverá de tomá-lo da senhorita Gabriela.”
E assim terminou mais uma das minhas tentativas de aproveitar-me dos favores de
alguma senhorita ingênua...
Sai daquele prédio rindo entre dentes. Eu detestava esse tipo de despedida. Aceito
ser enjeitado por minha própria pretendente, mas ser enjeitado pela mãe da pretendente,
isso já é demais para mim. Eu me via agora expulso pela mãe de Gabriela, a linda senhorita
de sorrisos e covinhas nas faces. Ingênua a ponto de provocar pena. Claro, rica. E, para fim
de conversa, encantei-me com seu sorriso e suas covinhas...
Eu pretendia, de início, apenas me restringir às voltas e passeios em sua companhia
pelos jardins e bosques. Agora, tendo o fato de que sua mãe já havia me enjeitado, só
restava esquece-la.
A partir desse fato desagradável, o dia passou a se apresentar bastante vazio. Não
havia nada para se fazer, havia muito pouco dinheiro, e havia o tédio. De qualquer modo,
não era um dia muito diferente dos muitos que eu andava vivendo nos últimos tempos. A
vida haveria de ser assim mesmo. Passear pelos jardins pelas manhãs, ir ao clube e ao
jóquei pelas tardes e finalmente, ir aos teatros, bailes e cafés às noites.
Mas o verão estava por chegar. Pelos dias a frente eu podia perceber que algo
estaria por acontecer. Afinal, eu já estava com meus vinte e oito anos e nada de
absolutamente extraordinário havia acontecido em minha vida. Apenas algumas viagens de
férias um pouco divertidas, alguns finais de semanas agitados, algumas brigas de rua e
alguns duelos, algumas mulheres bonitas, e só. Sempre acreditara que, ao completar meus
vinte anos, talvez eu ganhasse algum bem de valor de meu pai, mas isso não aconteceu.
Quando completei uma certa idade, ele chegou até mim e disse-me: “Julius, agora és
homem feito. Pagar-lhe-ei algum estudo, para que possa enfrentar a vida realmente de
frente. Pensei na possibilidade de dar-lhe algum bem de valor, mas pensei melhor e decidi

que é melhor economizar dinheiro agora e aproveitar o tempo em algo útil, que deixa-lo
viver no bel-prazer, para então se arruinar na velhice e morrer às minguas. Portanto, faça
bom uso das aulas preparatórias que estou a lhe financiar em um colégio de renome e trate
de entrar em alguma universidade, pois do contrário...”
E fez um gesto curioso, passando a mão estendida pelo próprio pescoço, como se o
cortasse!
Ora, isso pode parecer engraçado, mas não é. Um presente de valor ser-me-ia de
grande utilidade. Que sabe se ele houvesse me presenteado com um belo carro puxado por
quatro cavalos? Seria muito útil, apesar de que não dispusesse de dinheiro para cuidar dos
animais, e além de muitos outros problemas, mas ao menos eu teria alguma diversão. E
então, nas tardes de tédio e verão, estando o céu com poucas nuvens, e afazer um calor
cheio de grandiosas promessas, eu sairia a passear sem rumo, seguindo com o meu carro de
quatro cavalos pelas ruas limpas e...
Formam muitas as vezes em que me pus a imaginar-me dentro de um belo carro,
novo em folha, pintado de recente num vermelho cor de sangue, com quatro alazões
possantes e uma capota de couro preto. O que eu não seria capaz de fazer com um carro
destes? Quem seria o louco que se atreveria a me desafiar numa disputa de velocidade pelas
longas avenidas da cidade? E qual seria a primeira e linda senhorita da cidade, que eu
colocaria ao meu lado para um gostoso passeio? Enquanto pensava, sentia já o ciúme pelo
meu transporte luxuoso. E assim, pensava, uma coisa era certa: não haveria de dar carona a
ninguém!
Eu sabia que era uma coisa dura de se pensar, mas eu tinha minhas preocupações.
Poderia ser que um dia desses eu desse carona a um ladrão. Quais não seriam as
conseqüências? Ou, se desse a um bêbado, o maldito não poderia vomitar no estofamento,
ou então não poderia se resolver em querer guiar com as próprias mãos as rédeas dos
animais e então... pôr meus sonhos, tudo, a perder?
Portanto, se eu possuísse um carro vermelho com quatro cavalos e uma cobertura de
couro preto, não haveria de dar carona a ninguém. Talvez somente para alguns conhecidos
e mais as senhoras e senhoritas da sociedade.
Pensei também, naquela tarde em que fora enjeitado pela mãe de minha pretendente,
que eu não só queria, mas chegava mesmo a necessitar de um carro de luxo. Era vital para

meu bem estar. Decidi que, caso papai não se resolvesse por me presentear com um, muito
bem, eu daria um jeito de consegui-lo por meus próprios meios.
Talvez seja isso o sonho dos pais: que seus filhos tomem suas próprias atitudes, que
seus filhos, ao tornarem-se homens, passem a pensar e a agir como homens...
E, afinal, meu pai não era tão rico assim. E o próprio carro dele não era tão novo
como deveria ser um carro de um homem considerado rico.
Durante a tarde daquele miserável dia andei e pensei em vantagens e desvantagens
de se ter um carro só para mim...
Sentei-me no banco de uma praça. Deixei-me relaxar o corpo, sentado sob um
sombra boa e gelada, a olhar algumas mães a empurrar seus carrinhos com bebês de uma
lado a outro da praça. O que eu não daria por uma mísera carroça? Daria a alma, talvez...
Estava apensar fazia já um quarto de hora, sentado. Foi quando um homem, um
cavalheiro aparentando idade de cinqüenta anos, mais ou menos, e bem vestido, de barba
bem-feita, sentou-se ao meu lado. Parecia ter alguma importância. Um banqueiro, ou
político... um aristocrata talvez.
O homem olhou-me com seus olhos grandes e negros. Depois, disse-me: “boa tarde,
jovem. O que faz, sentado neste banco, com um olhar de sonâmbulo”?
Espantei-me com a voz do cavalheiro. Uma voz grave, firme, confiante. Uma voz
parecida com a de um juiz, ou algum comissário de polícia. A voz de algum herói.
Respondi-lhe, dizendo: “nada, não faço nada. Só estava pensando nas coisas da
vida. Matando tempo...”
“Pensando naquele carro co quatro cavalos vermelho novinho em folha, não é
mesmo?” – disse-me ele.
“É, sim, mas como é que o senhor adivinhou que eu estava pensando nisso?”
“Primeiro eu vou lhe contar uma história simples, mas muito boa. Depois lhe faço
uma proposta irrecusável...”
E esse cavalheiro me contou realmente uma história muito boa e me explicou como
lera meus pensamentos e me mostrou um jeito de conseguir facilmente o carro vermelho e
me disse ainda mais algumas coisas interessantes. Depois, foi embora repentinamente.
A partir desse dia, as coisas mudaram.

Os dias não são mais monótonos, as festas são sempre ótimas. Os dias e as noites
são curtos demais para se fazer tudo o que se planeja pela manhã. E as senhoritas bonitas e
ricas da sociedade surgem em meu encontro aos montes, fascinadas por mim...
Aquele homem não era nenhum gênio de alguma lâmpada mágica, e nem algum
anjo mensageiro das bondades divinas. Aquele homem era o próprio mistério, em carne e
osso.
Consegui o que queria, e como havia prometido, dei a ele minha alma em troca.
Como um Fausto de boa categoria...
*
Apesar disso, a vida prosseguiu e continua a prosseguir com sua fúria devastadora!
Nos idos do século XX, traí minha alma, mas não impedi que a vida se tornasse o
que é hoje. As ruas se tornaram perigosas, os serviços agora são cansativos, o dinheiro
sempre é pouco, as pessoas se tornam cada dia mais más e vingativas e as doenças já
proliferam mais que em épocas de pestes.
As guerras intermináveis dos novos dias ameaçam a todo o momento as vidas das
pessoas. Tudo parece desmoronar a cada instante que passa.
Apesar de tudo, conseguimos encontrar espaço para os momentos bons da vida. São
poucos os realmente felizes, mas são nesses poucos momentos que conseguimos encontrar
forças para prosseguir na nossa jornada.
Os poucos minutos que passamos com as pessoas que amamos, a hora sagrada de
paz e descanso do lar, e as horas de lazer.
São poucas as horas, na realidade, mas são as melhores que passamos em nossas
existências conturbadas pelo mundo exterior, nesse mundo caótico.
Nesse mundo perdido, só poderíamos enumerar umas poucas fontes de felicidade,
senão uma única, em que podemos confiar com a mais absoluta certeza e, meus amigos,
essa fonte de paz, de harmonia e de felicidade, queiram ou não, não se encontra em outro
lugar que não em nossos próprios lares!
Sim, o mundo pode desmoronar às nossas voltas, mas estamos seguros enquanto
estivermos reunidos com as pessoas que amamos, nos lugares que amamos. No lar, tudo de
ruim é deixado para o lado de fora da porta. Dentro dele, só há espaço para o amor, a paz de
espírito, a camaradagem, a educação e o bom senso.

E o que é que faz com que a família seja algo tão sólido, tão coeso, com tanta união,
quando o mundo em que vivemos só nos mostra destruição, desunião e desencontros?
Como é possível que a família subsista unida num mundo de separações como o que
vivemos atualmente?
A sociologia, ciência moderna que estuda o comportamento da sociedade e é uma
ciência profundamente interessada nas coisas que se referem às famílias, fez estudos
buscando causas da durabilidade tão admirável das famílias durante os séculos de
tranqüilidade e durante os últimos séculos caóticos em que passou o mundo. Foram
estudadas várias espécies de fatores que fazem da família a mola mestra da humanidade nos
dias atuais.
Entre dezenas de fatores, alguns são exclusivos de algumas poucas famílias
tradicionais, o que prova que certos fatores, como o dinheiro, por exemplo, já não são
fatores de peso na sociedade moderna. Houve mudanças de valores. As famílias tiveram de
se adaptar aos tempos difíceis da atualidade. É certo que muitos pontos que serviam para
unir os membros de uma família tradicional de um, dois ou mesmo mais séculos passados
ainda servem hoje, mas há de se considerar que a família sofreu mudanças de peso.
Assim, os fatores mais importantes que a sociologia conseguiu observar nas suas
pesquisas, e comuns na maioria das famílias, tanto hoje como no passado, são o amor entre
seus membros, o carinho dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais, as amizades com os
vizinhos, os trabalhos diários em conjunto entre marido e mulher, o lazer em conjunto, a
convivência pacífica através dos anos, a tranqüilidade mental de seus membros, e mais
recentemente, o surgimento das telenovelas...
Sim, as telenovelas.
Vejamos porquê:
São eventos intermináveis. Talvez durem mesmo mais que as próprias famílias.
São diárias, de modo que são de presença absoluta nas famílias, e assim, mesmo que
nem todos se achem presentes no lar, ao menos os que estiverem presentes sentir-se-ão
mais unidos entre si se reunidos em torno de um objetivo comum.
As telenovelas, ao menos na opinião da sociologia, são os principais elos de ligação
numa família moderna. São consideradas mais úteis do que aqueles que as assistem podem

imaginar. Trazem amor, educação e tudo o mais que é considerado necessário para que se
edifique uma boa família.
Aliás, nos tempos modernos as telenovelas ocuparam um espaço de tal importância
nas famílias, que passaram definitivamente a serem insubstituíveis. Por ser uma constante
forma de comunicação, elas, as telenovelas, são mais importantes que as escolas, hoje
consideradas obsoletas. Assim, obsoletos também são considerados os esportes e as
amizades tradicionais. Muitos sociólogos chegaram ao extremo de concluir que também
estão obsoletos os papéis de mãe, pai e filho.
Por fim a sociologia endossa audaciosamente a tese de que sem as telenovelas como
elo de ligação entre seus membros, as famílias não podem subsistir. Pelas experiências
sociológicas realizadas, chega-se facilmente à conclusão de que nos dias atuais, a entidade
social denominada família, tal como entende a sociologia, só vem a existir durante um curto
período no decorrer de um dia normal de um lar tradicional. A família só existe durante o
horário estipulado pelas emissoras de televisão para que seja transmitido o devido capítulo
de suas respectivas novelas, de modo que atualmente a família só existe quando tem seus
membros reunidos em frente a um aparelho de televisão sintonizada em uma novela,
condição básica para que possa existir efetivamente no espaço e no tempo.
Assim, após o término dos horários das novelas, não há mais famílias. Todos os
seus elementos, todos os membros de um lar voltam a seus afazeres individuais, alheios aos
demais, e então, já não há mais família, mas simplesmente um grupo de indivíduos
coabitando sob o mesmo teto. A família, no sentido restrito ou mesmo amplo do termo, não
existe mais. Dissolveu-se com o correr dos créditos nas telas das tvs.
Não foram poucas as famílias visitadas, mas todas viam as suas novelas diária e
religiosamente. Se, por acaso, as emissoras mudassem o horário de transmissão das novelas
para um horário incômodo da madrugada, não há dúvidas de que tal inconveniente não
seria barreira suficiente para impedir as pessoas de assistir suas novelas. Indagados os
membros da maioria das famílias consultadas, todos disseram não haver problemas em
levantar-se de madrugada, com sono, trajando apenas pijamas, para ver suas novelas
preferidas. Muitos concordaram que seria ideal aproveitar os intervalos para fazer café e
estourar pipocas. Todo chefe de família concordou também que não seria problema jantar
de madrugada, desde que fosse servida muita comida, e quente. Alguns lembraram de que

os animais domésticos também fazem parte da família, porque muitos deles gostam de
assistir novelas. Assim, recomendaram que, caso realmente as emissoras resolvam mudar o
horário das novelas para a madrugada, que não haveria inconveniente, mas que seria
necessário que alguém de casa fosse abrir a porta do quintal para que cães e gatos de
estimação passam entrar, porque só assim a família poderia de fato estar completa.
Dessa maneira, conclui a sociologia, a família, como instituição social, nunca esteve
mais unida que nos tempos atuais. Satisfeitos com os fatos, não foram poucos os sociólogos
renomados e gente de gabarito que assinaram um manifesto de apoio a mais subvenção
financeira para as emissoras de televisão e organizaram uma grande passeata, onde
ergueram cartazes de agradecimento e bradaram, felizes:
“Viva as telenovelas!”
Uma violência para meus ouvidos...
*
Sou mesmo perseguido pela violência. São ardis de um capetinha, que me persegue
dia e noite...
Perseguido pelo mal, pela violência, vi quando o carro estacionou ao lado de uma
calçada e um homem pequeno que o dirigia, um anão, desceu apressadamente, com um
revólver na mão. Desceu e foi até o portão de uma casa e, em seguida, tocou uma
campainha. Vi que o anão estava impaciente, observando a porta principal logo além do
jardim em frente a casa.
Vi quando alguém abriu a porta principal. Era uma linda mulher, trajando o que
parecia ser uma camisola leve, de seda.
O anão, até então impaciente, escondeu a arma na cintura, abriu o portão e, sem
dizer nada, caminhou apressadamente em direção à mulher na porta principal. Quando já
bem perto, sacou desastrosamente da arma escondida na cintura, ainda sem dizer uma única
palavra.
Vi que a mulher, alertada talvez por um sexto sentido feminino infalível, percebeu a
intenção do anão. Ameaçada, a mulher partiu da porta em direção ao anão, com um impulso
violento.
Antes que o anão pudesse fazer mira com a arma, a mulher já se aproximara o
bastante para desferir no anão um poderoso chute, uma pernada no rosto, um rosto grande e

moreno, de feições típicas de um anão. Descontrolada, a arma caiu longe, fora do alcance
do anão.
Ainda meio desorientado pela pancada, o anão saiu em procura de sua arma.
Rapidamente a encontrou caída a alguns passos adiante. Correu rumo a ela. Ao correr, deu
as costas para a mulher.
Vi quando a mulher seguiu o anão e pegou-o por trás pelo cabelo, puxando-o
violentamente, fazendo-o recuar e curvar-se até cair de costas no chão. Ouvi com espanto
quando a cabeça do anão bateu forte contra o chão cimentado, fazendo ecoar um estalo
seco.
A mulher, tendo-o derrubado, imediatamente aproveitou para chutar-lhe a face com
o pé calçado num duro tamanco de madeira. Chutou de uma maneira tal rápida que, mesmo
prevendo o chute, o anão não teve como se desviar a tempo. Caiu desmaiado, a cabeça
arrebentada pelo impacto.
A mulher, tendo posto o anão fora de ação, correu até a arma e a chutou para longe,
fazendo-a parar entre algumas folhagens do jardim, fora da visão de qualquer transeunte.
Em seguida, tomou a direção da rua. Imaginei que fora buscar ajuda de algum policial,
talvez.
A mulher correu em direção a uma esquina, e assim que dobrou a quadra, o anão
acordou de seu desmaio.
Eu estava presente quando o anão acordou.
O anão passou a mão com dedos pequenos pela boca inchada. Fez uma expressão de
espanto, como que surpreso. “Que mulher violenta!”, deve ter pensado consigo mesmo.
Aparentemente sua face doía muito.
Olhando a volta, percebeu que se encontrava sozinho. Não viu ninguém por perto, e
percebeu que ainda se encontrava no chão da casa da mulher que o derrubara. Olhou à
volta, mas não viu nem a mulher nem a sua arma perdida.
Levantou-se rapidamente, irado com sua situação desvantajosa. Procurou à volta por
algo, um objeto qualquer. Percebi que ele queria ataca-la de qualquer maneira.
Encontrou, jogado a um canto do jardim, um bom pedaço de pau. “É um bom
pedaço de pau”, deve ter pensado consigo mesmo, pelo que pude perceber pela fisionomia
satisfeita que assumiu assim que o contemplou.

Munido do pau, entrou no interior da casa em busca da mulher, mas saiu poucos
segundos depois. A casa devia estar vazia. Ele resolveu então procura-la nas imediações.
Quando ia tomando o rumo da rua, viu que a mulher vinha voltando para casa,
certamente retornando de alguma cabine telefônica próxima. Vi então o anão recuar sem ser
visto de volta ao jardim com o pedaço de pau nas mãos, e esconder-se entre as folhagens,
disposto a espera-la, escondido, para depois ataca-la pelas costas. E foi o que fez.
A mulher entrou no jardim de sua casa em busca do anão, mas não o encontrou.
Pareceu furiosa como uma ema. Procurou pelo anão com um olhar furioso, mas não o
encontrou em seu esconderijo entre as folhas. Resolveu procura-lo dentro da casa, mas
quando deu as costas para o jardim, sentiu uma forte paulada na cabeça, depois outra e mais
outra.
Vi, incrédulo, quando a mulher virou-se.
Virou-se, ao mesmo tempo em que jogou a perna para o alto com violência,
direcionando o pé para a cabeça do anão. A perna acertou onde foi direcionada. O anão,
atingido, largou o pau, que caiu longe. Fez uma careta de dor, oriunda da pancada na
têmpora.
“Maldita!”, deve ter pensado, pela expressão de seu rosto.
Percebi que o anão tentou fugir até seu carro estacionado em frente à casa. Virou-se
em direção a rua e começou a correr.
Foi interrompido por um forte soco na nuca, que o jogou para frente, fazendo com
que perdesse o equilíbrio. Caiu, batendo com o queixo contra o concreto duríssimo do chão
do jardim.
Caído, não pôde recuperar-se a tempo. Deitado, com fortes dores pelo corpo todo,
sentiu quando a mulher torceu-lhe o pequeno braço esquerdo rápida e violentamente contra
as costas, imobilizando-o.
Vi o que ocorreu em seguida, quando ela, imobilizando-o, sentou sobre ele, fazendo
como uma cobra que esmaga sua presa. Ouvi quando o anão gemeu, sentindo todo o peso
da mulher a moer as costelas já bastante doloridas.
O anão olhou desesperadamente para a rua. Assim, deve ter visto quando uma
viatura policial para rapidamente em frente à casa.

O anão, vendo o carro policial estacionando ao lado de seu próprio carro, deve ter
pensado: “tenho de agir rapidamente!”.
Após pensar, vi-o estender violentamente o braço direito livre em direção às pernas
da mulher, que por sua vez o esmurrava com força. Tendo estendido o braço direito, tentava
agarrar com a mão pequena tudo que estivesse ao seu alcance. Por fim, agarrou a perna
direita da mulher. Ouvi, e o anão deve ter ouvido também, quando a mulher gemeu,
sentindo dor na perna torcida pela mão do anão desesperado. Fraca pela dor, a mulher
afrouxou o braço esquerdo do anão, e tombou de lado.
Com as mãos e os braços livres, o anão começou a se debater, mas vi quando a
mulher, mesmo caída de lado, teve forças para espichar o corpo em direção ao anão,
esmagando-o com suas ancas largas. Por mais que tentasse, o anão não era capaz de sair
debaixo dela. Ela era bastante pesada, pesada demais para a força do anão, que deve ter
pensado: “maldição! Tenho que agir com mais violência!”
Tomando impulso, o anão deu duas cotoveladas simultâneas na barriga da mulher
caída. Ela curvou-se para trás de dor, batendo as costas e a cabeça de encontro ao concreto
duríssimo de seu próprio jardim. Ao tombar, ela liberou o peso de seu corpo sobre o anão,
mas não de todo. Mesmo as duas cotoveladas simultâneas não foram suficientes para
libertar o anão livrar-se da mulher definitivamente, porque a mulher agiu rápido. Assim que
caiu, teve as pernas livres. Vi quando o anão quase escapou, mas vi quando a mulher
entrelaçou suas coxas roliças perfeitas em torno dele, imobilizando-o.
O anão, preso pela cintura, esforçou-se o quanto pôde, mas não conseguiu libertarse daquele par de coxas bem torneadas e fortíssimas, lindas e morenas.
Ele, o anão, ficou realmente irritado.
Resolveu bater nela de verdade. Resolveu bater duro naquela mulher ousada.
Percebeu rapidamente que ela não poderia resistir por muito tempo. Vi que ela ainda
sentia fortes dores na barriga devido às cotoveladas, além de ter escoriações na cabeça e nas
costas. Então ele, o anão, armou um potente e violento soco e soltou-o na boca da mulher.
Com o impacto, a mulher tornou abater a cabeça de volta no concreto duríssimo do jardim,
mas ainda assim não soltou as pernas da cintura do anão.

Ele então rapidamente armou deu outro violento soco na boca da mulher, e depois
outro, mais outro e mais outro, cada vez mais forte e violentamente. Batia duro de verdade
agora.
Bateu até que a mulher fraquejou e soltou as pernas de sua cintura.
Ele, aproveitando a oportunidade de fuga, virou-se rapidamente para escapar pelo
portão da rua.
Mas já era tarde demais. Os policiais rapidamente o prenderam. Ele nem pôde
reagir, de modo que os policiais nem tiveram de usar de violência para conduzi-lo até o
porta-malas da viatura.
“Que mulher duríssima!”, deve ter pensado o anão, enquanto que era rapidamente
conduzido para a prisão mais próxima.
Assim, vi aquilo que fora realmente um combate duríssimo!
Vi algo que foi uma verdadeira demonstração demoníaca de pura violência e fúria!
*
Relatos banais de casos de violência.
Existem centenas de tipos de violência. O caso relatado é um caso espetacular para
alguns, cômicos para outros, e sem a menor graça para a maioria dos que o lêem. Eu
particularmente estou de acordo com a imensa maioria. Realmente não há a menor graça
nele. Resumiu-se a uma série de socos trocados entre uma mulher bonita e um anão, no
qual ela vence no final com a ajuda da polícia. Não teve motivos para que eu achasse graça
ou espetacular. Tudo comum, frio, repleto de adjetivos superlativos. Tudo duríssimo,
rapidíssimo, violentíssimo.
Pergunto o porquê de a maioria não ter gostado.
Não gostaram porque as pessoas esperam histórias sérias, ou cômicas, mas não uma
história banal. O banal não agrada.
Mas confesso que no fundo adorei essa história exatamente porque ela é frustrante e
seca, porque fala de violência e principalmente porque meu objetivo maior é chateá-los e
não agrada-los. Se fosse para agrada-los, escreveria romances de amor, ou então, piadas.
Chegamos à questão crucial deste capítulo: porque sou perseguido por todo mundo?
Claro, depois de respondida esta questão, novas perguntas surgirão, tais como: o que
é gemada com ovos de codorna? Como sentir sua sorte através de visões hipnóticas? O que

fazer para vender aqueles bagulhos que estão entulhados na garagem? Quem os compraria?
Quem é idiota o bastante para comprar aquele velho cortador de grama enferrujado?
Ora, se vocês responderam que eu não sou uma pessoa perseguida, erraram. Se
vocês disseram que só são perseguidos aqueles que são perseguidores, erraram. Mas se
vocês responderam que não há mal nenhum em ser perseguido por todos, erraram também.
Se vocês imaginam que gemada com ovos de codorna é um potente revigorante afrodisíaco
natural, acertaram. Mas, se acham que gemada com ovos de codorna tem alguma relação
com o fato de eu ser uma pessoa perseguida, então vocês erraram novamente. Desistam.
Quanto à questão de sentir a sorte através de visões hipnóticas, duvido muito que
saibam a resposta. Se soubessem, seriam todos ricos.
Quanto à questão de o que fazer para vender seus entulhos, roupas velhas, baús e
tralhas, creio que não precisam responder nada. Isso é um problema seus. Perguntei apenas
para que vocês não esqueçam de que precisam dar um jeito naquelas suas garagens. Mas se
alguém se interessar em comprar seus bagulhos, então só pode ser mesmo um idiota. Não
perguntem a ele o porquê da compra. Fiquem o mais quietos possível, pois um idiota pode
mudar de opinião muito rapidamente.
Então vocês, associando idéias, concluem que sou um sujeito perseguido porque sou
um idiota.
Talvez sim, talvez não, mas acho que independente de eu ser idiota ou não, erraram
novamente.
Vai ai a resposta: sou perseguido por inimigos, mas o que são as pessoas que me
perseguem, senão inimigos? Ser perseguido por inimigos ou por idiotas, que diferença faz
para quem é perseguido? Concordam?
Se vocês concordam, então, meus amigos, estão em bons caminhos e têm tudo para
serem mafiosos, senadores, juizes, banqueiros ou, na pior das hipóteses, alguma espécie de
picareta, um batedor de carteiras ou um falsificador barato.
Parabéns!
E como agiria um falsificador barato, de modo que agindo de tal maneira, possa
fazer os outros de idiotas sem ser um sujeito perseguido pela polícia? O que ele faria para
enganar?

Imaginemos um tipo comum de falsificador, como, por exemplo, um típico
empresário industrial.
Boa noite, senhoras e senhores! Sou um empresário de uma grande indústria. Uma
fábrica de amortecedores. Vim, criado exclusivamente para isso, falar a respeito de minha
fábrica, do sucesso dos nossos amortecedores, e de como consigo enganar a todos sem
tornar-me um sujeito perseguido.
A nossa indústria é uma fábrica moderna e tem certa importância para o país. Aqui,
o nosso objetivo maior é produzir amortecedores para suprir o mercado automobilístico
com produtos em boas quantidades e de boa qualidade. E quais seriam essas quantidades e
qual a qualidade exigida para atender esse mercado automobilístico, perguntaria um dos
senhores.
Ora, todo veículo necessita de um conjunto de amortecedores para que possa
funcionar perfeitamente. Então, com respeito à qualidade, diremos que deve ser tal que os
veículos funcionem efetivamente bem em todas as condições exigidas. Quanto à
quantidade, podemos analisar o desempenho e o papel de nossa fábrica da seguinte
maneira: quais são os veículos que precisam de amortecedores? Como resposta, teremos
uma série deles, que vai de um simples ciclomotor de duas rodas a um avião supersônico e
um comboio ferroviário moderno. Então especializamo-nos, sim, no setor automobilístico
tradicional, que é nossa área atual de trabalho. Podemos escolher entre uma dúzia de
modelos de veículos de usos diferentes como, por exemplo, carros de passeio, ônibus,
caminhões, tratores e máquinas agrícolas, ou motocicletas. Neste meio termo, isto é, dentro
de cada modalidade citada, há ainda uma série de diferenças, nas suas variações quanto a
pesos, modelos e marcas fabricados, e os similares em características físicas, mas variáveis
quanto ao gosto dos usuários. São tantas variedades de uso de amortecedores, e são tão
necessários os malditos amortecedores, que se faz necessário pesquisar e desenvolver um
modelo específico de amortecedor para cada tipo diferente de veículo existente no mercado
automobilístico. Não há como fazer um amortecedor que sirva a um grande número de
modelos e marcas. Não amortecedores genéricos.
Mas são tantos tipos diferentes de veículos hoje em dia, senhores, que confesso sem
medo que acabo me perdendo em meio a tanta variedade.

