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Ferramentas 
 
«As ferramentas! As ferramentas!» Mal teve tempo de gritar; a titânica 

caixa de ferramentas, que ficava pendurada no teto da oficina, caiu. Primeiro 
foi estalo, um parafuso de sustentação a perder a cabeça; a caixa, um dia 
pintada de verde e hoje verde corroída pela ferrugem, deu um giro lento, um 
navio quadrado que fazia uma manobra; e despencou no derradeiro estalo. 
Esmagou Fernandes, abaixo, que polia uma peça. Fora o seu Geraldo, o dono, 
que achou melhor que a caixa ficasse dependurada: «Assim a gente economiza 
espaço!»; e a caixa, imensa, com duas portas grandes, grávida de gavetas, tinha 
em si centenas de chaves-inglesas, chaves de fenda, limas, grosas, alicates, 
alicates de pressão. Num instante tênue, frágil fração de tempo, rompe-se o 
parafuso de aço fatigado e se solta a caixa que foi romper com o Fernandes, 
alguns metros abaixo. A caixa, talvez com algumas centenas de quilos, mal se 
amassou; Fernandes ficou imprestável, virou artigo de morgue, pedacinhos 
para laboratórios de anatomia (só pedacinhos), um monte de nada sangrento. 
As ferramentas, intactas. 
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Linotipos 
 
23 de dezembro de 1978. Trabalhar na antevéspera de Natal é 

massacrante. O funcionário mais novo que enfiava os linotipos no furgão, 
resmungava. O que estava ao volante trabalhava há muito tempo, já reclamara 
assim também. “No fim da tarde estamos de volta, são só quatrocentos 
quilômetros... oitocentos!”. Entre tantas placas de linotipos, havia algumas 
caixas marcadas: Memorial da Ilha Negra. “João, onde fica a Ilha Negra?”. Já 
na Dutra, em direção a São Paulo, João respondeu: “Não é perto da Ilha do 
Governador?”; “É que um tal Neruda escreveu sobre a ilha…”; “Hum… 
parece nome de japonês... deve ser algum puxa-saco do governador”; “Pode 
ser, vão imprimi-los em São Paulo… o que será que tem na ilha Negra?” 
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Marcha de Esmirna 
 
Eram Kombis. Reuniram-se num ponto ignoto do semi-árido. Andavam 

em círculos enquanto que dos seus alto-falantes cansados de anunciar 
pamonha, saía uma ode cantada ao Pai dos turcos. Arrancos dos moribundos 
motores volks entrecortados pela conclamação altíssona a Atatürk. Os cactos 
não entendiam. As pedras, muito menos. A nuvem de poeira vermelha erguia-
se e o vento soprava-a para nordeste. De uma das kombis, saltou um homem 
que berrou para que parassem com aquela marcha. Primeiro, foi uma kombi 
verde que veio e atropelou-o com tal força, que quase partiu o peticionário em 
dois, jogando-o uma quinzena de metros adiante. As loas a Mustafá Kemal 
continuavam. Uma kombi branca, pintada com anúncio de ovos, esmagou 
violentamente o corpo e reagiu como se tivesse passado sobre uma lombada. 
O corpo, já uma massa amorfa de ossos moídos e órgãos feitos patê, ainda foi 
atingido por uma furibunda kombi de cândida. As kombis ritualmente fizeram 
um círculo ao redor do morto e giraram ao redor dele três dias e três noites, 
louvando Atatürk. Depois, os abutres fizeram seu repasto e as kombis voltaram 
para as cidades tão suas. 
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De raios e blasfêmias 
 
Levantou-se. Ao invés de pisar nos chinelos, deu um pisão no gato, logo 

cedo. «Merda!» No banheiro, a maldita da válvula do vaso disparou; teve de 
correr até o registro e fechá-lo. Abriu a geladeira, para pegar o leite, as maçãs 
caíram todas aos seus pés; a mãe levantou: «Mas que diabo! Será que você 
podia fazer menos barulho? Os outros estão dormindo!». Saiu de casa amuado. 
Perdeu o ônibus; conseguiu pegar o seguinte, mas teve de viajar na porta, com 
o vento gelado nas costas. No metrô, uma fila imensa para passar o bloqueio; 
vagões lotados. Na hora de descer, esbarrou acidentalmente numa moça e por 
isso ganhou o epíteto de safado, uma bolsada e uns pontapés duns marmanjos, 
noves-fora. Finalmente chegou no escritório: a carta de demissão estava sobre 
a mesa. O chefe nem apareceu, não queria nem dar satisfações; antes que saísse 
do recinto, o telefone tocou: era a noiva. Rompeu o noivado pelo telefone. 
Saiu pela calçada atordoado e escutou uma música de piano, vinha duma loja 
de instrumentos. Parou diante da vitrina e ficou a olhar para dentro, uma moça 
tocava piano; não durou muito tempo: um ciclista trombou consigo e caíram 
os dois pela vitrina, estourando o vidro. Ele ficou caído do lado dum clarinete 
e cercado de cacos de vidro, olhando para o ciclista. «Idiota!», rugiu o ciclista 
montando na bicicleta. Chegou o dono da loja, viu-o caído: «Imbecil, olha o 
prejuízo que você me deu! E pela sua cara, não deve ter onde cair morto! Olha 
só essa barba mal-feita, seu desocupado! Desanda, desanda antes que eu chame 
a polícia!». Havia perdido o emprego não tinha quinze minutos e já estava com 
cara de desempregado?! Andou umas três quadras e parou diante duma banca 
de jornal; resolveu comprar o jornal para ver os classificados – quem sabe não 
arrumava um emprego hoje mesmo. Pagou o exemplar e foi sentar-se num 
banco de praça para poder ler. Tomou uma carga de pombo no ombro direito. 
Pôs-se a ler, mas logo um pé-de-vento fortíssimo que começou do nada, 
rasgou a folha que estava na sua mão e levou as que estavam apoiadas no 
banco. Saiu correndo atrás das folhas voadoras. Alguém, de alguma anônima 
janela dum prédio de apartamentos cinzento, berrou para baixo: «Porco, suíno! 
Na sua casa não tem lixo?!». Correndo, acabou por invadir a avenida; o 
caminhão de melancias que vinha subindo a ladeira desviou dele por um triz – 
ou ele que desviou do caminhão? «Animal! É cego, sua besta-quadrada?!» 
soltou o motorista do caminhão. Acabou por perder as folhas, que se enfiaram 
por uma rua como pássaros sujos fornicando no ar. Tomou a ladeira no 
sentido descendente e além do forte vento, que empurrava o seu corpo, logo 
percebeu que começara a escurecer subitamente; logo ia desabar uma 
tempestade daquelas que há muito não se via. Esquecera o guarda-chuva em 
casa, o jornal se lhe voara e observou que a longa rua pela qual andava, a 
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ladeira que agora era um plano, não tinha uma única loja com toldo, ou uma 
marquise sob a qual ele pudesse esconder-se ou reparar-se. Começaram os 
raios e os primeiros pingos, grossos como cusparadas: «Deus está cuspindo em 
mim! Porco!», pensou consigo. Não havia ninguém na rua acossada pela chuva 
que caía agora a cântaros. De raiva, no meio da rua, da chuva e do vento, 
começou a dar saltos e chacoalhar os braços como um sandeu. Logo começou 
a gritar desarticuladamente. De improviso, virou-se para o céu e apontou: 
«Culpa tua! Infame, infame! Miserável onipotente! Me odeia? Então me 
fulmina, puta-que…». 

Ele não acabou a frase. Segundo as testemunhas indagadas pelo Serviço 
de Óbitos, ele pulava e berrava horrivelmente pela rua, quando um raio o 
atingiu. 
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Cafeteira Monarcha 
 
Sim, Monarcha com cê-agá, mas se fala da mesma maneira como a atual 

grafia da palavra: monarca, embora em largos sectores de subúrbio se diga 
‘monarxa’. Mas não me refiro, terminantemente, às monarquias caducas e nem 
às vigentes. Faço lembrar aqui as notórias cafeteiras de padaria, famosas 
durante decênios - e a mais famosa e difundida delas, sem dúvida alguma, foi a 
Monarcha. Nas duas padarias na circum-vizinhança de casa havia a famosa 
cafeteira. E em várias outras tantas padarias e até em alguns bares nos quais 
entrei com meu pai, lá estava a cafeteira, soberbamente instalada num recuo do 
tampo do balcão, ostentando o seu metálico-ensebado e regiamente adornada 
com uma coroa real de latão amarelo. 

«Não põe a mão que dá choque», disse-me uma vez meu pai em certa 
ocasião que fomos à Lapa, levar um cortador de grama à sua autorizada. E 
sendo um dia de verão canicular, entramos no bar, um bar normal: era meio 
sujinho, aquela sujeira simpática e alegre que sem a qual, um boteco não é 
boteco. Uma mesa de bilhar e giz azul espatifado no chão de cerâmica 
vermelha. 

E ali, atrás do balcão onde estávamos eu e meu pai, tomando um guaraná 
por causa do calor, estava a argêntea cafeteira Monarcha, altiva da sua coroa 
dourada, encardida e fiada de minúsculas teias de aranha e da sua plaqueta de 
latão ensebado dizendo que aquela era, de fato, uma cafeteira Monarcha. 

E entre Lapa, na Zona Oeste até a minha natal Vila Matilde há dezena e 
meia de quilômetros; na minha consciência de meninote de onze ou doze anos, 
a cafeteira fez o elo e soube entender então a precária unidade da cidade, havia 
coisas iguais de ambos os lados. 

Apesar da identificação com a cafeteira, nunca provei do seu café - há 
relatos de que seja horrivelmente abjeto, pois fica o dia todo ali, movendo-se 
por cálidas ondas de convecção provocadas por uma caloria contínua. Dizem 
até que café fervido perto do café da Monarcha é mais bebível. Fora o mito de 
que se formavam crostas de borra de café no seu interior que seriam 
irremovíveis, porque o reservatório da cafeteira - aquele cilindrão prateado-
sebento, que é a própria imagem da cafeteira - não tem como ser lavado, pois 
vem blindada de fábrica - um defeito de fabricação jamais sanado. Crostas que 
dariam o gosto peculiar ao café. Eu, realmente, nunca vi o balconista da 
padaria abrindo o artefato para lavá-lo, daí parte da lenda. 

Mas quando eu era menor, achava a máquina maravilhosa, e 
desacreditava que soltasse café - à época eu não ligava nem um pouco para 
café, associando-o à água suja do pano com o qual minha mãe limpava os 
azulejos da cozinha de casa. Aquilo era uma máquina maravilhosa disfarçada. 
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Certamente que durante a noite tocasse música ou soltasse grossos dobrões de 
ouro, alegria dos seus donos. Pois não via outro motivo para que mantivessem 
artefato tão sujo e esquisito. A idéia do ouro expelido vinha da visão da coroa 
de latão, que eu imaginava ser de ouro. 

As cafeteiras e seu café presumivelmente detestável sumiram. 
Substituíram-na ou uns aquecedores a água - cuja água que aquece os bules não 
é das mais confiáveis - ou umas máquinas de café-expresso. Mas essas últimas 
são caras, e só há em lugares que se justifique o investimento. Sumiram. Vou 
morrer sem saber que gosto tinha o café feito na cafeteira Monarcha; quem 
sabe não se achava um dobrão no fundo da xícara? 
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Gênese 
 
Era um cômodo de uma casa de vilarejo, daqueles vilarejos que se 

perdem no campo: ilhotas de casinhas alternadas entre chácaras e bosquedos 
aprazíveis. A luz do dia e o ar limpo penetravam pela janela sem cortinas no 
cômodo apenas guarnecido de reboco, sem pintura; o sol fazia rebrilhar os 
grânulos de areia da massa aplicada à parede. 

Móveis toscos ornavam a saleta: cantoneiras feitas com chapas de 
compensadas restadas de construção, estantes cujas madeiras foram camas e 
armários e outros móveis de feições indescritíveis, móveis cuja forma torna-os 
aberrações mobiliárias, sendo impossível saber seu tipo, se são criados-mudos 
deformados e mutantes, ou estantes anãs e abortadas por um aprendiz de 
marceneiro. 

Mas o surpreendente não é os móveis ou o cômodo simples da casa 
suburbana; mesmo seu único habitante não levanta qualquer suspeita: é um 
daqueles tipos respeitáveis até onde se sabe, que não se mete com os vizinhos e 
vive em paz, sai para trabalhar cedo e volta no começo da noite. Ele é o autor 
dos móveis. A grande surpresa é aquilo que está sobre os móveis toscos e que 
brilha muito mais que os miseráveis grânulos de areia: uma infindável coleção 
de utensílios de mesa. Garfos, facas, colheres de sopa, de chá e café, espátulas, 
pires, xícaras, saleiros, recipientes de óleo, tudo encontrável em mesas de bares 
e restaurantes. Alguns dos utensílios têm gravado algum sinal denunciador: o 
brasão de uma cantina, a logomarca de um bar, as iniciais de uma pensão. São 
todos de estabelecimentos comerciais que oferecem comida; há alguns mesmo 
de hotéis. 