E não sou apenas eu que me perco. No fim, todos acabam por confundir os infinitos
tipos de amortecedores. Há confusão na fabricação de partes de peças, há confusão na hora
da montagem das peças, confunde-se tudo na hora da embalagem do produto final e
acabamos mandando nossos pedidos todos errados para os nossos diferentes clientes. O
problema se espalha para o nosso controle de cadastros e também acabamos confundindo
pedidos de compra, emitindo ordens de fabricação inexistentes e despachando produtos
para endereços errados. Há clientes nossos que há anos não recebe um único amortecedor
comprado, embora os compre todas as semanas, e os fabricamos e os despachamos, e esses
despachos jamais retornam. O problema é que não sabemos seu endereço correto. Alguém
por ai deve estar rico após receber tantos amortecedores de graça semana após semana.
Contudo, amigos, raramente recebemos reclamações.
Vou explicar o porquê desse milagre: nossos amortecedores são empacotados em
caixas contendo especificações e demais informações úteis aos usuários, como qualquer
outro produto industrializado. São, porém, informações escritas em alemão, de modo que
quando ocorre de um usuário instalar inadequadamente num trator um par de
amortecedores que só serviriam numa motoneta, os problemas que surgem daí por diante
recai sobre o usuário e não sobre nós, que somos os fabricantes e no fim, os verdadeiros
culpados. Sim, ele paga o pato, porque legalmente ele cometeu um erro ao instalar o
produto sem antes ler as instruções de instalação na embalagem. Azar dele se ele não sabe
ler em alemão.
Contudo, amigos, confesso que mesmo que ele soubesse ler as instruções em
alemão, não adiantaria de nada, porque as embalagens que usamos para acondicionar
nossos amortecedores são as mesmas que são usadas para empacotar furadeiras elétricas, ou
seja, as instruções nas embalagens de nossos amortecedores ensinam muito bem como lidar
com uma furadeira, mas não falam uma palavra sobre como instalar amortecedores. Mesmo
que saibam alemão, confiem em mim. Não percam seus tempos tentando ler nossas
embalagens para confirmar o que acabo de confessar.
Assim, de cada dez amortecedores que fabricamos atualmente, oito são defeituosos
ou incompletos. Sim, porque nossos operários não sabem, e nem nossos clientes e usuários
finais, mas a verdade é que não usamos só as embalagens de furadeiras. Usamos em nossos

amortecedores quase tudo que se costuma usar em uma furadeira elétrica. Sim, fabricamos
nossos amortecedores com peças de furadeiras.
Peças compatíveis, dirão alguns dos senhores.
Não que eu saiba. Pelo que me consta, uma furadeira é bastante diferente de um
amortecedor...
Mas, às vezes acontece de dar certo. Uma peça aqui, uma arruela ali, um parafuso
lá, uma engrenagenzinha acolá e pronto! O que era para ser uma furadeira acaba não sendo
um verdadeiro amortecedor, é obvio, mas isso não tem importância alguma, porque o
resulto que importa é a aparência final, e no final o resultado se parece muito com um
verdadeiro amortecedor de verdade. Vocês precisam ver. É algo surreal. Um objeto
metálico futurista, meio parecido com um moderníssimo amortecedor, mas também
lembrando um objeto espacial, algo arrojado e perfeito. Tudo brilha!
Já conseguimos, com essas manobras mais de sorte que de engenharia, fabricar dois
milhões de amortecedores de todos os tipos e tamanhos, tanto para velocípedes motorizados
quanto para gigantescos caminhões com capacidade para até oitenta toneladas de carga.
Dois milhões de falsos amortecedores que não são mais que peças de furadeiras
recombinadas e engenhosamente maquiladas pelos nossos geniais operários.
A bem da verdade, não consigo imaginar como é que nossos operários conseguem
tamanha façanha. São todos miseráveis semi-analfabetos que contratamos a preço de
banana, sem direito a nada mais que um salariozinho ridículo no final do mês. Deveriam ser
desmotivados, grevistas e sabotadores, mas não. Creio que a liberdade de criar em meio ao
caos lhes desperte a genialidade humana escondida. É incrível!
Para começo de conversa, nem um deles sabe falar alemão, nem têm cursos técnicos
nas empresas e laboratórios alemães de engenharia automotiva. Aliás, nada em nossa
fábrica tem qualquer relação que seja com qualquer outra coisa que seja de origem alemã.
Claro, deve haver algum operário que teve avós que vieram da Alemanha na época da
guerra, mas é só. Simplesmente compramos o prédio de uma antiga fábrica de furadeiras
elétricas falida, uma filial de uma multinacional alemã que não deu certo por aqui, e pela
qual pagamos uma ninharia. Como o dinheiro é sempre pouco, decidi usar o mesmo prédio,
o mesmo maquinário, as mesmas ferramentas. Até o nome de nossa fábrica acabou ficando
parecido com o de uma fábrica alemã, só que não o da antiga fábrica de furadeiras, mas de

uma outra, uma famosa fábrica alemã de amortecedores. Achei que soava bem e traria mais
respeitabilidade a nossos produtos. Ei, isso não é plágio! Temos, é verdade, uma pendenga
jurídica em andamento num tribunal por ai, sobre direitos de marcas e patentes, movido
pela multinacional alemã de amortecedores, mas espero ganhar essa causa e pedir uma
indenização fabulosa. Não compareci nas audiências a que fui intimado por pura falta de
tempo, mas meus advogados estão a par da coisa...
Então, amigos, antes que seja expedido um veredicto final em nosso favor, o que é
quase certo, melhor não confundir nossa fábrica com a outra, que também fabrica
amortecedores. Nós parecemos uma fábrica alemã, mas não somos. A que está me
processando, sim, é uma legítima fábrica alemã, com filiais alemãs e que fabricam
amortecedores com tecnologia alemã. Nós, não. Nós somos apenas uma empresa nacional
com um nome parecido com um nome alemão famoso. Só...
Mas quanto aos métodos de produção, digo e afirmo com segurança, que somos
uma fábrica com altíssimo controle de qualidade. Nossas peças saem das máquinas e
passam por um rigoroso controle de qualidade para que a partir de então possam tomar
parte nos nossos amortecedores. Na maioria dos casos, ou quase cem por cento, nossas
peças são consideradas excelentes e aptas para furadeiras elétricas. Com sorte, talvez
consigam ser adaptadas para liquidificadores ou batedeiras de bolo, mas provavelmente
nunca seriam adaptáveis, por meio de engenharia conhecida, em um artefato tão em
disparidade quanto um amortecedor.
Mas conosco, a engenharia funciona ao contrário. Nós somos realmente muito bons
nisso. Conseguimos fazer com que a engenharia funcione pelo avesso. Claro, nossos
clientes nem suspeitam dessa nossa habilidade técnica. Chamo isso de tecnologia secreta, e
eles nunca sabem como são feitas as coisas. Mas, sabendo ou não, o que importa é que
nunca reclamam do que quer que seja.
Não é sem motivo, senhoras e senhores, que nosso lema empresarial durante esses
anos todos de funcionamento e sucesso ainda é o mesmo do dia em que resolvemos abrir as
portas do nosso então pequeno negociozinho com amortecedores:
“Nossos amortecedores podem não ser tão bons quanto amortecedores alemães, mas
ainda assim são bons. E nunca recebemos uma única reclamação sequer de nossos clientes
por não sermos alemães!”

*
O mundo é assim mesmo. Charlatões, picaretas e trapaceiros de toda sorte de
espécies, espécimes, raças e categorias imagináveis no reino animal. E se não bastasse as
preocupações e palpitações dos nossos pobres coraçõezinhos por causa das intrigas entre o
reino animal e os homens, existe ainda nos nossos pobres corações covardes o insuportável
medo do desconhecido.
Vocês nem imaginam o quanto fico arrepiado quando falo no sobrenatural! São
mistérios que nos deixam cheios de medo e muitas vezes nos deixam mesmo com um nó na
garganta de tanta vontade de tomar um gole de cachaça para ver se conseguimos esquecer
essa conversa mole sobre fantasmas. Mas é inútil, vocês sabem disso. Nada podemos contra
as forças do além. Os fantasmas existem e estão escondidos por detrás de portas escuras e
por trás de todo lugar tenebroso que vocês possam imaginar, prontos para aparecerem com
fisionomias transformadas em horrorosas carrancas, para depois desaparecerem rindo às
gargalhadas, enquanto nós, pobres medrosos, ficamos com nossos rostos brancos como
cera, para depois sairmos como bobos idiotas tentando convencer nossos conhecidos de que
realmente vimos um fantasma, de que realmente aquilo que nos assustou era uma
assombração do outro mundo.
Sou um sujeito perseguido por pesadelos e fantasmas desde minha infância. E,
amigos, para aqueles de vocês que não me conhecem de longos anos, afirmo que fui criado
no mato e que é neste local sombrio, o campo, o local onde moram os verdadeiros
fantasmas e assombrações, de todos os tipos e feições. Por isso que sou um caipira tão
medroso.
Vou contar-lhes.
No local onde nasci, lá para as bandas do Mato Ralo, o povo fala que cruz em beira
de estrada chama alma penada em sexta-feira de luz cheia.
Digo mais: meu tio-avô Rubião jurava que viu um lobisomem num sitio que ele
dizia ter uma cruz de andante morto no pasto. Ele falava que viu o lobisomem numa noite
em que ele voltava de uma roça de mandioca de um sitio chamado Baronesa. Já era mais de
onze horas da noite. Ele contou que primeiro passou numa vendinha, um armazém numa tal
de fazenda das Brotas. Depois de beber água, ele dizia, seguiu estrada, até que chegou num
sitio de um tal de Zé Português. E ali ele viu, diz que viu, pelo menos, um bicho danado de

grande. O bicho dava um tipo de berro que era de arrepiar os cabelos, enquanto ficava
rondando uma cruz pintada de branco enfiada no meio do pasto, beirando a estradinha de
chão que ia até a sede do sitio. Era um bicho que era mais ou menos do tamanho de um
bezerro. Meu tio Rubião dizia que o povo dizia que debaixo daquela cruz estavam
enterrados os restos de um tropeiro desconhecido que havia se enforcado por causa de uma
moça, uma dona da região. Assim contavam os antigos, dizia meu tio, porque o povo antigo
também conhecia esta história de outros antepassados, que era muito velha, e passada de
boca em boca, mas ninguém sabia o quanto o fato era antigo. Era tudo uma questão de
ouvir falar, porque o tropeiro morrera fazia muito, muito tempo. Eu mesmo, desde que me
conheço por gente, sempre vi aquela cruz ali naquele pasto do sitio do Zé Português.
E digo a vocês ainda que Dona Rosa, aquela que faz simpatias e cura moléstias e
furúnculos das crianças, vivia dizendo que as almas penadas dos mortos só aparecem onde
tem cruz de outros mortos em beira de estrada. Mas ela falava, porque era benzedeira, que
se começasse a aparecer muita assombração num mesmo lugar, era porque a alma de algum
defunto não havia sido encomendada a Deus. Então, era só chamar um padre para
encomendar a alma do defunto e benzer com água benta o lugar e pronto, nunca mais
apareceria assombração naquele lugar.
Eu mesmo nunca vi nada.
Conheço muitos casos e histórias que o povo conta, mas pelo que conheço, até hoje
só vi meu velho tio Rubião, que também já morreu, afirmar de pé junto, que viu mesmo um
lobisomem. Eu, para falar a verdade, nunca acreditei muito na história que ele vivia
contando sobre o tal lobisomem. Não acreditava muito nele, não. Alguns senhores mais
idosos, que conheceram meu tio quando este ainda era jovem, quando ele viu o lobisomem,
afirmaram que meu tio Rubião era um pinguço. Vivia de cara cheia de vinho e cachaça. Ia
para as roças e na volta, ao entardecer, parava no armazém mais próximo e ali passava as
horas a beber pinga e pitar cigarros de palha. Depois ia embora, trançando as pernas.
Ele dizia que gostava de parar nos armazéns para beber água, mas acho que era água
que passarinho não bebe.
Vai ver que o lobisomem que ele viu era apenas algum cachorro das vizinhanças.
Ali mesmo tinha e tem até hoje uma chácara de um caboclo chamado Lico Simão, que tem
um monte de vira latas que latem a noite inteira atrás de corujas e grilos.

Mas, lenda é lenda, e como diziam os antigos, abusar não se recomenda.
Eu nasci, sim, na roça. Lá vivi minha infância, entre pés de mandioca e
assombrações.
Hoje isso tudo acabou para mim. Sou um cidadão urbano, embora continue sendo
ainda muito perseguido por fantasmas e pelo medo.
Vou contar uma história que aconteceu comigo numa grande cidade, e que vai
mostrar aos senhores o tanto que sou perseguido pelo absurdo.
Eu já era homem feito, morava na cidade e era professor. Era um homem comum,
casado, professor.
Um dia eu andava pela calçada de uma rua qualquer da grande cidade em que eu
morava quando, acreditem, tornei-me um homem invisível de um instante para outro!
Sim, tornei-me invisível espontaneamente, ao lado de uma dúzia de pessoas que
estavam ao meu lado no exato momento de minha transmutação. Claro que tais pessoas
ficaram boquiabertas, mas foi um espanto momentâneo. Consolaram-se, desculparam-se,
inventaram uma história qualquer para o meu desaparecimento, chamaram tudo de um
simples truque, uma ilusão de ótica coletiva, uma miragem, um efeito especial.
A verdade é que fiquei invisível para todo o sempre. Nuca mais pude ser visto por
nenhum ser humano.
Nunca soube o como e nem o porquê.
A verdade era que eu me tornara invisível de modo irreversível, e então tratei de me
acostumar logo com meu destino porque, afinal, eu era apenas um simples professor.
Mas, no momento exato, naquela calçada movimentada, ali, sim, deveria estar a
explicação do acontecimento fenomenal. Relembrarei com detalhes o momento exato até o
dia em que morrer.
Membro quando caminhava. Estava pensando em coisas rotineiras. Foi então que
notei que as pessoas à minha volta olhavam-me com uma séria expressão de espanto em
seus rostos. Não mais que meia dúzia de pessoas, as únicas que me olhavam no exato
momento de minha desaparição. Na realidade, só percebi que havia algo de errado comigo
porque as pessoas olhavam para mim com uma expressão que era puro terror, espantadas
demais para que eu não pudesse perceber. As pessoas emudeceram. Olhavam para os lados,

cutucavam-se, olhavam umas para as outras, incrédulas, mudas, buscando confirmação para
o fenômeno que acabaram de presenciar.
Vi quando uma pessoa perguntou a outra se vira também meu desaparecimento.
Puseram-se a perguntar uns aos outros a meu respeito. Mas, como logo os poucos que
haviam presenciado minha desaparição começaram a duvidar de suas próprias visões, então
o restante das pessoas tinha pouquíssimas chances de acreditar ou de serem convencidos de
algo tão insólito. Formou-se uma pequena aglomeração pero de mim. Ouvi alguns
argumentos, algumas desculpas, muitos risos maliciosos, muitas piadinhas e, por fim,
depois de alguns minutos, as pessoas já estavam menos espantadas e mais indiferentes.
Quem não viu nada não entendeu nada e seguiu seu caminho. Logo, não havia mais
ninguém.
Sim, porque tinham mais o que fazer. Para elas, talvez tudo não houvesse passado
de alguma ilusão, afinal, não foram mais que cinco ou seis pessoas que testemunharam o
fato e, segundo elas próprias, quem havia desaparecido não parecia ter nada de especial.
Era um homem comum, elas diziam, um mero professor talvez.
Mas eu, o próprio homem invisível, não senti absolutamente nada no momento
exato de minha transformação.
Foi algo menos surpreendente do que quando se acende ou se apaga uma pequena
luz à nossa volta. Senti apenas que faltou algo no meu campo de visão. Como quando se
muda de uma imagem para outra nas telas dos cinemas ou televisões, um pequeno salto de
descontinuidade. Sei lá, não tenho muita imaginação para descrever exatamente como foi.
Por reflexo condicionado, procurei instintivamente por mim mesmo, mas não vi
nada. Ainda assim, mesmo sem perceber, já havia dado muitos passos além do ponto onde
estava no momento exato. Já havia me afastado um pouco de minhas testemunhas. Elas
miravam para um lugar, mas eu estava já em outro.
Assustei por não ver a mim mesmo. Cambaleei, dei alguns passos desconexos em
procura de alguma referência própria. Revirei a cabeça e os olhos, olhei para baixo e para
os lados, em busca de meu corpo. Não vi nada.
Não via meu corpo, mas o sentia. Percebia-o plenamente. Na busca de provar a mim
mesmo minha existência, dei um jeito de instintivamente ajeitar minha gravata junto ao
pescoço. Ela estava de fato desalinhada.

Mas não pude manter o controle da situação por muito tempo. Senti aos poucos meu
coração disparando. Minhas pernas fraquejaram. A pressão baixou. Vi um pedestre vindo
em minha direção, indiferente. Percebi que ele não me via. Sabia que tinha de me desviar
de seu caminho, porque ele, não me vendo, não poderia se desviar de mim. Comecei a
entrar em pânico.
Via tudo perfeitamente e me movia naturalmente, mas me sentia muito estranho. Na
verdade, eu estava muito confuso. Hoje percebo o quão era um pobre coitado naquele
momento.
Recostei-me num muro. Podia me apoiar perfeitamente nele. Não havia o risco de
atravessá-lo, como imaginei a principio. Eu estava invisível, mas não gasoso. Apesar disso,
senti o medo e o pânico tomar conta de mim. Amoleci o corpo e, escorando no muro,
acabei escorregando até o chão.
Ali fiquei por algum tempo, mole como um doente. Não conseguia conformar com a
idéia de não ver meus braços e pernas. Sabia que estava sentado e com as pernas
encolhidas, com os braços em torno delas, mas não via nada, a não ser o chão, com suas
pedrinhas e suas pontas de cigarro.
Fechei meus olhos, respirei fundo. Tentei dar um jeito de acordar daquele pesadelo.
Senti, confesso agora, uma vontade irresistível de chorar.
Sentado no chão, deixei o tempo passar. E alguns minutos se passaram, talvez dez
ou quinze. Eu ainda mantinha meus olhos fechados.
Abri-os. Estava já bem mais calmo. Mas fazia calor e eu suava bastante.
Passeia a mão pela testa, enxugando o suor.
Resolvi fazer um teste: coloquei a mão úmida de suor em frente aos olhos e mexi os
dedos freneticamente, na esperança de ver algo. Não vi nada. Depois, belisquei meu braço,
buscando sentir alguma dor, e senti. Depois passei a mão pelo corpo todo. Senti tudo
perfeito, tudo no seu devido lugar. Apenas não podia vê-lo.
Então, diante dessa série de testes, conclui que estava realmente invisível!
Uma lástima, pensei, mas bem melhor do que se eu tivesse morrido. Assim, não
sabia se chorava ou se chorava da minha aparente, ou transparente, desgraça.
Por fim, uma das emoções venceu e eu me vi triste. Sim, porque estando invisível
não poderia mais lecionar para meus queridos alunos.

De repente, alguém esbarrou em meu pé, despertando-me de minhas tristezas. Eu
ainda estava sentado. Fora apenas um garoto, seguro pelas mãos da mãe, que tropeçara em
meu pé invisível. Chegara a ponto de quase cair, desequilibrado. Vi quando ele, espantado
pelo tropeço, buscou o local onde tropeçara. Nada viu. O chão naquele local era liso como
uma mesa. Seria impossível de se tropeçar ali, a menos que houvesse um pé invisível. O
menino percebeu que deveria ver algo ali, mas a mãe não percebeu anda e ele ganhou
alguns safanões e ouviu alguns conselhos ásperos e ameaças para que fosse mais cuidadoso
no andar.
Convenci-me definitivamente de minha invisibilidade.
Crianças poderiam pisar em meus pés, pessoas poderiam dar peitadas em meus
ombros e carros poderiam passar sobre meus ossos sem notarem coisa alguma. Enfim,
senti-me em perigo absoluto. Falando a verdade, foi uma sensação igual a que senti uma
vez em um sonho no qual eu dava aulas para meus alunos e de repente eu estava nu.
Tentei manter a calma e nessa tentativa, um único pensamento, sensato ou não, veio
em minha mente, também invisível: voltar para casa. Procurar abrigo.
Levantei-me da posição em que estava. E neste ato, vi que alguém novamente vinha
em minha direção. Uma pessoa caminhava lentamente em minha direção, como se não me
visse. E realmente não me via. Desviei-me, mas não pude evitar esbarrar no braço dela.
Atingida, a pessoa parou de andar e olhou para todos os lados, furiosa, buscando em
quem ou em que havia esbarrado. Olhou para cima e para baixo. Não viu nada e seguiu em
frente, muito furiosa, olhando de quando em quando para o braço, questionando o fato.
Eu, que sou pessoa bem humorada, fiz um sério esforço para não rir da situação da
pobre pessoa. Era mesmo um acidente muito cômico. Depois, minha tristeza passara. Não
havia motivos que fossem contra a minha felicidade. No momento, não corria perigo físico
algum e sentia-me vivo. Era e sempre será um consolo saber-se vivo, mesmo quando se é
um insignificante professor.
Mas, como professor, minha alegria foi passageira. Voltei a tomar noção de minha
invisibilidade e senti que o sensato seria que eu saísse daquele local movimentado e fosse
até um mais calmo e isolado, e que essa mudança essa mudança de lugar se efetuasse o
mais rápido possível.

Assim decidido, segui caminho por uma das ruas de menor movimento, até que
cheguei numa praça qualquer. Caminhei por ela. Dei minhas voltas pelo chão de pedras.
Desvie-me de muitos pedestres, que, entretanto não moveram um passo sequer para não me
atropelar. Na verdade, nem os olhares eles desviaram em minha direção. Então, não gostei
daquele lugar e, criando coragem, caminhei, buscando sair das imediações daquela praça.
Fugi.
Amigos, seria difícil a todos saberem o quão estranho é o ato de caminhar, quando
não se é visível nem a si mesmo. Assim, eu caminhava de maneira mais normal possível.
Achava estranhíssimo ver o chão e não ver nada que servisse de apoio para meus olhos. Na
verdade, o fato de meus olhos estarem invisíveis também não se apresentava uma surpresa:
nós, mesmo visíveis, nunca conseguimos ver nossos próprios olhos. Assim, o que me
parecia era que, como nos contos de fada, eu levitava, como que sobre um tapete mágico
ou, ou... não sei como lhes explicar...
Parecia que meus olhos flutuavam no ar. E tentei acostumar com a situação o mais
rápido possível. Sim, eu não podia deixar de caminhar somente por isso. Eu tinha uma
missão: encontrar um lugar calmo para que eu pudesse me manter seguro. Qualquer lugar:
uma escola, talvez, ou uma biblioteca, se não fosse querer muito.
Senti uma espécie de tontura. Parei. Tive de continuar, apesar de meu mau estado,
porque se parasse, seria esbarrado por um grupo de cidadãos que vinham logo atrás de
mim. Tive de continuar andando. Então, senhores, fiquei realmente mau de minha tontura.
O que eu poderia fazer? Pois fiz: tratei de imaginar visível. Sim, sai andando na maior
naturalidade do mundo, como se nada houvesse acontecido. E acelerei meus passos.
Continuei caminhando por muito tempo sem rumo. Desviei-me de incontáveis
pessoas, e cansei-me, pois vi que não chegaria a lugar nenhum com o estado de espírito em
que me encontrava, pois estava nervoso e tenso. Meu nervosismo era justo, senhores, e
afirmo que não há coisa pior que passar as horas preocupado em não ser esmagado por
veículos e pisoteado por pessoas que não nos vê. Como um inseto.
O desespero foi tomando conta de meu espírito de maneira irrevogável. Eu estava
quase louco. Lembro muito bem de que parei em frente a dois homens que conversavam. O
desespero me impeliu a tomar fôlego, mas o bom senso me obrigou a ser calmo. Chegando

bem próximo deles, desabafei: “amigos, por favor, estou passando mal. Ajudem-me! Sou só
um professor e...”
Prestei atenção em suas reações, e me pareceu que chegaram a ouvir alguma coisa,
até que pronunciei a palavra professor. Neste momento, eles desviaram os olhos do local
onde me encontrava e retornaram suas conversas, indiferentes. Não ouviram nada.
Juro, senhores, que nunca senti maior angústia em minha vida. Condenado à
indiferença de todos!
Resolvi fazer novo apelo. O desespero já tomava conta de mim. Repeti, com voz
firme, meu pedido de ajuda: “amigos, por favor, ajudem um pobre professor...”
Nada.
Gritei: “amigos, aqui... olhem... ajudem-me... aqui... soou um professor precisando
de ajuda...”
Nada!
Hoje tenho vergonha de meus sentimentos naquele momento horrível, mas confesso
que fiquei com vontade de agarrar um deles pelo braço e chacoalha-lo, mas detive-me.
Cheguei mesmo, confesso agora, a tocar na manga da camisa de um deles, mas recolhi
minha própria mão, pois senti medo. De qualquer maneira, foi um toque sutil. O homem
manteve sua indiferença, pois continuou conversando. Sim, lembro-me, chegou a coçar o
punho onde eu havia tocado. Como se ali houvesse um inseto a lhe incomodar.
De qualquer maneira, cheguei a uma conclusão: ninguém me dava ouvidos.
Olhei à minha volta. Havia algumas pessoas caminhando e algumas mais paradas
conversando. Ninguém olhava para mim.
Gritei.
Não que eu tivesse louco. Minha intenção era das melhores. Se pudessem me ouvir,
então se eu gritasse elas ouviriam meu grito e olhariam para mim. Então eu saberia se
estavam me vendo ou me ouvindo, dependendo de suas reações. Por isso, gritei.
Gritei novamente, ao mesmo tempo em que reparava na reação das pessoas. Mas,
amigos, a verdade é que não consegui ver um único movimento sequer que denotasse estar
alguém me vendo ou ouvindo. Ou seja, ninguém me via e ninguém me ouvia. Eu era
invisível e ao mesmo tempo inaudível!

Mas, para meu próprio espanto, não tive receio. Fiquei, sim, mais curioso que
temeroso. Aliás, sempre fui uma pessoa bastante curiosa com as coisas e mistérios da
natureza. Desde a infância!
Achei curioso o meu estado físico. Achava-me numa situação tal que não havia
ainda tomado conhecimento de meus defeitos, fragilidades, capacidades e poderes.
Vi urgência na situação. Precisava conhecer minhas características novas. Precisava
tomar posse de meus poderes o mais rapidamente possível e, apesar da urgência da
situação, começava a sentir, acreditem, uma forte alegria, um bom humor, uma felicidade
inexplicável por causa de minha até então tenebrosa e odiosa invisibilidade. Faço questão
de frisar o fato de estar inesperadamente feliz porque sempre fui um cidadão pacato e
casmurro. E pelo que me recordo, desde que sai dos bancos da universidade não havia mais
sentido essa gostosa euforia das novas descobertas e das novas emoções.
Saí andando, admirado comigo mesmo.
Contemplava, admirava meus próprios olhos flutuando no ar, passando sobre as
coisas se o auxilio de um corpo para se apoiarem.
Em devaneios, distrai minha atenção e acabei entrando em um beco, um lugar
estreito entre as paredes de dois grandes edifícios. Não era um mal local para minhas
intenções. Deserto. Quieto. Resolvi ficar mais algum tempo por ali, andando de um lado
para outro, por cerca de meia hora, contemplando minhas vistas flutuantes, admirando
meus poderes.
Teria ficado até mais tempo caso não fosse o cheiro insuportável de cebolas podres
vindo das latas de lixo espalhadas próximas às paredes daquele beco silencioso. Sim, eu
ainda podia sentir o cheiro das coisas.
Quantas cebolas! Nem todas estavam completamente inaproveitáveis. Muitas
podiam se aproveitadas. Na verdade, achei aquilo um desperdício aquelas cebolas todas.
Para um cidadão pobre que sabe o preço das coisas e sabe o quando custa o quilo de
cebolas, aquilo era revoltante. Era mais que um desperdício: era uma orgia!
Independentemente das cebolas, o fato era que depois de trinta minutos de pesquisas
e muitas reflexões, eu já era senhor de mim mesmo e de meus insondáveis poderes sobrehumanos. Já me dominava por completo. Sabia como me comportar, sabia como entrar e
sair sem ser visto. Sabia muitas, muitas coisas interessantes.

Já me considerava pronto para enfrentar o mundo e seus perigos. Estava eufórico
como nunca havia estado na vida. Nem mesmo nos tempos da universidade, nem quando
me formei, nem mesmo quando conheci minha esposa. Como nunca!
Resolvi deixar o beco. Já tinha sobre meu total controle o meu novo estado físico.
Não havia mais nada a se aprender sobre mim mesmo naquele momento. Um ciclo se
fechara.
E assim, meus amigos, foi com imensa euforia que desferi poderosos urros e berros.
Eu era imbatível!
Sai do beco para o mundo. Lembro, só para lhes elucidar a respeito da dimensão de
meus poderes, que enquanto saia, resolvi enfiar as mãos dentro de uma daquelas latas de
lixo repletas de cebolas podres. Sim, senhores! Enfiei a mão esquerda, depois a direita.
Remexi as mãos dentro da lata. Esfreguei as mãos de encontro Às cebolas fétidas e moles.
Esmaguei uma dúzia delas entre os dedos. Depois retirei as mãos. Imaginei vê-las imundas,
respingando um suco podre e horroroso, mas não. Minhas mãos continuavam invisíveis,
apesar da sujeira que poderia ter grudado. Tão invisíveis quanto antes.
Cheirei-as: nada! Nenhum cheiro...!
Urrei de satisfação!
Sai do beco. Chutei e atirei cebolas podres para todos os lados. Virei uma lata de
lixo sobre meu peito. Nadei na sujeira. Rolei na podridão, mas eu ainda assim não cheirava
nem me tornava menos invisível. Aquilo era maravilhoso!
Hoje, senhores, vivo como um cidadão qualquer. Tenho minha casa, onde passo a
maior parte do tempo. Não dou mais aulas. Não trabalho mais.
Se sou feliz? Se me acostumei com a indiferença das pessoas?
Mas, amigos, eu era um professor. Já era, desde que me formei, bem acostumado a
conviver com a indiferença de todos!
*
Assim, amigos leitores, eu, um pobre professor, nunca mais fui visto.
Como vivo?
Passo o tempo com um amigo. Somos muito compreensivos um com o outro. Pena
ele não estar presente agora, para que eu pudesse apresenta-los. Mas, como dizia,
conversamos muito, eu e ele. Coisas nossas. Assuntos muito pessoais.

Leitores curiosos. Querem mesmo saber o que conversamos, eu e meu amigo
invisível? Aliás, somos ambos invisíveis.
Bem, é falta de ética falar sobre coisas pessoais, mas como ele não se encontra
presente no momento, e como ninguém irá reconhece-lo na rua mesmo, porque ele é
invisível, então vou contar sobre o tempo em que passamos a conversar. Nossos diálogos
normalmente são mais ou menos assim:
“Maikenlufhbonacroft, alib na olg!”, digo eu.
“O.K.”, diz ele.
Nós nos entendemos bem demais.
“Maikenvald baisenbaiwyldsvoltz!”, digo eu.
“Negativo!”, ele me diz, sério. Eu me calo.
É, as coisas às vezes entram em atrito entre nós.
“Mailluktburnflitz!”, torno a dizer.
“O.K.”, confirma ele.
“Brikenbroken, faiten mitz!”, repito.
“O.K.”, confirma.
Nós sorrimos e dizemos mais frases chaves, mais confirmações e mais frases
chaves. Depois, soltamos mais sorrisos e nos abraçamos, felizes com as confirmações de
nossas séries de frases chaves. Nós nos temos nos entendido muito bem, ultimamente.
“Britzmitz, louvretritz!”, eu lhe digo.
“O.K.”, ele confirma.
Um tapinha no ombro, um aperto de mão, uma piscada, um sorriso. Está indo bem
mesmo, a coisa.
“Lungtritz Matzbitz!”, digo a ele, distraído.
“Opa! Não, não... espere ai... olhe lá o que você está dizendo”, ele me alerta.
Ficamos em silêncio.
Por fim, ele dá o caso por perdido, confirmando a frase chave:
“O.K.! O.K.! Nada de brigas! Está aqui: lungtritzMatzbitz. Confirmo!”
Então, soltamos suspiros de tranqüilidade.
Acontece, amigos, que as coisas às vezes quase saem dos eixos.
Às vezes, é claro!

*
Sim, mas de qualquer maneira, nos eixos ou não, sinto-me como um prisioneiro de
meu destino. Vocês não se sentem às vezes como se estivessem numa prisão, sem poder
fazer nada daquilo que podem e querem e gostam?
Pois sim, nós poderíamos ser livres agora. Sim, poderíamos. Se tivéssemos pensado
melhor antes, não estaríamos nesta enrascada, não é mesmo?
Poderíamos passar os domingos sem trabalhar. Seriam domingos de sol e sem
sofrimentos. Ao menos aos domingos nós poderíamos comer bem, ficar de barriga para o
ar, brincar, jogar, beber e dormir a vontade.
Vocês não imaginam o quanto é bom ficar o dia todo sem fazer nada. Cuidar do
jardim, ver televisão, almoçar frango assado e beber cervejas geladas. Jogar baralho com os
amigos, namorar, sair, passar o tempo nas praças da cidade, tomar sorvete, das piscadelas
para as meninas bonitas e depois, dormir cedo. Acordar descansado nas manhãs de
segunda-feira e ir trabalhar honestamente.
Sabem que agora eu chego a ter saudades de algo que nunca fiz?
Trabalhar honestamente...
Será que eu seria capaz disso? Eu conseguiria?
De qualquer maneira, seria melhor que estar aqui, nesta prisão. Claro, claro que
conseguiria.
Sabe, creio que jamais pararam para refletir sobre o quanto de ruim tem este lugar.
Notem que faz décadas que estou aqui, preso, e que tenho ainda décadas de prisão por
cumprir.
Mas, olhem, estão trazendo novos condenados! Um novo prisioneiro, um novo
coitado...
Um condenado, como eu, que está a décadas numa masmorra, silenciado do mundo,
sim, mas quanto aos recém-chegados, ou os vilões ainda soltos, quanto a esses, tenho pena.
Não sabem o quanto de bom há em trabalhar honestamente. Mas, quem sabe, aprendam um
dia.
O que será que o trouxe aqui, esse pobre condenado, recém-chegado?
Indago: “Ei, amigo, o que fez para estar agora atrás das grades?”
“Bem... roubo à mão armada... flagrante...”

“É...”, digo eu, “trabalhar como criminoso não é nada fácil...”
Eu, um velho malandro, com meu toco de cigarro no canto da boca...
“E você, companheiro?Como veio parar aqui?”, pergunta-me o recém-chegado,
deitado sobre uma cama, trajando uma simples cueca.
Eu, um malandro esperto, dou uma cocadinha no queixo com a barba por fazer.
Depois, tiro o cigarro da boca com a ponta dos dedos e olho-o, atencioso para com sua
brasa. Depois, cuspo um catarro. Por fim, olho para o novato, não de frente. Um malandro
nunca olha ninguém de frente. Olho-o com o canto dos olhos. Depois, calmo, respondo:
“charlatanismo... jogos... chantagens... dívidas... subornos... picaretagem... sujeira grossa...”
O malandro recém-chegado, afinal ele também é um malandro, se bem que de um
tipo um pouco diferente, porque há diferentes tipos de malandros, olha para mim com
espanto e exclama, empolgado: “caramba! É de admirar! Quem dera eu fosse um sujeito
esforçado assim...”
“Sim...”, concordo, “me admira...”
Mas nós poderíamos ser livres agora. Sim, se tivéssemos pensado um pouco melhor
antes. Não estaríamos nesta enrascada, não é mesmo? Poderíamos passar os domingos de
sol sem sofrer, sem trabalhar...
*
Pobre amigo...
Recorda-me o também digno de pena, e exótico, Doutor Nô. Lembro uma vez em
que tive muita pena dele. Grande amigo, mas...
Vou contar a respeito do dia em que tive pena do exótico Doutor Nô. Sim, naquele
dia, nós conversávamos a respeito das coisas, das profissões. Filosofávamos.
Então ele me escutou com sua paciência habitual, e depois disse: “que seria de nós,
se não fossem os inventores, os engenheiros, os promotores e principalmente os cientistas e
médicos?”
“Ora, seríamos um bando de trogloditas vivendo ainda na idade da pedra lascada”,
respondi.
E eu estava certo. Sim, tão certo que acabara por convencer o sábio Doutor Nô do
fato de que seríamos uma subespécie de vida se não fossem esses tipos de profissionais.

Mais uma vez, ele escutou-me com a sua paciência habitual, para depois indagar: “e
que seria de nós sem os dentistas, farmacêuticos, enfermeiras e, principalmente, os
médicos?”
“Ora, seríamos um bando de animais tolos, na idade da pedra, e doentes”, respondi
novamente.
Doutor Nô ficou quieto por alguns instantes. Estava pensativo e sério. Depois, deu
um sorriso enigmático e perguntou: “e o que seria de nós sem os padres, monges e
médicos?”
Respondi: “Doutor Nô, acho que não sei o destino da humanidade sem os médicos,
mas, de qualquer maneira, acho que sei qual será o destino do senhor caso continue a fazer
essas perguntas tolas e não tratar de trabalhar duro”.
No momento em que disse essas palavras, percebi que ele corou dolorosamente.
Então eu instantaneamente descobri o seu grande segredo.
Doutor Nô optou por ser uma pessoa comum. Assim, resolvera mudar-se para a
pequena e pacata cidade em que morávamos. Nela, instalou-se confortavelmente, ainda que
de maneira humilde. Alugou uma casinha pequena e nela depositou seus móveis. Era uma
casinha pequena. Um quarto apenas, além de uma minúscula cozinha, uma salinha e um
banheiro também ínfimo. Contudo, ela bastava para as suas necessidades. Doutor Nô, na
verdade, possuía poucas coisas. Cama, panelas, além de alguns objetos de recordação
armazenados em caixas de papelão e em velhas malas e lustrosas maletas de couro escuro.
Instalado, Doutor Nô conseguiu arranjar um pequeno emprego na também pequena
prefeitura local. Cadastrava documentos.
Ninguém sabia muita coisa sobre ele. Era muito calado, muito fechado, se bem que
bastante cuidadoso e muito dedicado ao serviço. Sabia-se que guardava velhos retratos,
antigos pentes e velhos relógios, já parados nos seus mecanismos, além de vários outros
objetos e velharias. Eram coisas sem valor monetário algum, mas notava-se que eram
coisas das mais valiosas para ele. Recordações.
Todos na pequena cidade achavam que ele era mesmo médico. Achavam-no mesmo
um verdadeiro doutor. Na verdade, ele não era nada e nunca fora. Jamais estudara
medicina. Nunca fora médico, nem doutor, nem nada. Mas ninguém sabia disso. Ninguém

até então havia desconfiado dessa sua mentira, que na verdade, era seu mais valioso
segredo.
Mas, no dia em que vi Doutor Nô corar, então neste dia eu o desmascarei. Sim,
desvendei seu grande segredo.
Sim, porque Doutor Nô falara demais naquele dia. E eu sou uma raposa velha.
*
Mas, naquele dia em que conversávamos a respeito das profissões, Doutor Nô,
mesmo corando, não teve mais tempo de interrogar-me, porque ouvia uma voz. Sim, uma
voz o impedia de continuar com suas perguntas de aparência ingênua, mas repletas de
malícia. Aquela voz era a voz de sua consciência, a acusar-lhe de seu cruel defeito, a
acusar-lhe da sua facilidade em ocultar a verdade dos fatos diante das pessoas. O caso era
que, querendo ou não, corava, e sua têmpora latejava de vergonha. Não se conformava de
ter sido descoberto por uma raposa velha como eu.
Conto isso pelo seguinte motivo: todos caem um dia. Tanto faz que sejamos
fabricantes de amortecedores, ladrões, falsos médicos, anões violentos, professores
invisíveis ou seja lá o que for que sejamos. Um dia as pessoas caem. Então, já não adianta
mais sonhar com domingos ensolarados, com sucessos ou com penitências. Não. Não
adianta de mais nada. Nossas próprias consciências não nos perdoarão.
Temos virtudes. Contudo, as mais leves falhas fazem de nós amontoados de
perdição. De que vale ser honesto e trabalhador fervoroso, se um dia se é traído pela própria
palavra dita e assim, julgado culpado pela sociedade injusta, para depois ser julgado por si
mesmo? É certo que uma vez julgado pela sociedade e considerado culpado, dificilmente se
será julgado inocente pela própria consciência atrelada ao gosto social e à massa. Ser
julgado culpado pela própria consciência significa ser condenado por toda a existência.
Significa ser feito em farrapos. Significa a ausência de qualquer chance de recuperação.
Um ex-bêbado será sempre um cidadão que está provisoriamente sem beber, mas o
pode fazer a qualquer momento. Um ex-presidiário, condenado por roubo, será sempre um
cidadão que não está roubando no momento, mas que poderá roubar assim que as condições
estiverem favoráveis. Roubará assim que nos esquecermos dele. Um ex-político será
sempre um senhor que encontrou um emprego para encostar-se. Nada garante, contudo, que

ele não mais quer prostituir-se com a política. Não. Talvez se prostitua sem que saibamos.
Ou, se não, talvez seja apenas uma questão de achar uma boa oportunidade.
Há cruzes que carregamos conosco, nas costas, para sempre.
Aparentemente não e vê soluções. São situações aparentemente irreversíveis. Uma
vez errado, sempre errado.
Faz-me lembrar, amigos leitores, de perseguições que o erro faz contra aqueles que
são justos. Eu mesmo sou um perseguido. Um verdadeiro perseguido pelas minhas
fragilidades e pelo mau.
Mas não sou o único. O mundo devorador quer mais. Sou um prêmio valioso para
ele, eu sei disso, mas um mundo assim não se contenta nem com o pouco nem com o muito.
Não foi a própria existência humana errada imediatamente renegada por Deus? Pois então,
o erro não se contenta em derrotar só a mim. Conheço muitas histórias de pessoas tentadas.
Pessoas boas.
Conheço uma história muito boa a respeito de pecados.
Era uma vez um bom homem...
Vou contar:
Era uma vez um bom homem, e esse bom homem tinha uma série de virtudes muito
louváveis. Por sua vez, tinha também alguns defeitos, ainda que poucos. Coisas comuns,
pois, além de ser um fato comum nos homens o ato de pecar, é também fato comum nos
homens o ato de fazer o bem. Enfim, nosso personagem era apenas um bom homem, não
mais nem menos que isso.
Gostava de fazer caridades. Fazia, sim, suas caridades de muito bom grado. Não
hesitava em dar esmolas a qualquer um que dele se aproximasse pedindo. Sempre que via
alguma senhora com alguma criança nos braços a pedir em alguma esquina, ele dizia: “que
fazes nessa esquina, minha senhora?”, para então ouvir a senhora lhe responder: “meu bom
homem, dê-me algum centavo para que eu possa comprar algo de comer para meu rebento”.
Era o suficiente para que esse bom homem então sacar a carteira do bolso e dar logo uma
nota de grande valor, uma nota de um bom valor para a pobre mulher alimentar seu rebento
faminto. Esta tanto poderia ir a algum ponto e comprar realmente um saco de leite como
poderia comprar cigarros, algum pão velho embolorado, mas nada impedia o bom homem
de fazer sua contribuição para as pessoas necessitadas. Na verdade, não foram poucas as

vezes em que se encontrou na sutil posição daquele que, dando uma única moeda ao
próximo, faltar-lhe-ia o mesmo tanto para o sustento dos próprios filhos. Não saberíamos
dizer de que maneira fazia ele sua caridade em tais circunstâncias, mas cabe lembrar que
elas existiam, e muitas.
Ás vezes sua esposa dizia: “onde foi parar aquela nota de cem?”, ou: “o que
compraste com aquelas moedinhas que havia em sua carteira?”e ouvia sempre ele
responder algo como: “dei como caridade a um pobre rapaz”, ou: “comprei um pão para
uma senhora carente”.
Era realmente um bom homem.
Mas tinha seus defeitos.
Um dos seus pequenos defeitos, o qual sabia existir, e pelo qual muito lutava para
destruir e pelo qual tinha mais vergonha, era a sua irresistível tendência para a gula. Era um
pequeno defeito, mas um defeito que o incomodava muito.
Era um glutão. Quando se sentava à mesa, chegava ao extremo de roubar folhas de
alface do prato de sua esposa distraída. Tomava garfadas de arroz sorrateiramente,
enquanto que seu filhinho olhava distraído para um canto qualquer.
Certa vez o bom homem chegou muito faminto para o jantar, o que já não era
nenhuma novidade para sua pobre esposa. Chegou assim ao seu humilde, porém agradável
lar. Vinha com gula irada e pecaminosa. Acabou comendo todos os biscoitos que havia para
o lanche de seu filhinho. Comeu o conteúdo todo de uma cheia panela de arroz. Não se
sentiu satisfeito na sua gula interminável. Bebeu o único resto de leite que havia na casa.
Deixou apenas um jarro vazio para o dia seguinte. Sua esposa contentou-se em dividir com
o filhinho de quatro anos as únicas coisas que restaram de comer na residência: algumas
bananas bastante moles, passadas, que ele não comeu porque lhe pareceu já estragadas,
além de um ou dois pãezinhos, também enjeitados devido ao aspecto pouco saboroso. Foi,
na realidade, um crime.
Assim era ele. Um glutão.
Quando iam juntos à missa, comungavam. E iam mesmo quase todos os domingos
pela manhã. Ele, a esposa e o filhinho de quatro anos.
Na igreja, ele pedia perdão pelos seus pecados. Sabia que sua gula era uma afronta
ao Senhor. Pedia também perdão para a sua fome cruel. Ajoelhava-se e baixava a cabeça.

E, de cabeça baixa, prometia ao Senhor não mais comer daquela maneira tão pecaminosa.
Sim, aquela gula era um pecado quase mortal.
Depois, ali próximo à sacristia, com a cabeça ainda baixa, ele sentia o reclamar duro
de seu estômago vazio. Sentia o estômago revirar-se no ventre, chorando a fome. Assim,
numa ânsia infernal, levantava a cabeça para ver o padre conclamar o povo à hóstia
sagrada, dizendo: “esse é o corpo de Cristo...”
Então o nosso amigo glutão era visto a entrar e sair da fila da hóstia oito, nove, dez
vezes seguidas, para tristeza e vergonha de sua esposa e filhinho respectivamente. Ele, o
glutão, apesar de tudo, pensava, desculpando-se novamente: “não salva, não mata a fome,
mas bem que engana o estômago e tem um gostinho bom, essa danada de hóstia bendita!”
Assim, amigos leitores, chegamos a um ponto em que não mais podemos continuar
a falar de nosso amigo glutão, porque sentimos que não devemos falar das vidas dos outros,
e muito menos ainda apontar os defeitos dos outros, quando deveríamos ter algo a dizer dos
nossos próprios defeitos, dos nossos próprios erros.
Não sei o que dizer de meus próprios erros. Talvez possam ser mais criminosos do
que eu próprio possa supor que sejam. Minha consciência pesa. Pesa, pesa muito.
Mas não sou capaz de dizer algo sobre meus erros. São erros e são desagradáveis,
mas são apenas meus erros. Só eu os conheço, só eu sei a causa de cada um. Só eu tenho a
cura, ainda que não possa fazer nada para curar-me deles. Eles estão ai, eu continuo
errando, impotente, incapaz de fazer algo para sanar os erros mais simples de serem
sanados, ao mesmo tempo em que incapaz de empreender uma longa batalha para sanar
aqueles que requerem longo tempo e longas batalhas para serem definitivamente sanados.
Simplesmente deixo-os como são e como estão, da maneira que estão e do modo como são.
O gosto do pecado, se é que tem gosto, é amargo. Bem sei do amargor dos meus
erros, mas não há como evitar tal fel. Há o dever de lutar contra a própria pessoa de nossos
erros. Há o mister de que eu lute contra mim mesmo, para assim então lutar contra meus
erros. De qualquer forma, quer eu ganhe ou perca a batalha contra meus erros, o que terei
no final será sempre o triunfo da dor.
Travei muitas batalhas contra as forças que revolvem minha alma. Entreguei de bom
grado meu espírito e minhas forças em favor de servir àquele que morreu para nos servir,

mas a dor sempre triunfa, porque a carne é podre e a alma é fraca. Vi-me tentado em
sonhos.
Sim, amigos, muito padeci com brumas e treva. Pus minha alma a perder. Fui
tentado e fraquejei. Hoje, banho-me em perdição.
Mas nem sempre foi assim.
Fazia meses, talvez um ano, que eu, um padre, vinha sonhando sempre o mesmo
sonho. Um sonho nublado. Eu, nu, montava no lombo de um jumento cinza e tomava o
rumo de uma pequena estrada deserta. Ia em direção a um morro. Sobre o morro via uma
construção estranha. Uma espécie de castelo de formas medievais.
Era sempre aquele mesmo cenário. Um jumentinho caminhando penosamente pela
estradinha ladeada de árvores ressequidas e quebradiças como caveiras retorcidas,
esqueletos e formatos tenebrosos, com seus galhos pontiagudos como dedos a apontar
ameaçadoramente para os viajantes. No fundo, sobre o morro, à beira de um penhasco
íngreme, um castelo escuro encoberto de fantasmagórico nevoeiro frio.
Eu percorria em sonhos aquela estrada estreita. Trazia comigo um gosto estranho
preso em minhas entranhas. Caminhava, trazendo comigo um gosto amargo na boca. Uma
sensação jamais sentida quando desperto. Um fel.
Eu sabia que no sonho eu estava traindo. Sabia que cometia um pecado
imperdoável. Eu sabia que traia.
Jamais via a causa de minha traição. Por outro lado, eu jamais conseguia achar uma
razão para aquele sonho repetitivo e ruim. Um eterno percorrer de uma estrada perdida no
lombo de um humilde animal, ao mesmo tempo em que nu, vergonhosamente. É certo que
nesta nudez não havia volúpia. Era uma nudez assexuada, quase infantil, mas de qualquer
modo, era uma nudez vergonhosa para um padre.
Eu jamais saberia o porque daquela vergonha. Estava eu a percorre, em sonhos, uma
pequena estrada em direção a um castelo envolto em brumas, montado no lombo de um
pobre jumento. Simplesmente montado num jumento. Não trajava nada. Estava nu. E
sempre voltava à realidade com um amargo sentimento de vergonha. Um gosto amargo na
boca assim que acordava.
Traíra alguém? Vergonha de que? Que pecado havia eu cometido? Porque aquele
castelo? Que significaria? E porque sempre o mesmo sonho?

Eu não conseguia imaginar uma resposta para minhas perguntas. Acordava pela
manhã com forte retração de espírito, com uma tamanha timidez, tímido, tão tímido que
não ousava a olhar-me nos próprios olhos no espelho por algum tempo.
Por que? Eu tinha alguma culpa de sonhar aquilo? Será que aquele sonho me
revelaria algum vergonhoso segredo? Seria o meu subconsciente o responsável por tudo?
Seria o sonho em si um ato pecaminoso?
Não. Eu entreguei minhas dúvidas. Só Deus saberia dos pecados que eu trazia
escondido em meu subconsciente.
Mas, então, por que aquela timidez? Por que aquela culpa imensa? E por que a boca
amarga?
Durante os dias, trabalhava arduamente. Jamais comentava nada com ninguém. Não
despertava nenhuma suspeita. Os dias passavam. As noites vinham. E toda noite, o mesmo
sonho.
Então, numa noite tudo se resolveu.
Era no castelo, no alto do morro, nas brumas, que se escondia meu segredo. Segredo
e perdição. Sim, pude ver tudo no meio das brumas nevoentas, a razão de tudo. Naquela
noite, simplesmente me cansei e deixei o jumento seguir adiante. Deixei-o transpor a
entrada do castelo. Deixei-o andar por todos os cantos, todos os quartos, todas as salas. Era
um castelo imenso, mas não havia muito a que se ver. Apenas, alguns móveis, mesas, nada
de mais.
Então, vi uma bela porta fechada. Parei em frente a ela e ouvi alguém chamando
meu nome. Alguém me chamava por detrás daquela porta. Uma voz fraca, longínqua. O
jumentinho bateu o casco no piso de pedras três vezes seguidas em resposta. Vi algum
significado oculto naquilo tudo.
A voz me chamou novamente, desta vez mais forte, e mais uma vez o jumento
respondeu com mais três batidas de casco no chão, soltando fagulhas.
Mais um chamado, agora com uma voz estrondosa, e mais três pancadas de casco
muito fortes.
Então, uma segunda voz resmungou ao longe: “acorde logo esse vagabundo...”

Aquilo me pareceu muito, muito estranho. A segunda voz tornou a falar: “padre
Mario... padre Mario... acorde... já são quase seis da manhã... o sol já está forte... temos
muito que fazer...”
Aquela voz era familiar. Era de monsenhor Duran, o meu superior. E parecia que
não era um sonho. Parecia tudo muito real.
Acordei. Olhei o relógio. Dez para as seis da manhã. Eu estava atraso. A voz de
Duran era real. Era ele quem me chamava do outro lado da porta de meu quarto, tentando
me despertar para a vida, para os meus deveres.
Num segundo, o castelo se desfez, o jumento sumiu, eu pulei da cama num salto e
fui cuidar da vida. Maldito sonho! Perdi hora pela primeira vez em meses, talvez a primeira
vez no ano.
Vi uma tênue conexão entre a última vez em que perdera as horas de acordar e a
primeira vez em que tive o sonho do jumentinho. Era isso! O sonho era um aviso. Um
relógio. Um despertador. Um simples truque montado pelo meu subconsciente em conjunto
com meu relógio biológico para me preservar de novos problemas com monsenhor Duran.
E vinha funcionando bem, se não fosse por minha excessiva curiosidade e preguiça em
acordar cedo.
De qualquer forma, agora era tarde demais.
Tudo se encerrou. Não sonhei mais. O sonho não mais se repetiu. Não havia
motivos para sonha-lo novamente. Eu já havia encontrado as respostas para minhas
perguntas.
Minhas dores e amarguras continuaram todas as manhãs. Eu sabia que seria
eternamente perseguido. O sonho me revelara. Com ele, eu traíra minha convicção. Minha
vergonha era justa. Minhas dores, incuráveis. Meu corpo, preguiçoso. Minha alma,
imperfeita. Minha suprema luta, jamais, vencida. Monsenhor Duran jamais teria sossego.
Sempre teria trabalho comigo pelas manhãs.
Só dor. Só o triunfo da dor.
A dor.
Amigos, creio que não é hora de se falar em dor. É um sentimento dos mais
negativos.

As pessoas às vezes são contagiadas por sentimentos tão fora de propósito que me
deixam abismado. São sentimentos que não apresentam mérito e nem utilidade nenhuma
em serem sentidos. Dor? Por que sentir dor? Sim, dores são inevitáveis, mas por que dores
psicológicas? Seria isso masoquismo?
Mas não é só a dor que se pode considerar como um sentimento negativo. Há
muitos outros.
Além dos sentimentos negativos e inúteis, há um tipo de sentimento que tende mais
para o ridículo. Quer um exemplo: o patriotismo.
Somos patriotas, amamos nossos países e lutaremos e morreremos por eles se
necessário, mas demonstrar esse amor pela pátria, mostrar essa entrega servil aos interesses
maiores, fantasiar situações em que se é requisitado pela pátria a todo instante, amá-la de
uma maneira toda pessoal, como se ama a uma pessoa, adora-la de forma contagiante, fazer
de cada dia um dia dedicado a uma servidão banal, fazer de cada atitude, de cada gesto, de
cada sílaba proferida, um louvor aos deveres para com a nação e louvar a bondade dessa
para conosco são atitudes desnecessárias, supérfluas, que não fazem mais que nos induzir a
sermos alvos do vexame e do ridículo. São atitudes de homens verdadeiramente paranóicos.
Contudo, são sentimentos, atos e modos de agir de muita gente considerada
respeitosa. Políticos, governantes, policiais, militantes de partidos políticos, sindicalistas,
militares. É uma espécie de pessoas que busca a todo custo o bem-estar da pátria, mesmo
que esta busca seja uma busca hipócrita. De qualquer forma, trabalhando ou não, sempre
são vistas proferindo discursos, travando debates e criando polêmica em nome de seus
patriotismos doentios.
Eu falo do que sei. Eu já fui um patriota. Meu maior símbolo era a pátria, meu
maior desejo era servi-la e meu maior problema era não saber como servi-la. Acredito que
aprendi a servir a pátria, mas esse aprendizado veio mostrar que para servir a pátria não é
necessário que se tenha a ela como símbolo maior, nem venera-la. Assim, quando vejo um
patriota qualquer sei que é um patriota, mas sei também que é um idiota, daqueles que mais
falam em servir, mas é dos que menos servem, porque aquele que serve não se preocupa e
divulgar seus atos. Serve em silêncio.

Mas já fui ignorante desse fato. Falava muito. Por isso, como qualquer pessoa que
fala muito, fazia minha parte no cenário de atos ridículos que alegram o dia-a-dia dos seres
viventes.
Lembro-me e posso mesmo contar muitas das histórias e muitos dos vexames pelos
quais passei em nome de um falso servir.
Certa vez cercava-me de amigos tão patriotas quanto eu e discutíamos acerca do
melhor modo, ou dos diversos melhores modos, pelos quais poderíamos demonstrar nosso
amor e nossa devoção pela mãe pátria.
É importante notar que geralmente nós, patriotas doentios, não nos encontramos
isolados nas nossas devoções. Temos necessidade de compartilhar nossos sentimentos
patrióticos paranóicos com alguém que seja tão ou mais paranóico que nós mesmos.
Quando nossos companheiros de patriotismo são mais paranóicos que nós mesmos, então
não são simplesmente amigos. São líderes.
Então, como dizia, discutíamos, eu e Vulcrum, um velho veterano de guerra com
mais de setenta anos.
“Sou um homem patriota”, dizia Vulcrum.
“Talvez, meu caro Vulcrum, talvez, mas acho que já é velho demais para fazer algo
de útil para a nação. Veja aquele mastro. Está lá, sem nenhuma bandeira. Agora olhe.
Tenho cá um bandeira, e irei eu mesmo dar um jeito nisso. Sou um patriota de verdade. O
mastro está ai todos os dias, as bandeiras estão por todos os cantos, menos nos topos dos
mastros, onde deveriam estar, o mundo está cheio de gente dizendo que são patriotas, mas
ninguém se dá ao trabalho de dar um destino mais digno ao nosso símbolo maior. Onde
encontrar alguém realmente patriota para subir naquele mastro e fazer essa boa ação? Os
jovens saudáveis não são patriotas o suficiente para subir no mastro, e você, Vulcrum, que
se diz patriota, é velho demais, fraco demais...”, dizia eu a Vulcrum.
“Meus laços de servidão para com a pátria são muito sinceros”, dizia ele em
contrapartida, para depois acrescentar: “sou ainda bastante forte e sou ainda capaz de fazer
muito mais do que simplesmente subir nesse mastro e levar ao topo a bandeira da nação
apenas para mostrar a você que amo meu país. Sua proposta é bizarra demais. Ter de subir
num mastro para se provar que se é patriota! Sou e pronto!”, encerrou Vulcrum,
fulminando-me com um olhar desvairado.

“Duvido muito”, disse eu, insultando-o, desafiando-o.
“Pois você duvida, não é? Não basta minha palavra, não é?”, rosnou ele.
“Não. Palavras não bastam. É preciso gestos. Palavras não põem nem tiram
bandeiras de mastros. Ou você não sobe naquele mastro porque é um velho e não é mais
capaz de faze-lo, ou então não o faz porque não ama o país e só pode ser uma coisa: um
comunista safado!”, disse, para vê-lo enrubescer, congestionado de cólera.
“Não! Sou tudo, menos um comunista!”
“Vulcrum, você é um maldito comunista, ou então um velho preguiçoso”.
“Dá cá essa droga de bandeira!”
“Vai subir mesmo? Então comece a subir logo. Suba primeiro. Quando estiver a
dois metros do chão eu a dou”, provoquei.
“Não! Ande logo e me dê essa porcaria de bandeira”, insistiu ele, colérico.
“Não”, respondi, porque ele não era mesmo capaz de subir naquele mastro, de
maneira que se eu lhe desse a bandeira, ele iria embora com ela e não subiria no mastro e
ainda por cima me acusaria de comunista em revido ao fato de assim o ter chamado a
pouco. Sim, e trataria de espalhar aos quatro ventos que eu era um comunista desgraçado,
porque ele, Vulcrum, estando com uma bandeira debaixo dos braços não poderia ser
chamado de comunista em lugar nenhum, mesmo que ele fosse viver em Moscou, e ele
sabia disso, e ele não largaria mais aquela bandeira por nada nesse mundo. A bandeira seria
parte de seu corpo se ele a tomasse de mim. Por isso repeti: “não, não lhe dou bandeira
nenhuma, seu soviético enferrujado”.
Mas Vulcrum era um velho ainda bastante rijo. Partiu para cima de mim, querendo
tomar a bandeira de minhas mãos. Tentei evitar, mas ele foi mais rápido do que imaginei e
acabamos afinal de contas agarrando cada um em uma das pontas da bandeira igual em um
cabo de guerra. Eu não estava disposto a cede-la a Vulcrum, mas Vulcrum, agarrado
firmemente na outra ponta, também não tencionava cede-la de forma alguma, de modo que
a pobre bandeira não viu outro destino a não ser fazer-se em pedaços.
Mas a bandeira não chegou a se rasgar de fato, porque fomos interrompidos por um
apito bastante conhecido. Ao menos eu e Vulcrum conhecíamos bem aquele apito.

Nem bem esperamos que o apito soasse até o fim. Enquanto o som estava pela
metade já havíamos nos decidido a correr como loucos. Eu fiquei com a bandeira, mas
sabia que agora isso não era o mais importante.
Corremos, mas tivemos de parar, resignados. Não poderíamos correr mais, porque
Vulcrum, um velho, não poderia correr mais que alguns metros, e eu não seria louco de
seguir adiante depois de ouvir uma ordem de parada. Eu sabia que enfrentaria problemas se
parasse, mas uma ordem de parada vinda de uma autoridade na qual depositávamos
extremo respeito e temor era uma ordem a ser obedecida.
“Parados ai, vocês dois, seus comunistas! Pegos em flagrante, rasgando a bandeira
nacional. Estão ambos presos, em nome da lei!”
Era um policial.
Fui preso.
Fiquei muitos anos preso.
Fui mutilado em nome da pátria. Sofri todo tipo de torturas.
Hoje sou um homem diferente.
Hoje sou puritano e conservador. E continuo sendo patriota. Não rasgo mais
bandeiras como antigamente. Aprendi. Vi com meus próprios olhos como Vulcrum saiu dos
porões da penitenciária. Mutilado, sem perna, sem olhos, sem nervos.
Creio que Vulcrum já era meio falho, devido às guerras nas quais lutara antes,
devido aos muitos tiros que levou e devido aos muitos estilhaços de bombas e granadas que
tinha no corpo, mas creio que em nenhuma guerra ele foi tão maltratado e espancado.
Não, não sou mais um patriota tão fanático como antigamente, mas sou ainda um
bom patriota.
Assim deveriam ser todos os homens. Honestos, trabalhadores, puritanos,
conservadores e patriotas.
Se há alguma coisa que nós, homens puritanos, não suportamos, é um outro homem
inútil à sociedade. Ladrões, jogadores, agiotas, vigaristas, vigários, políticos corruptos,
profissionais liberais, bêbados e drogados, advogados, índios, “artistas”, e mais uma grande
variedade de pessoas que não fazem nada para merecerem fazer parte de uma sociedade
organizada, baseada na tradição familiar de honestidade e trabalho.
Nós, homens puritanos, detestamos os bêbados.

Olhem um vagabundo qualquer. Crê que merece ajuda. Mas será que merece ser
ajudado?
Não. É sempre a mesma história. Há sempre algum probleminha a afetar a mente do
vagabundo deitado sob os jornais. Deitado e confortável. Sujo.
Não. Somos injustos para com os bêbados. Eles têm problemas. É uma verdade.
Deitado sob os jornais eles sempre têm problemas para lhes perturbar as mentes. Eles são
carentes. Sentem frio. Precisam de calor. Mas eles não têm como se aquecer. Eles não têm
dinheiro. Eles nem têm nada!
Nós lhes damos migalhas. Somos injustos. Mesmo um bêbado imundo, maltrapilho,
deve ser digno o bastante para merecer mais que migalhas e trapos que lhe dão as boas
almas. Mesmo um mendigo bêbado merece receber mais.
Têm sede. Precisam de água? Precisam. Querem água? Não! Mesmo um cão merece
mais.
Veneno? Cigarros? Bebidas? Aguardente?
Ah!
Neste caso é diferente. Mesmo um cão merece um pouquinho de calor. Mesmo um
rato precisa aquecer-se dos rigores das noites frias. Quem sabe, com um pouco mais de...
quem sabe com uma dose a mais, uma pequena dose a mais...
Sim, quem sabe? Quem sabe com uma dose a mais, pois mesmo um inseto precisa
esquecer as amarguras, os fracassos.
Esquecer os filhos, a esposa, a casa abandonada, as dívidas.
“Aceita um prato de comida?”
“Restos de comida? Não!”
“Tem sede? Tem aqui água fresca.”
“Sobras do almoço? Não! Sou pobre, mas não sou um cachorro. Restos? Nunca!
Tenho minha honra. Sou um homem!”
“Uma dose de aguardente? Tome, está frio. É aguardente dos melhores.”
“Ah! Companheiro, aceito. Faz frio. Que bom homem!”
“Fuma? Aceita? Fumo de primeira!”
“De certo! Como não? Faz frio. Que alma caridosa! Vá com Deus!”
Por que não morre uma escória desse quilate?