Os objetos estavam dispostos pela estante em aparente desordem, 
seguiam uma ordem primitiva somente conhecida por quem a elaborara. A 
tarde caía e derramava sua luz alaranjada sobre os centenares de objetos, sim, 
eram na casa das centenas. Nem mesmo seu dono saberia exatamente quantas 
peças ali havia. 

À noitinha, chegava o dono da casa e senhor das peças de restaurantes. 
Gorducho vermelho e ofegante sobre a bicicleta, vinha suando bicas e 
cântaros. Desmontava da pobre bicicleta, arriada de anos e passava a mão para 
tirar os cabelos grisalhos que insistiam em grudar na testa banhada em suor. 

Guardava a bicicleta e entrava em casa, desprovido de pensamentos, 
espantando o cansaço da jornada. Afundava-se numa poltrona de sua lavra, 
feita de troncos de árvore e penas de ganso. Assim que se recobrava, ia até sua 
bolsa que largava na mesa da cozinha ao entrar - mesa igualmente do seu 
engenho - e tirava dela mais uma peça, trazida de algum canto, algum bar 
longínquo, algum restaurante aonde ele jamais irá. Tinha peças de todas as 
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casas das redondezas que as ofereciam e, é verdade, não são muitos 
estabelecimentos. Depois começou a ir mais longe até as suas possibilidades: 
nada mais que dois dias fora para conseguir uma peça. Agora, elas vêm por 
atravessadores: amigos e conhecidos que lhe mandam de longe, pelo correio. 
Vai até a agência todos os dias, para ver se não recebeu nada. 

Mas foi com o mirrado pires da estalagem da vila que ele começara a 
coleção titânica; esse pires - peça magna - inspira cuidados: seu esmalte tem 
lascado-se e desprendido-se o que fez com que seu dono a mantivesse em um 
saco plástico e, de vez em quando, verificasse o estrago. Mas parece que o 
descolamento parou, tendo desenhado um círculo. Uma bolha de quando a 
cerâmica foi esmaltada. 

O dono perguntava-se o que ia fazer com aquelas centenas de xícaras, 
pires, paliteiros, cálices de licor, garfos. O ápice do coração que bateu forte ao 
enfiar no bolso do casaco um saleiro, os olhares inoportunos que lhe 
incomodavam profundamente nos salões dos restaurantes enquanto não 
deixasse o recinto a salvo. A salvo e com o fruto do seu roubo. Não, não 
roubo. Roubo é quando as coisas desaparecem, desaparecem de sobre a face da 
terra. E os artefatos que pegava não sumiam, iam somar-se aos da sua saleta. 
Era um empréstimo compulsório. A cerâmica era tirada da terra, quem rouba é 
quem faz a cerâmica. O metal, são as mineradoras que arrancam os filetes do 
seio do solo. Roubam eles. 

Caía nas suas reflexões enquanto observada sua coleção. E ali, àquela sala 
afundada no nada, chegou a noite: a lua veio refletir-se nas superfícies metálicas 
e cerâmicas, como se fossem os elementos rebrilhantes de uma floresta, uma 
estranha floresta. Livre. 
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Almanaque 
 
Sempre que faz muito calor, ele entra no banheiro do escritório e vai 

lavar as mãos. Na verdade, vai pôr os pulsos sob o jato fresco da torneira. É 
um costume seu. Olha-se vermelho no espelho. É automático: sente-se 
esbaforido na cadeira, diante do computador, levanta-se, caminha até o 
banheiro no fundo da sala, abre a porta, abre a torneira e põe os pulsos na 
torneira. A maioria lava o rosto. Ele põe os pulsos – os pulsos, não a mão toda 
– sob o jato de água. Enquanto estava com as mãos ali, encontrou-se cara a 
cara com o reflexo e teve de encará-lo: afinal, por que isso? Escarafunchou a 
memória tão rápido como quem esvazia furiosamente um armário num 
momento de fúria. Lembrou. Um almanaque do Correio da Manhã, de 1955, lá 
dizia que, os camponeses de algum país da Indochina, à época ainda 
aglutinados na Indochina Francesa, quando acalorados pelas fainas do campo, 
punham os punhos sob um fluxo de água. Uma solução simples: sentia-se mais 
fresco depois do procedimento. Achou curioso que, uma coisa pequena e 
insignificante, vista há tanto tempo, tenha se fixado na mente. Resplandeceu a 
idéia de usar aquilo em alguma palestra de motivação: o seu público gosta 
dessas pequenas besteiras, usadas como exemplo de alguma coisa. Poderia 
dizer que é ensinamento de algum monge budista, ninguém discordará; 
ninguém procurará o velho almanaque para 1955 do Correio da Manhã. 
Talvez, o exemplar que jaz na sua casa, junto dos livros de yoga aplicada à 
contabilidade, seja o único ainda existente. Ajustou a gravata sob a papada 
vermelha e com uma toalha de papel limpou as grossas gotas que se formavam 
na testa. A sua palestra, depois daquela reflexão no espelho, estava garantida. 
Estava pronto um novo conceito da auto-ajuda. Fantástico. E assim foi. 
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Mosca dourada 
 
“Sabe, nunca tive grandes pretensões. Quando as crianças queriam ser engenheiros e 

astronautas, eu queria ser mendigo, para passar o dia todo deitado e com a mão estendida; 
aliás, eu nem gosto muito de banho mesmo. As crianças crescemos. Aquele que queria ser 
engenheiro, virou operador de telemarketing - que miséria! O que queria ser astronauta, virou 
cobrador de ônibus. Olho para essa gente e penso o quanto o mundo é horrível e como ele 
produz idiotas em quantidades industriais. Aliás, não me excluo e nem me eximo. Eu 
queria ser mendigo, mas, em nome do bom-mocismo, tornei-me bancário de um banco 
esquecido. E, o mais engraçado de ser bancário, hoje em dia, é que se pode trabalhar num 
banco sem ver uma única nota, se você não for caixa. Os valores me são pura abstração. Digo 
mil com a mesma pachorra com que digo cem ou um milhão; as cifras já não me assustam 
mais. Outro dia, quando saía do banco em direção ao ponto de ônibus, vi um mendigo 
sentado no meio da poça da própria urina, imundo, com a mão rígida e espalmada, qual 
uma dionéia suja esperando a mosca dourada e redonda. Olhou-me o mendigo, todo barbudo, 
cabeludo, absolutamente desgrenhado, desviei as vistas de receio. Que será que quis ser aquele 
ser humano inviável? Provavelmente bancário.” 
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Baratas 
 
“As baratas vieram novamente sapatear sob os móveis. Sempre me esqueço de comprar 

naftalinas. Agora, são três da manhã e escuto dezenas de patinhas quitinadas sambando 
debaixo do armário. Não vou me levantar. Não tenho inseticida e a única coisa que 
disponho para matá-las é um par de chinelos. Os meus chinelos. E ia ser uma meleca só. 
Elas continuam esse tic-tic-tic irritante. São três horas e nem as baratas me respeitam. 
Alguém pode dizer, um desses empoladinhos pedantes e flatulentos: ‘as baratas conviveram 
com os dinossauros, então, por tempo, elas têm mais direito que você’. Bem, a vida não é um 
posto da Previdência. Vi na televisão, uma vez, num desses longos documentários ingleses, 
um fóssil de barata de mais de meio metro, maior que um gato. Baratas não têm direitos 
porque não têm alma. Como não têm alma? Não têm alma porque não falam; somente os 
seres falantes e que compreendem a linguagem foram alentados pelo sopro divino e, por isso, 
têm alma. O resto é porcaria ambulante. Não posso deixar que nadinhas sem alma 
atapalhem meu sono.” 

 
Assim pensando, levantou-se, pegou o chinelo direito que boiava junto à 

perna da cama e deixou dez baratas coladas ao chão em seus próprios fluidos 
corpóreos. Deitou-se novamente e adormeceu placidamente. Sonhou que 
entrava numa igreja: o coro cantava lindas melodias sacras e ele comungava; 
nas bocas presentes, um benevolente sorriso de aprovação. 
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Épster, a lagosta 
 
Nas profundezas dum velho oceano cálido, vivia Épster, um 

paleolagostim de quatro metros e cinqüenta e três centímetros de 
comprimento. Se Épster efetivamente chamava-se Épster, é uma mera 
especulação científica, com dizem os homens de Ciência. Pode ser que seu 
nome proviesse de algum estalo ou rangido feito por ele; há várias espécies de 
crustáceos que com a parte inferior do seu abdômen, produzem um feioso som 
de lima de ferro raspando; executam-no fazendo com que se atritem duas 
partes dos seus exoesqueletos. E, tendo sido Épster um lagostaço, 
paleolagostaço, digamos que o som emitido seria quase aterrorizante; tubarões 
amedrontavam-se e iam-se. Ele, megalodecápode, magnodecêmpede, emitia 
um rangido alto, como se fosse realmente uma lima, cujo som fora amplificado 
umas dez vezes; e isso, pasmem, senhores, sob bilhões de metros cúbicos de 
água, a uma profundidade de mais de dez mil metros lineares; mas não haveria 
alguém devidamente capacitado para medir, armado de fio de prumo ou uma 
régua escola de trinta centímetros que fosse, então, é outra especulação. 

Pode-se especular que a vida de Épster fosse fácil, pelo seu descomunal 
tamanho; mas é engano. Seus predadores foram de igual tamanho: tubarões 
gigantescos e outros grandes crustáceos. Porém, pobres os peixes que ele 
deglutia num só movimento de mandíbulas; os peixes mal se apercebiam dos 
braços quentes da morte na escuridão abissal. 

Épster, ele - dizemos “ele” por convenção, em se tratando de um grande 
animal, digno representante de toda uma família de crustáceos decápodes, de 
pinças potentes e aspecto amedrontador, digamos que havia mais 
características masculinas que femininas; mas nada impede que seja uma fêmea 
e chame-se Vinna - mas, ele, Épster era um terrível predador, perseguia os 
deliciosos lafiformes - assim se considera, mas qual o critério gastronômico de 
uma lagosta, além de ser agradável ao paladar quando cozida com manteiga? - e 
outros feiosos seres abissais menores. Além, claro, da camada de restos e 
cadáveres de peixes que se depositava no fundo dos mares, vindos da 
superfície e das zonas medianas. 

Um belo dia, mesmo sol não havendo, Épster teve um golpe em alguma 
das suas terminações nervosas que terminou em um icto no seu cordão 
nervoso que fazia as vezes de cérebro e seu corpo lentamente pousou num vale 
mais fundo, para onde as correntes oceânicas levavam os detritos todos. Pouco 
tempo depois da defunção, um abalo sísmico precipitou lascas da encosta 
abissal e os restos todos foram sepultados como se deve: sob mil e mil 
toneladas de pedra. 
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Ali, durante incontáveis decênios, o caldo da decomposição, sob a 
pressão de mais pedras que se deslocaram das encostas e da pressão da água 
toda do mar, formaram o que hoje conhecemos por petróleo. 

Os restos mortais de Épster, anônimos e hidrocaburetizados foram 
extraídos do seio da terra por uma sonda e refinados. Junto com os milhares de 
cefalópodes de meio metro, gastrópodes de concha bimétrica, bactérias e 
plânctons, Épster formou-se num óleo acastanhado viscoso e promíscuo com 
os restos de todos esses outros seres marinhos. Bombado à superfície e levado 
às refinarias, o tal óleo de pedra teve seus polímeros fracionados, e fez-se 
gasolina, aguarrás, betume, asfalto. 

O corpo de Épster deu preferência a ser mais denso e caiu na faixa de 
hidrocarbonetos que viram polímeros e eis que, desses polímeros produzidos 
da lagosta, temos plástico. E assim, a alma de Épster continua presente entre 
nós, seus medos, suas angustias abissais, sua presença pessoal: tudo aquilo que 
ele não tinha, pois era uma lagosta. Pelo comportamento das lagostas 
hodiernas, podemos deduzir que Épster vivia nadando para lá, para cá e para 
acolá, comendo suas coisinhas - ignoro a dieta das lagostas modernas - e 
morrem presas pelos humanos, essa sim, espécie dotada de alguma consciência, 
por mais duvidosa que seja, e depois terminam em panelas de água fervente; 
eventualmente podem adornar o aquário de algum restaurante badalado, até 
serem escolhidas por um dedo gordo, para servirem de repasto. 

Mas os polímeros de Épster magnidecêmpede dividem angústias com 
muita gente: deram formas a pequenos retângulos de plástico, com arestas 
arredondadas e providos de uma tarja para leitura magnética: tornaram-se todo 
um lote de cartões de crédito. E alguns titulares desses cartões, imbuídos pelo 
espírito de Épster, do seu modo de vida, tão sucintamente decodificado em 
polímeros, como um código genético, passam certas qualidades suas aos 
titulares de tais cartões: vivem andando para lá, para cá e para acolá, comendo 
suas coisinhas - ignoro qual seja a dieta e tal gente - e morrem fisgadas por 
algum ataque cardíaco ou alguma neoplasia maligna; pegas como um crustáceo. 
Mas, talvez, elas mal se apercebam. 
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Entomologia 
 
As pessoas falam muito em sociedade; vida em sociedade também. Falam 

em seres sociais. Dizem que o ser humano é um ser social, assim como as 
formigas e as abelhas, que trabalham pela comunidade, Algum chato vai 
levantar-se exatamente agora e vai dizer que as abelhas e as formigas não são 
democráticas. Esse que levantou, é um comunista? Não sei. Diz que as 
formigas e as abelhas são como o proletário na Londres vitoriana: trabalham 
dezesseis horas por dia. Outro pulha levanta-se: os insetos sociais não são 
democráticos porque, com exceção da rainha e do macho de vida efêmera, são 
todos estéreis, não têm o subterfúgio do sexo que temos nós, homens 
moderno. Aponta para o primeiro que ergueu a voz e diz-lhe que é temerária a 
comparação dos insetos sociais com o proletário vitoriano, pois esses tinham o 
subterfúgio do sexo, como nós o temos; daí o grande índice de natalidade, 
mesmo com expedientes de dezesseis horas diárias; a não ser que o caro colega 
tenha como provar que, por plumbismo fossem todos estéreis. As abelhas e as 
formigas, divididas em proletariado (as operárias), burguesia ainda fora do 
poder (os soldados) e a nobreza (a rainha poedeira), não formam uma 
sociedade democrática. Mais um levanta-se e diz que os insetos sociais são uma 
sociedade comunista, visto que o proletariado trabalha para o sustente de uma 
nomenklatura estatal (a rainha e os soldados). O segundo locutor levanta-se 
novamente e grita que aquela afirmação era um desvario: era óbvio que se 
tratava de um feudalismo animal. Objetam: não há senhores feudais; se aos 
soldados fossem loteadas glebas das colméias ou dos formigueiros, aí sim, 
poderíamos falar numa relação de vassalagem. Mas os insetos ditos sociais, 
como os nomeiam, são frutos duma sociedade opressora; sociais somos nós, 
humanos, livres, que temos o subterfúgio do sexo como diversão, liberdade e 
democracia de eleger nossos mandatários. Um outro disparou: achava que 
éramos menos livres que os insetos sociais; esses, por um desígnio alimentar, 
desenvolviam-se sem qualquer compulsão a reproduzir-se ou almejar a 
subverter a ordem na qual estão inseridos. Mas, objetou um no fundo da sala, 
há gente entre nós, humanos, que assim vive; há uma raça de gente que não 
pensa nada além do que lhe seja útil para a sobrevivência imediata e 
acumulação de riquezas, ao invés de agir em prol da manutenção coletiva, agem 
egoisticamente pela manutenção própria, se possível em opulência; são opostos 
cujas pontas encontram-se, ou seja, são a mesma coisa; a única diferença é que 
o ser humano tem consciência de fazer o que faz, enquanto a formiga ou 
abelha operária fazem-no por mero instinto. É certo, disse outro, que as 
abelhas e formigas não subverterão a ordem vigente em suas colônias, pois 
obedecem a um instinto da espécie. Não seria um instinto da espécie humana 
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subverter ordens? A pergunta deixou a assembléia muda. Ou, na busca de 
construir o seu cabedal, o ser humano não ajuda, involuntariamente a construir 
um cabedal maior, sem sequer importar-se? O que se configura ainda mais 
preocupante; o trabalho das abelhas e das formigas verte-se todo em prol da 
colônia toda, mesmo que sejam assexuados, eunucos; enquanto um ser 
humano assalariado recebe o seu salário mas pode render muitas vezes a 
quantia com a qual é recompensado (outra coisa que inexiste nos insetos 
sociais) e sequer ver nada disso, como não vê, e achar normalíssimo. A 
burguesia (que também inexiste nos insetos sociais) pode usar os operários 
como massa de manobra contra o governo, coisa que os soldados jamais 
fariam contra a rainha. O senhor defende que nós deveríamos ser como os 
insetos, e fazer as coisas sem nada questionar? Não, não necessariamente, mas 
os insetos não têm a consciência. Então, não devemos ter consciência? Não, se 
não tivermos, seremos escravos totais. Assim como os operários dos insetos 
sociais? Senhores, pausa para o intervalo. A aula de Entomologia continua após 
o intervalo. 
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Avicultura empírica 
 
A avicultura ocupa posição de destaque no nosso país. Quantas granjas 

não brotam nas dobras dos vales longínquos? Granjas, as casas do cacarejante 
e penoso animal que, devidamente processado, chega às nossas mesas. 

O que é, afinal, uma galinha? Uma galinha de granja é uma ave, tem asas, 
bico, uma tuberosa crista vermelha, penas brancas - as de granja são 
invariavelmente brancas, ao adentrar um galinheiro de granja, com 700, 1000 
metros quadrados, tem-se a impressão de adentrar um grande hospital com 
uma imensa junta médica de médicos anões. A galinha é, dentre todas as aves, 
a mais tacanha e estúpida e, certamente, um lapso da divina criação. 
Admitamos que a Providência Divina erra e a prova cabal de seu erro é ter 
feito da galinha um animal organicamente viável. 

A galinha tem comportamentos reprováveis, mas não por culpa sua, pois 
ela sequer tem consciência de fazê-los ou memória para não os repetir. Sua 
debilidade orgânica é exposta em toda sua horrenda plenitude quando a galinha 
fixa um objeto com o olhar: ela tem de mirar de lado, pois seus olhos são quase 
diametralmente opostos na circunferência de seu pequeno crânio, morada de 
seu diminuto e inútil cérebro. A galinha, devido às limitações do seu cérebro, é 
um animal incapaz de expressar o menor sentimento ou apego à mão que a 
alimenta. Não serve como animal de estimação, embora divida muitas 
características comuns com peixes de aquário. 

Algumas fáceis provas põem à mostra a completa inépcia dos galináceos: 
a) corra atrás de uma galinha. Ela correrá de você desesperadamente; caso você 
estaque, ela estacará também a, no máximo, dois metros adiante. Sua 
prodigiosa memória é pouco maior do que aquela de um peixinho dourado; b) 
seus nervos e músculos são profundamente mal desenhados e porcamente 
ajuntados em feixes molengas o que provoca à galinha, quando anda, o 
movimento involuntário do pescoço, num movimento de vai-e-volta rápido e 
semi-convulsivo; característica não somente das galinhas mas, em grau menor, 
à toda família das aves; c) seu estômago subdesenvolvido obriga-a a ingerir, 
junto com os grãos de milho, pedriscos, a fim de facilitar-lhe a digestão; d) é 
um animal que não incita o menor sentimento de piedade, por isso é mais fácil 
deglutir carne de frango sem qualquer tipo de culpa cristã ou politicamente-
correta, do que carne bovina ou suína. 

Ao avicultor é penoso ter de cuidar de uma granja, com perdão do 
trocadilho. Quando se cuida de gado ou da pocilga, é certa a diversão com os 
atos desses mamíferos tão curiosos, as estripulias, as brigas e o suave ressoar 
do seu sono. Quanto à guarda das galinhas, o tédio é certo e se não vem 
imediatamente, virá com o tempo. Toda ação de uma galinha é previsível, até 
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mesmo em arroubos de violência, comportam-se iguais; se suspeitam de algo, 
amotinam-se todas a um canto e atropelam-se com suas patas frouxas, 
lançando penas ao ar, como as pessoas no metropolitano de São Paulo, de 
manhãzinha. Suas ridículas ciscalhadas pelo chão ou seu olhar fixo e morto, tal 
olho de acrílico, a bater pelos objetos e pelos lados; a galinha jamais olha para o 
alto. O grande problema é a galinha semelhar demais à faixa média da 
população, aquela humana, faça-se bem notar, com a diferença que as galinhas 
são indiferentes à televisão e ensimesmam-se nos seus gargarejantes cacarejos 
como as pessoas ensimesmam-se nos seus delírios de glórias pequenas e 
comezinhas. 

Por isso, leitor, não crie galinhas; seja suinocultor. 
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Comes e bebes 
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Comida 
 
“A comida não vem à sua boca”. Realmente, não vem. Durante a 

semana, no trabalho, já cansa ir até o quilo vagabundo revirar as comidas 
previsíveis (quarta, feijoada; quinta, macarrão, lasanha; sexta, peixe) ou ir à 
banca de cachorro-quente para pedir um completo cheio de milho, ervilha, 
queijo, purê de batata, tomate, cebola e queixo ralado, vai? Não, queijo ralado 
não. Ambos “estabelecimentos” ficam coisa de cem metros: um deles, o quilo, 
um pouco mais estabelecido, encafuado num prédio feio e baixo e cheio de 
rampas, o outro, também devidamente estabelecido sobre o chassi do gracioso 
Kombinationskraftwagen, para os leigos, uma simples Kombi.  

Agora, nos finais de semana e períodos de férias é ainda pior. Como já se 
sublinhou, a comida não vem à nossa boca por incapacidade da mesma. Tanto 
já se fez: robôs, bombas atômicas, reatores e computadores pessoais geniais, 
porém, nada de um dispensador automático e flutuante de comida para nós, 
pobres mortais.  

A comida do vagabundo e preguiçoso eventual é o miojo. Há gente que 
faz medonho escarcéu por causa de comida, sabores, qualidades, um 
toquezinho de manjerona e pimenta síria (ui, que maravilha!); há outro tipo de 
gente que considera comer uma atividade secundária por vários motivos: ou 
porque pretende pensar em algo mais interessante ou vai ter algum plano 
mirabolante para ganhar dinheiro. O vagabundo eventual, geralmente, em 
grande parte, pseudofilósofo amador, é um ser que não tem quem o chame 
para um churrasco regado a cerveja, talvez ele nem queira mesmo. 

Resta-lhe ir ao armário da cozinha e sacar de lá um apetitoso pacote de 
macarrão instantâneo, criados ali em cativeiro. Eles podem estar ali, ciscando 
no fundo do armário ou escondidos entre as panelas. Ou não. Podem ter 
fugido forçando a porta do armário. Aliás, como são vagabundos os armários 
de cozinha. Principalmente os comprados nos ‘lojões populares’ em cem 
prestações fixas, sem juros. Os pacotinhos simpáticos e temáticos forçaram a 
porta de chapa sem muita dificuldade e evadiram-se. 

Ah, meu amigo, só lhe resta pegar o chapéu, a bolsa, a espingarda de 
pressão e sair em busca da comida. Se os seus macarrões fugiram, saiba que 
eles buscam sempre a natureza. Foram certamente parar em alguma área mais 
vazia; pode começar procurando nos terrenos baldios, batendo nas touças com 
o cabo da espingarda. Se o pacote de miojo estiver ali acantonado, sairá em 
disparada. Mas não atire no primeiro impulso. Siga a vítima com os olhos. O 
ideal é que seja pega viva. Um tiro de chumbinho pode atingir o saquinho do 
tempero, pois, ao contrário de caças mais convencionais, nas quais as bexigas, 
vesículas e voltas de intestino estão todas devidamente acondicionadas em seus 
devidos lugares descritos por manuais de anatomia, o saquinho prateado de 
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tempero zanza por todo o lado interno, sendo sempre uma incógnita onde ele 
estará. 
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O pomo da discórdia 
 
António era um senhor de meia-idade – aquela meia idade indefinida 

entre os 30 e o 60 anos -, funcionário público. Sua vida era pacata; do 
escritório para casa – à hora do ocaso, veja-se bem – e de casa para o escritório 
– pela manhã. Dava-se bem com os colegas de trabalho, conversava do mais e 
do menos com o jornaleiro, com o açougueiro, e até com o técnico eletrônico. 
Pegava o trem suburbano para ir ao trabalho. Se alguém se sentava junto de si 
e puxasse conversa, o senhor António retribuía amigavelmente. Enfim, era 
uma pessoa sociável, e mesmo sendo solteiro, em paz consigo mesmo. 

Porém, um dia veio manifestar-se a inquietude, talvez lançada pela 
providência divina. Um dia como qualquer outro, fazia calor logo cedo. No 
saguão interno da estação de baldeação da Variante 1 para o tronco D, havia 
sido autorizada a colocação de barracas de gêneros comestíveis, principalmente 
os campestres, visto que a região ali, era semi-rural. Barracas estouravam de 
frutas luzidias e aromáticas; os olores ribombavam pelos corredores de acesso 
e no saguão, era uma verdadeira orgia olfativa, os aromas se entrelaçavam 
promiscuamente. Como tantos outros passageiros, o senhor António também 
fora atraído para o recinto e seus olhos maravilhavam-se diante de tanta 
generosidade da Mãe-Natura. «Bem-aventurado seja, ó Deus, um país como 
este nosso, que pode produzir tão belas frutas», pensava consigo. De 
improviso, bateu os olhos numa banca de maçãs; mas não quaisquer maçãs; 
maçãs bojudas, de vermelho-vivo, imensas, quase tal-qual uma toranja; por 
detrás, uma camponesa robusta, alva com o cabelo loiro posto às tranças 
enroladas no alto da cabeça, fazendo-lhe uma quase uma coroa. 