Morram, inúteis!
Morram e parem de atormentar aqueles que valorizam os verdadeiros homens. Nós,
homens puritanos e bons, não gostamos de bebidas alcoólicas. Nós só gostamos de
refrigerantes dietéticos, sucos naturais, chás aromáticos. E não gostamos de perder tempo
com conversas que não nos levam a lugar nenhum. Mudemos de assunto.
Vamos agora nos dedicar ao programa comunitário de ajuda e boa vontade!
Nós, homens puritanos, somos tão interessados nas causas dos próximos carentes!
Mas é sempre bom lembrar que não gostamos de bêbados. E se vocês, leitores, são
beberrões, então tratem de tomar cuidado. Podem não ter a vida muito longa como
imaginam.
Sei que não dão crédito às nossas palavras de aviso, mas quem sabe eu contando
uma história verídica sobre o trágico destino de um certo cidadão bêbado vocês fiquem
mais alertas e tomem mais cuidados com seus malditos vícios. Quem sabe até mesmo
parem de beber.
A história fala de um beberrão, como são muitos de vocês.
Era uma vez um gordo beberrão e falastrão.
E certo dia o gordo estava sentado rusticamente sobre uma cadeira de pau. Estava li,
falando alto, rindo, gargalhando e desferindo palmadas nas nádegas das prostitutas que
rondavam pelo interior daquele recinto pestilento. Uma adega sem qualquer categoria.
Por um instante todos o ouviram rindo, gargalhando. Então, de súbito a sua
gargalhada cessou.
Fez-se um silêncio dramático no interior escurecido da adega imunda. Todos
permaneceram em mudez assombrosa. Todos temiam aquele gordo sem caráter. Todos
esperaram em silêncio por alguma reação por parte dele, porque quando ele estava bebendo
naquela adega, era ele quem dava as ordens, quem fazia barulho, e era ele quem impunha o
silêncio. Era ele quem mandava e desmandava, porque ele, quando bêbado, era um barril de
pólvora. Ele, bêbado, não podia se contrariado. Ele matava, ele morria, ele quebrava tudo,
ele dava tiros, ele jurava vingança. Era ele quem reinava naquela taberna.
Estavam todos silenciosos, à espera de uma reação do gordo. Então este olhou à sua
volta, passou os dedos grossos pelo também grosso bigode e depois rosnou algo ao homem
por detrás do balcão de bebidas. Foi servido de mais uma grande caneca de vinho e

finalmente, quebrando o silêncio que ele próprio decretara, rompeu em violenta, enorme e
estrondosa gargalhada que quase trincou paredes e ruiu pilastras, para depois, ainda rindo,
reiniciar o seu falar alto, o seu fungar, o seu perturbar. Já estava novamente dando socos
violentos nas mesas, xingando, apalpando as mulheres. Incomodava tudo e todos.
Tudo muito comum: pedira vinho. O homem por detrás do balcão trouxera-lhe o
vinho. Tomara das mãos do homem a caneca de vinho. Depois, bebera o conteúdo todo da
caneca num único trago. Era, sem dúvida, um gostoso vinho de fabricação caseira. Um
vinho grosso.
O gordo arrotava, satisfeito. Passava a mão pelos lábios sujos. Alisava o bigode
imundo.
Por fim, mudou a mão do bigode para a garganta. Estava sufocando.
Com a mão ainda na garganta, puxou fôlego. Não conseguiu. Ficou de face roxa.
Desequilibrado, caiu do banco em que estava sentado. Esparramou-se. Espatifou-se no chão
sujo. Estrebuchou. Rosnou. Torceu-se.
Então, parou de respirar. Morreu agonizado, com uma horrível expressão de dor no
rosto gordo.
Em silêncio, o restante dos que ocupavam a taberna iniciaram uma retirada. Saiam,
deixavam suas mesas e seus copos com conteúdo inacabado e partiam, mudos, com espanto
nos olhares. Contudo, em pouco tempo foi embora o último dos que ali estavam, de
maneira que, apesar do espanto de todos, não se viu em nenhum deles um mínimo de
compaixão pelo enorme cadáver estendido no chão da taberna. Um corpo que, ainda a
pouco, era um bêbado incômodo. Agora, um cadáver, envenenado.
Sozinho na cantina, o homem do balcão juntou os pés do gordo e, tomando-os nas
mãos, arrastou o até a rua.
De volta ao interior da adega, trancou as portas e, também sem nenhuma
compaixão, foi dormir. E dormiu tranqüilo. Tranqüilo demais para alguém que acabara de
envenenar alguém.
De qualquer maneira, no dia seguinte ele acordou sem remorso e o restante do
mundo também, e as pessoas seguiram seus destinos normais. Menos o gordo.

E assim nós, homens puritanos, por bem ou por mau, acabaremos por sanar o
planeta desses seres inúteis. Limparemos o mundo dessas escórias. Quer seja através de
venenos, fogo ou chicotes, acabaremos por purificar o mundo e faze-lo progredir.
Sou velho, sou rico, tenho bens, tenho casas, edifícios, veículos, terrenos, gado,
empregados. Sou honesto e trabalhador. Contudo, não pensem que tenho coração mole para
com essa gente vagabunda. Não, de modo algum. Não podemos lhes acariciar as cabeças
cada vez que erram. Somos pessoas de bons corações, mas o mundo atual cobra de nosso
caráter mais firmeza, mais dureza de espírito para com os marginalizados.
Contarei a todos sobre o meu modo de ser, para que entendam e sigam meu
exemplo.
Sou rico. Sou fazendeiro. Não daqueles tipos antigos e ignorantes. Não. Sou um
fazendeiro moderno. Sou, além de tudo, um homem de modos exemplares. Sou um
fazendeiro moderno padrão.
Sou como um coronel da época dos escravos. Como manda a tradição, sou feio,
cruel e emburrado.
Gosto de assistir novelas. Gosto daquelas em que sempre aparece alguma fazenda
da época dos escravos. Aprendo muito com elas. Espelho-me nos coronéis do passado. Só
olhando e estudando o passado é que se consegue ser um verdadeiro coronel na atualidade.
E, modéstia pouca é besteira, digo que sou mesmo um muito bom fazendeiro e coronel da
atualidade. E que não se cometa a besteira de chamarem-me por algum outro nome que não
‘coronel’. Não aceito. Nada de ‘capitão’, ‘doutor’, ‘capitan’, ‘coroné’, ‘sinhõ’, ‘sor’. Nunca
atendo. Não aceito erros lingüísticos, nem erros de pronúncia. É ‘coronel’.
Tenho um bom capataz. Gostaria, como nas novelas, que todos os capatazes do
mundo se chamassem Tobias, mas não. O meu capataz chama-se Josué. É, como o chamo,
o ‘meu Tobias’. Josué é pessoa muito má. Seu serviço é feito sobre o lombo de um cavalo.
Sua vida é galopar dia e noite em busca de escravos e peões foragidos da fazenda. Quando
falo desse modo, parece a todos que tenho mil escravos e peões. Não, em minha fazenda
não há mais que uns vinte trabalhadores comuns. Gente boa e honesta. Josué é um deles.
Na verdade, o título de capataz é coisa minha. Imagino coisas, sonho com senzalas e com
escravos a fugir e a moer cana no engenho. Não há nada disso. Tudo não passa de fantasias

em minha imaginação. De qualquer maneira, administro meus vinte empregados como se
administrasse dois mil escravos em engenhos de açúcar em minha fazenda imaginária.
Tenho um peão de nome Jorge. Ele é pequeno como um menino, e é também um
negrinho bastante esperto. Sua única função em minha fazenda é tentar fugir em busca de
liberdade. Tenta dia e noite. Jamais consegue. Tobias, ou Josué, sempre o captura.
Todas as tardes tenho o meu chá interrompido. É sempre o mesmo sujo e suado
peão que vem em minha procura. Digo à empregada que o anuncia que o mande esperar
uma ou duas horas. Ele espera, que chova ou quer o sol esteja ardente. Depois de uma boa
espera sob as intempéries, e depois de eu ter saboreado o meu chá e proseado o bastante,
mando-o que entre. E ele, como vem fazendo todos os dias nesses últimos anos, entra com
o chapéu velho debaixo do braço para, acanhadamente, pedir a mão de uma criada minha
em casamento. Todos os dias ele faz o mesmo pedido. Por minha vez, todos os dias, quando
ouço seu pedido, xingo-o, esbravejo, bato e cuspo na cara dele como faria a um cão.
Depois, mando chamar a criada, causa de seu pedido, e então, depois de mais algumas
maldades mais, mostro a todos que tenho o coração mole e acabo permitindo o matrimônio.
Claro, sem desferir um único sorriso. Aliás, jamais desfaço a carranca ameaçadora de
minha cara feia. De qualquer modo, rindo ou não, o matrimônio nunca ocorre, e não
ocorrerá jamais, porque é tudo uma encenação. Digo, depois que o peão interessado vai
embora, que alguém vá imediatamente atrás dele dizer que resolvi desfazer o casamento.
Enfim, aceito o pedido, e para que o casamento não saia, desfaço-o minutos depois de tê-lo
aceito. Sim, porque se aceito e não volto atrás, ele acaba por realizar-se definitivamente, e
então o peão não aparecerá mais para pedir a mão da criada em casamento, e então, qual
será a graça do meu chá das tardes?
Não confundam as coisas. Não tenho nem empregada nem tomo chá às tardes. Tudo
é imaginação de minha cabeça. Tenho apenas uma fazenda com uns vinte empregados.
Capataz, escravos, engenhos, negros fugitivos, peões, empregadas, chás das tardes, isso
tudo é sonho. Minha fazenda não precisa dessas coisas. Tenho arados, tratores,
ordenhadeiras mecânicas. A sede de minha fazenda tem confortos que fazem inveja a
muitas casas de grandes cidades. Não moro nela, como faziam os grandes coronéis da
antiguidade. Tenho minha casa na cidade. Vou e volto diariamente da fazenda para minha
família. Raramente pernoito no campo. A casa da fazenda não tem empregados, nem

lacaios, nem servos. Há, sim, um caseiro, um zelador. Vive no sítio. Ganha para manter a
sede limpa, para manter desempoeirados os poucos móveis velhos que lá mantenho. Móveis
velhos, caros, que comprei e instalei na sede unicamente para dar aquele ar antiquado,
aquele ar de velharias, ar com cheiro de coisas passadas. Dentre os poucos que tenho, há
uma grande mesa comprida, velha, maciça e pesada, situada no meio de uma grande sala,
um verdadeiro salão. Ali, ela tem seu lugar de destaque na casa. Mando que zelador da
casa passe um pano limpo nela todos os dias, para deixa-la limpa do pó do campo e dos
ciscos das ervas. Em meus sonhos, vejo uma velha e gorda negra, uma preta velha, a passar
seus dias arrumando-a para fartos jantares à luz de velas e candelabros. Vejo a negra
arrumando comidas para que jantemos, eu, minha família e muitos, muitos convidados.
Vejo a mesa coberta com incontáveis pratos, reluzentes talheres, candelabros, arranjos
florais, guardanapos, licores, leitões e saladas, assados e doces, incontáveis iguarias de
sabores deliciosos.
Não, senhores. Tudo sonhos. Ali naquela mesa nunca é servido nada. Quando o
grande relógio da parede bate cinco vezes no fim da tarde, vejo que os trabalhadores já se
preparam para ir embora da fazenda. Deixam as coisas arrumadas para o dia seguinte. Irão
para a cidade, levarão vida de gente rica, e na manhã do dia seguinte estarão novamente no
campo a arar a terra, colher a plantação, cuidar do gado. E quando ouço o grande relógio
bater às cinco da tarde, então sei também que já é hora de minha própria partida de volta à
sociedade urbana. Resolvo então jogar meu charuto fora, monto em minha caminhonete
moderna e cara, dirijo-a pelas estradas asfaltadas e levo-a por viadutos e pontes. Guardo-a
sob um edifício de muitos andares. Moro mais alto que as aves, num luxuoso apartamento
de um luxuoso edifício de um bairro luxuoso de uma luxuosa cidade, num luxuoso país.
É que sou um coronel moderno. Contudo, tento preservar a tradição dos velhos
tempos, dos bons homens, honestos, trabalhadores, conservadores e puritanos. Os
verdadeiros coronéis são todos assim em seus modos de ser. Os grandes coronéis dos
tempos passados também não gostavam das coisas erradas. Foram homens como nós:
conservadores e puritanos até a morte!
Se esses antigos coronéis ainda vivessem, haveriam de concordar comigo: devemos
fechar o cerco contra todas as impurezas da sociedade. Sejam elas bêbados, bandidos,

políticos ou o que quer que sejam, devem ser banidas do meio em que nós, puritanos,
vivemos.
Convoco todos os cidadãos casados, solteiros, brancos, trabalhadores, cristãos,
devotos, católicos, protestantes, conservadores dos bons costumes, patriotas, puritanos,
amantes das boas causas. Convoco todos aqueles que têm família e desejam um dia poder
sair em passeio pelas ruas com suas esposas e filhos sem que sejam alvos de vergonhas e
humilhações e depravações e perigos, para que unamo-nos em torno de uma justa causa.
Uma causa comum. Uma nova cruzada moralista. Uma nova inquisição. Uma nova ordem
social...
Abaixo a pouca-vergonha! Abaixo todas as espécies e subespécies de escórias
humanas! Morte aos imundos e imundas!
Olho por olho, dente por dente! E que o Senhor, nosso Salvador, esteja do nosso
lado! A vitória é certa!
Mas já que falamos na ajuda de Deus, contar-lhes-ei como podemos ser ajudados
pelo lado contrário. Sim, senhores, nossos problemas também nos ajuda. Cobra algo de nós,
mas quem não cobra? Deus faz-nos o bem em troca de nossa devoção e temor a Ele...
O erro perseguiu-me. Ludibriou-me com promessas de fortuna e prazeres fáceis.
Sou perseguido. Lembro-me bem de tudo. Lembro-me de como tudo aconteceu...
Estava sentado em um ameno banco de uma agradável praça. Pensava no meu
sonhado carro de quatro cavalos, vermelho, com capota de couro negro...
Foi ali que um homem me abordou. Bem trajado, boa aparência e boas maneiras,
porque um problema, quando quer, pinta-se do mais belo dos acasos. Surgiu-me como o
mais rico dos homens. Dizia possuir enorme fortuna. Dinheiro, terrenos, fábricas, carros e
contas bancárias fabulosas. Mostrou-me agendas com endereços das mais belas e cobiçadas
mulheres. Dizia ter viajado pelos quatro cantos do mundo e dizia conhecer os melhores
hotéis, as melhores comidas, os melhores museus, as mais agradáveis praias. Deixou-me
fervilhante em idéias. Deixou-me uma proposta...
Senhores, tentei ser firme. Fiquei com aquela idéia na cabeça por dias e noites, tive
sonhos e pesadelos, delirei com carros, acordei imaginando ter lindas mulheres em meus
braços, tudo misturou-se em minha cabeça conturbada. Lutei, senhores, lutei como um
verdadeiro cristão... mas...

Um dia, cansado de lutar, rendi-me às forças das minhas fraquesas. Antes não
houvesse dado ouvidos ao azar, amigos, mas passei por tribulações que poucos
suportariam. Estava fraco demais. As coisas iam de mal a pior. Não via soluções para meus
problemas. Sofria dia e noite. Era um alvo fácil para as tentações que me eram oferecidas a
um preço que me parecia não ser muito alto. Resisti, amigos. Não pensem que fui
entregando-me ao Mau sem resistência. Não. Lembro-me muito bem do dia derradeiro...
“Julius, a Senhorita Gabriela mandou recado. Quer ver-lhe... em frente ao colégio...
papai empresta-lhe o carro...”
Sim, o erro tentava-me. Mostrava-me seus poderes sobre as pessoas. Oferecia-me
mulheres inacessíveis, punham homens irredutíveis para servir-me. Senhores, era tentador...
“Pois bem...”, disse eu à minha mãe, responsável pelo afável recado.
Confesso, senhores, que pensei em não entregar-me de imediato. Dei de bom grado
uma semana de chance ao destino...
Uma semana, senhores, são sete dias... acontece-se muitas mudanças na vida de uma
pessoa nesse espaço de tempo...
Uma semana! Neste tempo, ou daria tudo certo comigo, eu resolveria todos os meus
problemas, ou teria de usar outros recursos, teria de pedir ajuda a meu inimigo...
Sim, creio que Deus esteja do nosso lado. Deus jamais poderia apoiar bêbados e
ladrões. Deus é poderoso, senhores, é piedoso, mas também pode ter seus momentos de ira
contra os homens. Não há dúvidas de que Ele sabe punir com muita justiça aqueles que
fogem de seus princípios. Sei que ele haverá de punir com seu castigo dos céus todos os
que são impuros na sociedade. Como já fez uma vez, com o Dilúvio... Como em Sodoma e
Gomorra. Punirá, aqueles que não são mais que verdadeiros Judas...
Sim, senhores, todos aqueles que são impuros estão com seus dias contados sobre a
face do mundo.
Apesar deste fato, naquela época eu era ingênuo. Tinha pressa de justiça. Afinal,
não tinha a vida toda para esperar a ajuda do Salvador. Aliás, eu já não agüentava esperar
mais nada. Não agüentava esperar a passagens dos bondes para ir e vir dentro daquela
cidade, não agüentava esperar a vida passar, enquanto que passavam por minha frente
lindas garotas abraçadas a jovens como eu e não agüentava esperar para atravessar as ruas,
enquanto que jovens como eu percorriam-nas em belos carros, belos cavalos, belíssimos

veículos que eu não tinha e não poderia ter nem que viesse a morrer do cansaço de algum
trabalho...
Era insuportável ver os casais de namorados a beijarem-se, e era igualmente
insuportável ver garotos de vinte anos percorrerem ruas em disparadas sobre alasões
lustrosos, enquanto que eu, pobre coitado, ia e vinha, a pé, sem ter com que me divertir...
Irritava-me vê-los conversar a respeito de suas últimas farras, das suas últimas
noitadas de bailes e bebedeiras, seus últimos finais de semana nas suas fazendas e nas suas
casas nas praias. Detalhes que, não nego, amigos, revoltavam minha pobre alma de jovem
ganancioso...
Mas foram épocas passadas.
Hoje, senhores, aviso-lhes para que não permitamos mais nenhum tipo de heresia.
Sim, estamos todos muito revoltados.
Então, queimemos vivos, como foram queimados os hereges e os bruxos de épocas
medievais, todos os malditos inimigos da sociedade puritana! Queimemos todos os
viciados! Todos os ladrões! Toda espécie de corruptos!
Queimemos vivos todos aqueles que não forem perfeitos!
Sim, mas naquela época, eu não era perfeito. Não tinha paciência. Seria capaz de
esperar até quando? Quando teria ajuda de Deus? Quando viria Jesus, para nos levar para o
paraíso? Demoraria além de uma ou duas semanas? Estariam os pregadores mentindo?
Estaria a Bíblia enganada? Ou mentindo? Não, sei do fundo do meu coração que não!
Esperaria Deus até quando? Até completar cinqüenta anos? Até ganhar em loterias?
Ou esperar até que Deus ajudasse e chamasse papai para junto Dele, para que me ficasse
seu carro de herança...?
Então, com essas dúvidas, e tentado constantemente por minhas fragilidades, resolvi
dizer a mim mesmo: “Julius, força! Vamos lá...!”
*
III
Sadismos
“Não há homem que, em algum momento, não tenha sido atormentado, por
exemplo, por um agudo desejo de torturar um ouvinte por meio de circunlóquios.”
(Edgar Alan Poe)

Meu pai era um sujeito horrível. Não me dispunha com ele de maneira alguma.
Passava semanas em dizer-lhe um bom-dia. Não havia motivos para isso.
Era um senhor insuportável. Chatíssimo. Um senhor sempre tratado por todos por
Doutor, constantemente engravatado. Tinha o hábito nefasto dos doutores: tomava café e lia
jornais, almoçava e lia jornais, dormia lendo jornais e sonhava que lia jornais enquanto
dormia.
Usava um aparato ridículo na cara: um par de óculos. Não sei o que fazia, mas
parecia-me ser um daqueles economistas mesquinhos, daqueles que tem como prazer
supremo na vida acertar em cálculos e contas bestiais. Regozijam-se com máquinas de
calcular. Deliram com os avanços na área de parafernálias mecânicas de somar.
Alimentam-se de tabelas de cotações. Rezam para a boa saúde das bolsas de valores.
Meu pai era um daqueles que se julgam deuses das finanças e dos negócios. Não
havia como dialogar

com um sujeito assim. Éramos diferentes por demais.

Compartilhávamos, quando muito, o mesmo sobrenome. Sempre detestei toda matemática.
Sempre odiei a ciência dos cálculos.
Não foram poucas as vezes em que cheguei dos bailes e farras pelas madrugadas e
deparei-me com ele, acordado, olhos arregalados por detrás dos óculos quais olhos de um
coruja, calculando, escondido no seu ninho bestial por detrás de pilhas de papéis, numa
escrivaninha, munido de calculadoras complexas e a curtir a fumaça dos seus cigarros
fedidos entre os dedos já amarelos de nicotina, nestas horas, mais que nunca, ignorava-me.
Uma criatura bestial, tomada de possessão, a realizar cálculos horrendos. Verdadeira
pilhéria do Mau...
Nos finais de semana, saia com mamãe para lugares que até hoje ignoro. Era e
continua sendo um ato estranho o exercício de imaginar mentalmente alguma outra forma
de diversão na qual ele visse prazeres. Difícil crer que houvesse alguma outra alegria em
sua vida apagada, que não cálculos e somas.
Contudo, parece-me que nos fins de semana ele saia em companhia de mamãe para
algum lugar desconhecido. Divertir-se-iam? Talvez algum jantar? Reuniões com outros
economistas? Passariam as horas a falar de lucros e juros? Comeriam saladas com taxas
extras? Beberiam vinhos sem taxação? Comeriam sobremesas sobretaxadas?

Mamãe, pobrezinha, parecia suportar firmemente o marasmo e digeria até bem as
saladas com excesso de sal e juros.
Mamãe era uma jóia de valor raro demais para desperdiçar-se em tão péssimas
mãos.
Esses indivíduos mesquinhos costumam ter caprichos de sustentar amantes,
mostrando-se, assim, para si mesmos, como homens viris. Normal que um calculista
sustente sua secretária. De qualquer forma, é cômico e bastante inconcebível que papai
tivesse um caso amoroso com alguma secretária de formas sensuais. Mesmo que ele saísse
com amantes das mais baixas classes, prostitutas, mulheres vulgares, seria fato curioso. Seu
aspecto ultrapassado não convinha ao lado de formas cheias, pernas longas, seios fartos.
Traria inevitavelmente risos a quem o visse. Quanto à secretária...
Sua secretária era uma mula. Usava também um horrendo ornamento na cara magra:
óculos grossos e verdes. Costumava prender, muito antiquadamente, por sinal, seus longos
e finos cabelos amarelos num grande monte sobre o tampo da cabeça por meio de espetos e
grampos. Uma madre-superiora não conseguiria ser mais defasada em modos.
Pensando bem, associando as coisas, vejo que podemos muito bem formar um belo
par entre eles: meu velho pai mesquinho e sua amarela e antiquada secretária. Sim, na
verdade, era bem possível que ambos mantivessem algum caso entre si. Tinham qualidades
comuns: eram ambos insuportáveis. Eram tão rigorosos nos seus modos doentios que chego
a pensar que as pessoas nascem já com destinos traçados, na certeza de encontrar uma alma
gêmea, na qual identifique-se como a si mesmo. Sim, a secretária era a face que encaixavase nas saliências da alma defeituosa de meu velho pai decrépito. Ele, por sua vez, preenchia
aquilo que estava em falta na alma da pobre mula seca. Talvez preenchesse-lhe vazios
psicológicos, mas pode ser que nas suas horinhas de folga, também seria que alguns de seus
sempre vazios espaços fisiológicos... fossem preenchidos pelas saliências de meu pai.
Assim tragicômico seria se fossem pegos um dia qualquer, os dois a se beijarem
apaixonadamente, espertamente trancafiados num dos muitos quartinhos escuros e
bolorentos que eles gostavam de chamar “meu escritório”. Ela, sentada num canto de uma
mesa. Ele, encostando sua barriga saliente nas costelas dela. Gravatas amarrotadas e
manchas de batom no colarinho da camisa. Sendo pegos de surpresa no momento exato em
que tocassem suas bocas murchas uma na outra. Bastante previsível os olhares de espanto,

tanto dele quanto de quem os contemplasse em tão hedionda cena. É possível que ele
desencostasse dela, a tentar aprumar desesperadamente a postura curva e a gaguejar séries
confusas de desculpas infantis, corado, banhado em rubor de vergonha. Quanto a ela, a
cadavérica figura na postura de amante, sem dúvida que desceria apressadamente do canto
da mesa, a empurrar meu pai para longe de si, cutucando-lhe rapidamente a grande barriga,
enquanto que alisaria as dobras de sua saia longa com as mãos finas quais feixes de
gravetos. Arrumaria os óculos verdes na cara amarela, apalparia os cabelos, desgraciosa.
Contudo, manteria a seriedade. Olharia para todos com o mesmo olhar severo, o mesmo
olhar selvagem que vemos nas emas e nas aves de rapina.
“Calma, eu posso explicar tudo...”, diria ele, com certeza. “Tirava um cisco do olho
da pobre senhora...”, ou ainda poderia dizer, dependendo de quem entrasse: “quem lhe
chamou aqui, seu abelhudo? Fora!”. Daria presentes, proporia brindes, distribuiria suborno.
Faria o possível e o impossível para calar aquele que os visse em seus necrófilos momentos
de prazer.
Ah! Mas de certo que seria uma verdadeira comédia. Imagino o incidente dando-se
comigo. Imagino eu a entrar numa sala escura e descobrir, por meio de gemidos e
sussurros, meu velho pai a beijar a esquelética secretária. Vejo-o pedindo-me para que me
calasse, que lhe perdoasse, que lhe pedisse o que bem quisesse. Vejo-o na sua agonia e
ânsia por subornar-me por meios de pouca honra.
Sim, deixaria levar-me. Leva-lo à falência seria um prazer. Sim, pediria longas e
boas férias em troca de meu silêncio. Correria comprar roupas com o dinheiro dele. Exigiria
pelo meu silêncio, sim, agora posso ver, sim, um lindo, um luxuoso e lindo carro de quatro
cavalos. Sim, teria meu trole, ou minha charrete, ou meu adorável landau, ou, sim, sim,
uma carruagem com detalhes em ouro e pêras. Sim, sim...
Mas, são sonhos. Jamais ouvi comentários a respeito de amantes e traições dentro da
nossa silenciosa casa. Sim, seu silêncio nunca foi quebrado por brigas e lamentações.
Mamãe devia tê-lo por fidelíssimo. Sim, seria mesmo, um fiel marido, ou então era um
mulherengo dos mais espertos...
Não. Talvez fosse fiel porque fosse feio demais para atrair a atenção de qualquer
mulher que fosse.

Não. Hoje basta um pouco de dinheiro, e tem-se tudo. Inclusive mulheres, das mais
variadas.
Contudo, se amou ou não mulheres que não mamãe, então, afora esse suposto
defeito, tão comum nos homens, ele foi tido por um cidadão irrepreensível. Não há o que se
suspeitar dele. Não passou de ser aquilo que aparentou ser: um velho casmurro, chato,
decrépito, mesquinho e muito dos impertinentes.
Lembro-me de quando era garoto, nos meus seis anos. Lembro-me de quando ele
vinha e me tomava pelas mãos. Levava-me a passear pelos bosques e jardins. Falava-me,
contava-me lendas, mitos e aventuras. Tratava-me bem. Com o passar dos anos, essas
conversas foram rareando, nossos passeios foram tornando-se frios. Na época em que tinha
meus dez anos, já saíamos pouco. Com meus quatorze, já não saíamos nunca. Na minha
inocência, não era capaz de entender o porquê daquele afastamento, o motivo de tamanha
indiferença, tanta, que chegava às raias do desprezo. Como, se era o filho único? Por que
não era tratado como são tratados todos os filhos únicos? Por que não era rodeado de
brinquedos, de presentes, festas, passeios, viagens, carinho e amiguinhos? Por que eu era
criado como se fosse filho de um açougueiro, ou filho de um camponês sem riquezas, ou
mesmo como um lacaio? Não entendia...
Na verdade, não me importava muito com o modo como era tratado por meu pai.
Nunca dei muita importância e nunca senti muita afeição por ele, mas, de qualquer forma,
era como um filho único que eu deveria ter sido criado, e não como um lacaio.
Por que? Seria porque ele não dispusesse de tempo para atender às minhas
necessidades infantis? Ele era, sim, não nego, um homenzinho dos mais ocupados. Não
havia tempo para anda em sua vidinha regida por notas e datas e horários de sua
agendazinha ensebada.
Ganharia muito dinheiro, sendo tão ocupado assim? Oh! De certo! Homens
mesquinhos assim o são porque o dinheiro lhes é vital como o sangue vivo. Suas vidas
giram em torno do sangue econômico, assim como seus corpos giram em torno de ar e
comida. Sim, tinha grande relação de amizades bem abastadas. Tinha muitos contatos com
fortunas no exterior. Conhecia altos funcionários, conhecia banqueiros, donos de
conglomerados financeiros. Sim, ele era um velhote de influência.

Talvez fosse rico. Talvez possuísse cofres, reservas, jóias guardadas, títulos,
terrenos, escrituras. Talvez fosse secretamente um milionário. Contudo, vivíamos às
minguas. Sua carteira, eu a via vez por outra, era magra e fina qual um trapo. Velha, nunca
deixava à mostra mais que uma ou duas notinhas sujas, daquelas que comumente damos
aos mendigos nas ruas.
Morávamos, não nego, numa bela casa. Situava-se num bairro nobre da cidade em
que vivíamos, mas e daí? Ali moravam também açougueiros bem sucedidos, ferreiros de
sorte, míseros padeiros, em casas bonitas com quartos alugados a preços insignificantes. Ali
moravam também estudantes famintos, prostitutas, ladrões.
Havia o conforto em nossa casa. Móveis bonitos. Meu quarto, depois de algum
tempo, foi equipado com um engenho da ciência, caro a muitos, um aparelho de rádio.
Depois, mobiliaram a casa com novas belezas do século: televisão, ar condicionado.
Trocaram, depois de décadas, nosso velho carro de dois cavalos por velhos carros a motor.
Eram, na época, novidades que não poderiam faltar em nenhuma garagem de nenhuma casa
que se julgasse em dia com os acontecimentos do mundo. Sim, trocaram a velha carruagem
por dois carros com rodas de borracha, movidos a motor, fabricados aos milhões em
grandes usinas, e vendidos a preços bem próximos do nada absoluto. Sim, tais carros eram,
na época, verdadeiras pragas.
De qualquer modo, não significavam riqueza, porque em pouco tempo, víamos
açougueiros comprando carros a motor. Depois, eram os leiteiros que trocavam suas
carroças velhas por carros, e víamos então os tais leiteiros a rodar com seus calhambeques
indo e vindo pelas ruas, a distribuir seus vidros a seus fregueses. Nada, nada demonstrava
que se era um economista bem-sucedido na vida, o meu velho pai entrevado.
Essas dúvidas duraram longo tempo. Por fim, deixaram de perturbar-me: sabia que
um dia chegaria em que elas seriam respondidas. Saberia da verdade. Assim crente, deixei
de preocupar-me com a existência ou não da fortuna de meu velho. Sim, talvez tivesse e a
guardasse. Talvez não gostasse de usa-la. Não seria possível que fosse um homem tão
incompetente. Mesmo ali, na rua em que morávamos, víamos amoladores de facas juntarem
dinheiro e em pouco tempo montarem seus negócios. Papai, um homem estudado, não
haveria de ser tão incapaz, tão burro...

Essas são recordações do meu velho pai decrépito. Um velho burguês, de hábitos
burgueses e típico homem de nossa sociedade. Contudo, é um pai muito diferente de muitos
pais que conheço. Muito diferente do pai de Jumai. Sim, Jumai disse-me sobre seu pai. Um
pobre hindu, que não sabia nada de economia e nem tinha carros de motor nem carros sem
motor, e nem nada. Tinha Jumai, meu amigo, e mais nove ou dez ladinos pirralhos iguais a
Jumai, um pouco mais novos ou um pouco mais velhos, dependendo da altura de cada um
deles. Jumai, que grita e se debate como um louco, num dos quartos desse corredor escuro,
assim o faz porque é realmente um louco. Agora, o porquê de Jumai ser um louco é coisa
que lhes direi dentro em breve, porque senão, vão pensar que Jumai ficou louco por acaso,
o que não é verdade. Jumai teve bons motivos para enlouquecer. Eis porquê:
Por trinta dias seguidos chovia em Calcutá, a cidade das traças, dos pés descalços e
das barrigas grandes das crianças. Era um mundo tomado pela lama. Um mar marrom
formava-se. Os rios não corriam mais. Tudo era um lamaçal marrom. Tal mar, cada vez
maior, parecia prestes a explodir de si mesmo para fora. Engoliria tudo com a força das
águas. Inundaria todas as cabanas. Mataria afogadas todas as vacas sagradas da grande
cidade. Calcutá, em certas épocas tão embolorada, empoeirada e fedorenta, agora
agonizava, submersa.
Mas todos os seus miserandos habitantes permaneciam serenos em seus jejuns.
Sabiam desde que nasciam, que um dia chegaria em que a força das enchentes haveria de
levar tudo. Sabiam que seus barracos de bambu eram frágeis. Era certo que, mais dia,
menos dia, seriam varridos por um vendaval. Os hindus, impotentes, rezavam velhas
orações, jejuavam dias e noites e abraçavam-se uns aos outros, solidários. Maridos magros,
quase esqueléticos, e fracos, abraçavam-se às suas esposas morenas, de cabelos longos e
negros, olhos amendoados e negros, com vestidos fedendo a cebolas. Rodeado o casal pelos
filhos, tiritavam sob seus barracos, enquanto que a chuva caia pelo lado de fora, impassível.
O casal jejuava, rodeado por um grupo de oito ou nove crianças feias, morenas, de
cabelinhos queimados pelo sol de dias passados, com barriguinhas enormes, deixando
entrever, por sob as finas batas de pano sujo, os grandes umbigos salientes. Jejuavam
também, ainda que barrigudinhos, pálidos, sugados pelos vermes de seus ventres. Jejuavam
todos, porque, em verdade, nada tinham que servisse para quebrar o tal jejum, que não
fosse a água barrenta dos rios.

As mulheres choramingavam: “vamos todos morrer!”. Tinham os corpos cheios de
cicatrizes, manchas escuras de velhas feridas e chagas.
“Precisa-se batizar essa criança lombriguenta!”, dizia um hindu magro e alto,
apontando para um menino muito feio e seco: era nosso amigo Jumai. Era seu pai quem
falava. Ele era um dos mais velhos dos oito irmãos. Não havia, contudo, sido ainda
batizado na água do rio sagrado da Índia. Precisava que fosse, antes de morrer afogado,
como parecia provável a todos.
“Precisamos batiza-lo, para que seu karma se cumpra”, dizia-lhe o pai, fervoroso.
“Precisamos de um padrinho para batiza-lo”, dizia sua mãe, uma das mulheres
magras e manchadas de feridas secas.
“Quem sabe, o velho Abilan não queira...”, sugeria o pai, pensativo.
“Abilan morreu... seu barraco rodou rio abaixo...”, dizia a mãe ao marido, com ar de
resignação.
“Então quem?”, indagava o marido, pai de Jumai, “quem poderia batiza-lo?”
“Qualquer um”, dizia-lhe a mulher, “qualquer um, porque nas circunstâncias atuais,
pode ser que nem encontremos ser humano para que sirva... estão todos morrendo...”
“Então, um bicho mesmo serve”, dizia o marido, pai de Jumai, olhando à volta,
“sim, um cão ou um boi... sim, uma vaca...”
“Que acha de tomarmos então aquela vaca sagrada que temos no quartinho dos
fundos?”, perguntava ela, olhando para o rumo do tal quarto.
E assim fizeram: tomaram Jumai pelos pese pelos pés mergulharam-no até os
joelhos nas águas barrentas das chuvas, dizendo palavras sagradas e gesticulando todos de
acordo com regras prescritas por deuses venerados. A vaca sagrada, também um deus, uma
deusa, olhava tudo com olhos mansos e melancólicos, convidada que fora a assistir tudo, no
orgulhoso posto de madrinha do batizado. Jumai foi tirado das águas. Sufocava e tossia
tocos de madeira e folhas.
“Jumai, se morrermos todos, a vaca sagrada, que mora no quartinho dos fundos, será
sua madrinha, sua conselheira, sua nova e verdadeira mãe. Respeite-a...”, disseram-lhe
todos.
Por fim, decorreram mais um ou dois dias de chuva bastante intensa, e a enchente
subiu tanto que acabou levando, durante a madrugada, o barraco onde morava Jumai e sua

família. Foram todos tragados pela correnteza forte. Muitos meninos foram soterrados pelo
lodo. Outros, afogaram-se. O marido, pai de Jumai, rodou hora e meia na escuridão,
agarrado a um pedaço de sua tenda, mas sumiu, tragado por um negro redemoinho. Sua
esposa, moeu-se sob o peso de ripas e escombros. Enfim, uma hecatombe.
Sobreviveu apenas Jumai. Jumai, juntamente com sua madrinha, a vaca do
quartinho, a vaca sagrada. Sobreviveram por milagre. Jumai dormia num baú, que não
afundou. A vaca, esmerada nadadora, boiou ao lado dos restos da casa, ainda amarrada a
uma estaca de madeira. Jumai, audacioso, pulou-lhe no lombo e manteve-se vivo. O
restante, tudo o mais, perdeu-se nas brumas e no lodo.
O tempo passou. Jumai sobreviveu à chuvarada, junto de sua madrinha. Cresceu,
virou moço. Levantou novo barraco no alicerce do antigo, demolido. Viveu ali anos
seguidos. Recordava-se de seus parentes mortos, sempre que chegava a época das chuvas.
Nesse período, chegava do serviço, da roça, com água até a cintura, entrava no barraco,
seguia até o quartinho d sua madrinha, a vaca sagrada, buscando-a. Via, então, todos os
dias, o que podemos chamar de verdadeira devoção e fé: no quartinho, religiosamente no
horário em que Jumai chegava, lá estava sua madrinha, a vaca, a rezar uma prece sagrada,
ajoelhada no chão duro, a esconder a cara inumana sob o negrume de um véu preto. Jumai
então chegava até a porta do quartinho, buscando não interrompe-la. Contudo, a vaca
parecia ter pressentimentos mágicos: voltava-se de sua reza em direção à porta,
contemplando seu afilhado. Olhava-o meigamente com seus olhos tristes, com seu par de
chifres parecendo curvos, moles de devoção. Jumai via, diariamente, então, um espetáculo
de fé e perseverança: a vaca, olhando-o, vertia lágrimas...
Sim, amigos, a vaca chorava!
Assim dizia-me o próprio Jumai, num dia desses, no pátio desse manicômio. Falava,
trêmulo, de seus dias de sofrimento na antiga Índia. Sei porque ele é um louco...
Penso, nos meus devaneios, que o sadismo do destino é mais que um simples
castigo. Há erros que cometemos no passado e que não nos apercebemos deles, mas o
destino, sádico, cobra-nos um preço inglório pelos tais erros quando menos esperamos. Eis
então o sadismo: é a forma pelo qual o destino se incumbe de fazer sua justiça. Faz com
que ela seja cumprida, mas à sua maneira: sadicamente, por bem ou por mal, doa a quem

doer. Eis então um mistério revelado pela meditação nas noites de devaneios. Jumai diziame:
Eu era um rapaz e trabalhava. Vinha então todas as tardes, do serviço rústico para
meu barraco, num dos bairros mais miseráveis de toda Calcutá. A vida seria bela naquela
época, se o destino não a escolhesse para fazer sua justiça pelos meus erros passados. Sim,
paguei minhas contas com o destino de maneira sádica, num dos muitos bares que infestam
o bairro em que morava.
Eu havia perdido minha madrinha. Ela morrera de uma chaga que andou matando
todas as vacas do Sul da Índia. Um cancro miserável nos pés, nas unhas... Chorei muito ao
perde-la, mas com os anos, acabei por esquece-la e a seus conselhos sábios: introduziramme amigos variados em vícios variados. Agora já fumava, jogava tudo que ganhava e
aprendera a beber, e bebia, como ninguém.
Assim, adquirira o vício de, todas as tardes, quando chegava do serviço, parar no
mesmo bar de sempre: um barzinho no cais do porto, onde tomava calmamente minha
caneca de cerveja, para depois seguir para casa, jantar.
Sim, paguei minhas contas, paguei o preço de meus erros passados num dia em que
o destino escolhera por ser um dia comum e em um lugar comum, de maneira que nunca
suspeitaria que haveria de pagá-lo em tal dia e local. E assim, desprevenido, entrei mais
uma vez no bar do cais do porto, na intenção viciosa de tomar o meu caneco de cerveja fria.
“Dê-me um caneco de cerveja”, pedi eu ao meu velho conhecido, o vendedor. Na
mesa, alguns marinheiros bebiam. Mais ao fundo, dois estranhos disputavam uma
complicada partida de bilhar. Peguei meu caneco, bebi um bom gole e fiquei a analisar o
tal jogo. Os dois estranhos discutiam, mexiam as bolas em tacadas ousadas, bebiam e
comiam. Contudo, pareciam nervosos, e o jogo, causa certa de seus nervosismos, parecia
prestes a terminar: havia duas bolas sobre a mesa, apenas. Um deles haveria de perder a
partida.
Bebi mais um gole da minha cerveja. O jogo terminara. Um dos estranhos, um
banguela, ganhara. O outro, um magro, alto, de aparência vagabunda, com sua toca de lã na
cabeça pontuda, fora o perdedor. Os dois agora conversavam. O que perdera, o alto, de
toca, dizia não ter dinheiro para pagar a conta das bebidas. O outro dizia não ser tal fato um
problema que ele pudesse resolver, mesmo porque não era problema dele. Contudo, avisava

ao perdedor que desse um jeito de pagar: o dono do bar tinha fama de não aceitar dívidas de
estranhos, além de que era bastante rude e violento, famoso por ter já matado vários
inimigos, na maioria dos casos, devedores que não pagavam suas contas. Avisava-o. o
perdedor olhava então, de maneira temerosa, para o vendedor, medindo-o, acompanhandoo. sim, era mesmo um sujeito de aparência violenta e rude. Não valeria a pena desafia-lo
por ninharia. Precisava evitar encrencas. Mas como? Olhava à volta, buscando uma saída,
uma solução. Por fim, olhou para o meu lado, e viu-me sentado tranqüilamente à sua frente,
e dirigiu-se até mim. Eu, calmo, esperei-o com um sorriso de satisfação: gostava de
conhecer novas pessoas, fraterno.
“Empresta-me um dinheiro, amigo, que estou necessitado. Tenho crianças para
alimentar. Pagar-lhe-ei amanhã, sem falta, neste mesmo local. Confie em mim. Moro logo
mais... casa pobre, mas limpa... trabalhador, honesto, estou em apuros. Empresta?”,
indagou-me o estranho, muito imperativo.
Como haveria de ter arrumado tal encrenca? Não poderia emprestar dinheiro ao
estranho de maneira alguma. Era, de imediato, um sujeito mentiroso. Assim, buscando ser
justo, respondi-lhe:
“Como! Emprestar-lhe dinheiro para sustentar suas crianças? Mas se estou vendo
dar o dinheiro ao vendedor...! E, apesar disso, não o conheço... não é seguro... e não tenho
esse dinheiro... gastaste por demais, com seus jogos e bebidas e farras... Não, não lhe
empresto nada...”
Mas o destino, sádico, impunha seu peso. O desconhecido replicou-me, áspero e
mais imperativo: “vai emprestar sim... ou não serei capaz de impor minha vontade? ...Ande
logo... dê-me logo seu dinheiro... ademais, és um sujeito que não sabe lidar, não sabe
usufruir do que ganha... não há de sentir dificuldade sem ele, e... Vamos, ande! O que
espera? Ande, ou lhe tomo a carteira à força!”
Disse-lhe que não, “não haveria de tirar meu sustento tão suado no dia-a-dia, para
dá-lo a um estranho, para... pagar gastos com vícios... nem manter relações com sujeitos
que não se davam ao respeito de pedir um favor tão sem cabimento como este...”, enfim,
neguei-lhe o dinheiro da melhor maneira que pude, e na altura de voz que era exigido, pois
que também ele falava em tom de voz exagerado, e obrigava-me a fazer o mesmo. Eis
então, a chance que o destino esperava...

O estranho, juntando seus lábios ao meu ouvido, jurou-me de morte. Sim, temi sua
ameaça, como o fogo teme a água, como o gelo teme o fogo, como a lebre teme a cobra,
como a árvore teme o machado, como o Diabo teme a Deus. Temi ser morto. Previ
emboscadas mais diversas. Via meu inimigo a rondar meu leito nas noites escuras.
Sonhava, e nos sonhos, via-me perseguido. Fugia dia e noite das sombras. O medo
aumentava dia a dia. Não dormia mais. Gritava, assustado, ao mais leve toque de uma
pluma. As pessoas evitavam-me. Eu desistia de fugir, chorava nos cantos. Pedia que meu
inimigo acabasse logo com minha agonia. Contudo, o estranho, com seu juramento de
morte, me pusera em tão deplorável estado, este não mais se lembrava do que havia dito no
dia em que me falara ao ouvido. Era comum que jurasse. Nem mais se lembrava de quantos
já havia jurado matar. Não saberia como arrumar tempo para matar todos aqueles que
jurava matar: eram tantos, e jurava mesmo de tal maneira, que se se resolvesse por cumprir
suas ameaças, seria obrigado a matar um jurado a cada instante. Jurar mortes era a sua
praga mais usada.
Desisti de viver livremente, apesar de já não correr risco algum de vida. Já não era
um cidadão normal. Mandaram-me para cá, para esse grande edifício, que chamam
manicômio e que é repleto de pessoas estranhas. Na maioria, loucos. Mas eu não sou louco,
não. Estou aqui só para não ser morto... ele procura-me...Jurou!
Sim, loucos, todos, menos Jumai e eu. Ao menos Jumai pensa que não é louco,
coitado...
De qualquer forma, nós nos importamos muito com a vida das pessoas. Jumai é
louco e ficou louco porque levou uma vida difícil e triste. Vocês gostariam de conhecer a
história da vida de Jumai? Como ele viveu? Quem era?
E a minha vida? Vocês querem conhecer-me melhor?...
Sim, bem sei: nem Jumai nem eu, que sou uma pessoa normal, despertamos
interesse sobre nossas vidas. Pois bem, mas eu conheço pessoas que tiveram realmente
vidas interessantíssimas. Direi-lhes, sim. E então, conhecem Bob Gosma? Bom, se
conhecem, tudo que eu lhes falar vocês já devem conhecer, mas para os que não conhecem
Bob Gosma, falar-lhes-ei um pouco sobre a sua vida interessantíssima. Bob é um hóspede
dessa instituição. Diz que não é louco, mas é. Dorme pouco, uiva, grita, baba. E toda vez

que algum desconhecido lhe pergunta: “quem é você?”, ele, egocêntrico, começa a contar
uma história mais ou menos nestes moldes:
“Quem sou eu? Ok, amigos, sou eu mesmo. Sim, eu sou eu mesmo, o conhecido
Bob Gosma. Levo uma vida que em muito se parece com as vidas de certos personagens de
histórias em quadrinhos. Minha vida é uma imitação barata da vida de um herói. Qual?...
Quem?... Ele faz o que?... Não, não. Nunca ouvi falar. Mas, eu não sou bem parecido com o
Pato Donald? Sei que sou... sim, mas, escute, veja as proezas de que sou capaz... veja: irei
até aquele beco e ficarei na espreita... e quando passar um idiota qualquer... eu, Bob
Gosma, cuspirei no tal idiota... não sou mesmo original? Genial? Olhe, eu adoro ser
diferente... Então, amigo, tudo ok?... Então, ok, todos, prestem atenção, porque lá vem um
idiota... e eu, Bob Gosma, irei cuspir nele, para que vocês me admirem... não é uma boa
idéia, mesmo, essa minha idéia?...”
“Ora, Bob Gosma, idiotinha, vá tomar banho! Louco! Doido varrido!...“, digo eu a
Bob, toda vez que ele vem contar-me sob a sua mania de cuspir nos outros. De qualquer
modo, são palavras com o mesmo sentido que as ditas pela maioria das pessoas, quando
ouvem Bob gosma contar-lhes suas intenções maníacas.
Ele é um idiota? É um chato? Sim, pode ser, mas antes de tudo o mais, ele assim o é
porque tem uma mania: é sádico.
Mas há outros amigos meus aqui nessa instituição, além de Bob. Quer que lhes
apresente? São pessoas curiosas. Ou, quem sabe, vocês prefiram que eu lhes conte sobre a
triste vida de Jumai? Não? Bem, o que vejo? Sim, vejo um louco, e caminha em minha
direção. Vem pulando, galopando sobre um cabo de vassoura. Um louco, e usando chapéu.
É um amigo, senhores leitores, e apresento-o a todo o mundo, porque é um amigo muito
interessante. Ele diz, quando conhece novas pessoas, com seu modo todo especial de se
apresentar e de falar:
“Oi, gente! Sou um ‘cow-boy’!”
“Ora, ‘cow-boy’, chato, vai tomar banho! Louco! Doido varrido!”, dizem as
pessoas, quando ouvem a voz de meu amigo. É uma pena... ele não é nenhum espertalhão...
mas vocês gostarão dele. Sei que não passa de um grande encrenqueiro, mas é uma ótima
pessoa.

Pois bem, não precisam responder nada. Sei que não querem conhecer meu amigo
‘cow-boy’. Sim, sei, vocês, leitores... sim, vocês estão insuportáveis ultimamente. Não
querem conhecer ninguém...antipáticos...
Então, vou contar-lhes a história da vida de Jumai, o Hindu, que é um ótimo
amigo.a história fala da época em que ele era casado, para então contar como ele veio a
separar-se de sua esposa:
Jumai jogava dados. Aprendera a jogar dados convivendo com marinheiros no cais
do porto de Calcutá, na Índia. Era agora um vício insuportável... Apostava tudo que
possuía, fazia dívidas, vendia tudo que tinha, e apostava...
Contudo, ainda que vivesse a jogar dia e noite, nunca ganhava um único centavo
com o maldito jogo. Mas não se desesperava: tinha em mãos um par de dados de marfim
lavrado que valia uma verdadeira fortuna, um par de dados cravejados de diamantes e
pedras raras das mais caras existentes.
Os jogos foram de mau a pior nos últimos tempos e Jumai foi obrigado a trocar seus
dados valiosos: trocou-os por um casaco de peles, uma limusine e mais um iate de quarenta
pés. Uma boa troca, em que saíra ganhando, porque aquele com quem havia trocado era um
rajá dos mais ricos e caprichosos: queria proporcionar noitadas de jogos no seu palácio, de
maneira que não mediu preços para adquiri-los. Na verdade, os dados de marfim de Jumai
tinham fama por toda a Índia.
Jumai, na época de tal fato, era já casado. Tinha uma esposa morena, de longos
cabelos lisos e negros, e olhos negros, e pele morena cheia de manchas de feridas antigas e
chagas. Jumai tolerava-a. Na verdade, vivia com ela justamente por causa dos dados.
Adquirira-os por intermédio da mulher, que herdara de seus antepassados, um grupo de
salteadores que arrasaram o Sul da Índia em séculos passados. Sim, na verdade, os dados
não eram de Jumai. Eram de sua esposa.
Assim, na época em que fez a troca, Jumai comunicou à esposa, e deu-lhe o casaco
de peles, mas ela era por demais ciumenta. Renegou o casaco de peles, jogou-o a um canto
poeirento e exigiu de Jumai que este desfizesse a troca. Não havia consentido. Não queria
casacos nem limusines. Queria seus dados de marfim, presentes inigualáveis, herança de
sua avó, que peregrinou em cruzadas pela Turquia e lá os havia roubado, num dos muitos
genocídios promovidos então.

Na época, Jumai gostava por demais de sua mulher. Não gostava de confessar nem a
si mesmo, mas, em verdade, temia-a. Era descendente de um povo bravio. Era uma mulher
temperamental e exigente, além de ser dona de uma frieza de coração muito difícil de se ver
mesmo nos homens mais temerários.
Pensando assim, Jumai tratou de procurar o rajá riquíssimo e assim desfazer a troca.
Achou-º o rico homem consentiu em desfazer a troca: reconhecia a fama da mulher de
Jumai. A casta a qual ela pertencia era famosa em todo o Sul da vasta Índia. Aceitou de
volta a limusine, o casaco de pele e o iate de quarenta pés, devolvendo o par de dados de
marfim a Jumai, que, recebendo-os das mãos do próprio rajá, beijou-os, aliviado de seu
medo.
Mas a situação piorou na casa de Jumai e sua esposa: tinham o par de dados, mas já
não dispunham de um mísero centavo para comprar o que quer que fosse, mesmo para ter o
que comer. Dificuldades de toda sorte surgiam dia após dia. Jumai, em desespero e fome,
tencionava vender novamente os dados, para pôr o que comer dentro das panelas, mas sua
esposa, firme na sua afeição pelos amuletos de marfim, não abria mão dos mesmos de
maneira alguma. A situação era bastante difícil. Brigavam, discutiam muito.
A situação foi deteriorando-se de tal maneira que resolveram por separar-se, Jumai e
sua esposa. Separaram-se, e seguiram cada um o seu caminho. Ela, sem dinheiro, mas de
posse dos dados tão valiosos e afamados, começou, em princípio, a freqüentar locais de
baixo nível, onde se deparava com ladrões, bêbados, prostitutas. Sorria para todos,
buscando chamar-lhes a atenção para seu corpo mal feito, mas à disposição. Sim, porque
estava carente de afetos e carinhos, que toda mulher necessita, mas que Jumai, um
irresponsável, um insensível, um bruto, nunca lhe dera. Por fim, um motorista de táxi, um
homem já maduro, responsável, sensível, delicado no trato, muito diferente de jumai,
chamou a atenção dela, e ela, dele. Começaram por ficar amigos, e mais um mês, ou menos,
se passou, de amizade entre os dois, e logo passaram a morar juntos. Ela engravidou um
pouco depois e viveram felizes para sempre, rodeados de uma dúzia de crianças.
Jumai, nosso amigo, agora solteiro, começou a freqüentar bares e lugares de baixo
nível, talvez porque buscasse consolo nas bebidas, talvez porque quisesse encontrar,
entremeio à nata da prostituição, uma mulher que lhe servisse como nova esposa, ou talvez
porque sua ex-esposa era sempre vista nesses lugares, de modo que ele os freqüentava

justamente para vê-la, espreita-la, de certo que ciumento, ou buscando uma reconciliação.
O fato foi que Jumai perambulou como um desvairado por milhares de lugares tétricos, mas
não conseguiu nada do que queria. Ficou magro, de faces chupadas no osso. Errou, dias e
noites. Enlouqueceu, quando o destino o fez conhecer o medo da morte. Hoje, grita e urra
pelo manicômio. Baba, escabela-se, esmurra-se. Um triste fim para um homem tão
sofrido...
Os dados de marfim, contudo, causadores de tal desgraça, esses foram perdendo o
valor com os anos. Descobriam-se nova riquezas que eles não tinham em seus interiores
nem nos seus exteriores. Faziam réplicas. Vendiam-se dados cravejados em pedras em
quase todas as lojas. Os originais, de posse da ex-esposa de Jumai, esses poderiam ser
jogados no lixo. Ninguém mais se importava com eles...
Enquanto isso, Jumai escumava o canto da boca, a gritar. Fazia apostas fantásticas
com as sombras. Jogava dados invisíveis no chão de sua sela imunda, apostava fortunas,
esconjurava a sorte, perdia, ganhava, ficava milionário em frações de minutos... E urrava,
desvairado...
Jumai, um pobre hindu a levar uma amarga sina de viver duplamente. Viver e
enlouquecer duplamente. Como viveu? Como enlouqueceu?
Esqueçamos Jumai. Não passa mesmo de um louco. Loucura prematura. Pensemos
em nossos próprios fins.
Amigos, pensem: como gostariam que suas vidas terminassem? Como sonham em
passar seus últimos dias de vida? Esperam morrer sem sofrimentos? Sim, pode ser que
morram prematuramente em algum acidente. Sem sofrimentos. Morte rápida. Defuntos
novos...
Vocês não querem morrer prematuramente? Não? Querem viver até as suas últimas
forças? Sim, pode ser. Pode ser que venham a morrer já bastante velhos. É bem possível
que passem os dois ou três últimos anos de suas vidas entrevados em uma cama,
aguardando com paciência de santos, que o câncer, a lepra, ou alguma chaga incurável os
devore lentamente. Pode ser que venham a morrer de maneira agonizante e lenta, tendo
seus parentes e amigos mais queridos às suas voltas, a chorar e gritar, a pedir que não
morram, que não os deixem, mas de nada adiantará pedir-lhes. Vocês não têm mais forças
para viver... vocês estão magros...vocês querem que Deus os chamem o mais breve

possível... e então... vocês morrem num último e agonizante suspiro entrecortado por
prantos.
Digo-lhes isto porque creio que são questões importantes, mas que muito poucas
pessoas param para pensar na seriedade delas. Quem pode garantir que não venham a
morrer nas próximas semanas, prensados nas ferragens de seus carros, numa viagem de
volta para casa, depois de uma maravilhosa noite de festa? Quem pode garantir que não
ficarão velhos? Sim, poderão passar oito anos seguidos, os últimos de suas vidas, em um
frio asilo para idosos, e, esquecidos por todos, acabarem por contrair um doloroso câncer
nos olhos, e assim, serem consumidos lentamente, por meses a fio numa cama, até que a
força lhes falte.
Qual é o melhor fim?
Penso nisto constantemente. Vejo velhos obstinados em continuar vivendo. Vejo
velhos lutando contra a morte como leões. Sim, senhores, vejo essas coisas constantemente.
Neste manicômio há velhos aos montes. Vejo-os, examino-os, pesquiso-os nas suas lutas
diárias pela sobrevivência. Sei de um que fugiu. Vi cada detalhe de sua fuga. Vi como
planejou-a... como esperou... como um louco... mas, na verdade, era mesmo um velho
bastante louco, e vivia já neste manicômio a décadas. Lembro-me...
Um dia, vi um velho que, usando um cachecol de lã, passava o tempo a atirar
pedrinhas em direção a um vaso de samambaia, à beira de um pequeno jardim de uma
pracinha que há neste terreno espaçoso e arborizado. Era um velho de uns bons setenta
anos. Tinha aparência de boa saúde. Andava bastante. Passava, contudo, a maior parte do
tempo entretido em jogar pedrinhas em volta do vaso de samambaias.
Era um velho bastante judiado pela vida. Tinha o rosto coberto por uma pele flácida
e rugosa, uma verdadeira máscara de rugas, inúmeras, incontáveis delas. Faziam dobras,
escondiam quase que completamente os dois pequenos olhos castanhos, já bastante fundos,
apagados, secos em suas respectivas órbitas. Cobrindo essa fisionomia acabada, havia uma
toca de lã de cor marrom. A tal toca cobria uma cabeça já lisa da calvície. Era um utensílio
que jamais era dispensado: servia para aquecer as orelhas, que, devido à idade, talvez,
viviam em constante estado de friagem.
Da maneira descrita vivia o tal homem, a passar os dias à beira do tal jardim,
esperando a morte chegar, libertadora.

Era um velho louco, mas sua loucura não era visível. Mantinha-se insondável,
porque era um louco que falava muito pouco. Olhava tudo com olhos muito espantados.
Parecia não haver acostumado as vistas com a paisagem que o rodeava. Aparentemente,
tudo era estranho a seus conhecimentos.
Não tinha amigos. Quando indagado a respeito de sua atitude tão defensiva em
relação ao ambiente em que se encontrava, dizia sempre que o motivo era ele não haver
ainda se adaptado, se integrado ao lugar. Era uma meia verdade, segundo todos deduziam:
era, na realidade, um velho que nunca reclamava de nada. Andava satisfeito com tudo e
chegava mesmo a deixar-se levar pela rotina dos dias em nosso estabelecimento de
recuperação. Aparentemente, era sempre rodeado de tranqüilidade e, acima de qualquer
suspeita, era um velho feliz.
Lembro-me de tê-lo visto naquele dia marcante. Vi quando ele levantou-se do banco
de ferro em que estava sentado, e em seguida, bateu as mãos finas de encontro à parte
anterior da perna, de certo que para limpar a poeira das mesmas, sujas do pó das pedrinhas.
Era uma poeira leve. As mãos logo ficaram limpas. Depois, vi-o seguir por um rumo que
inevitavelmente dá para um grupo de duas ou três portas, na lateral do prédio, à beira de um
muro coberto de hera. Segui-o...
A porta, uma das três, em que ele poderia entrar, porque era a única aberta, era uma
porta que dava entrada a um pequeno consultório médico, onde pude ver um jovem
enfermeiro sentado a uma mesa, trajando jaleco branco, mas não muito limpo, ocupado em
anotar transcrições médicas, talvez, numa série de formulários velhos desbotados. Vi
quando o velho louco entrou na tal sala...
Segui-o. Ele havia entrado, e segundo pareceu, faria uma consulta. Apontei-me na
porta. O jovem continuava a trabalhar nas suas anotações. Onde havia de estar o louco? De
certo, entrara sem ser visto. Mesmo eu, se quisesse, poderia também entrar: o enfermeiro
estava concentrado, ou distraído demais, para observar o que quer que fosse. Não, não
trabalhava mais com formulários. Escrevia uma carta...
Fiquei então parado em frente à porta. O enfermeiro, manejando um toco de lápis,
escrevia a sua carta, compenetrado. E o louco?
Vi-o: entrava por uma porta estreita. Era uma porta que dava acesso, sem dúvida, a
uma repartição daquela sala. Na verdade, era uma sala única, separada por uma divisória

não muito alta. A porta pela qual havia entrado o velho não era outra senão a que dava
acesso ao outro cômodo da sala. O velho adentrou no tal cômodo, de maneira que o
enfermeiro ficou no outro da entrada, sozinho.
Fiquei onde estava. Já conhecia de outras visitas aquele cômodo, onde se achava
agora o louco. Era uma espécie de consultório, onde havia uma mesa para um médico, e um
armário, onde eram guardados termômetros, esparadrapos, algodão, injeções, agulhas, ou
seja, produtos elementares de uma farmácia. Eu já estivera ali para consultar-me. Sim, um
médico aparecia uma vez por semana para examinar alguns casos comuns de doenças, e
ocasionalmente, receitar drogas baratas, a serem tomadas para se prevenir contra resfriados
e reumatismos. Claro, era só um local de exame. Casos graves eram enviados a locais mais
apropriados para tratamento. Havia também, além desses móveis, alguns objetos
pendurados por meio de pregos nas paredes. Lembro-me de ter visto um jaleco e um
diploma de aspecto vulgar. De certo que alguma condecoração a algum médico por serviços
prestados à comunidade. Havia também uma armação, uma espécie de cabide, contendo
chaves de formatos variados. O velho, de certo, procurava alguma coisa: ouvia-o a remexer
nas coisas, ouvia-o a arrastar cadeiras, a abrir e fechar a porta do tal armário. Por fim, vi-o
sair do pequeno cômodo. Saia silenciosamente, e assim, vi-o tomar a calçada ao lado do
muro e deixar para trás a tal enfermaria, com seu funcionário ainda a escrever
amorosamente sua carta com o toco de lápis, ignorante dos acontecimentos.
Segui-o.
Fugia como um rato. Caminhava em passos considerados rápidos demais para um
velho. Sorria. Então vi-o a tirar de um dos bolsos da calça uma chave. Tirou-a do bolso
para, cauteloso, olhar à volta, buscando ver-se só. Roubara-a, de certo, do cabide do
consultório. Um rato...
Mas, esquivei-me de seu olhar de procura. Escondi-me.
O velho, agora um ladrão, vendo-se impune, reiniciou seu andar rente ao muro
coberto de hera, agora a impor um ritmo mais lento. Estava tranqüilo... Sua cara enrugada
deixava entrever no lábio murcho uma espécie de sorriso.
Era já hora do sol se pôr. O céu mostrava-se de um vermelho cor de sangue, e o sol
era uma bola ainda mais vermelha. Rodeava-se de nuvens tênues e longas, azuladas e
lânguidas. Descia vivamente, aprumado em direção aos montes. Breve, escureceria.