O senhor António, atraído pelas maçãs, estacionara junto ao monte. Um 
dinar cada uma. Ora, com um dinar, se pode comprar meia dúzia das pequenas; 
mas aquelas maçãs não eram maçãs quaisquer, eram maçãs dignas da 
Exposição Nacional Agrícola. Estendeu à camponesa uma nota de dois 
dinares. «Duas, por favor.». A camponesa pôs as maravilhas dentro duma 
sacolinha indigna, em comparação com a majestade das frutas. «Obrigado». 

Com u’a maçã daquelas, o almoço estava garantido. E o senhor António 
foi-se a trabalhar. À hora do almoço, depois que os colegas saíram para comer, 
ele puxou a sacolinha sem-vergonha da gaveta; tirou um dos pomos, e foi pô-
lo na boca; porém a mão estacou-se-lhe. Simplesmente, ele não poderia comer 
aquela maçã, tão perfeita, tão majestosa, imperial, era essa a palavra que ele 
procurava no momento e não encontrava. Repôs a fruta na mesa. Olhou-a 
continuamente por vários minutos, até que voltaram os colegas. «António! Que 
diabo! Onde você arrumou uma maçã desse tamanho.» António sentiu-se 
incomodado; «querem roubar-ma! Em lugar nenhum!». Os colegas estranharam 
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a repentina agressividade em pessoa geralmente tão pacata. À tarde, para o 
senhor António, passou-se arrastando; não conseguia trabalhar. O encarregado, 
que soube do incidente do pós-almoço, chamou António à sua sala e disse-lhe 
que parecia abatido, e todas aquelas outras coisas, e o dispensou pela tarde. 
António tomou o rumo da estação de trem, pálido e pensativo, considerava-se 
indigno de comer aquela maçã e a via entronada. Aquela maçã era imperatriz 
da Áustria, ele jamais poderia, com os seus dentes plebeus sequer mordiscá-la. 
Não mão direita, balouçando, a sacola das maçãs. Mas, por outro lado, elas são 
orgânicas, estão, num, por enquanto lerdo, processo de decomposição, desde 
que saiu da macieira; apodreceriam inexoravelmente. Como poderia ele, 
sobreviver àquelas frutas divinas, perfeitas? Nesse exato momento, percebeu 
que havia desviado o caminho e estava bem no meio da ponte sobre o rio. 
Jogou-se. 
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Repolho 
 
Maria na feira acostou-se à banca de verduras. Chamou-lhe a atenção 

particularmente uma volumosa cabeça de repolho. Pensando na salada para 
acompanhar o jantar daquela mesma noite, deu o real e meio que lhe pediu o 
verdureiro pela cabeça. Alojou o vegetal no carrinho, junto com as bananas e 
tomou cuidado para que ela não se lançasse acidentalmente sobre os caquis 
maduros, caso a roda do carrinho viesse a cair em alguma irregularidade do 
passeio público. E Maria cuidadosamente foi puxando o carrinho para casa, 
observando bem a calçada para que as rodas de plástico não se enroscassem 
em alguma fenda. 

Em casa, Maria começou a esvaziar o carrinho e ao tirar a cabeça de 
repolho, segurou-a com as duas mãos, numa atitude materna, e olhou-a cheia 
de ternura: «A mão de Deus certamente anda por aqui…». Suspirou e pôs o 
repolho na geladeira, junto com uma indigna couve-flor e um bastardo pé de 
alface, já todos muito murchos. Pareceu que ali, entre as outras verduras, a 
cabeça de repolho fazia-se ainda mais viçosa, a ponto de parecer ter aumentado 
de tamanho. «Boa salada, boa salada!», pensava consigo Maria, excepcional 
dona-de-casa, rainha do lar, mãe de três rebentos, o modelo de mulher católica; 
ainda achava tempo para ir às reuniões mensais da Liga das Senhoras da 
Paróquia e era sempre citada pelo pároco como exemplo de virtude. 

O dia decorreu tranqüilamente, Maria terminou de limpar a casa, polir a 
prataria, tirar água do poço e tudo mais. Quando o ocaso tingia a copa das 
árvores de vermelho, chegou João, marido-modelo. As crianças, que até agora 
brincavam com jogos de montar, correram a beijar o pai que, agradecido, 
abaixou-se para receber os beijos. Mesmo cansado de ônibus e com um 
emprego cretino, era sua alegria chegar em casa e saber que estava tudo bem. 

Beijou a esposa pudicamente, perguntou do dia e o que havia ela feito de 
janta. Maria elencou todo o primoroso cardápio e citou a salada que faria de 
parte da esplendorosa cabeça de repolho que comprara na feira, pela manhã. 
As crianças, disfarçadamente, torceram o nariz. João enumerou para as crianças 
as nutritivas e salutares propriedades duma salada de repolho; as crianças o 
ouviram como ouviriam o avô Jonas roncar. 

«Sentem-se todos à mesa que vou somente cortar o repolho e temperá-lo 
que já me sento com vocês», disse Maria. Todos tomaram seus lugares. Maria 
tirou a cabeça de repolho da geladeira e mostrou a família. Maria suspirou de 
alegria e parece que o repolho também tinha suspirado. Impressões, a mão de 
Maria oscilou junto com seu diafragma. 

Maria apoiou o hercúleo repolho sobre a tábua de carne, que estava já ali 
por ter sido o patíbulo das cebolas e sacou uma grande faca da gaveta dos 
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talheres. Maria apoiou o corte da faca verticalmente junto a um pólo do 
repolho e tirou-lhe o primeiro talho, fino e delgado. Nesse instante, começou 
um ruidozinho, fino, agudo e baixo. «Que é isso?» perguntou João. «Isso o 
quê?», retrucou Maria. «Esse barulhinho…». E o barulhinho agudo começou a 
aumentar e, com não pouca surpresa, a família apercebeu-se que o barulho, que 
de mais e mais alto era já um grito, vinha do repolho. «Mãe, mãe; repolho 
grita?», perguntou Miguel, o mais novo. «Claro que não!», impacientou-se 
Maria. O grito foi ficando mais alto e cada vez mais insuportável. «Meu Deus! 
O que é isso?!» disse João, persignando-se. Maria não tinha palavras, só medo. 
As crianças correram para o quarto e certamente estavam escondidas. «Deve 
ser o Demônio, o Demônio está no repolho», berrou João. 

O repolho emitia já um som tão alto que já havia curiosos na rua, 
defronte à casa. «Temos de fazê-lo parar», exasperou-se Maria, João sugeriu de 
pôr o repolho num saco plástico e assim ele morreria asfixiado. «E quem é que 
vai por a mão nesse repolho endemoninhado?, você, não é?!» berrou Maria 
apontando a faca a João. E o repolho continuava com seu grito estridente e 
contínuo. «Mas que horror! Ele não pára nem pra respirar!», considerou João, « 
e eu não vou pôr a mão nessa droga de repolho» e saiu correndo de onde 
estava, junto da porta da cozinha, com Maria, em direção ao quarto. O repolho 
continuava a berrar sobre a pia. João voltou com um revólver. «Não, você não 
pode fazer isso!», disse Maria, segurando a mão a João. «Quero e posso!», disse 
João dando um empurrão em Maria, fazendo-a dar três ou quatro passos para 
trás; empunhou a arma e deu três disparos certeiros no repolho, que 
imediatamente parou de gritar. 

Não teve jantar naquela noite. Por causa do empurrão que a fez cair no 
chão, Maria pegou uma mala, enfiou umas roupas nela, pegou as crianças e foi 
para a casa da mãe. Só, João ficou com o repolho agora silente; atacou a adega, 
bebeu a madrugada inteira e contou todas as suas desventuras até o fato do 
repolho para o próprio repolho, que jazia ali, na pia, espatifado. João e Maria 
separaram-se. João virou um beberrão de marca maior e morreu durante uma 
sessão de eletro-choque numa clínica de reabilitação de alcoólatras, enquanto 
contava a história do repolho; Maria caiu na vida, foi vista na rua Aurora há 
algum tempo. As crianças, criou-as a mãe da Maria, que tinha uma prima que 
era Madre Superiora e as pôs num colégio religioso. Miguel, o menor, foi ser 
missionário em Uganda; André, o do meio, virou funcionário público e Maria 
Auxiliadora, a mais velha, passou a vida inteira perguntando-se o que 
aconteceu aos seus pais. 
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Ladeira General Carneiro, 06:45 
 
As primeiras pessoas desembarcadas dos ônibus que as trouxeram do 

subúrbio começam a subir a ladeira. E a descê-la também. O movimento 
começa. As primeiras lojas começar a erguer ruidosamente suas portas de aço. 
Os camelôs montam suas barracas de quinquilharias várias. De uma porta 
estreita, esmagada entre duas lojas, um homem obeso empurra seu obuseiro da 
batalha diária. Alta qual um homem e coberta de chapas de aço, a máquina 
desliza sobre suas rodinhas; é uma máquina, ou aparenta sê-lo. Com um toco 
feito de caibro - de algum telhado desmanchado nas redondezas - o gordo 
estanca a sede de correr ladeira a baixo da máquina. Volta à portinha e de lá 
vem com uma grande caixa de papelão cuja face aberta está tampada por uma 
folha de jornal. Da caixa, cheia e manchas profundas de gordura e poeira, 
emerge um espeto de carne, cilíndrico, de quase um metro, um cilindro feito de 
raspas de carne. O gordo encaixa-o à máquina, acende-a - antes, liga o gás - e, 
com um motor elétrico, o espeto começa a fazer o mundo girar ao seu redor. 
Serão repasto de muita gente, aqueles nacos gordurosos de carne salgados e 
apimentados, dentro dum pão, acompanhados ainda de um suco amarelo. 
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Literatura e alcoolismo 
 
É notório que na constelação dos grandes escritores, há muitos que 

abusavam da canjebrina ou da variante local ou social da mesma. Quando não 
de “viagens” mais profundas. Que o digam Baudelaire e De Quincey, nas 
respectivas obras acerca do estado mental provocado por estupefacientes hoje 
ilegais. 

Mas é verdade sim que o álcool, além de soltar a língua - veja lá quantos 
bêbados bilíngües você conhece que, quando sóbrios estão, não passam do 
navalhado português materno - solta também a mão, seja na caneta tinteiro ou 
a torne mais corrediça sobre o teclado do computador. 

Sim, é benéfico o álcool à Literatura, mas em pequenas dosagens - 
homeopáticas, eu diria - exatamente como faço ao escrever este texto: um 
calicezinho de vinho bebericado entre um parágrafo e outro. O suficiente para 
as juntas dos dedos ficarem mais soltas e as dobras do cérebro menos ásperas, 
ajudando os pensamentos a escorregar por estas muito mais facilmente. O 
álcool está para a escrita tal qual a graxa está para as engrenagens; o tema não 
fica inutilmente batendo no cérebro e logo delineia-se sobre o papel pela ponta 
da pena. 

Mais uma bebericada e vem-me u’a ainda melhor analogia: se um escritor 
é um porcalhão de cartapácios e libelos vagabundos, o vinho agirá como se 
fosse um laxante e todos os excrementos da cabeça do infeliz estatelar-se-ão 
sobre o papel feito caca de pombo. 

Mais um gole. A bebida, a certo ponto, deixará as juntas dos dedos tão 
moles que, o seu subconsciente toma-los-á pelos tendões, à moda de doma, 
como se domam os cavalos; o subconsciente, agora transmutado em cavaleiro 
garboso, que segura as rédeas - tendões - com a mão esquerda e com a direita 
acena à multidão, toma controle das juntas amolecidas pelo torpor alcoólico. É 
o momento em que tudo parece fácil; é a hora em que o escritor - ou candidato 
a sê-lo - acha tudo fácil: rascunha um poema épico, ofende Camões, diz que 
Machado era um suja-calças, blasfema. É o momento em que os bêbados 
iletrados crêem-se capazes de voar ou mesmo andar pelas próprias pernas - 
“não me segura que eu vou sozinho!”. 