O velho, então, seguiu para uma das grandes portas que levavam para os quartos dos
loucos. Era lá que dormia. Adentraria numa delas, mas deteve-se. Parou para contemplar o
pôr do sol, já encoberto pelos morros em sua metade inferior, num belo espetáculo de se
contemplar. Olhei também o pôr do sol, plagiando o gosto do velhote. Era louco, mas tinha
ainda resquícios de humanidade...
Por fim, o sol se pôs completamente por detrás dos morros e o velhote, ainda com o
sorriso de um ladravaz no rosto enrugado, adentrou-se nos corredores do grande manicômio
escuro. Vi-o a caminhar, muito alegre e galante, em direção ao seu quarto imundo. De certo
que estava alegre por causa da chave, mas estava alegre demais para um velho de setenta
anos. Teria ficado empolgado com o esplendor do pôr do sol? Seria capaz de se alegrar
ainda, um velho como aquele, sabendo-se já com um pé na cova, e o outro, na beira da
mesma, esperando apenas um badalar de sino? Difícil de se imaginar o fato, mas a verdade
era que, com a sua alegria, ele parecia querer mostrar que ainda tinha esperanças de viver
livre, e viver mesmo mais uns bons outros setenta anos.
Pobre velho...
Mas fiquei sabendo do desenrolar dos acontecimentos. Fiquei sabendo como
reagiram todos, quando o velho pôs em prática aquilo que já vinha arquitetando a tempos.
Disseram-me as más línguas que infestam este lugar, disseram-me as sombras que
escurecem tudo, e me disseram também os ventos, que a tudo vêem, porque em tudo
penetram e que rodam o mundo em todos os rumos e em todas as direções. Diziam-me, e eu
lhes conto:
Era por volta das três da tarde de um certo dia, e uma jovem senhora de nome
Carmem dialogava a respeito de futilidades com uma outra senhora, uma ex-visinha, que
estava a lhe visitar. Fazia já três meses que não se viam, que não conversavam e que não
tocavam informações acerca das vidas dos outros. Enfim, fazia tempo que não fofocavam.
Conversavam, enquanto que mantinham um dos olhos presos à tela da televisão. Sim,
porque os tempos modernos eram outros. Precisavam saber acerca das coisas, precisavam
estar por dentro das modas, e seus maridos precisavam comprar-lhes tudo de moderno que
a ciência e a tecnologia pudessem oferecer de conforto para seus lares, evitando assim, de
trabalharem muito, sobrando tempo para as coisas boas da vida. E então, com essa filosofia

de vida, conversavam, enquanto que com um dos olhos viam televisão, um programa muito
bom acerca de receitas culinárias, comida prática...
Sorriam, elogiavam-se, conversavam descontraidamente sobre vários assuntos. Uma
conversa saudável, e tão gostosa, que já fazia duas horas que estavam a conversar e não
chegavam a lugar nenhum com a tal conversa.
Por fim da segunda hora de conversa, Carmem foi contemplada pela amiga com o
seu terceiro elogio acerca de seu novo penteado. Depois, decorridos mais alguns minutos,
puseram-se a falar de um novo vestido, adquirido por Carmem a poucos dias. Foi pego o tal
vestido, e colocado junto ao corpo de ambas, como que para experimentarem-no com suas
medidas. Era bonito, confirmou a amiga de Carmem, e aproveitou para dizer-lhe que fora
uma boa escolha, porque, enfim, vinha a combinar muito bem com o penteado, que era,
inegavelmente, de muitíssimo bom gosto. E assim, Carmem, num período de duas horas e
pouco, foi contemplada com o seu quarto e mais gostoso elogio. Delirava, olhava-se no
espelho, congratulava-se por tamanho bom gosto. Sempre soubera disso, desse seu tal gosto
requintado...
Por fim, feliz, achou por bem retribuir os elogios da amiga em iguais proporções.
Afinal, não era ela uma amiga de muito bom gosto, também? Sim. E, decidida, passou a
elogiar brincos, colares e pulseiras da amiga, para em seguida buscar nela um outro alvo
que merecesse ser elogiado, e assim sucessivamente, até que acabou por elogiar-lhe
esmaltes, chegando, quando os alvos lhe faltavam, a lembrar-se de um ponto nunca
elogiado: sim, Carmem, elogiou a voz da amiga...
Sabemos que não convinha tal exagero, mas Carmem o fizera por uma questão de
pura elegância. Exageros, mas, e as suas felicidades? Não estavam ambas felizes? Pois
então, elogiavam-se e assim continuaram, até que resolveram marcar um jantar para dentro
de duas ou três semanas, no máximo. Por que não? Eram amigas. Que havia demais num
jantar? A falar a verdade, ideal seria uma festa particular, cheia de grandiosidade. Por que
não? Haveria alguma data próxima, em que pudessem marcar alguma comemoração?
Encontrariam, porque queriam, e poderiam, e fariam, e comprariam... chamariam, sim...
mandariam fazer... encomendariam...mostrariam...exibiriam...
Como pavões...

Mas a festa não chegou a concluir-se nem em sonhos. Não, porque no momento em
que planejavam dançar ao som de valsas, o telefone, novidade tecnológica,
importantíssima, tocou, extravagante.
“Alô... sim... é... o que?... quando?... Sim... sim... sim... não... até logo...”, disse
Carmem à pessoa que estava do outro lado da linha, e sua amiga, espantada com a
existência de vida num aparelho tão pequeno, indagou-lhe:
“Essa coisa fala?”
Mas Carmem, que ainda tinha o fone nas mãos, não deu atenção à pergunta da
curiosa amiga. Ficou silenciosa, a pensar no sentido das palavras que acabara de ouvir,
enquanto que alisava o queixo, reticente. Estava mesmo intrigada. Por fim, pensou, pensou,
e, como que chegando a uma conclusão, depositou o fone no respectivo lugar, e ,
suspirando, dirigiu-se até a amiga, que então, já tratava de copiar uma deliciosa receita de
um doce qualquer. Então Carmem disse: “avisaram que papai fugiu do asilo... E agora? O
que é que eu faço?...”
E pôs-se a choramingar, a tremer os lábios e a roer as unhas das mãos, enquanto que
sua amiga procurava algo para responder-lhe.
Um monólogo iniciou-se. A amiga falou, e falou mesmo como se fosse ela uma
advogada a defender uma causa. Pedia para sua amiga Carmem manter a calma, e assim o
fazia acompanhando seu pedido com uma série de argumentos, justificativas e motivos
sensatos pelos quais ela deveria obedecer-lhe. Um médico, com sua medicina, não daria
conselhos mais sensatos e justificados que os que foram dados a Carmem naqueles
momentos que se seguiram ao tenebroso telefonema.
Carmem pensava em atropelamentos, suicídio... o velho poderia sofrer assaltos, ser
roubado... afogado... Poderia ter ido morrer em paz, qual um elefante... poderia ter recebido
um aviso de Deus... um aviso em sonhos... uma mensagem de um anjo... um espírito lhe
falara... um ente desencarnado... ou, quem sabe, em outra encarnação, já soubesse de sua
morte... já estava esperando...
Contudo, nada de decisivo foi pensado por ambas as senhoras pensativas. Então,
calando-se ambas, chegaram por si mesmas à conclusão, óbvia para muitos, de que
precisavam fazer algo, que não fosse só falar e falar. Mas, quem? Ela, Carmem? Justo ela,
dizia, que nunca fora capaz de dar ordens a um cão... Como haveria de resolver a situação

tão complicada? Onde estaria seu marido, que era quem tomava decisões dentro daquela
casa? Sim, trabalhava, cumpria expediente na repartição bancária. Deveriam ir até lá... Não,
não seria preciso: tinham agora telefone em casa. “O que é que é um telefone?”, indagaralhe a amiga, desconhecendo o famoso aparelho. Mas Carmem, esperta, não lhe respondeu.
Tratou de logo ir até o tal aparelho e ir discando um número, onde encontraria seu marido.
Ele haveria de saber que atitude tomar quanto ao caso.
Feita a ligação, as duas amigas perderam o ânimo para continuar a arquitetar suas
festas. Era um clima por demais depressivo para se falar em danças, bolos e vestidos.
Carmem, que até aquele instante, vinha ouvindo conselhos de sua prestimosa amiga,
mantivera-se serena. Contudo, feito o silêncio, e tendo a sua amiga parado de aconselharlhe, começou por sentir um calor estranho, seguido de uma falta de ar, que foi ampliando-se
até surgir uma mancha escura nas vistas, e, por fim, a tal mancha foi crescendo, e o ar foi
ficando frio... e Carmem perdeu os sentidos. Desmaiou.
Em verdade, era um clima emocional por demais saturado, o de Carmem. Sempre
fora ciente de sua fragilidade emocional. Sentia dificuldades em manter o controle dos
nervos em situações de peso. Não agüentava. Seu espírito não agüentava fortes emoções, e
abalado o espírito, também abalava o frágil corpo. Caia onde estivesse, e assim o fez.
Sim, desmaiara, para bem de seu espírito. Contudo, não fizera bem algum ao
espírito de sua companheira. Esta faltou apenas vergar as costas, para demonstrar o peso
que sentiu vendo Carmem desfalecer sobre o tapete felpudo. Como haveria de socorrer a
amiga? Justo ela, que não suportava fortes emoções...
Ficou a olhar para as mãos, desnorteada e confusa. Queria chorar, mas de que
adiantaria? Não havia mais ninguém na sala, e o resto da casa estava também vazio, de
modo que não seria ouvida por ninguém. A quem pedir socorro?
E assim, confusa, ficou a olhar... a contemplar desvairadamente o aquário repleto
em peixes borbulhantes, que nadavam, indiferentes... “somos peixes e não humanos...”,
pensavam, mas, de qualquer modo, eram dignos de perdão, porque mesmo que se
dispusessem a ajudar, nada poderiam fazer: eram pequenos e fracos demais, além de que
não poderiam ficar fora d’água por muito tempo. Morreriam, na certa...
“Mas, seja bem-vindo, meu senhor! Como tem passado? E a saúde? E as crianças?
E o sítio? E as lavouras? Chove ou não chove? Tempo danado...”, dizia um funcionário de

uma agradável instituição bancária. Não era outro funcionário, senão o decidido marido da
emocionada Carmem. Dizia, e seu dizer era um dizer bajulatório destinado a agradar
ouvidos de um simplório, porém, abastado camponês, tosco qual bode, no alto dos seus
cinqüenta anos de sofrimento.
“Vai bem, doutor, vai indo tudo bem. Mas é bom uma chuvinha, vez por outra, que
senão, a terra seca... faz bem... as plantas gostam...”, respondeu, por sua vez, o rude
camponês, com seus erros e acertos lingüísticos. Depois, vendo no funcionário à sua frente
um ouvinte de aparência mansa e interessada, vendo um verdadeiro aprendiz das coisas do
campo, disposto a ouvir a voz da experiência e da sabedoria dos anos, então sentiu-se
bastante disposto a falar mais sobre a terra, sobre as culturas, as colheitas. E falou, falou, e
falou tanto que já estava disposto a fazer uma horta ali mesmo, para ensinar como se
plantar tomates ao interessado funcionário. “Você deveria era ser um fazendeiro e não um
homem da cidade... você tem jeito para as coisas... tem a mão boa para semear...”, dizia ele
ao aprendiz. Era mesmo muito interessante de se observar. Difícil de se ver um camponês
gesticular e tagarelar à vontade num estabelecimento como aquele, de tapetes chiques, de
chão brilhoso, de gente engravatada e bem perfumada. Gente que, como o marido de
Carmem, nunca havia plantado um único grão de milho. Gente acostumada a falar difícil, e
que, nos seus encontros noturnos, gostavam de, secretamente, disputar com seus convivas
verdadeiras maratonas lingüísticas, verdadeiros malabarismos verbais. Gente versada no
bom falar.
Assim, o sorridente marido de Carmem, ainda que sorridente, sufocava. Seu
intelecto treinado gemia um “ai!” a cada erro do camponês, do mesmo modo que teria dito
se fosse espetado por uma farpa numa dolorosa sessão de tortura. Contudo, suportava, e
mesmo sorria para seu cliente. Havia já passado por situações piores. Eram ossos do ofício,
consolava-se. Pior seria se o tal cliente fosse pobre. Pior seria se sofresse tamanha dor por
troco de nada. Mas não, aquele não era o caso de se sofrer sem motivos: o cliente era rico e
o cliente era bobo e a gorjeta, a comissão, era saborosa, era tentadora, era sedutora.
“Costumávamos dar festas grandes depois de cada safra lucrativa... época boa...
fartura...”, dizia o camponês, saudoso. Falava agora de sua época, de sua juventude, de suas
lembranças, em que tudo era melhor: o gado era mais gordo; a terra, mais fértil; as chuvas,

mais abundantes; as moças, mais bonitas; os rapazes, mais trabalhadores; o dinheiro, mais
fácil; a vida, melhor...
Ele, o ganancioso marido de Carmem, oportunista, atento, sugeriu então,
mansamente: “... faça um depósito gordo... financie um dinheiro a juros baixos... invista...
compre um trator... novidade... é produção maior... lucro certo... colheita grande... fartura...
festas das boas...”
O caipira refugou, pensativo. Coçou a barbicha esbranquiçada, pensativo, e chegou
mesmo a dizer que gostara da idéia. Ele, o marido de Carmem, já fazia planos de como
gastar a gorda comissão, e já batia palminhas, dava pulinhos, soltava gritinhos histéricos de
contentamento pelo negócio bem sucedido, e este mesmo o seria, se não fosse a
interferência inoportuna de um único e miserando telefonema, um telefonema repleto de
urgência, em que até o trinar da campainha do aparelho pareceu mais intenso, e até a voz
daquele que o atendeu pareceu mais forte, e até mesmo a maneira como foi depositado o
fone no seu lugar pareceu ter sido uma maneira mais violenta e nervosa. Um telefonema
miserando, porque era destinado justamente à pessoa menos interessada em recebe-lo,
pessoa esta que não era outra senão o nosso querido amigo, marido de Carmem, e tal
telefonema não fora feito por outra senão a própria amiga de Carmem, e não dizia outra
coisa senão a respeito da vida de Carmem, e de seu desmaio, e do desaparecimento de seu
louco pai, enfim, um telefonema errado na hora errada, para a pessoa errada, porque tal
telefonema fez com que nosso amigo, marido de Carmem, fosse obrigado a pedir licença ao
pobre camponês rico, que foi obrigado, por sua vez, a realizar o grandioso negócio com um
outro funcionário, que por sua vez, foi quem embolsou a grandiosa comissão, coisa que
muito desagradou o nosso infeliz amigo, o marido de Carmem, a emotiva.
Coisa muito desagradável...
O que fazer?
Quais seriam suas reações, se fossem vocês o atribulado marido de Carmem? Que
responderiam, se tivessem de dizer algo à amiga de Carmem, ao telefone? Pensem...
“Passe-lhe um pouco de álcool na testa... reanime-a... chame um médico... ligue-me
depois... estou resolvendo um grande negócio com um cliente... não posso atende-la...”, ou:
“... sim... sim... vou já para aí... Meu caro senhor, desculpe-me... acidentes em casa... fale
com aquele outro funcionário... ele o ajudará... Adeus...”

Contudo, no caso de ser minha a possibilidade de escolha, é certo que agiria
diferente dessas duas maneiras brandas. Faria sim, de outra maneira: subiria em pé sobre
minha própria cadeira, e da cadeira, pularia, num único salto, para minha própria mesa, e
chutaria tudo de cima, buscando espaço para meus pés. Depois, conseguindo o meu espaço
sobre a mesa, tiraria a gravata do pescoço, porque sentiria sufocar-me com ela, e rasgaria a
camisa, a arrancaria de maneira tal que não ficasse um único botão preso a ela, porque
sentiria calor, e não teria paciência para desabotoar cada um dos tais míseros botões.
Assim, livre das coisas que estivessem a prender meus pulmões, então eu poderia dar vazão
ao meu discurso. E diria mesmo a todos, com voz de um leão: “o moral, a moral... a
paciência que se esgota, rareia... a paz que pende nas beiras do abismo... vejo-a cair,
esgotada! Estou, sim, de paciência esgotada para tudo... para o mundo... para os homens...
para a fome que tenho de ver-me livre... livre para bradar... um brado de preguiça! Que
nenhum homem me julgue! Que ninguém prenda-me... e que eu não seja multado por falar
em voz alta...e que minh’alma não seja banida nem do céu, nem do inferno, nem do
purgatório... Sou livre... os homens, todos, devem viver em liberdade!... Li-ber-daaaaade!... Eu que nada sei... que nunca fui... que não conheço nada... que nunca estive... nem em
Miami... nem em New York... e nem irei jamais... Eu, que quero ir a Roma... eu, que vivo a
perguntar por ela... eu, que tenho boca... Não permitem-me conhece-la... Mas, apesar disso,
sou livre! Livre!... ei, você, de bigode vermelho, e gravata verde, você mesmo... cale-se!
Quem é?... nada de censuras neste recinto... somos livres, não somos? ... nada de
opressões... A Constituição me permite!... falo-vos!... por que despotismos? Julgamentos?
Egoísmos? Contradições? Maldições?... que eu vá a New York, com mil diabos!... não
posso?... pequei? Gritei? Transgredi? Infringi leis?... Não! Nada de perdões!... deixe-se
levar, homem, pelo seu egoísmo... nada de perdões. Sim, também sou egoísta, bem sei.
Tenho a minha paixão pelo mando. Tenho a minha queda por tirania. Sinto o meu prazer
em mandar. Reluto em cumprir ordens. Sou tirano. Sou rebelde. Gosto! Posso! Sou livre! E
por que não?... Que viva eternamente a tirania! Viva! Hei! Hey Hitler! Independência!
Anarquismo! Morte! Eia! Urra!… UUUUUrrrrraaaaa, homens!”
Em seguida, sairia a correr mundo afora...
O que poderia mais fazer? Levar comigo uma das muitas funcionárias como refém?
Levar aquela que já é minha velha amante desde os tempos do colégio?fugir com ela para o

interior? Abandonar Carmem? Morar com a amante? Viver no interior? Numa casinha
branca rodeada de flores? E depois, trabalhar? Pedir emprego numa pequena repartição
bancária de uma pequena cidadezinha? Servir a população nos seus problemas financeiros?
Viver atrás de uma máquina de calcular? Ter um chefe? Receber ordens? Ter sogros?
Cumprir horários? Obedecer? Servir? Escravizar-me? Deixar-me pisar?...
E minha independência? Sim, independência...
Independência, ou morte!
Por que não?
É aspiração justa. Senão, que seria de mim sem liberdade?
Chamam-me louco. Que há demais em pedir a própria liberdade?
Onde há loucura nesta aspiração?
Que seria de minha vida, sem liberdade?
Como viveria? Como iria? Poderia eu ir e vir como bem quisesse? Poderia
aproveitar as coisas da vida? Será que sonho muito alto? Se quero apenas liberdade para
gozar as coisas mínimas da vida! Não, nada de tesouros! Nada de fortunas! Coisas simples!
Pequenas jóias!
O que quero? Coisas que a vida oferece... um sorriso... uma felicidade qualquer... E
contemplar uma flor... o reluzir de um cristal.. o som de uma melodia... o prazer de uma
dança... as belezas femininas...
Sim, quero pouco. Se não tenho liberdade, como poderia conversar com um amigo?
E tenho amigos! Muitos! Jefferson, Buterfly...
Tenho muitos amigos. Que seria dessa grandiosa amizade, não tivesse eu um
mínimo de liberdade? Como poderia dialogar, nos meus momentos de ócio, com meu
amigo Jacinto? E como Jacinto poderia dialogar comigo, não tendo ele um mínimo de
liberdade? Sim, conversamos, eu e Jacinto, é verdade, mas não conversamos como
poderíamos conversar, caso fôssemos livres de verdade. Nossas conversas são apenas sobre
assuntos superficiais. Nunca chegam a lugar algum. Há sempre alguém para nos espionar.
Sempre que dizemos algo mais, somos repreendidos. Não temos liberdade! Não podemos
falar claramente aquilo que gostaríamos de falar! Temos que nos esquivar da tirania que
nos bloqueia!

Eu e Jacinto, dois inegáveis rebeldes, burlamos a censura. De modo algum nos
deixamos subjugar pelo sistema. Criamos métodos alternativos de conversa. Criamos
códigos de comunicação. Inventamos meios. A censura jamais nos pegará. Nunca seremos
interpretados pelos homens do poder. Temos nossos segredos. Temos nossos códigos...
Amigos, sei que não entenderão nada, mas quero mostrar-lhes o quão complexa é a
forma usada por mim e Jacinto, para maquilarmos o conteúdo de nossa verdadeira
conversa. Vejam como conversamos, como tratamos de um assunto importantíssimo,
quando, em verdade, parecemos dialogar sobre um assunto sem importância:
“Estou pensando em ir ao baile, namorar”, diz ele, fazendo um pequeno gesto que
só eu consigo entender.
“Namorar? Namorar quem? Tem uma cara tão feia...”, digo-lhe, e faço um
movimento de dedos que só ele consegue captar. Aparentemente, estou mexendo os dedos
para circular o sangue, ou movendo os nervos. Nada indica que estou comunicando um
assunto importante a Jacinto.
“Ah! Mas é que você não conhece o verdadeiro Jacinto, o Jacinto namorador, o
boêmio. Verá como as mulheres cairão sobre mim como abelhas no mel”, ele me diz,
enquanto que levanta rapidamente o braço esquerdo, como se fosse o bater duplo de uma
única asa. Há sentido, senhores, nesse simples bater de braço.
“Duvido de sua capacidade! Creio mesmo que, ao contrário, não as atrairá, mas as
espantará como um espantalho espanta as gralhas e os corvos...”, digo-lhe, ao mesmo
tempo em que estendo os braços lateralmente, como um Cristo, um espantalho...
“Zombe! Mas aguarde: amanhã, pela manhã, quando despertares de seu sono, irás
ao nosso belo jardim. Verás, pela janela de meu quarto de dormir, que não estarei só.
Haverei de trazer do tal baile, sim, trarei comigo uma verdadeira princesa!”, e, dizendo
isso, Jacinto põe as mãos em formas diversas, para depois, posicionar o corpo muito
aprumadamente e desferir contínuos passos de uma valsa para a esquerda e para direita
como um pêndulo de um relógio fantástico, no seu valsar simbólico. Balança qual um
gordo ganso a caminhar...
“Que! Como haverei de saber se está ou não acompanhado? Nada me fará crer em
suas palavras. Quero provas da existência da tal princesa no seu quarto. Provas”, digo-lhe,
ao mesmo tempo em que aponto o dedo em direção a mim mesmo e ponho a língua para

fora, para depois tornar a engoli-la. Em seguida, abaixo, como se estivesse a catar algum
objeto no chão. Fico nesta posição por um momento, enquanto que Jacinto capta
significado secreto deste metódico movimento.
“Atirar-lhe-ei através da janela uma prova: um buquê de flores! Ela há de trazer um
consigo, e hei de atira-lo à sua frente, no jardim, como prova...”, e, neste momento, Jacinto
faz um gesto de quem arremessa algo para muito longe. Faz um movimento que aparenta
estar ele fazendo um grave esforço. Por fim, pára com o tal movimento, mas mantém o
braço estendido, na posição final do tal movimento de arremessar.
“Flores? Mas que há demais num buquê de flores? São especiais os tais botões de
rosas? São diferentes as flores, somente porquê são do buquê de uma princesa? Como
saberei?”, interrogo-o, ao mesmo tempo em que, com uma das mãos, desenho no ar um
grande sinal de interrogação, qual um grande cabo de guarda-chuva ao inverso, ao mesmo
tempo em que, com a outra mão, apoio o queixo, em ar de dúvida. Faço, desenho esse
grande sinal, essa grande interrogação, por dezesseis vezes seguidas, enquanto que Jacinto,
aguardando o término da décima sexta vez, fica em posição de quem pensa, a posição
conhecidíssima do filósofo grego: sentado, apoiando o cotovelo na perna, e o queixo na
mão, pensativo.
“Flores de cristal!”, diz ele finalmente, saindo de sua posição de filósofo e batendo
palmas, sorridente. Está aparentemente feliz por ter descoberto um bom meio de provar-me
da existência da tal princesa. Sim, um buquê de flores de cristal!
“Flores de cristal!”, repito, abrindo a boca, demonstrando a minha surpresa diante
da originalidade do fato. Em seguida, posiciono-me como quem toma a mão de um rei e
beija-lhe a mão, meio curvo para frente, de joelho apoiado no solo, cabeça baixa, à
disposição de quem admiro.
“Estão à venda nas melhores butiques do ramo”, diz Jacinto, com voz mansa, como
a de um rei. Então, faz um gesto de mando: acena com a palma da mão para cima,
ordenando que eu me levante de minha posição servil. Então, sorrimos, damos uma
piscadela um para o outro, maliciosos. Fazemos de conta que estamos nos divertindo com
nossas atitudes de loucos. Sim, bem sei que, vistos por um sujeito qualquer, parecemos dois
loucos gesticulando na linguagem que somente os loucos entendem, mas entre nós, eu e
Jacinto, isso tudo é apenas um truque, um disfarce. Falamos coisas seriíssimas durante um

malabarismo desses. Parecemos atores de um teatro, mas estamos a divulgar segredos um
ao outro. Somos espertos demais, não acham? E muita gente ignorante insiste em nos
chamar de loucos, eu e Jacinto! só porque vivemos escondidos nesse manicômio, onde há
loucos de verdade! Povo mexeriqueiro e preconceituoso...
Assim, digo: benzeno... carbono seis, hidrogênio seis...
Então, eu e Jacinto nos olhamos e...
Sim, sabemos de tudo!
Contudo, nem eu, nem Jacinto não nos importamos muito com o passado. Não
guardamos recordações, não guardamos as cartinhas que recebemos, não temos fotos de
recordação de ninguém. Achamos que essa mania de guardar recordações é coisa de
mulheres. Mas, vejam os senhores, como eu e Jacinto temos nossas recordações em nossas
memórias: vejam a tal fórmula química que acabei de citar. Aprendi-a, juntamente com
muitas outras, a um bom tempo atrás. Porém, minhas recordações acerca das coisas são
recordações diferentes das recordações femininas. Sou diferente das mulheres. Vejo-as
como tolas sentimentais. Vejam: mesmo que um dia eu tenha me apegado à ciência das
químicas, não guardei recordações delas. Digo fórmulas químicas como quem canta uma
canção. Não tenho dificuldades... meus objetos são os estritamente necessários. Não há
entre eles um único pedaço de papel com rabiscos e esquemas que lembrem um composto
químico... Por que? Porque não quero recordações das coisas que um dia tive contato. Eu,
que um dia me apaixonei perdidamente pela química... tive um longo romance com ela...
ficamos noivos... quase nos casamos... nada guardo dela...
Fórmulas químicas. Olhem: elas já não representam nada em minha vida. Olho-as e
não sinto espécie alguma de emoção. Olhem...
Olharam?
Olhem mesmo, de verdade!
Olharam?
Quando eu digo: “olhem mesmo, de verdade!”, assim o faço com o objetivo de que
vocês parem um instante de ler essas palavras e prestem um pouco de atenção a estas
fórmulas químicas que estou a lhes mostrar. Não há como vê-las, se não pararem de ler.
Assim, peço-lhes novamente: olhem as fórmulas. Olhem!
Olharam?

Tudo certo. Sei que não olharam. Vocês não olharam... eu pedi amigavelmente que
parassem de ler e olhassem as malditas fórmulas químicas, mas vocês não me deram
ouvidos. Continuaram lendo este maldito livro!
Inferno! Que custa parar de ler um único segundo? Não custa nada, todos sabem,
mas então, por que insistem em continuar lendo e não param? Não entendem o que digo?
Amigos, digo-lhes: se olhassem, seria tudo diferente. Eu não ficaria nervoso, e nós
poderíamos falar coisas interessantes. Falaríamos a respeito de mulheres, não é mesmo?
Pois eu diria coisas interessantíssimas a respeito delas! Seria uma leitura muito divertida.
Conversaríamos bastante. Mas... droga! Vocês não olham essas malditas fórmulas
químicas! Sem elas, não podemos continuar.
Olharam? Sim?
Bommmmmmm! Muito bom! Gostei muito de suas atitudes. Foram compreensivos
para comigo. Agradeço-lhes.
Acho apenas que são todos um pouco loucos, porque não consigo entender como é
que olharam fórmulas químicas.
Que fórmulas químicas? Onde conseguiram encontrar fórmulas químicas neste
livro? Onde?
Creio que estão todos um pouco loucos, é verdade...
Mas já que olharam as tais fórmulas como lhes pedi, então podemos continuar nossa
conversa. Enfim...
Mas, amigos, desculpem-me: falávamos a respeito de que?...
Não recordo-me mais.
Esqueçam, amigos. Tenho a memória fraca. Falemos de outro assunto qualquer.
Memória fraca é uma tristeza.
Quantas vezes vi-me em situações difíceis por causa de minha memória fraca?
Quantas vezes esqueci daquilo que falava a minutos atrás? Quantas vezes esqueci-me de
um rosto familiar? De um amigo? De uma conversa que tive no dia anterior com um
vizinho? Quantas vezes...
Lembro-me de um dia especial:
Chovia...