Mirabola e maravilha a mente, mas a mão não mais obedece: as letras 
fazem-se gatafunhos horríveis e as idéias embaralham-se, mas na mente 
embriagada é justamente o sentido das coisas há muito perdido; somente no 
estado de caos o mundo faz sentido, onde todas as vigas de aço estão 
devidamente rebitadas e parafusadas, traves de madeira sustentam as estruturas 
do mundo conhecido, os vidros estão em seus lugares e limpos, permitindo ver 
além, o mundo gira às veras e parece possível escutar as engrenagens da 
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rotação terrestre, como se fossem um grande engenho mecânico, um motor à 
corda regulado por um relógio, limpo e devidamente lubrificado, corda dada; 
tudo faz sentido na escuridão infinita da noite: a cor das janelas, o piscar 
intermitente da seta de um ônibus que vai virar à esquerda, o fumo que sobe 
indolente de alguma fogueira longínqua. 

Um gole para limpar a garganta. 
É nesse estado que se perde o fio da meada e esquece-se do que se 

começou a falar; é a hora em que as criaturas engendradas pelo álcool 
campeiam e pascentam no córtex, no lobo occipital e em outros rincões menos 
conhecidos da anatomia cerebral: pequenas mulas escoiceantes, diminutos 
macacos-prego e outros seres de massa etílica igualmente liliputianos, mas de 
feição mista, meio répteis, meio anfíbios; meio mastodontes, meio felinos. E 
são esses os animais etílicos da confusão que, volta e meia, aparecem eles 
mesmos refletidos sobre os textos e terminam interpretados como alegorias - 
que diga lá o Dicionário de Símbolos, quanta besteira à qual se dá emplumados 
ares intelectualóides e pedantescos. Os espíritos etílicos das criaturas inferiores 
do recôndito cerebral confundem-se numa multitude sem fim de espécies e 
subespécies; até mesmo, além de fauna cerebral, podemos dizer da flora 
cerebral - sim, senhores! A flora cerebral com suas orquídeas violáceas e 
descomunais, imensas glicínias, absurdos rododendros olentes a aguardente, 
delicadas azaléias cada qual com a cor e odor dum delicado licor; azaléias 
esverdeadas com o olor suave de menta dissolvida em álcoois, ou cacau, ou 
anis, anis! Em tufos, moitas ou touças, brotam obscenamente nas volutas 
carnosas da imaginação, uma selva povoada por seres estranhos e tudo 
recendente a álcool. E é por isso que há camelos: com duas corcovas; e 
dromedários: com uma única. E são esses camelos que violentamente sorbem 
o líqüido etílico e carregam-no para as vistas, para a ponta dos dedos; os 
camelos da dormência e insensibilidade cutânea; benditos camelos da birita. 

E com essa derradeira explanação, termino este pequeno ensaio sobre a 
gênese dos mamíferos artiodáctilos usados como bestas de carga em regiões 
desérticas do orbe terrestre. 
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Lugares, espaços e ocasiões 
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Cada bairro tem o seu Rubicão 
 
Vamos, eu to apresento. Quem? Oras, o rio que corta o meu bairro; 

porque o rio que corta o meu bairro não é o Tietê e tampouco o Tejo. Esta 
Paulópole, minha cara não tem somente seu colosso imundo das águas: há os 
rios mendicantes, sujos e graveolentes.Uma vitória não é somente uma batalha 
e não prescinde glórias breves e heróis menores. Um grande rio precisa de seus 
afluentes. Este aí, sob a pontilhão da avenida tristonha e poeirenta, é o 
Guaiaúna, riozinho que nasce perdido entre o último bosque da região; nasce 
como um olho d’água, um olho aquoso a ver o céu e três metros abaixo já lhe 
vem o primeiro cano bastardo de PVC a ejetar porcarias. Isso tudo fica a 
alguns quilômetros daqui. Sob a ponte, ele passa morto, preso por entre os 
quarteirões, morto na sua canaleta como se fosse o mero dreno de uma cloaca. 
Nasce aqui, divide a Vila Matilde do resto do leste, dobra, faz o baixo da Penha 
- certamente ali, outrora, fazia um brejo - e deságua no Aricanduva, num 
território de ninguém, entre a linha do trem e sob o viaduto; com o 
Aricanduva, chega ao Tietê. É esse o Guaiaúna, que corta esse pedaço de 
cidade como uma valeta suja, e passa sem glória sob suas pontes feias de 
concreto armado, esse é o rio que corta o meu bairro, que passa atrás de suas 
casas e suas fábricas, escondido e morto. 
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Missa 
 
Igreja de Santa Ifigênia. A cantilena em latim era já cansativa, e ele (sim, 

sempre ele), estava ali. Terno branco, de linho e o chapéu de palhinha 
cristianamente no banco, ouvindo missa também. O padre e seu defumatório 
vinham e iam, na cadência do dominustecum. E aquele ir e vir o fez lembrar da 
Mariazinha, sim, a Mariazinha que ele ia visitar à noite, nas horas silentes. A 
igreja escura e sombria lembrou-lhe, por um segundo, a alcova da Mariazinha, 
pardieiro imundo e tantas manchas no lençol. Mas ele percebeu a comparação 
e viu que era bom. A pouca luz externa, filtrada pelas nuvens e pelos vitrais e a 
luz amarelenta e quente das velas, dominante, davam à igreja um incomum 
aconchego. Quase em êxtase, passou o olhar pela igreja e via somente sedas 
envoltas pela luz quente, havia mesmo flores, e, no crucifixo, uma mulher de 
redondos e alvos seios. Era Mariazinha sangrante pregada à cruz e com uma 
dolorosa expressão no rosto. O susto o fez soltar um gemido curto e seco, que 
trouxe novamente a luz monótona da igreja e a voz pouco luminosa do padre e 
seu latim de breviário. O Cristo estava na cruz. Passado o susto, persignou-se e 
fez esforço para prestar atenção à missa e à salvação da alma. “Ite, missa est”, 
fez o padre rotundo com amplo gesto. 
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Jardim 
 
O tédio, os olhos que ardem. O homem é o lobo de si mesmo, lembro-

me disso das aulas de Latim, quando eu ainda tinha ânimo e energia para 
assistir aulas noturnas. Hoje, durmo cedo e mal consigo reger-me de pé. 
Quando penso que tenho de ficar dentro dum escritório durante oito horas, 
tratando das coisas mais desinteressantes com gente desinteressante, me vêm 
ganas de pular da janela. Só há um agravante: trabalho num piso térreo e minha 
sala, sequer tem janelas. Nunca pensei que pudesse atribuir tanta importância 
às janelas, e hoje me fazem uma falta tremenda. Não que a sala não tenha 
janelas exatamente, mas, do meu lado, há uns postigos que dão para um 
corredor interno e, do outro, por dentro da sala envidraçada dos chefes, há uns 
basculantes um pouco maiores que dão para um jardim interno. Certo que é 
um jardim interno, a natureza enjaulada e posta num aquário, mas ainda assim 
é terra e é vida. Imagino, enquanto digito este texto insulso, a inconsciente 
felicidade dos tatus-bola, meus queridos e amados crustáceos terrestres. Cada 
jardim é uma praiazinha sem mar, ou melhor, com um mar de grama ou outra 
planta comportada e servil que se presta ao serviço de ser esquadrinhada e 
posta no formato que queiram os paisagistas. Prefiro pensar assim, porque, de 
vidas tediosas, os vagões enchem-se pela manhã; prefiro pensar na 
inconsciência alegre e quitinosa do tatuzinho-de-jardim, esse crustáceo 
desterrado e distraído que recria o seu mar de um dia na escuridão frouxa de 
sob as pedras - qual paisagista não gosta de pedras, argila expandida e pedrisco 
branco? E entre plantas e musgos, indiferente aos que lhe cercam - esses 
insetos! - o crustáceo, inconsciente da sua evolução, pois jamais leu Darwin, e 
nem poderia, segue esperando, sem saber, a próxima etapa da lenta evolução 
sem fim. 
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Teatro do desespero 
 
Ato único 
 
Cena I 
 
O palco está arrumado como um interior de um coletivo, 

estilizadamente, alguns bancos e balaústres, somente para transmitir a idéia. 
Num dos bancos um passageiro (I), vestido humilde, mas decentemente, está 
sentado no banco e olha para a platéia como se olhasse por uma janela de 
coletivo, como quem olha para postes e outros carros. Num banco mais alto, 
diante de uma catraca, vestindo camisa azul, o cobrador. Mas adiante, próximo 
à ponta esquerda do palco, o motorista, sua poltrona, seu volante e sua 
indefectível camisa azul. Cobrador e passageiro são puxados pelo tranco de 
uma freada leve. 

 
Cena II 
 
Da ponta esquerda entra um passageiro (II), bem vestido, mas 

completamente desalinhado, bêbado, segurando uma garrafa de alguma bebida 
“nobre” na mão. Cambaleando e simulando as brecadas e arrancadas do 
ônibus, o passageiro II dá um gole de bebida para o cobrador e passa por baixo 
da catraca e vem sentar-se ao lado do passageiro I, de modo esparramado, de 
pernas abertas. O passageiro I faz um largo gesto indicando seu desprezo pelo 
cheiro forte da bebida exalado pelo passageiro II e faz um gesto para que ele 
recolha as pernas. O passageiro II faz um gesto de “não encha o meu saco”1. O 
passageiro I reclama para o cobrador, indicando o passageiro II; o cobrador dá 
de ombros. O passageiro II continua balouçando em direção do passageiro I 
que se irrita e dá um empurrão no impertinente passageiro II. 

 
O passageiro II cai no chão e rasteja, o ônibus breca e ele vai para fora 

do ônibus (sai pela direita). 
 
Cena III 

                                                 
1 (1) pode ser um gesto feito com o braço, jogado para frente, com a mão relativamente 

frouxa e aberta (mas sem estar espalmada), descrevendo cerca de um quarto a um sexto de 
circunferência, tendo como ponto semi-móvel (oscilação trás-frente de poucos centímetros) o 
cotovelo; o ângulo entre o braço e o antebraço oscila próximo a 45 graus. O gesto vem 
acompanhado de uma interjeição, um “Ah!” bêbado e ligeiramente prolongado; será o único 
som propositalmente produzido da peça. 
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Motorista, passageiro I e cobrador continuam balouçando ao sabor das 

crateras no asfalto. De súbito, o ônibus freia bruscamente (o que se percebe 
pelo jogo dos atores na direção da parte esquerda do palco). 

 
Cena IV 
 
Entram dois homens, cada um com um bastão, e atrás deles, o passageiro 

dois, com uma garrafa na mão. Os dois homens pulam a catraca; o cobrador 
protesta erguendo-se do banco, mas o passageiro II lhe dá a garrafa. O 
motorista vira-se, mas o cobrador faz sinal com a mão para ele olhar para a 
frente. Os do bastão aproximam-se do passageiro I e começam a provocá-lo 
com tapinhas nas costas, na cabeça e na nuca; quando este se levanta e busca 
reagir, é moído a pauladas pelos marmanjos. 

 
O cobrador, bebendo no gargalo, levanta-se, vai até o motorista e lhe 

passa a garrafa para que beba um pouco. O ônibus breca novamente 
(movimento simultâneo dos atores na direção da parte esquerda) e os dois 
descem (saem pela direita), deixando o passageiro I caído no chão. 

 
Cena V 
 
Motorista e cobrador olham-se; o cobrador pega a garrafa das mãos do 

motorista e os dois saem de cena (pela esquerda) brigando pela garrafa. 
 
Cena VI 
 
O passageiro I prossegue caído, imóvel. O palco escurece, somente 

mantém-se um facho de luz sobre o passageiro; o facho vai se enfraquecendo 
aos poucos e palco remanesce na escuridão completa. 

 
Fim. 
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Tarde cansada 
 
Uma tarde cansada; um quê de cortina de ferro havia no sol que banhava 

a rua. O ar, quente, subia em ondas do chão. Nada. Uma tarde que era a 
eternidade. Deus deve morar num lugar assim, na fronteira da Alemanha 
Democrática com a Polônia. Mas estamos sob a sombra das bananeiras e, no 
poder, um general mal-humorado. Mas não deixa de haver certas semelhanças; 
porra, mas que cansaço! E é a tarde de uma segunda-feira. Mas quando se está 
desempregado, todas as tardes, de todos os dias, parecem domingos; mas 
domingos assustadores, calorentos, domingos de dezembro e janeiro, quando o 
azul do céu baixa sobre as nossas cabeças. Imagino os alemães na África; Hitler 
os mandou para lá, em tanques; que calor! Panzerdivision. Atrás de um 
portãozinho baixo, dorme o vira-lata de estimação, esparramado, sem ânimo. 
Ninguém na rua. O tempo parece arrastar-se na cadência de uma marcha 
militar. Parece que o mundo está imerso em água de conserva. Que tarde 
cansada! 
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Desligamento 
 
Os ônibus foram os primeiros. Obstruíram as grandes avenidas e 

corredores; os motoristas, inutilmente, tentavam dar a partida e os veículos não 
arrancavam. Depois foram os carros. Os luminosos apagaram. Depois de um 
dia de caos, à noite, as lâmpadas da iluminação pública não acenderam. Itaipu e 
Porto Primavera não desenguiçavam. Angra não engatava. As pessoas ficaram 
com medo. Nada de computadores, nada de microondas, nada de caixas 
automáticos. Dias foram se passando, sem rádio e sem televisão. Gente com 
pedaços de pau fazia guarda nas ruas. Fogueiras erguiam-se altas. Braseiros 
ostentavam panelas e bules. Escasseava a comida que chegava limitada, no 
lombo de burros e em veículos feitos carroças. O povo cansou; marchou em 
legiões com destino à campanha aberta e às florestas. Eis que retornava, para 
um pedaço de Humanidade, o glorioso período da caça, coleta e agricultura 
rudimentar. 
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Chá 
 
Em algum canto perdido entre a Moldávia e a Ucrânia, uma mulher 

arranca ervas daninhas da horta diante de casa. Diante da casa, passa um 
caminhão do Exército russo levantando poeira no calor de junho, logo atrás, 
um caminhão intitulado "Exército da República Moldava da Transnístria". A 
mulher levantou os olhos do jardim. Viu uma bandeira alvi-rubro-cerúlea 
seguida, no meio da poeira, por uma rubro-víride. A mulher abaixou os olhos e 
continuo a tentar divisar as ervas daninhas entre as alfaces. Achou também 
umas cápsulas de balas de fuzil que pôs no bolso do avental. Moldávia, 
Transnístria, Ucrânia. E daí? A única coisa que nos dão abundantemente são os 
cartuchos das balas. Ainda que fossem umas moedas, dava para comprar 
açúcar. A mulher entra na casa de madeira destroçada e com marcas de tiro; 
acende o fogão a lenha não sem certo esforço. Enquanto a lenha pega fogo 
bem, a mulher, de chaleira na mão, vai à parte de trás da casa, ali há um poço, 
onde ela enche a chaleira. Volta, põe a chaleira sobre o fogão e pára os olhos 
num canto escuro do assoalho. Ali há um podre, logo se abrirá um buraco. 
Perde-se nas divagações, no céu, nos girassóis junto à casa. A água ferve. A 
mulher pega a chaleira, despeja a água fervente numa chávena de ágata, salga-a 
e tira do bolso as cápsulas; joga-as na chávena. Deixa que as cápsulas 
descansem na água salgada; recolhe-as com um garfo e lentamente sorve o chá, 
acompanhando bolinhos de aveia. 
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O Horto de Zara 
 

Inspirado por Curzio Malaparte e seu magnífico 
“Kaputt”. 

 
Quando estive de passagem pela Iugoslávia, em 1944, visitei o 

acampamento dos partisans titinos nas cercanias de Zara; não se podia mais 
dizer que Zara fosse uma cidade, era ruínas informes e fumaça que os 
macilentos partisans apontavam e nomeavam: “Zadar”. Eu não conseguia ver 
nem Zara, nem a Zadar titina, nada. 

A cidade havia sido “desfascistizada”. O que se imagina com isso? Que 
tenham arrancado os tricolores e quebrado em mil pedaços os feixes lictórios 
que representavam o regime, batido nuns quantos hierarcas esfarrapados e nos 
alemães que houvesse ainda na cidade, talvez matado uma meia-dúzia. 

Cinqüenta e tantos bombardeios pelas tropas aliadas. Foi o que me disse 
um bando de zaratinos esfarrapados e desesperados; não havia acordo entre 
eles: o número oscilava entre cinqüenta e um e cinqüenta e seis. Cinco 
bombardeios não são coisa desprezível, mas, no caso, é uma margem de erro 
aceitável. 

Durante o passeio pela cidade, acompanhava-me uma pequena esquadra 
de partisans iugoslavos. Todos meninos. O mais velho, se tivesse vinte anos, era 
muito, mas todos tinham as vozes gastas e rouquenhas, como velhos, e 
manchas de fuligem pelo rosto. A certa altura, próximo à igreja de São 
Grisogono, os meninos tiveram a idéia de levar-me a visitar o horto de Zara. 

— Não gostaria, o senhor, de ver o horto? 
Desconhecia que Zara tivesse um horto, não me lembrava dele quando 

estive ali em veraneio, em 1934. E como um horto estaria inteiro naquele 
monte de escombros? A única coisa que se conservou, como por milagre, 
foram as igrejas centenaríssimas, como essa de São Grisogono. Aqui sim, 
passada a guerra, o Vaticano deveria ter reconhecido um vero e próprio 
milagre que diante de tantas bombas, morteiros, petardos, obuses e projéteis de 
metralhadora, as igrejas não tenham ruído-se em séculos partidos. O tal horto 
ficava nos fundos da igreja de São Donato; não me lembrava de nenhum horto 
nos fundos de São Donato. 

— Herança do regime, o horto de Svietog Donata? 
O chefe do grupo respondeu-me que não, haviam-no feito os próprios 

partisans, era a primeira grande obra da nova Iugoslávia. Objetei que Zara 
pertencia à Itália e estava ocupada. Sim, pertencia à Itália, mas não seria por 
muito tempo, como realmente aconteceu. 
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Continuamos a caminhar, esmigalhando sob as botas as lascas de pedras 
e reboco soltas pelos edifícios em seu último estertor. Logo avistamos o corpo 
cilíndrico da igreja de São Donato. 

— Está nos fundos da igreja - respondeu o chefe. 
Passamos pela lateral da igreja do século IX feita pelos bizantinos sobre 

os alicerces do foro romano. Chegamos no fundo da igreja e vi cena mais 
incrível e repulsiva que vi na minha vida: no terreno aberto, jaziam corpos dos 
fascistas locais, vários deles, cerca de vinte. Corpos que ali estavam havia pelo 
menos duas semanas e, com o tépido outono, já eram propriamente carniças 
graveolentes.  

O mais assustador não era os corpos, dispostos como se fossem 
canteiros, mas o que havia sido feito deles: viraram vasos. Vasos humanos. Em 
acessos de fúria, os partisans desentocaram os fascistas escondidos e mesmo 
alguns cidadãos não afiliados ao Partido Fascista, mataram-nos e estriparam-
nos. Nos vazios dos seus ventres, foi posto terra, terra preta, daquela própria 
para plantas de jardim e dos ventres e daqueles vasos de carne, brotavam 
vistosas roseiras, ciclamens, oleandros, quase todos floridos. No pescoço dos 
vasos, as placas diziam: “fascista”. 

O odor era insuportável, mas os partisans verificavam prazerosos que as 
mudas postas nos abdomens vicejavam, não estavam murchas. Elas não 
haviam brotado naquela terra empapada de sangue, mas foram transplantadas 
dos canteiros da igreja. 

— Fascistas italianos são uns falastrões, mas deram um bom adubo. 
Havia um cadáver que não tinha uniforme de miliciano e nem tinha a 

plaqueta acusativa. Era um civil e bem gordo. 
— E esse aqui - perguntei - é um fascista à paisana? 
— Não - adiantou-se mais jovem deles - é eslavo. Mas escondia comida e 

comia sozinho enquanto a cidade morre de fome. 
Do seu ventre obeso aberto, floriam delicados jacintos arroxeados. Na 

boca do cadáver, um pedaço de lingüiça defumada que se decompunha junto 
com a boca que o prendia. Havia um outro homem ainda, com o rosto 
desfigurado a pancadas e pela podridão, mas cujo uniforme dava alguma 
imagem: tinha costurado o losango tricolor croata com um “U” sobreposto, 
era um dos homens de Pavelić, poglavnik da Croácia. 

Um dos partisans que me acompanhavam sacou de um regador de detrás 
de umas pedras e começou a aguar aquelas singulares jardineiras. 
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Infinito 
 
Tudo aquilo que existe no universo - ao menos aquele conhecido - é 

composto por um número finito de elementos químicos, que, por sua vez, têm 
uma lógica real percebida antes mesmo da possibilidade teórica da tabela 
periódica. Tudo é finito: a massa da Terra, a altura da atmosfera. Se, numa casa 
as coisas são de certo jeito, quem nela mora constrói-se na visão que o 
ambiente exibe. Eis o problema do infinito, a dificuldade de tê-lo em mente, de 
concebê-lo. Se alguém tem uma pedra na mão, todo limite da pedra é 
cognoscível: plausível e real. Mas, claro, são possíveis as abstrações que tendem 
ao finito: o oceano parece infinito, imensurável por causa da ampla extensão 
até o horizonte e sua fusão com a abóbada celeste, seja de dia ou, ainda mais, à 
noite. Mas se sabe que existe um limite ao longe, onde, depois de mil 
quilômetros de umidade salgada, ergue-se novamente a terra firme, um novo 
continente cuja borda demarca o fim do mar. Tudo que nos é familiar tem 
começo e fim, tem bordas, tem centro e arrabalde. Algo que se extenda 
indefinidamente pelo espaço é inconcebível. Mesmo a própria idéia de espaço 
infinito é inexplicável. E se o espaço termina, em algum ponto muito distante 
daqui, ao lado dessa borda, outro algo há de começar. Mais espaço; e a idéia de 
que espaços têm de suceder-se, pois, como na nossa realidade cotidiana, no 
ponto onde termina o tomate, há o ar - ou, no mínimo, o espaço, e haverá 
outro tomate depois, ou uma cebola. Onde algo termina, começa outro algo, 
obrigatoriamente; e daí a idéia de infinito. Da impossibilidade do infinito, brota 
a sua possibilidade. 

Então é crível uma realidade na qual haja um infinito baseado na 
sucessividade obrigatória da segmentação. E objetos só existirão em função de 
outros objetos, pois sua finitude depende da demarcação de limites por outros 
objetos, independente da natureza desse objeto: gasosa, sólida, líquida ou 
mesmo a sua inexistência, o espaço. 
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Começo de viagem 
 
É pegar o trem, que vem esborrifando água (que água?) em quem está na 

plataforma, os pantógrafos vêm cantando a velha canção nos cabos, como o 
arco e as cordas de um violino. Dia nublado. O trem provoca um arranco de 
vento fazendo esvoaçar cabelos um e outro papel que vem voando não se sabe 
bem de onde. Entram todos, procuram primeiro os bancos junto das janelas, 
mas o acrílico fosco das janelas não ajudam muito a ver lá fora. Ali um senhor 
obeso ocupa banco e meio, obrigando a jovem senhora a ficar com meia anca 
somente sobre o banco, o resto apóia-se sobre um trecho de balaústre. Um e 
outro de pé, junto das portas. Parte o comboio, e como às vezes os motores 
elétricos desligam – pois são autônomos, cada vagão tem uma unidade motriz 
– religam dando um considerável solavanco, o suficiente para acabar com um 
cochilo. 

É um trem, sobre os trilhos – e vão as rodas batendo contra as eventuais 
emendas das peças dos trilhos, aparatos de desvios, fazendo aquele tão notório 
rumor do trem em movimento. Chia nas curvas, inclina docemente, reduz 
sutilmente a velocidade e eis que surge uma nova estação, muito similar de 
onde se saiu há pouco, menos ampla, só que sem a cobertura central, mais 
luminosa. O trem espantou os pombos que valsavam a sua eterna valsa 
amorosa na ponta da plataforma. Seis minutos de uma estação à outra, o 
relógio da plataforma avisa. Pára o trem, não sem antes um resfolegar de ar 
comprimido – do mecanismo das portas. Estou junto da janela, olhando para a 
plataforma de pedra, vazia. O bilheteiro, do outro lado, na sua diminuta cabine, 
percebe o meu olhar inspetor e manda-me um bem insolente e audacioso; 
mudo o ângulo de visão. As pombas – talvez não sejam as mesmas, certamente 
não são – vêm novamente à plataforma, disputam farelos sabe-se lá do que, 
que por acaso estão na plataforma. Essas cenas repetem-se, todo dia, vou indo 
com a cara estampada no acrílico da janela. Como diz uma certa música, «la 
pigrizia è la tua regina, il pensiero vagabondo è il re». 
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Wesley ou uma estória de Páscoa 
 
Wesley enfrentava mais um dia de trabalho. Oito horas sentado com um 

fone de ouvido ligado a um telefone e oferecer planos de funerária para quem 
recebia a ligação aleatória, cujo número era escolhido por uma máquina 
eletrônica. Era um trabalho muito agradável: «Boa noite, senhor. O senhor não 
teria interesse em estar adquirindo um maravilhoso jazigo no Cemitério 
Memorial “Paraíso Feliz”?». O nome do cemitério era de fato horrível. «O que? 
Parece nome de parque de diversão! Não quero ser enterrado num lugar com 
esse nome». Apesar das negativas contínuas, Wesley era muito insistente. Era 
isso que os supervisores pregavam: insistência igual a jazigo vendido igual a 
garantia de emprego. «O senhor pode estar pagando em inúmeras vezes, é 
facilitado e depois, o senhor só vai estar pagando a manutenção do jazigo». 
Sempre havia as perguntas que fugiam do roteiro: «Mas eu tenho que continuar 
a pagar a manutenção mensal mesmo depois de morto?». Wesley coçava seu 
queixo de cavanhaque desenhado a prestobarba. «Um momento que eu vou 
consultar a minha chefia…». Punha o interlocutor na espera que não era nada 
mais que um modo onde entrava uma música chata para desgosto de quem 
espera. Wesley levanta da sua baia, ajeita a calça de cintura baixa que, por 
pouco, no empuxo de levantar-se, vai parar-lhe sobre os joelhos e segue à mesa 
do supervisor. Repete a pergunta para o supervisor. Esse lhe dirige um olhar de 
igual indagação, consulta um manual mal escrito e informa: «a taxa é perene, 
responda somente isso». Wesley volta à mesa, senta-se, desaperta o botão e tira 
a linha telefônica do modo de espera: tom de ocupado. A pessoa desistiu. Uma 
venda a menos, um arrepio de desgosto percorre os músculos de academia de 
Wesley. Uma venda a menos. Tem de pensar como vai cumprir a meta. Tem 
de manter o emprego. A dinheiro, a carteira assinada, os vales-transporte. 