Peguei então meu guarda-chuva. Pensava seriamente em sair do meu abrigo, de
minha casa: tinha compromissos inadiáveis. Eu era, então, um jovem bastante ocupado.
Guarda-chuva na mão, apertei-lhe um botão vermelho no cabo preto: ele, o guardachuva, abriu-se num supetão. Pulei para trás qual um gato. Assustara-me com o solavanco.
Assustara-me, sim, mais, ora, eu nunca tinha visto um guarda-chuva tão cheio de truques. E
tinha mesmo muitos truques, esse meu guarda-chuva: era um guarda-chuva novo, moderno,
sofisticado, cheio de recursos.
Mas, repus-me no meu estado natural de espírito. Já estava, ele, o guarda-chuva,
mesmo aberto, e eu, vivo. Não havia porque continuar assustado. Calmo, eu e o guardachuva, posemo-nos sob as águas do céu. Saímos à rua. Tinha compromissos: precisava ir ao
colégio, assistir aulas. Eu, no caso. O guarda-chuva, por sua vez, não se importava com
aprender as ciências dos homens. Queria, no máximo, manter-se aberto, e molhar-se,
talvez...
Confesso que, apesar de ser um compromisso sério, eu pensei seriamente em
esquece-lo. A chuva era mesmo bastante intensa e fria. O tempo não ajudava. Os estudos,
ultimamente, pareciam-me bastante aborrecidos...
Mantive-me firme na minha responsabilidade. Nada de fraquezas para com a
ignorância. Além de que, seria muita falta de coragem. O tal colégio não distava mais de
que algumas quadras, algumas esquinas da minha querida casinha. Não seria problema. E
havia mamãe, muito interessada em saber das coisas nos seus detalhes. Havia de cobrar-me
uma explicação pela minha volta inesperada. Não deixaria minha consciência em paz...
Fui!
Segui meu caminho. A chuva roncava baixo, por sobre as telhas das casas. Eu,
desgostoso, caminhava o meu caminhar de pouca vontade, um caminhar lento. Mantinhame quieto. Não assoviava uma canção mundana, como fazia nos dias quentes de sol.
Também não pulava, como de costume. Ia devagar, quieto, e encolhido, esquivando dos
pingos frios, por debaixo do meu guarda-chuva jovial e esperto.
Era essa a minha situação pessoal quando, num movimento inesperado, vi-me
abraçado pela cintura. Um braço enlaçou-se à minha cintura, vindo por detrás da costa.
Assustei-me, novamente. Virei-me para o dono do tal braço. O que, ou quem
haveria de ser?

Estranhei, mas gostei do que vi: era uma menina, esquivando-se da chuva, levando
no outro braço um pacote de cadernos e livros. Tiritava de frio, enquanto que seguia meus
passos. E, à medida que caminhávamos, apertava-me mais e mais, com o braço em torno de
minha cintura. Sentia-lhe o calor gostoso do corpo a subir-me pela costa.
Contudo, eu não a conhecia. Nunca havia visto a tal garota.
Isso não impediu que ela continuasse agarrada a mim. Deixei-a. Seria muita
maldade de minha parte deixa-la na chuva, somente por não ser minha conhecida.
Mantive-me calado. Esperava que ela dissesse alguma desculpa, ao menos, e
aguardei. Mas não. Ela manteve-se também calada.
Caminhávamos em silêncio, abraçados um ao outro, estranhos.
Eu senti que ela movimentou-se, em determinado momento. Percebi que queria
ajudar-me. Sim, porque eu tinha as duas mãos muito ocupadas. Uma, segurava o cabo
negro do meu guarda-chuva. A outra, agarrava-se firmemente aos meus cadernos, buscando
esconde-los dos pingos, puxando-os de encontro ao peito. Ela queria justamente ajudar-me
neste ponto. Queria segurar-me os cadernos junto aos dela. Queria aliviar-me uma das
mãos. De certo, pensei no momento, era com a idéia de que, ajudando-me, deixando-me um
braço livre, eu poderia abraça-la. Talvez fosse esse seu desejo, pensei, já com idéias de
aspectos amorosos.
Foi o que ocorreu. Fiquei com um braço livre, e, como pensava que quereria ela,
abracei-a. Sim, pensei, agora sim...
Caminhávamos abraçados, e em meu íntimo, eu refestelava-me, a pensar:
“caramba!”, porque, sim, parecíamos um verdadeiro casal de namorados! Eu, ainda não
inteirado nos assuntos do amor, sentia-me um verdadeiro batizado, um iniciado.
Regozijava-me. Parabenizava-me. Não tinha olhos para mais nada, cego em amor.
Até que acordei, num repente: bati com a cara num poste no meio da calçada. Bati
com firmeza o nariz de encontro à pedra fria. Acabei com o meu guarda-chuva novíssimo.
Moí-lhe os tirantes, verguei-lhe o cabo, amassei-o todo.
Livros esparramaram-se pelas poças da calçada. Folhas voaram, desencontradas.
Lápis, penas, tudo. Coisas leves rodaram enxurrada abaixo. Eu rodopiava em torno do meu
próprio eixo, desnorteado com o súbito impacto...
Por fim, aprumei os sentidos e indaguei: onde estaria a garota?

Não havia ninguém ao meu lado...
Amigos, chamem-me de mentiroso, louco, contador de lorotas, chamem-me do que
quiserem. O fato foi que procurei pela tal garota durante anos. Busquei-a em todos os
colégios, indaguei a toda vizinhança, marquei ponto no mesmo local por dias, semanas
seguidas, na esperança de vê-la passar apressada, com seus livros junto ao corpo...
Nada! Nunca mais a vi, e nunca mais pude crer em meus próprios sentidos.
Existiria, a tal garota?
Seria um fantasma?
Um mistério...
Senhores, a verdade é que o tempo se passou.
O tempo passou, senhores, e eu cheguei a uma espantosa conclusão: aquela menina
havia sido um aviso. Um sinal...
No momento em que cheguei a essa espantosa conclusão, senhores, o sangue gelouse em minhas veias. Lembrei-me do dia em que a havia visto. Lembrei-me da chuva.
Lembrei-me do meu pobre nariz, todo esfolado do impacto no poste. Lembrei-me de haver
sentido o sangue escorrer-me pelas ventas feridas. O guarda-chuva quebrado, com seu pano
esfarrapado e estirado pelo vento qual as asas negras de um bestial morcego. O sangue a me
escorrer, misturado à chuva incessante...
Sim, recordo-me: lembro-me do gosto salgado do meu próprio líquido vital. Senti-º
gostei...
Então, tudo revelava-se num complexo conjunto simbólico à minha frente: uma
alma fantasma, um acidente, a chuva, as negras asas de um bestial morcego a balançar com
o vento uivante, o sangue a me escorrer pela face, o gosto delicioso do tal líquido, sim,
sim... tudo se revelara...
Eu era um vampiro!
Sabia! Sabia! Ela avisara-me. Era ela! Sim, uma vampira! Ela era igual a mim. Duas
almas condenadas. Dois espíritos imundos. Dois entes renegados. Dois condenados,
obrigados a peregrinar no mau por toda a eternidade. Viver e morrer juntos, na maldade.
Viver vidas diferentes, viver com pesadelos a nos atormentar. Sim, porque renegamos a
Deus Criador. Negamos a Ele nossas adorações. Enjeitamos Suas bondades. Buscamos o
Inimigo. Eu, juntamente com ela, minha eterna parceira do mau...

Unidos desde séculos, dezenas de séculos passados, e unidos por séculos e séculos
vindouros. Os mesmos desejos, as mesmas paixões, o mesmo sangue frio, sangue morto nas
veias...
Haveria de encontra-la. Tínhamos uma sina a cumprir. Tínhamos um caminho a
percorrer em conjunto. Encontrá-la-ia, levasse a busca um ano, um século, mil deles...
Reconhecer-nos-íamos num simples olhar... tornar-nos-íamos inseparáveis...
E procurava... e procurava...
Amigos, minha espera parecia não ter fim. Cansava-me, por vezes. Mas mantinhame firme. Esperava, enquanto que cumpria meu papel na sociedade. Cumpria o papel o
qual é destinado a um comum vampiro: espalhar o terror nos simples mortais.
Rondava em busca de aventuras. Percorria ruas escuras. Uivava nas noites de chuva.
Chamava-a. E, nas noites de lua, saia a buscar vítimas para a minha sede, vítimas para
saciar-me a sede de sangue. Irava-me sem ele. Queria-o fresco, de pescoços virgens,
pescoços corados. Era a minha sina. Eu tinha um destino maldito comigo. Não poderia
fugir. Era eu um ser diabólico. Mau, sentia prazeres superiores ao saciar minhas manias.
Urrava, sádico, ao abandonar minhas pobres vítimas inânimes no chão frio de algum lugar
tenebroso e arrepiante. Espalhava o terror por onde passava...
O tempo passou. Um século, dois, não sei. Foi tempo demais, já não mais o contava.
Então nos encontramos!
Era tempo de glória. Era o reencontro de dois vampiros. Dois péssimos vampiros.
Senhores, na época de nosso reencontro, era eu um comum vampiro da nebulosa e
aristocrática Inglaterra de um século atrás. Ela, uma vampira subnutrida, vinda dos
extremos do mundo, e parecida demais com suas próprias vítimas passadas: parecia mais
morta que viva. Carecia da beleza tão sonhada das vampiras burguesas dos contos de
suspense e terror. Qual não foi a minha decepção!...
“Que bom vê-lo! Esperei-o por muito tempo... muitos séculos... longa ausência...”,
dizia-me ela, com um sotaque bastante doloroso aos meus ouvidos de temperamento
vitoriano. Seria ela uma proletária?
“Talvez mais... De qualquer modo, não gostei de revê-la nestes trajes. Não gosto
desse seu chapéu de couro. Não vejo porque levar nessa sacola esse pedaço de doce
açucarado... O que é?”, indaguei-lhe, curioso, ao mesmo tempo que enojado. Ela

repugnava-me com seu aspecto rude. Aliás, não poderia dizer se mudara ou não: nunca
havia visto ela anteriormente. Sabia, sim, de sua existência em vidas passadas, mas nós,
vampiros, nunca nos lembramos do que éramos em tempos passados. Morremos, para
reencarnarmos numa nova pessoa. Crescemos normalmente como qualquer criança.
Quando amadurecemos nossos dentes, quando estamos com eles já crescidos e fortes,
pontudos, então nos é revelado pelo destino a nossa verdadeira identidade. Assim,
reconhecemo-nos como sendo vampiros, sabemos da existência de nossas companheiras.
Sim, porque um vampiro é como um lobo: nunca anda solitário. Tem sempre uma
companheira a rodear-lhe a existência. Assim, reconhecemos a existência de nossas
companheiras, mas não o que éramos antes. Nem nossas fisionomias, nem nossos países, e
nem nada...
“Como queria que eu estivesse?”, indagou-me ela, fazendo um mugido de desgosto.
Amava-me, a esfarrapada.
“Ah! Mas você decepciona-me todas as vezes! Eu aguardo-a cheio de ansiedades,
desejos, paixões... e surge você: trajando farrapos”, digo-lhe, com o ar glacial, ao mesmo
tempo que jovial, dos distintos cavalheiros ingleses de caráter e temperamento exemplares.
“É esse o seu agradecimento pela minha fidelidade? É essa a sua gratidão?”, indagame ela, bastante contrariada, já com uma lágrima a lhe brilhar no olho úmido.
“Sim, bem sei que estou sendo ingrato. Mas, e os séculos que esperei? Não contam
nada? É trajando-se assim, vergonhosamente, que tu retribuis a minha também fervorosa
fidelidade e paixão?”, pergunto, com ar doloroso, para instiga-la a chorar a valer. Meu
sadismo não tem limites...
“Essa conversa está tornando tudo sem a menor graça. Decepções! Decepções! Mais
decepções, por menores que sejam, e acabo por sumir de ti por mais alguns séculos...”,
choraminga, já aos prantos.
“O que esperava de mim?”, indago, para vê-la criticar-me.
“Nada... não esperava nada...”, responde ela, furiosa. Por fim de um minuto de
silêncio entre nós, ela acaba por ceder às minhas provocações, indagando-me: “... e tu, o
que esperava de mim?”
“Bem mais que isso. Esperava-a, no mínimo, a trajar uma longa capa negra,
casacos, sapatos polidos... um ar cansado e altivo...”

“Já fui assim. Fomos ambos muito aprumados, com certeza. Mas o tempo é outro.
Já não somos vampiros como antigamente. A vida agora é dura... conflito de classes... fim
de impérios... tecnologia... filmes... concorrência...”
“E é mesmo... e tanto é, que acabou por destruir-lhe a beleza que suponho tinhas...”,
digo, para infernizar-lhe o espírito vaidoso.
“As coisas não são bem assim, da maneira que pensas...”, defende-se ela.
“Vamos, deixe de momices. Tire este horrível chapéu de couro da cabeça. Quero
vê-la. Examina-la para ver se é bela como diz que é...”, falo-lhe, para vê-la corar, irada.
Ela atira o chapéu de couro no chão, deixando à mostra mechas de um cabelo
amarelecido pelo sol.
“Mudou muito? Você era assim? Tinha sempre esse cabelo rebelde de atriz
moderna?”, pergunto. Ela, vergonhosa, alisa as mechas secas, escondendo moitas de cabelo
por detrás da orelha esquerda.
“Queria que estivesse no meu lugar, almofadinha...”, ironiza ela, buscando falar-me
na mesma língua.
“Onde esteve? Onde viveu? Como vive atualmente? Deve viver bem mal, pelo que
vejo...”
“Ah! Não adianta provocar-me. Amo-te como nunca, meu vampiro luxuoso...”, diz
ela, deitando-me seu pescoço escuro, para que eu morda. Recuso.
“Estive em várias paragens... América... pobreza... aridez... fome... seca... miséria...”
“Onde fica isso? Que deve ser bem perto do inferno, pois que um vampiro não se
acaba tão facilmente diante das intempéries e das sedes e fomes. Expuseste-te ao sol do
dia? Sabes que a regra primeira dos vampiros é não deixar banhar-se em sol vivo.
Negligenciaste esta lei?”, pergunto, preocupado, se bem que nem tanto.
“Não! Não! Foram as noites, muitas noites de luxúria... há por demais daquilo que
mais gostamos: muito sangue quente... o excesso mata, mesmo que se seja um resistente
vampiro, meu amigo!”
“Então, se tem explicações para tudo, explique-me o chapéu de couro e esse doce
açucarado...”
“O chapéu é do sertão... o doce: nada além de rapadura...”

“O que? Rapadura? Que tipo de droga é essa?”, pergunto, pronto a tomar o tal doce
de sua sacola e jogá-lo aos cães londrinos, famosos pelas suas fomes bestiais.
“Ah! Mas deixe-me... tome, dê para os cães essa porcaria de doce. Veja... o que faço
com esse chapéu, para livrar-me dele...”
E atirou-o no Tamisa, porque era madrugada, e os polícias, eternos vigilantes,
dormiam em suas guaritas nas esquinas enfumaçadas pelo nevoeiro constante.
Beijei-a! era assim que deveria agir uma genuína vampira de sangue gelado. Eu
tinha como sustenta-la. Tinha posses. Era lorde condecorado.
Disse-lhe, então, para mostrar que os vampiros ingleses eram melhores que os
vampiros americanos, subnutridos:
“Muito bem, my vamp. Siga-me! Enfim, two vamps only...”
Ela, encantada, invejava-me!
Pois sim! Um encontro teatral!
Quem diria que reencontraria minha amante vampira? Quando digo aos meus
amigos desse manicômio que sou um verdadeiro vampiro, riem se mim. Chamam-me
louco!
Perdôo-os. Se estivessem presentes no dia em que reencontrei minha amada, então
saberiam de toda verdade. Dariam crédito às minhas confissões. Sim...
Que encontro!
Parecia um teatro. Foi realmente um inenarrável encontro teatral.
Cômico? Talvez... a vida é cheia de cenas cômicas, que muitas vezes, qual nos
teatros, não conhecemos o enredo, não conhecemos o desenrolar, não sabemos interpretar
as cenas, e concluímos que estamos vendo um drama, enquanto que os demais riem e rolam
às gargalhadas...
Muito comum este tipo de engano no nosso dia-a-dia.
Acostumei-me a ver cenas cômicas na vida real. Faço do mundo sério e rotineiro
uma verdadeira peça cômica de um grandioso teatro. Represento... faço de meus atos reais
verdadeiras encenações treinadas de antemão. Simulo a todo instante. Cada encenação,
cada ato tramado é uma verdadeira aventura. Uma alegria.
A vida trágica, repleta de sofrimentos, manipulo-a em minha mente. Faço-a menos
verdadeira, menos cruel, menos trágica. Moldo-a para que seja cômica... ou tragicômica...

Tudo é puro improviso em minha vida encantada... nunca se sabe como se terá de
atuar. Aliás, nunca de deve planejar nada nesta vida já cheia de planos e metas. Cada plano
é um ato cômico. Cada meta, um sonho. Cada frustração, um decepcionante melodrama. Na
verdade, tudo chega às raias do absurdo na vida real, que vejo-a como, sim, uma
tragicomédia.
Então, nada de planos. O que importa é a surpresa. A urgência! O improviso de
última hora!
A hora H!
E quais não são as decepções, os risos, os prantos oriundos desses improvisos
fantásticos. Lembro-me, e quando o faço, a sensação que me assoma não é outra senão a do
riso.
Querem rir? Rir improvisadamente? Imprevistos em seus planos? Danem seus
planos. Conto:
E conto da seguinte maneira, se bem que poderia contar de uma outra, porque é uma
história comum, que fala de um homem simples que há aos montes no mundo atual. E tal
homem era cheio de planos, como o são todos os homens do mundo atual. Planejava.
Depois de muito planejar, esperou o resultado de seu plano. E nossa história começa
no momento em que este homem estava a esperar a hora da verdade, a hora H, a hora em
que veria seu plano concretizar-se. Esperava-a chegar...
Era a hora H.
Pensava no quanto haveria de ser triste a tal hora. Mas era parte de seu plano. Teria
de passa-la. Uma situação triste, difícil.
Agora, era já tarde demais. Uma hora haveria de passar por aquilo, era inevitável.
Animou-se. Encarou a situação. Não haveria de ser cruel, a tal hora H. O que era a
hora H? Um nada! Isso não haveria de matar ninguém. Subir num palco, encarar câmeras
na cara, entreter o auditório, treinado de antemão para se esbugalhar em risos, e depois,
fazer uma piada, um gesto cômico, fazer algo novo e engraçado, algo inédito, insólito, tudo
não haveria de ser nada...
E haveria de ganhar ainda um prêmio!...

Fazer o que? Bem que sua filha, menina esperta, nunca perdera um programa, nunca
perdera uma única apresentação da Hora H, dissera-lhe que treinasse algo antes de ir ao
programa, mas não. Preferia improvisar. Era mais natural, mais engraçado...
E então havia chegado a hora, a Hora H!
Ele aguardava a sua vez. Esperava ser chamado pelo apresentador, homem rico e
famoso. Mantinha-se calmo. Fizera a inscrição no programa, dera o nome, marcaram uma
data, e ali estava, nos camarins, atrás do palco, aguardando sua vez.
Por fim, chamaram-lhe: “senhoras, senhores, amigas deste auditório, colegas de
trabalho, apresento-lhes mais um espetáculo inacreditável! Coisa inédita, impossível,
inacreditável, sensacional! Que entre o próximo artista!...
Era ele! Era sua vez!
Ele foi. Entrou no palco brilhante em luzes. Caminhou até o pedestal de um
microfone. Estava bem. Vestia terno, gravata, sapatos novos. Mas, apesar de sua
tranqüilidade, mostrou-se um tanto tímido, dizendo, à interpelação do apresentador: “boa
noite, auditório...”
O apresentador, fazendo seu papel, indagou-lhe, sorridente: “boa noite! Qual seu
nome?... de onde vem? Vai apresentar qual tipo de número?... O senhor também quer
ganhar um prêmio?...”
“Sim, Silva...”, respondeu ele, inteiramente travado pela inesperada timidez e
vergonha. “Sim, quero mesmo ganhar o prêmio.”
“Fale mais, fale mais... Está um pouco tenso... é a primeira vez?...”
“Sim, Silva, é a primeira vez... um pouco nervoso...”
“Positivo, amigos... então, que faça seu espetáculo!... que arrisque sua sorte!... Se
for bem sucedido, que leve o grande prêmio!... Palmas, palmas, auditório, que o candidato
merece...”
E assim foi: o candidato, vergonhoso, mas decidido, deu asa à sua imaginação. E
ganhou o prêmio!
O que ele fez? Mas, amigos, se já lhes falei que ele fez algo inédito, impossível,
inacreditável e original, como haveria de não ganhar?
Não conseguem imaginar algo nestes moldes? Não?...
Uma pena...

De qualquer modo, não lhes direi o que fez o tal homem. Seria uma fraqueza de
minha parte deixar que saibam, sem antes imaginar e pensar, sem que suas próprias
curiosidades viajem em busca do desconhecido. Se assim o fizerem, certamente que,
contando eu o que fez o tal homem, e tendo todos vocês já tentado imaginar
verdadeiramente o fato em si, então é certo que todos acharão coisa pouco espantosa. Vocês
mesmos já trataram de ser originais, importantes, criativos...
As coisas só são tidas como espantosas quando quem assim diz encontra-se cego
pelo lugar-comum.
Mas, para que não considerem-me um chato, adianto-lhes que foi apenas uma cena
teatral, uma cena cômica, aquilo que o tal candidato fez junto ao público, na tal Hora H.
Imaginem algo ao mesmo tempo cômico, impossível, criativo, sensacional,
espantoso e teatral...
Consigo imaginar muitas coisas que se enquadram nesse tipo de categoria. Piadas,
cenas de sexo, mortes, terror, guerras...
Contudo, nada me é mais teatral que o amor.
Sim, o amor entre duas pessoas. Tal amor supera tudo no que se refere à
teatralidade. Mais teatral que espetáculos de auditórios.
Contudo, à medida que se torna mais e mais teatral, torna-se mais e mais... ridículo.
Como o amor é ridículo! Como são ridículas as pessoas quando estão a amar! Não
suporto vê-las. Evito-as. Fujo delas como quem foge de um monstro.
Assim, raramente vejo, dentro das paredes desse também ridículo manicômio, as
figuras amorosas de Nicássia e Timóteo. Quem consegue atura-los?...
Nicássia e Timóteo: dois loucos. Amaram-se à primeira vista. Não vivem longe um
do outro de maneira alguma. Evito-os, fugindo assim dos queixumes, das declarações, das
promessas e das brigas que me fazem tedioso e mal-humorado...
Como explicar um amor assim?...
Quem sabe a história explique... pois recuso-me a pensar neste tipo de assunto:
Nicássia era louca. Contudo, gostava de usar saias, como qualquer mulher de mente
sã. Se assim não fizesse, como se vestiria? Viveria nua? Então, usava saias, naturalmente, e
gostava. Tinha variado número de saias em seu guarda-roupa. Eram muitas saias, mas, se
eram muitas, tinham todas algo em comum: eram todas de tecido xadrez. O motivo era

pouco explicável. Supunha-se que fosse porque era pobre, mas ela própria vivia a dizer,
quando indagada, que assim vestia-se porque sonhava em parecer-se com uma camponesa
dos primórdios da América. Uma pioneira, qual aquelas doces mocinhas que vemos
constantemente nos filmes de “cow-boy” e nos seriados das televisões. Nicássia queria
mesmo mudar seu próprio nome. Achava-o muito simplório. Pedia a todos que a
chamassem de Natie...
Eu, quando a conheci, fiz-lhe um agrado: chamei-a de Mary Jane. Isso agradou
mesmo tanto a tal moça, que acabou por pedir a todos que não mais a chamassem de Natie.
Seu nome agora era Mary Jane, a pioneira...
Assim, com suas fantasias, acabou por conhecer Timóteo.
Timóteo, o sambista. Timóteo era um outro louco deste manicômio. Usava
constantemente um bonezinho, coincidentemente xadrez, e gostava de freqüentar os lugares
como se estes fossem verdadeiros botequins, onde grupos de amigos viviam a tocar músicas
alegres, quentes, com seus tamborins e bandolins e pandeiros. Sua loucura, sua mania era
ver em tudo um pouco daquilo que mais gostava: samba e batuque. Adorava pagode.
Acreditava mesmo estar vivendo numa Copacabana em seus tempos áureos de início de
Século XX. Sonhava...
Deixava sempre grande uma costeleta, qual um sambista. Sonhava ser um dia um
sambista de fama. Sonhava ter casas com piscinas. Sonhava ser boêmio, sambista, rico,
famoso, malandro...
Usava, além do boné xadrez, sapatos e calças, porém não de tecido e couro xadrez.
Era tudo branco. Roupas e sapatos brancos, e um bonezinho xadrez... qual um sambista...
ou um médico...
Timóteo conheceu Nicássia numa festa de São João num frio mês de junho, no pátio
do manicômio, debaixo de uma barraca de sapé.
Foi amor imediato. Nicássia amou a costeleta de Timóteo. Imaginava-o um
verdadeiro lenhador! E seu boné xadrez combinava tão bem com o xadrez de sua saia...!
Timóteo adorou o penteado de Nicássia: formava dois rabinhos, um de cada lado da
orelha, presos por fitinhas com bolinhas coloridas. Imaginou que ela seria uma excelente
dona de casa...

Naquela noite de festa, Timóteo disse que pagou um caneco de chocolate quente e
um pacote de pipocas a Nicássia. Mentira certa: as guloseimas eram servidas gratuitamente.
Disse, mentiu, ou porque quis nos impressionar, ou porque é mesmo louco...
Não importa. Nicássia adorou o tal chocolate e a tal pipoca. Quis mais. Ele buscou
mais canecos para satisfaze-la. Dizia que pagara tudo a dinheiro. Ela acreditava... Achava-o
rico...
Naquela mesma noite, adentraram-se nos corredores do manicômio abraçadinhos.
Ela consentiu nessa liberdade por parte dele. Achou-o respeitador e sério...
Mais além, beijaram-se. Depois, beijaram-se novamente. Habituaram-se a dar
beijinhos um no outro. Depois, Timóteo pedia que Nicássia balançasse a cabeça. Queria ver
os dois rabinhos de cabelo balançarem-se quais duas orelhas de um burro triste...
Ela fazia-o. Gostava de agrada-lo. Gostava de vê-lo divertir-se.
Timóteo, por sua vez, a divertia também. Ela pedia, após um beijinho, que ele
apertasse uma mão contra a outra, de modo a fazer estalar ao mesmo tempo todas as juntas
de seus grossos dedos calejados. Achava-o fortíssimo!
Faziam agrados um ao outro. Riam.
Naquela noite, resolveram dormir um pouco mais tarde. Era noite de festa.
Divertiam-se.
Foram sentar-se num dos bancos da pracinha interna aos muros desse manicômio.
Timóteo fez graças, contou piadas engraçadas. Fez Nicássia rolar sobre o banco,
curva, a rir, qual uma criança. E ela riu mesmo a valer.
Por fim, aconteceu um incidente: Nicássia não agüentou os esforços de seu risos e
acabou por vomitar. Pôs para fora todo o chocolate e toda a pipoca. E fez precisamente
sobre a branquíssima calça de Timóteo...
Nicássia, disse-me Timóteo, ficou envergonhada de sua atitude. Vermelha, foi-se
embora. Timóteo achou que agira certo. Havia sido por demais ridícula, com seus risos e
vômitos. E, dizia-me Timóteo que não mais amaria: o amor, quando quer, faz-nos de tolos.
E depois, ele não era nenhum louco: Nicássia era feia demais para ele, um sambista todo
esperto e malandro. Ridícula, com aqueles rabinhos a balançar...
Sim, concordei e continuo a concordar com Timóteo, apesar de sua loucura. O amor
nos faz passar por situações ridículas.

Mas o amor é uma força incontrolável. Não se pode dizer: “amarei”, ou “não
amarei”. O amor domina-nos quando bem quer. O amor é o amor, e contra ele nada
podemos fazer.
O amor nos faz caridosos. Entregamo-nos ao ente amado.
A ausência do amor, contudo, nos faz seres diferentes. Nada nos faz amar aquilo
que o amor não nos permite. O dinheiro, com sua sedução, não nos seduz. O poderio das
demais forças, que não o amor, pode induzir-nos a conviver com outros seres humanos,
mas não podem fazer com que amemos tais seres humanos. Vivemos em companhia de
pessoas que, muitas vezes, odiamos. As forças do mundo, como o dinheiro, o dever, a
necessidade, fazem com que suportemos tais ódios. O poder das coisas do mundo, muitas
vezes, fazem com que nos tornemos ardilosos. O dinheiro, por exemplo, seduz-nos de tal
maneira, que somos capazes de mentir acerca de nosso amor com relação à pessoa que o
possui. Dizemos, muitas vezes, estarmos amando, quando, em verdade, estamos mentindo.
Há, sim, interesse, ganância, mas não amor...
Como sofrem os ricos! Como são enganados! Como são infelizes! Pobre Didier!...
Por que? Ora... porque! Porque Didier era rico!
Quem é Didier? Não sabem? Ah! Mas então lhes conto:
Didier nunca passou de um mero boçal. Sempre inconveniente e chato. Era
francês...
Nasceu na França. Cresceu. Foi à escola.
Na sala de aula, era achado por todas as menininhas um menino de aparência muito
velha. Tinha ele um nariz muito fino. Era feio...
Certa vez, arriscou ir à aula com uma gravata borboleta a lhe enfeitar o pescoço
fino. Fazia-se chique.
Todos riram e chamaram-lhe ridículo...
Em média, a criançada da sala em que freqüentava não superava no máximo os doze
anos.
Didier tinha vinte e três...
Mas o amor chegou-lhe: foi amado por uma menina, uma romântica garotinha nos
seus ingênuos nove anos incompletos. Queria beija-lo. Ele recusou. Não sabia como fazelo, o beijo.

Ficou sendo chamado por todos de maricas. Bobão...
Um dia, a velha mãe veio a falecer. Deixou-lhe uma gorda herança. Agora era um
milionário...
Mudou então de vida. Abandonou a escola. Foi a Paris. Cuidava de negócios.
Deixou para trás estudos, amigos, tudo.
Passaram-se os anos...
Didier resolve por voltar à sua terra natal. Voltar para sua pequena cidade.
Viaja. É recebido com festas. Oferecem-lhe boas vindas. Ex-amigos, colegas de
escola, vizinhos, todos os conhecidos saúdam-no com alegria. E relembram, sorrindo, os
velhos tempos de escola...
Tudo mudara. Os meninos agora eram homens. As meninas, mulheres formosas,
bonitas.
A garotinha de nove anos, sua amiguinha, aquela que o amara loucamente nos seus
nove anos de idade, esta era então a rainha da cidade: esbanjava lindeza. Era inigualável.
Indiscutivelmente a mais linda...
A festa de chegada, das boas vindas, prolongava-se na noite quente. Todos estavam
presentes. Inclusive ela, a linda moça.
Cruzaram-se, ela e Didier. Sorriram. Mais tarde, ficaram a sós. Conversaram...
Refugiaram-se do povo. Seguiram a uma praça silenciosa e vazia. Beijaram-se.
Trocaram carícias.
Ele convida-a a conhecer Paris. Ela aceita. Viajam. Ele leva-a para conhecer
museus. Ela adora. Conhece personalidades.
Uma noite, acorda em prantos. Sonhara. Estava apaixonada! E amou secretamente, a
partir de então.
Didier abraçava-a, nas noites, enquanto que ela, secretamente via-se a amar
Napoleão. Jamais o esquecera. Era lindo!
Vira-o uma

única vez, pintado num retrato, num museu. Não compreendia o

porquê. Talvez fosse Didier, que a aborrecia...
Didier, pobre homem, enlouqueceu quando veio a saber.
Louco, vive hoje a urrar nesse manicômio.
Bem sei que parece mentira...