No fim do dia, o supervisor junta todos os operadores: «Estamos tendo 
muito equipamento quebrado: fones, mouses, teclados. Vou estar pedindo que 
vocês venham a ter mais cuidado com o equipamento da empresa e digo pra 
vocês que cada um de vocês vai ser responsável pelo equipamento. O que 
aparecer quebrado, vai sair do bolso de vocês. Certo? Estão avisados. Boa-
noite pra vocês, estão dispensados». 

Wesley voltou à mesa para desligar as coisas. Desligar o computador, 
guardar os apetrechos na gaveta. Num movimento mais brusco com a mão, 
por ter enganchado sua camisa pólo na divisória, acabou por partir, com um 
ruído seco, o arco de plástico do fone de ouvido. Escritório vazio, luz de 
mercúrio a entrar pela janela, outro calafrio de pavor transpassa-lhe a alma. Era 
o fim da sexta-feira santa; segunda-feira teria de enfrentar o supervisor no seu 
cubículo de vidro, escutá-lo falar de cuidado, de custos com material e claro, 
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do respectivo desconto do salário. A administradora não admitia prejuízos e 
falhas eram sistematicamente punidas. Por exemplo, o futuro simples, como 
tempo verbal, estava banido: «Vocês têm de dar a impressão de estar agindo, 
um contínuo no futuro, no tempo e no espaço». Era uma metafísica vomitória. 
Mas Wesley não sabia o que era metafísica, talvez confundisse o termo com 
alguma modalidade de pornografia. A única coisa que lia era o jornal de 
esporte. 

O arco do fone estava partido. Wesley, com lágrimas nos olhos, enfiou 
os dois pedaços na gaveta e fechou-a a chave. Até segunda tinha chão. Saiu, 
pegou o ônibus lotado: uma hora de pé no ônibus. No caminho ainda choveu e 
o caminho alongou-se ainda mais. Não resmungou dos cotovelos alheios junto 
aos seus rins, nem das sacoladas na cabeça, nem do balaústre seboso e nem do 
gordo que insiste em passar num espaço que não passaria um hamster. Pensava 
só no fone de ouvido avariado e o alvoroço que seria na segunda. Chegou em 
casa, disse oi à mãe e ao pai, não quis comer, não quis sair com a namorada - e 
nem poderia, porque ela estava fazendo plantão: vendia planos de telefonia 
celular por telefone, sentada numa mesa, usando de um fone de ouvido, um 
computador e, claro, um telefone. Fone de ouvido. Precisava esquecer daquilo, 
distrair-se. Sentado na cama, pegou o jornal de esportes, e começou a ler: 
Jorginho do Cabuaçu Futebol Clube toma bolada no ouvido e tem tímpano 
estourado. Ouvido, fone de ouvido. Apelou Wesley para a televisão. Ligou e 
era um programa de perguntas e respostas que passava. O apresentador falava 
com os telespectadores através do telefone e, para tal, tinha um fone de 
ouvido. Desligou, resolveu ir dormir. Apagou a luz. No escuro, sua vista 
dilatava-se no infinito e começou o corpo a amolecer, relaxar, o sono 
começava suas brincadeiras meio sonho, meio realidade. Wesley via-se 
andando à beira de um campo de futebol, jogadores treinavam e mulheres nuas 
lambiam-se nas arquibancadas. A barafunda da imaginação continuou até que 
fones de ouvido começaram a chover no estádio e cortar narizes, orelhas e 
dedos dos jogadores e das mulheres que inutilmente tentavam defender-se com 
as mãos e iam sendo dilacerados. Wesley ergueu-se súbito na cama, empapado 
em suor. Foram horas rolando na cama e só conseguiu de fato adormecer 
quando já o céu tingia-se com as cores da aurora. Dormiu pouco e acordou 
com olheiras. O dia foi uma tortura, tudo no sábado de Aleluia lembrava ao 
fone que jazia partido na gaveta, há dezenas de quilômetros da casa de Wesley. 
Kelly Kimberly, sua prima, entrou em casa usando um walkman e batendo suas 
sandálias havaianas no piso. Ele correu da sala, enfiou-se no quarto e de lá não 
arredou o pé apesar dos apelos da mãe para que viesse jantar, haviam pedido 
esfihas. Todos os três irmãos de Wesley: Wellington, Willian e Wuahlla, mas os 
pais, deliciavam-se com as esfirras e ele prosseguia encafuado no quarto. Há 
horas tinha o pensamento fixo num objeto: no fone. Delineava-se na sua vista 
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e tornava-se quase palpável a silhueta do objeto no ar, ia desenhando-se e 
aumentando no escuro do quarto. 

Agachado no canto do quarto, Wesley olhou no seu relógio caro que era 
já mais de meia noite: era já domingo de Páscoa. O pastor da igreja disse que 
foi quando Jesus Cristo ressuscitou, por isso a comemoração. Ele só ouviu 
falar de ovos de chocolate nos últimos tempos. Meia-noite e quinze: sentiu um 
murmúrio das vísceras, logo uma visita ao banheiro seria necessária, mais uns 
minutos, novos murmúrios e efervescências intestinais, acompanhados de 
umas pontadas. Era hora de ir-se ao trono, acordou Wesley. Levantou-se e, ao 
abrir a porta do quarto, percebeu que a casa dormia. Os irmãos certamente 
foram para as danceterias, coisa que ele também teria feito. Os velhos foram 
entregar-se a certas diversões que a hora permite. 

Pegou o jornal de esporte, colocou-o sob a axila e caminhou até o 
banheiro, acomodou-se de acordo para o procedimento padrão e esperou. As 
pontadas aumentavam, certamente era uma cólica intestinal pelo nervoso 
causado pela merda do fone de ouvido do inferno. As pontadas foram 
aumentando, de intermitentes, passaram a ser uma única pontada infinita, que 
começava no fígado e terminava no esfíncter, dor fina e aguda como um grito. 
Wesley mordia os lábios. Talvez fosse necessário o uso de um laxativo. A 
pontada ia cada vez mais aguda, Wesley já se dobrava contra os joelhos; nem 
que ele tivesse comido cacos de vidro doeria tanto. Sentiu que o que tinha de 
sair começava a deslocar-se, mas com muito esforço. Suava frio. Cada gomo 
do intestino grosso dilatava-se à passagem do paquidérmico dejeto. «É dos 
grandes!» Pensava Wesley, enquanto sentia-se rasgar em dois. A coisa 
finalmente aborcou a beira e foi um parto: quinze minutos de desespero e da 
mais horrível dor, dilacerante e, de súbito, um barulho surdo na água do vaso. 
Exausto, assustado e doloridíssimo, ainda com as vísceras ofendidas por aquele 
trambolho, Wesley resolveu-se por ver quais as proporções absurdas do dejeto 
e dizer-lhe umas poucas e boas, falar uns palavrões para aliviar e ir dormir. 
Quando se virou, encarou o vaso, percebeu que, em meio às imundícies de 
sempre, havia um grande ovo branco. Wesley havia botado um ovo. Era fato. 
O ovo boiava, sujo, na água do vaso. Sua primeira reação foi um novo arrepio 
de pavor; depois teve um espasmo muscular para enfiar a mão e resgatar o ovo, 
mas o asco o deteve. Largou o banheiro e foi à cozinha, revirou a gaveta dos 
talheres e retirou de lá um pegador de salada. Correu de volta ao banheiro. 

Com o pegador, retirou o ovo do vaso e livrou-se das imundícies 
consuetas, acionando a válvula de descarga. Depositou o ovo na cuba do 
lavatório e abriu a torneira para lavá-lo com o auxílio da bucha da privada. 
Limpo, o ovo semelhava-se a um ovo de galinha, só que com o dobro do 
tamanho. Wesley não acreditava naquele portento. Lembrou-se que o feijão da 
marmita de ontem tinha uns fragmentos de toucinho defumado, mas era só 
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para dar gosto. Apavorou-se. Talvez, além do ovo, viesse a nascer-lhe um rabo, 
que seria dificílimo escondê-lo dentro das calças, como faz como seus 
freqüentes furúnculos. Secou o ovo e levou-o para o seu quarto. Sentou-se 
com os quartos ainda doloridos da postura e aninhou o ovo no cobertor. 
Olhava para o ovo, fixamente, uma lua inteira que havia saído de si. Pensava 
no que poderia sair dali, talvez um demoniozinho, numa placenta de toucinho. 
A culpa era do toucinho. Cristãos não botam ovos. Pensou se deveria chocá-lo, 
mas a idéia pareceu-lhe despropositada; ainda mais que, se fosse de fato um 
demônio, esse poderia morder-lhe as partes. Aproximou o rosto do ovo 
hediondo e percebeu que a casca calcária e porosa tinha uma trinca; pegou-o 
com ambas as mãos e levemente chacoalhou-o. Um ruidinho como que algo 
solto e seco ali estivesse. Apertou a superfície do ovo com os polegares, bem 
junto da rachadura, que foi aumentando até que o dedo entrou por um buraco. 
Assustado, Wesley lançou o ovo, que caiu num canto escuro do quarto, entre a 
cômoda e o guarda-roupa; pelo barulho produzido, a casca havia quebrado. 
Wesley sentiu u’a amargura, u’a ameaça a um sentimento materno aparecido 
naquele momento: era das suas entranhas, o que quer que fosse, um diabinho, 
uma cobra ou um pintinho, era seu, seu filho, tinha por obrigação protegê-lo. 
Jogou-se até o canto onde caiu o ovo, viu os fragmentos da casca. Enfiou a 
cabeça pelo vão entre os móveis: primeiro o susto e depois o alívio: dentro do 
ovo, devidamente acomodado numa embalagem plástica, um fone de ouvido 
de arco dobrável. 



53 

Natais diferentes 
 
Antes de sair de casa, enfiou o envelopezinho no bolso. A mulher 

indagou o que era aquilo, embrulhado daquele jeito tão rico, um papel de 
presente lilás e fita dourada. O marido respondeu que era pra o filho. A mulher 
não respondeu e o homem fechou a porta, foi para a parada de ônibus e pegou 
um coletivo que vinha do centro. Mal conseguiu espremer-se entre tanta gente 
com tantos pacotes e sacolas das compras natalinas. O ônibus foi esvaziando e, 
pouco antes do ponto final, desceu diante do cemitério municipal. O sol de 
dezembro cozinhava os miolos dos passantes. Entrou pelo portão e, ao longe, 
distinguiu os coveiros arrematando uma cova fresca. Avançou mais um pouco, 
B 7 - 1074, era o endereço. Avançou mais: cem, duzentos metros pela alameda 
de terra vermelha, sol e árvores secas; dobrou à esquerda e seguiu a inclinação 
ascendente do terreno. Mais adiante, mais dois coveiros fechavam outra cova; 
fora eles, mais ninguém. Agora, o cemitério verdejava um pouco mais: as 
árvores tinham alguma folhagem e a terra era mais úmida, por não estar tão ao 
descoberto. Num trecho bem fresco, sob uma grande árvore de folhas miúdas, 
parou o homem, diante de uma das dezenas de milhares de covas iguais: um 
montículo de terra com uma cruz de concreto caiada, de azul ou rosa, ou 
mesmo branco. A administração municipal mandava pintar as cruzes de acordo 
com o sexo do morto. Junto da cruz, uma lajota de pedra, identificando o 
morto, os dados básicos: nome, datas e alguma frase votiva como: “Orai pela 
sua alma”, “Saudosa fica a família”. Parado o homem, tira o embrulhinho do 
bolso: “eu sei que você gosta de desenhar, por isso lhe trouxe isso”. Com a 
mão, abriu um pequeno rego na terra e ali depositou o embrulho retangular. 
“São duas lapiseiras com dois tipos de grafite, uma mais dura e uma mais 
maleável, próprias para desenhos”. O homem assentou-se junto à cova, deu 
notícias da família, as recomendações da mãe, contou piadas, ficou em silêncio 
olhando a esplanada do terreno do cemitério. Ficou ali muito tempo e, quando 
a tarde caiu, levantou-se. Re-evocou as esperanças de que o presente lhe tenha 
agradado e despediu-se do filho, despediu-se com um “até logo, meu filho e 
feliz Natal”. Começou a caminhar e o vento levantava, ao longe, torvelinhos de 
poeira vermelha, a cor tornava-se ainda mais viva no sol do fim da tarde. 
Pensou o homem: “os homens demoram muito a subir assim, em lentas 
parcelas, quando tem vento”; até a porta, não encontrou ninguém, nem mesmo 
o coveiro, somente exatamente no portão, o funcionário, de olho no relógio, 
contava os instantes faltantes para fechar o portão. Ao passar, o homem fez 
um aceno de cabeça ao funcionário, que lhe respondeu com outro. Na avenida, 
o homem deu de cara com o movimento intenso da avenida, carros que iam de 
vinham, cheios de gente, luzes de pisca-pisca, árvores de Natal. O homem 
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dirigiu-se para o ponto de ônibus, ofendido com aquela exuberância de alegria 
fajuta. 