Mas não é! Tudo verdade! Didier mesmo falou-me.
Mesmo que não dêem crédito à história de Didier, pergunto: como pode uma mulher
apaixonar-se por uma mísera personalidade sem vida de um Napoleão, morto a séculos,
pintado num retrato? Como amar sem ser amado? Como sentir coisas por um ser sem
sentimentos?
Acho, amigos, que este tipo de amor é mesmo um sentimento doloroso por demais.
Um verdadeiro chute nos meus...
Doloroso. Duríssimo de suportar.
Nunca chutem-me: também sou gente! E, afinal, o que seríamos se vivêssemos a
chutar nossos...?
Nós, homens, seríamos, certamente, senhores, seres em completa esterilidade.
O mundo seria repleto de mulheres em busca de emoções! Apaixonar-se-iam por
qualquer coisa. Haveriam de manter casos sérios de amor com seus objetos inertes. Mas já
não há aquelas que trocam maridos por eletrodomésticos? Já não há aquelas que brigam por
um liquidificador novo? Não há aquelas que amam suas máquinas de lavar?
Não , amigos, não condeno os eletrodomésticos. Não! Condeno o amor sem
sentimentos. Condeno a frivolidade do amor feminino...
Contudo, não quero fazer apologias dos eletrodomésticos. Não!
Na verdade, são tralhas, ferragens diabólicas. Os últimos que surgiram, os mais
modernos, então, são mesmo danados!
Fornos micro-ondas!
Imagem congelada!
Último lançamento! Silêncio total!
“Que barulho é esse? Desliga essa droga, Maria!...”
“Maria tem um costume bobo de ligar seus eletrodomésticos justo quando vejo meu
programa preferido...”
Nada de brigas, senhores e senhoras. Amigos, não larguem de amar suas Marias.
Não larguem e não larguem! Não há coisas melhores neste mundo! Não lançaram no
mercado ainda algo melhor que uma boa esposa. Há utensílios para passeios, para esportes,
utensílios de luxo, muito econômicos, e muitas vantagens extras, mas as Marias são os
melhores produtos do mercado, queiram ou não.

Tenho vontade de chorar, amigos, quando falam mal das pobres Marias. São tão
boas!...
Olhem, elas podem ser um pouco teimosas... sei lá...
Sei lá... sei lá...
Sei lá... sei aqui... sei lá... sei aqui... sei ali e sei mais ali. Sei também mais para ali,
naquele canto. Sei em qualquer lugar!
Sei até ficar quente!
Ei, gente, esquentou! Isso é bom!
Em lugar quente, não tem frente nem frio. Sei lá-la-lá...
Sei lá, sei aqui e sei em qualquer lugar.
Quando sei, esquenta!
Quente, funde-se!
Fundiu-se!
Tudo quentinho!
Temperatura... máxima!
Onda quente!
Onda de saber! Sei lá...
Sei lá, sei ler, sei escrever e sei mesmo!
Enquanto sei, chutam-me.
Não é bonito. É duro.
Nada de bacana.
Dói.
Dói saber.
O saber... sei lá...
Sei lá... sei ler... sei lavar... passar... cozinhar...
Sei, sei. Pronto!
Vamo-nos numa onda.
Despedimo-nos.
Durou tao pouco.
Foi bom.
Bom... sei lá...

Sei lá... e sei alémmmmmmmm...
Bravo!
Bravo! Bradam os espanhóis, quando matam touros...
“Bravo! O toureiro matou mais um touro”, bradou a dona de casa espanhola.
“Mama, onde stá El Toro?”, bradou o filho espanhol.
“Stá em Madri, na Plaza del Toro”, diz ela.
“I el toros de Barcelona?”...
“Non. Madri...”
“Que fazem del toros muertos?”
Churrasco...”
“Mama, muda de canal. Chega de toradas...”
“Nada mais há de bueno para assistir...”
“Desenhos animados... chiquitos...”
“Non. Chiquitos dormem hora dessa...”
“Mama, existem toros de fierro?”
“Non, Pablo, non!”
“Mas, Mama, e los carros em las ruas?”
“Bien, Pablo, vá dormir...”, diz a mãe, pensativa.
E fica a matutar: haveriam de ser toros de ferro, os carros?
E roeu-se em dúvidas...
Uma mulher espanhola a roer se em dúvidas.
Assim é o mundo!
Acabam-se as tradições com o passar do tempo. Os povos igualam-se na ignorância!
Para onde vão as tradições? Que é feito delas?
Dizer do que é feito delas seria muita pretensão. Basta dizer que, não importando
quais seus destinos, o fato que se percebe são as lacunas nas memórias das nações. Vazios
culturais.
Quem os preenche?
Há como responder essa questão?
Proponho respostas, mas é cedo para se falar nelas.
Preciso de mais tempo. Mais idéias. Colaborem: pensem também.

Sugiro que vejam um bom carro. Um carro velho. Um carro abandonado. Prestem
bem atenção para que seja ele um bom carro. E reparem bem para que seja um carro bem
destruído também. Ter de ser um carro que provoque pena. Que seja então um carro muito
bom e bem arrebentado.
Imaginem um mendigo. Um vagabundo. Imaginem o tal vagabundo posicionado ao
lado do tal carro arrebentado.
Imaginem que o vagabundo tenha gostado do tal carro.
Imaginem que ele tenha gostado tanto do tal carro, que resolva por morar nele, fazer
dele a sua própria casa.
Não acham uma boa idéia, a do vagabundo?
Não acham que ele seja um bom vagabundo? Um vagabundo bom, e bem
arrebentado? Digno de pena?
Sim, mas, onde querem chegar com essa imaginação toda?
O que querem saber mais?
Basta de imaginações!
Esperam grandes coisas dessas imaginações banais?
Esqueçam. Não são coisas que se possam esperar delas. São apenas um exercício
mental. Nada mais. Nada milagroso...
Esqueçam-nas.
Falo delas apenas por falar.
Esperavam alguma coisa?
Esperavam alguma surpresa de minha parte?
Não. Não sou tao bom assim como pensam que sou. Não sou nenhuma espécie de
herói de histórias fantásticas. Não sou nenhum grande homem das criações literárias. Se
vocês buscam um ser mitológico em minha pessoa, enganaram-se.
Contudo, conheço verdadeiros heróis.
Quais? Querem mesmo saber? Pois falo-vos deles: falo de um que é muito
especial...
Um herói conhecido. Muitos desse manicômio julgam sê-lo, mas não o são. Muitos
desse manicômio também julgam vê-lo.
Talvez vejam, mesmo. São loucos. Deliram...

Deliram...
Mas, diziam-me, heróis diversos andam a rondam pelos cantos e becos desse nosso
vasto manicômio. Diziam-me acerca de um rapaz, interno, louco...
Tal rapaz, diziam-me, certa noite dessas, passeava. Vagava pelos cantos escuros
desse estabelecimento.
Num canto qualquer, resolveu por abrir uma lata de lixo qualquer. Curiosidade.
Uma lata comum, amassada e suja. Contudo, era ela tampada com justeza. A tampa lhe
encaixava com perfeição nas bordas. Estava tampada. O rapaz ficou curioso com a
eficiência da tal tampa. Foi mexer...
Abriu a lata. Uma luz fortíssima, vinda de seu interior, deixou-o em absoluta
cegueira. Um facho de cor azulada, quase sólido em sua intensidade, mirava para o
negrume do céu, tragada.
O rapaz caiu, assustado e desorientado pela sua cegueira. Estendeu-se de costa no
lajedo frio. Teve um repentino meda da desconhecida luz que o cegara. Pressentiu estar
correndo sério perigo. Suas mãos tatearam à sua volta, buscando apoio. Procuravam uma
defesa.
Tocou com a mão direita um objeto de consistência mole. Sentiu os dedos doerem.
Queimara-os no encontro com o tal objeto mole. Mais tarde, recuperada a visão, pôde ver
que tal coisa que tocara e o queimara não era outra senão a tampa da lata de lixo, aquela
mesma em que havia tocado menos de segundos atrás. Derretera-se, sua constituição
metálica moldou-se em uma pastosa lama incandescente a arder sobre o lajedo. Alguma
força, algum poder associado àquela luz medonha havia sido o responsável por tamanha
destruição de suas propriedades físicas. Talvez fosse mesmo a própria luz.
Mas, tocara na tampa, indefeso e cego. Queimou-se-lhe toda a pele de seus pobres
dedos. Inchou-se-lhe a mão ferida. Fez-se-lhe bolhas inflamadas. Verteu líquidos
imediatamente...
Desesperado pelo medo e pela dor, gritou por socorro.
Ouvido ou não por alguém, o fato foi que o tal grito de socorro fez com que
despertasse algo no interior da tal lata iluminada. Ouviu ranger-lhe as paredes. Ouviu o
fundo raspar no lajedo. Havia algo a mexer-se no seu interior, desperto pelo brado.

Era algo a mexer-se com bastante violência. Sentiu cair-lhe sobre o corpo
fragmentos variados. Era lixo arremessado do interior da lata pelo tal ser furioso. De certo
que buscava libertar-se de sua morada. Cascas de banana, latas de bebidas, restos de
alimentos, jornais amassados e milhares de folhas secas das árvores e mais algumas
espécies de porcarias eram arremessadas do interior da tal lata para fora. O lixo era
expelido como se houvesse um vento a soprá-lo de dentro para fora. Voava e caia. Atingia
o pobre rapaz indefeso, que, temeroso, mantinha-se em mudez.
Mantinha-se silencioso e imóvel. Esperava pelo pior.
Foi dessa maneira passiva que ouviu, surpreso, um horrível rugido dentro da lata.
Depois, mais espantado ainda, ouviu um assustador rosnado. Temeu pela própria vida,
ouvindo-o.
O rosnado não estava longe. Sentia-o como que através de movimentos
ameaçadores. Estava em perigo. Precisava agir. Precisava enchergar.
Tratou de firmar a visão. Passou a ver, ainda que parcamente e com um único olho.
Viu, mesmo assim. Viu, à sua frente, um vulto imenso a mover-se sobre a lata. Algo
grande. Era mesmo grande demais para caber dentro da tal lata. Eram desproporcionais.
Impossível que aquilo houvesse sido guardado no interior daquela lata pequena...
Rangeu dentes: o vulto vinha em sua direção.
Tentou recuar. Contudo, era tarde. O vulto, algo vivo, aproximou-se-lhe. Estacou à
sua frente. Viu-o, imenso, através das brumosas imagens de seu único olho embaçado. E
ouviu, pasmo, quando o vulto dirigiu-lhe a palavra, dizendo: “... tudo certo, garoto.
Acalme-se. Irei salvá-lo!”
Que felicidade! Era ele! Só poderia ser! Reconhecia-lhe a voz!
Sim, sentiu-se mais calmo. Estava seguro. E viu por bem agradecer o tal vulto, seu
conhecido, dizendo: “... muito obrigado! Você é mesmo um super-herói! Você é muito
bacana!”
E o tal rapaz espalhou a tal história por todo o manicômio, dizendo que fora salvo
de uma desgraça com a ajuda de um verdadeiro herói intergalático. Disse mesmo a todos
que ficou muito amigo do tal super-herói. Diz que o vê constantemente. Surge-lhe em
locais que ninguém sabe. Faz-lhe grandes coisas. Viaja pelos céus, conhece planetas e luas,
levado pelos braços de seu amigo heróico.

Um lunático mesmo, esse tal rapaz...
Heróis! Sim, bela história!
Heróis!
Mas, e onde entram os anti-heróis?
Heróis e anti-heróis. Lados contrários. Amados e odiados por todos. Cada qual tem
sua parcela de admiradores.
Há pessoas que identificam-se muito mais com os heróis.outras, preferem admirar
os anti-heróis: são mais interessantes.
Os heróis são seres durões, bons, fortes e perfeitos.
Os anti-heróis são covardes, vagabundos, decadentes, perigosos e atrapalhados. Um
anti-herói não busca a salvação de ninguém, a não ser de si mesmo. Salva-se. Porém, nem
sempre honestamente. E, invariavelmente, atrapalha-se.
Creio mesmo que anti-herói é qualquer ser humano comum, desprovido de poderes
sobre-humanos e cheio de falhas e fraquezas. De um certo modo, os anti-heróis são seres de
aspecto romântico, sonhador. E, emotivos, ardilosos, acabam por atrair a atenção das
pessoas que os rodeiam. São carismáticos e oportunistas: sugam o tanto que podem de suas
amizades. Parasitam...
Vejam o agir de um anti-herói:
É ele um sujeito rebelde e ardiloso: um anti-herói romântico e carismático. E é dessa
forma, com esse temperamento, que leva a vida no seu dia-a-dia. Vê interesse em tudo.
Aguarda sempre por um momento certo...
Assim, vivia. Até morrer-lhe o pai. Morreu, pobre homem.
Ele, o filho, o anti-herói, aguardou oito dias a partir do enterro. Então armou um
plano. Desgostou o resto da família. Contudo, nada podia fazer: o plano era infalível.
Colocou-o em ação: mandou um retrato seu para os jornais. Dispunha-se, dizia o
anúncio que acompanhava o retrato, a casar-se. E distribuiu retratos e anúncios por todos os
jornais. Divulgou a sua disposição para o matrimônio.
Casamento fácil e rápido. Acertariam, ele e a interessada, detalhes por meio de uma
ou duas cartas. Aceitava qualquer proposta...

Era esse o plano. Receberia muitas cartas, porque era um rapaz jovem, vistoso.
Selecionaria a proposta mais vantajosa. Casar-se-ia com a pretendente mais rica. Viveria de
rendas...
Sorria. Pensava no plano. Acariciava o bigode fino por sobre o lábio...
“Ponho suas coisas na rua... não quero casamentos... nada de noras...”, dizia-lhe a
mãe, impiedosa. Era contra a idéia. Imaginava incômodos com uma pessoa a mais na casa.
Uma estranha não seria de seu interesse, quando ainda nem havia esquecido da morte de
seu velho marido...
“Honre o nome da família... não desgoste seu falecido pai... respeite-o, ele, que está
no céu...”, dizia ela.
“Pobre velho... tantas dívidas... tantas brigas... traições... decerto, mama, que está a
queimar já no inferno, o velhaco...”
A mãe chorava. Lembrava-se de oferecer rezas ao defunto. Rezava a vários santos.
Confirmava, aos sábados, nas missas, com o padre, se este havia mesmo encomendado a
alma do falecido ao Senhor lá no céu. Tinha sonhos... acordava chorando, e rezava!...
“Mama, esquece os jornais... pense na linda alma do falecido lá no céu... vá
rezar...”, dizia-lhe o filho, distraindo-a de interferi-se nos seus planos matrimoniais.
“Onde vai, meu filho? Nada de andar com mulheres...”, dizia ela, cuidadosa.
“Como! Se vou agora mesmo rezar um credo pelo falecido...!”
A mãe adorava-o, o seu filhinho querido. Tão obediente, tão apegado a Deus...
Ia, enquanto o filho saia, piamente ao seu altarzinho no canto do quarto de dormir.
Rezava para o santo padroeiro do falecido, às lágrimas...
Ele, o filho, o mentiroso, o anti-herói, tomava rumo muito diferente do que deveria
tomar para ir à igreja. Sim, porque não pretendia mesmo ir de maneira alguma até ela. Não
pretendia rezar pela alma do velho pai morto. De que adiantaria? Tinha mais o que fazer.
E fazia mesmo coisas mais que fossem além de rezar: tratava do seu matrimônio.
Sim, e trabalhava bastante, a dizer a verdade. Era espantoso o número de senhoras, moças,
donzelas e viúvas que o procuravam. Liam os jornais. Encantavam-se com seu rosto jovial.
Interessavam-se pelo casamento. Era ele um bom partido. Escreviam-lhe cartas
apaixonadas. Marcavam encontros.

Ele, diária e invariavelmente, experimentava conhecê-las, curioso. E dizia à mamãe:
“... vou à reza...”, enquanto que, em verdade, ia a praças, em locais pré-determinados,
contaminar o nome da família com as manchas dos amores pecaminosos...
E como agradava-as! Como elas admiravam-lhe o bigodinho!
Sim, um verdadeiro anti-herói.
Mas, e quando não se tem um bigodinho que agrade às mulheres e nem um rosto
carismático?
Sim, há heróis e anti-heróis. Contudo, caso não se consegue enquadrar alguém
nesses moldes, então esse alguém só pode ser uma única coisa: um nulo.
Existem pessoas que não tomam partidos. Não são bons nem ruins. Não apoiam
nem o bem nem o mal. Não interferem em nada. São pessoas mortas para o mundo.
Alienados. Como Kirk.
Kirk era um bom rapaz que havia neste manicômio. Cuidava de toda espécie de
material que pertencia ao tal lugar.
Um dia, Kirk estava a cuidar de seu serviço, quando chegou alguém que lhe disse:
“Kirk, trouxe-lhe o carregamento de materiais...”
“Leve-os para o depósito de materiais...”, respondeu-lhe então Kirk.
“E o material encomendado?”, indagou o outro.
“Quando chegar, mande colocar na reserva de materiais...”, explicou-lhe Kirk.
E este alguém, satisfeito, foi-se embora.
E chegou outro alguém, a indagar junto a Kirk: “ Kirk, precisamos de material...”
“Temos material disponível logo ali...”, apontou-lhe Kirk.
“Onde?”, quis saber o outro.
“No depósito onde está escrito ‘Estoque de Material’...”, explicou Kirk.
“E os demais pedidos de materiais?”, perguntou o outro.
“Pretendo entregá-los em dia. Cumprirei a tabela de entrega de materiais...”,
explicou-lhe Kirk.
E então, satisfeito, este alguém também foi-se embora.
Logicamente que Kirk havia resolvido tudo.
Kirk era a eficiência em pessoa!

Contudo, um nulo. Fazia tudo, porém, loucamente. Ser exato no seu trabalho era a
sua anormalidade. Na verdade trabalhava até bem para um louco...
Há gente boa demais para desperdiçar-se em loucuras. Há gente que é sábia demais
para ser louca. E havia, neste manicômio, um louco que queria ser intelectual.
Era um louco bem trajado. E esse louco, trajando negro e usando sapatos pretos
polidos, certo dia parou de frente à nossa humilde banca de jornais. Era um louco. Não
sabia ler...
O jornaleiro olhou com interesse para a estranha figura a sua frente. O louco usava
luvas, e segurava uma vistosa bengala branca. Usava também um paletó preto e calça azul
com listas brancas. Por baixo do paletó, vestia um colete azul claro. Na cabeça, uma bonita
cartola preta, lustrosa e encopada. Sobre o nariz, óculos sem pernas. Apoiava-o olhando
tudo com ar superior... Equilibrava-o com sua soberba...
Por fim, o louco, após olhar tudo muito arrogantemente, indagou ao jornaleiro, que
o observava, atencioso: “cavalheiro, de posse dos possíveis conhecimentos das colocações
dos componentes desta, o ilustríssimo poderia, dentro das possibilidades, informar à minha
parca ignorância, com devidos detalhes, onde a minha presada pessoa poderia localizar um
exemplar avulso do matinal informativo desse arrabalde, para que, se as condições
financeiras presentes permitirem, possa eu adquiri-lo, de acordo com as minhas privadas
necessidades. Sendo o obséquio possível, ficarei deveras satisfeito, além de que, gratificálo-ei com meus formais agradecimentos pelo prezado labor e, obviamente, evidentemente
que sim, pagá-lo-ei com os valores formais impressos no frontispício do tal informativo
matutino, como é de praxe que seja feito. Pois então?”
O jornaleiro coçou a cabeça, pensativo... Sorriu amarelamente. Indagou ao louco,
pois que ainda não o sabia ser: se o soubesse, não indagaria. Dar-lhe-ia a costa, indiferente.
Mas, indagou mesmo: “ desculpe-me, senhor, mas não compreendi, isto é... quer dizer...
creio não haver compreendido vosso pedido...”
O louco fez uma mesura, sorrindo. Depois, explicou de outra forma o seu pedido ao
jornaleiro: “perdões, mil perdões, cavalheiro, se meu modesto vocabulário foi
incompreensível, confuso ao extremo e, porque não dizer, foi mesmo inteligível. Mas,
cavalheiro, sim, atenderei vosso pedido, ainda que não me pediste nada: repetir-lhe-ei meu
próprio pedido. Repeti-lo-ei com vocábulos mais objetivos, mais claros para vosso

entendimento. Eu, investido em medonha ignorância com relação à possível localização do
matutino diário informativo desse arrabalde, e desejando sanar essa lamentável deficiência,
peço a vossa pessoa, a qual está investido desse louvável conhecimento, para que a mesma
informe à minha ignara pessoa, com os devidos e possíveis detalhes, a localização do citado
meio de informação, para que possa eu adquiri-lo, e, tendo-o adquirido, retribuir-lhe-ei
posteriormente o vosso obséquio com o débito de meus haveres monetários no valor citado
pelo próprio supra-citado informativo, em sua página primeira, canto superior direito, sendo
tal valor creditado à vosso serviço, além de que seguido a tal crédito, os meus formais
agradecimentos à vossa honrada pessoa”.
O jornaleiro irritou-se já diante das primeiras palavras desse novo discurso, de
maneira que nem aguardou pelo seu desfecho. Perdeu-se em cogitações de proferir um
insulto ao tal cavalheiro rebuscado à sua frente, mas deteve-se. Era um homem respeitoso.
Resignou-se, ao final do discurso, dizendo: “sim, sim, muito bonito, o cavalheiro fala muito
bem e bonito, mas eu continuo na mesma ignorância do início da conversa... Sim, o que
quer? Diga, sem enrolações...”
O louco, erguendo o nariz qual um galo, replicou: “ lamento, cavalheiro, senhor,
mas o senhor não está sendo delicado o suficiente, nem mantendo a polidez formal que
deve manter por questão de obrigação profissional e de costume, não de vossa pessoa em si
e em intelecto, mas de vosso cargo, como cidadão de um país...”
O heróico jornaleiro interrompeu-lhe o falatório: “cavalheiro amigo e camarada, se
quer comprar algo, peça. Senão, peço vossa licença: tenho meus afazeres...”
“Mas... por favor, caro cavalheiro! Deverei eu ser severamente repreendido e até
mesmo, por que não o dizê-lo, desacatado, isto mesmo, desacatado, por vossa pessoa,
somente pelo motivo de que a vossa pobre pessoa lamentavelmente não possui a cultura e o
adorável conhecimento de nossa gloriosa língua pátria? Não compreende minha simples
solicitação? Mas... é, de modo geral, uma solicitação tão comum, natural e rotineira ao
vosso estabelecimento presente, tão... Não vejo porque não compreende!”
mas era já tarde para explicações. O jornaleiro já havia dado ombros e saia. Não
dava mais atenção ao homem. Ia já em outro extremo da banca, indiferente e surdo.
O louco suspirou, vencido.

Por fim, para não parecer que não compreendia a situação, balançou também os
ombros, indiferente, e saiu a resmungar um sugestivo ‘deja-vù’. Depois, ainda a resmungar
em diferentes línguas estrangeiras, foi-se...
Era um louco muito arrogante. Nada possuía de sábio, a não ser, talvez, a pretensão
de sê-lo. Era, em verdade, apenas um sujeito bastante delicado. Talvez fosse mesmo um
idiota...
Por que não? Por que um louco não poderia pensar ser um idiota? De qualquer
forma...
Sim, ele poderia muito bem ser idiota. É um direito dos homens, assim como os
idiotas também têm o direito de serem loucos. E tanto têm esse direito, que realmente
muitos o são. Talvez não haja idiota algum que não seja um pouco louco. A idiotice é, em
si, uma forma própria de loucura. É apenas uma das muitas faces do mesmo mal...
E a idiotice acompanha os seres viventes. Muitos aqueles que foram loucos e idiotas
em épocas passadas. Todos os idiotas são um pouco loucos, mas nem todos os loucos são
necessariamente idiotas. Tomemos Napoleão como exemplo:
Napoleão era idiota?
Não sabemos.
Mas caso fosse, é certo que haveria de escrever seus sentimentos de lamento e dor
no seu caderno de florzinhas.
Seu caderno de florzinhas haveria de ter expressões de dor e lamento.
Napoleão lamentaria por não ser e por não ter um caderno com florzinhas que lhe
causasse dor.
A dor de Napoleão provinha do fato de ele não possuir um caderno para desenhar
florzinhas e escrever lamentos.
A florzinha lamentou sua dor por não ser ela o caderno de Napoleão.
Napoleão lamentou sua dor em seu caderno por não ter sido uma florzinha.
Napoleão queria ser o lamento de um caderno, mas acabou sendo a dor de uma
florzinha.
A florzinha com dor escreveu um lamento no seu caderno por não poder ser
Napoleão.
O caderno de florzinhas lamentou sua dor por não ser um Napoleão.

O caderno, a florzinha, o lamento e a dor temeram Napoleão: era um homem por
demais temerário com suas paixões...
O que leva uma pessoa a ser assim, como Napoleão?
Um ser temerário com suas paixões é um ser que corrompe-se.
Fosse Napoleão um louco idiota e veria corromper-se em seus desejos. Veria seus
prazeres reduzi-lo a não mais que uma escória social. Seus poderes, seus méritos, sua
bravura, nada o salvaria da ruína, do lodo a que seria renegado.
O mundo conquistado por um louco idiota. Eis onde chega a corrupção do corpo e
da alma, e das instituições. Eis onde chega a loucura não vista em sua realidade...
Corrupção e loucura.
Vejo-as em toda parte. Vejo-as em todos os níveis. Em todas as formas. Toda falha
humana é em parte corrupção, e em parte, loucura.
E a tão comum corrupção financeira... política...
São, como outras formas de loucura disfarçadas, faces ocultas de uma loucura
maior: são, em verdade, grandes vergonhas sociais...
O que pensa o corrupto? Como sente a si próprio, um corrupto?
“Delegados, políticos, banqueiros, efeminados: os senhores negam ou confirmam as
acusações que apontam os senhores como também responsáveis pelo incêndio do mundo
moderno?”
Delegados, políticos, banqueiros, efeminados, todos, depois de uma acusação
dessas, passam a ter mais importância: são imediatamente rodeados por dezenas de
repórteres, entrevistadores, fotógrafos, filmadores, curiosos em geral. A humanidade julga
seus vilões e suas escórias. Eles, os vilões, mantêm a serenidade nos seus olhares vazios.
Obedecem a recomendações de seus renomados advogados: mantêm as aparências, não
dão declarações, evitam que suas gravatas desalinhem-se e não permitem que seus ternos,
seus paletós finos e impecáveis amarrotem-se ao sentar.
“Não temos nada a dizer. Isso é com nossos advogados...”
Entram em suas limusines. Usam seus óculos escuros. Abrem os vidros dos carros.
Respiram ar puro. Aproveitam as manhãs. Repelem curiosos com baforadas de seus
charutos. Mas são constantemente interrogados: “ onde estavam? Por que agiram assim?...

por que deixaram-se levar pelo mau? Vocês assumem as suas maldades? Concordam que
destruíram o mundo?...”
“Nada declaramos... cuidem de suas vidas... deixem-nos...”
Vão-se embora nas suas limusines...
Dormem tranquilos. Passam os dias nas suas casas confortáveis e aquecidas. E eles,
os efeminados, saem pela madrugada, buscando forte emoções...
Amigos, peguem nas suas geladeiras alguns ovos. Atiremos esse alimento fedido
nas cabeças desses pilantras. Façamos deles o que são na verdade: porcos.
Amarelemos-lhes as camisas brancas. Borremos-lhes as gravatas de seda e
acabemos com o perfume que os rodeia. Façamos das escórias aquilo que deve ser feito.
Tratemo-nas com justiça. Que sejam servidos e tratados como suínos. Como porcos...
Mas, cuidado. São perigosos. Queimam-nos com seus charutos...
Sim, são mesmo perigosos. Deixam-nos a impressão de que são dos melhores tipos
de sujeitos. Caras agradáveis... conversa mole que, vez por outra, convence...
Porcos! Loucos! Suínos possessos pelos maus espíritos!
Exorcizemos essa legião! Cristo, senhores, exorcizava!
Exorcizemos toda forma de sadismos e loucuras!
Aceitemos Cristo nos nossos corações! Mutilemo-nos!
Decidamos entre a dor própria e a alheia.
Sadismo ou masoquismo. Deus ou o Diabo...
E, enquanto não decidem, aproveito para encerrar esse atormentado terceiro
capítulo. Terceiro e magnífico capítulo que encerra-se por aqui.
Um capítulo, senhores, sem dúvida hilariante, emocionante, rico em lições de vida,
repleto de visões simples do cotidiano, porém, visões de muito saber e ciência. Visões de
pessoas nem sempre aptas a verem as coisas. Talvez , as visões de loucos...
Ou, visões, talvez, geniais. Visões de um flautista...
Coisas ingênuas, porém difíceis de serem observadas pela maioria das pessoas
normais.
O objetivo é este: educar e divertir. Aprender brincando, ou, brincar de aprender...
Amigos, não errem.

Que errem. Porém, que sejam poucos os seus erros, pois que as lições da vida foram
ensinadas.
Por que lhes digo isso?
Nem eu mesmo sei. Penso que às vezes é inútil dizê-lo.
Contudo, digo que nem tudo na vida são lutas e lutas para vencer a própria vida, a
própria existência. Não há saídas: a vida é invencível. Qualquer batalha contra, dêem-na
por perdida...
Mas, então, se a derrota é certa, por que aprender a viver? De que valem idéias, se a
grande causa já é perdida?
Contudo, amigos, idéias são nossas únicas armas contra a violência da vida. E, sim,
precisamos ter idéias. Precisamos, sim, lutar e lutar até o fim...
Não admitamos covardes. Lutem e lutem até o fim. Mesmo que seja inevitável a
derrota final.
Estamos vivos e estamos no mundo e não nos suicidaremos. Então, não há o que
temer. Não há motivos para fuga. Não há caminhos!
Recompensas? Talvez...
De qualquer modo, a recompensa do covarde é uma só: a vergonha. Para os
covardes, não há recompensas. Há, sim, castigos. Onde a vergonha mora, não há espaço
nenhum para o mínimo prazer. Castigo!
Nós, grandes guerreiros da vida, que nos julgamos incansáveis nas nossas lutas, vez
por outra sentimos nossas faces corarem, ruborizadas pela vergonha de uma covardia
ocasional. Pequenas escaramuças, confrontos corpo a corpo que precisam ser travados com
urgência e negligenciamos no nosso dever para com eles. Afrouxamos o cerco, baixamos a
guarda...
Mas a vida... Ah! Esta não fraqueja! Alveja-nos impiedosamente assim que lhes
damos as costas. Abate-nos quando deixamos nos levar pela mais leve sonolência...
E então, a derrota! Consequência de tudo! Derrota por inépcia e negligência!
Derrota pela incapacidade de lutar...
Preguiça.
E a vergonha nos assalta.

Coro o rosto em sangue, solitário na minha fraqueza. Ou sinto-lhe o veneno
percorrer-me as veias, quente, ao mesmo tempo, gélido. Pica-me como um réptil, a
vergonha.
Fica-me uma marca escura. Fica-me eternamente uma mancha negra a contaminar a
pureza de minha consciência. Um ponto eterno e negro, porque o negrume, a treva, é
eterna.
Arranhar-se-á irreversivelmente a polidez de minha face de cristal...
Não refletirá tão perfeitamente a luz pura qual antigamente as nossas esferas já
imperfeitas de existência. Tornar-se-á opaca e suja, a vida... o pó grudará na aspereza do
nosso fraco caráter humano.
Palavras bonitas...
Parece mesmo que discurso em público!
Lutemos, pois, e continuemos o discursar bonito e arrogante como sempre somos
impelidos a fazer pelos nossos espíritos vaidosos.
A luta nem sempre termina em vitória. Contudo, vitórias existem. São palpáveis,
visíveis e elas aplainam nosso relevo moral.
Que dizer da rainha Vitória da Inglaterra? Não foi virtuosa?
As vitórias da vida tornam mais brandas as nossas estradas emburacadas, nossas
estradas da vida...
Sigamos um bom caminho.
Viajemos na boa estrada, a estreita.
Sirvam-se, senhores, desta pipoca.
Aproveitem, todos, que não é comum que eu distribua café para meus convidados.
Vamos, aproveitem!
Comam, senhoras, desse salame. Congratulemo-nos pelas minhas belas palavras...
Comam, todos! Não pagam nada: é tudo por minha conta.
Comemoremos, criancinhas, o meu discurso! Festejemos!
Viva! Viva! Que vivam as minhas palavras! Viva a oratória!
Viva, senhores! Viva, senhoras! Um viva a todos nós!
Viva a vida!
Viva a loucura!
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