 



55 

Ano-novo 
 
José Cristiano da Matta, funcionário público, teve a infelicidade de sofrer 

um golpe de aortas bem no dia 30 de dezembro e, indo-se desta para uma 
melhor, deu-se que seu velório foi no dia 31 de dezembro, com enterro 
programado para 1.º de janeiro. 

Ao cair da tarde do calorento dia 31, família juntou-se na sala de velório, 
esperando a chegada do corpo, a ser trazido do Instituto Médico Legal. 
Embora solteiro, o quase sexagenário diretor de repartição ainda tinha mãe 
viva e com ela vivia. A mãe, com os dois irmãos mais novos do morto, foram 
os primeiros a chegar. Depois chegaram colegas e subordinados, todos 
dispostos a passar ali a noite abafada. 

Após os pêsames e as condolências, reinou o silêncio do embaraço. Mas 
logo, os colegas de seção saíram do recinto para tomar um ar e entabularam 
uma discreta conversa, primeiro, lembrando dos méritos do morto, que 
rapidamente descambou para os defeitos e, depois passou a relembrar as 
situações cômicas e embaraçosas. 

Eram quase dez horas da noite; as mutucas batiam-se desesperadas 
contra as lâmpadas de vapor de sódio e o cemitério abria-se diante dos olhos 
dos ali presentes como um grande leque preto; em alguns pontos, uma distante 
pedra reluzente, no meio do mar de mausoléus e lápides, rebrilhava a luz do 
prédio do velório, o que dava à paisagem um tom fantasmagórico e propício a 
temores. Pedro, encarregado de compras e subordinado direto de José, tinha lá 
seus medinhos, mas procurava escondê-los para não virar chacota dos colegas, 
ainda mais levando em consideração que ele era o que seria promovido com a 
vacância da diretoria da seção. 

Às dez e quinze, saiu a mãe do finado. A roda quedou-se imediatamente 
em silêncio e ela ergueu-lhes uma bandeja de bolinhos. Eram bolinhos de 
bacalhau. Cada um pegou um e muito elogiaram o bolinho. Depois, Santiago, o 
irmão mais novo do morto, trouxe-lhes um pouco de suco de uva. Paulo, o 
arquivista, levantou-seu copo, como quem sugere um brinde; todos, em 
silêncio, ergueram seus copos, incluindo a família. “À alma do nosso José”, 
disse Paulo. “E à nossa saúde”, completou a mãe de José. Baixaram os copos e 
os olhos; quando os ergueram novamente, a mãe de José pôs-lhes diante dos 
olhos e sob os narizes, sanduíches de carne-louca que foram pegos um por 
cada um. 

Eram quase vinte para a meia-noite quando os homens todos começaram 
a apontar no céu os fogos que, a cada minutos, eram em maior quantidade. 
Uns subiam como uma centelha luminosa e estouravam num globo de pontos 
brilhantes, outros subiam e, no alto, explodiam e faziam cair fagulhas coloridas, 
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verdes, brancas e vermelhas. Outro estourava em azul. A mãe de José veio 
juntar-se para assistir ao espetáculo pirotécnico. Cinco para a meia-noite, 
Mateus, o irmão do meio, trouxe uma sidra vagabunda comprada ali, na loja de 
conveniência do posto de gasolina. 

Todos continuavam parados no pátio da capela dos velórios, iluminados, 
em frações de segundos, pelo clarão das explosões dos fogos de artifício. 

Meia-noite em ponto. Somente o clamor dos fogos cobre o estampido 
feito pela garrafa de sidra aberta por Mateus. Enchem-se os copos sujos de 
suco de uva. “Feliz ano novo”, dizem todos enquanto apertam-se as mãos. 
Veio também o segurança do complexo cumprimentar a todos, o faxineiro, a 
mulher da copa também e já aproveitou para trocar a garrafa de café e as 
bolachas murchas. 

A mãe e os irmãos voltaram para dentro enquanto os últimos fogos 
massivos ainda estouravam; depois, ficariam intermitentes, um a cada sete ou 
dez minutos durante toda a madrugada. Os funcionários continuaram 
conversando no pátio, volta e meia algum se deslocava para falar algo à mãe do 
morto. E assim, viram raiar a aurora do primeiro dia do ano que começava. 

Às dez da manhã, quando o sol já ofuscava as vistas e as gotas de suor 
iam esconder-se nas golas das camisas, levaram José Cristiano da Matta à 
morada final. Algumas lágrimas por parte da mãe e a breve fala de Pedro e do 
cura que havia sido chamado que, referindo-se à morte e a continuidade da 
vida, leu, do Evangelho de São Mateus, o trecho onde está escrito que sobre 
Pedro, Cristo edificará a igreja. Tudo acabado, foram-se. A gaveta do jazigo foi 
lacrada e a laje de concreto foi marcada a tinta branca com uma combinação de 
letras e números, logo receberia uma placa de pedra combinante com o 
mármore preto do pequeno mausoléu. 

Todos se cumprimentaram, cumprimentaram a família e disseram-se “até 
amanhã” e também se cumprimentaram pelo ano novo, mais uma vez. 
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Estranha nota de luto parcial 
 
Foi num domingo sem graça. Telefones ecoaram funestos pela manhã 

em locais diversos. A polícia isolou rapidamente a área. Fora chamada pelos 
parentes que moravam junto: "Juntos?", perguntou o policial, "Juntos, mas as 
casas são isoladas umas das outras; são três casas no mesmo terreno", 
respondeu um sobrinho. A perita da Polícia Civil entrou no cômodo-e-cozinha 
que ainda tinha forte cheiro de gás, apesar da janela e porta, uma aberta e outra 
arrombada. Observou o ambiente. O corpo da senhora de idade - quase oitenta 
- jazia de bruços na cama de casal. Era viúva. "Ninguém mexeu em nada?", 
perguntou a perita; "Só fechei o registro do gás", respondeu um dos parentes. 
Fora uma sorte toda casa e a ponta da quadra não terem ido pelos ares. Sempre 
imaginei que aquela ponta de quadra morta, diante duma praça desolada, iria 
pelos ares um dia qualquer. 

Havia o filho que morava um pouco longe, demoraria um pouco para 
que ele chegasse. "Não tem problema, ele chegará primeiro que o furgão do 
IML", pensou a perita. 

O corpo estava lá, imóvel numa ambiente esmagado pelo ar pesado e 
pela penumbra que insistia em grudar-se às quinas, apesar da luz de fora. Sobre 
a pia, uma lata de diabo-verde; no copo, posto no chão, uma mistura de 
guaraná com o sifodescongestionante. A perita termina o seu trabalho: "É, foi 
mesmo suicídio; o gás, o diabo-verde, a porta forçada de fora pra dentro". O 
furgão recolhe o corpo; o acontecido já tem doze horas; hordas de vizinhos e 
curiosos aglomeram-se diante do portãozinho baixo. 

Hoje, sendo os cemitérios civis, não há mais a distinção entre os mortos 
comuns e os suicidas, a Igreja não dá mais as notas do minueto das exéquias. 
Segunda de manhã, feriado, nublado. Dia do descobrimento do Brasil. Quanta 
gente não desce à sepultura nas datas festivas? Até no Natal. A morte dá 
plantão e hora-extra, não pára nunca. O caixão lacrado e pesado, levado por 
quatro pessoas. Meia dúzia de parentes atrás. Uma cruz de crisântemos e uma 
pá de cal; o coveiro mostra seus dentes cinza na esperança duns derradeiros 
trocados. 

Agora tudo perdeu sentido, os documentos datilografados há cinqüenta 
anos, umas moedas de outrora numa caixa de madeira, fotografias, a televisão 
preto-e-branco com a faixa tricolor, os vestidos de estampa florida e corte 
antigo; os óculos de grau com cordão. A mirrada pensão da Previdência, suas 
notas com seus incompreensíveis números de série; incompreensíveis como 
muitas coisas e motivos também o são. Toda uma existência, por pior que 
tenha sido, esfumaçou-se no gás e corroeu-se no diabo-verde. São só coisas 
dispersas, a ordem que as mantinha e as justificava não mais há. 



59 

Ao funeral veio também a cunhada freira, em cadeira de rodas: "Que 
descanse em paz. Amém!". 
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Inverossimilhança 
 
— Vou escrever um conto. 
— Ah, é? Sobre o quê? 
— Não sei… vou buscar a máquina de escrever e já volto… 
— Máquina de escrever? Mas ninguém mais escreve a máquina… use o 

computador… 
— Não… quero fazer à antiga, como faziam os grandes escritores… 
Sai do quarto e vai buscar a máquina. Minutos depois, volta com uma 

mala marrom, cuja lateral descreve um trapézio. 
— Você deveria doar essa tralha a um museu. 
— Não; essa máquina foi de um grande sonetista. 
— E as minhas meias pertenceram a Herr Adolf! E daí, um sonetista com 

três livros publicados… grande coisa… 
— Você tem algum livro publicado? 
— Não, não tenho… 
— Então essa máquina vale mais que o seu computador… 
Tira a máquina cinza de dentro da maleta e a apóia na mesa. Senta-se e 

pousa as mãos sobre o teclado. 
— Faz tempo que eu não a tirava do armário. Meus dedos estão 

amolecidos por causa da maciez das teclas. 
— E o que você vai escrever? 
— Ainda não sei… me passa uma folha. 
Recebe a folha e põe-na na máquina. Olha para a folha, uns instantes, 

aparentando reticência. De súbito, os dedos tremelicam sobre o teclado e 
atacam-no com sofreguidão. As batidas dos tipos alavancados sobre o carro da 
máquina ressoam pelo quarto, não obstante o rumor de mundo que entra pela 
janela. 

— Vou começar… «Trafegavam os bondes… pela Rio—Niteroi…»… 
— Ei, não pode! 
— Como assim, não pode? 
— Não tem verossimilhança. Nunca trafegaram bondes pela Rio—

Niterói! É um disparate. 
Nesse exato instante, um baque ensurdecedor. Algo havia despencado. 

Correram ambos à janela. Um transatlântico havia acabado de ancorar-se no 
asfalto da rua e alguém gritava já para que baixassem a rampa. 

— O que era inverossímil mesmo? 
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Rotina 
 
Nasce o dia. Seria redundância afirma que, na verdade, somos nós que 

nos fazemos visíveis ao sol e não o contrário? Mas o antropocentrismo ainda é 
lei, mesmo depois de Copérnico. Não importa muito, pois, nasceu o dia. Uma 
luz abóbora forte banha os telhados de amianto e as paredes de tijolo. Do seu 
apartamento, Constantino põe a cara ao sol, na janela, e decide por ir comprar 
os víveres para o café. Se não terminar a tradução hoje, não terá jantar. A 
padaria é na esquina, ele vai de roupão mesmo. Já o conhecem na padaria. 
Constantino pede o litro de leite C e os três pães franceses; ele ainda não se 
habitou a ver o preço do pão por quilo, ao invés da unidade. Tanto faz. Passa 
um ônibus cheio, algumas pessoas prendem a vista no vulto de cabelos 
desalinhados, de roupão de flanela e com o pão debaixo do braço. Volta para 
casa e toma seu café. Liga o computador e traz as tralhas cuja tradução está 
para terminar: um romance vagabundo. Acende um cigarro e a fumaça toma 
conta de todo quarto-sala da quitinete. Dicionário, gramática, teclas. O sol vai 
subindo e o rastro de luz desloca-se pelo ambiente, alterando a claridade do 
espaço de acordo com a cor do objeto sobre a qual incidia, até que saiu. Era 
meio-dia. Tradução quase pronta. Almoçou um cigarro, almoçou mais outro. 
Enquanto almoçava, olhava as nuvens pela janela. A quitinete, o caos, lá fora, 
alguma mãe ralhava com o filho pequeno, um caminhão rolava pelas avenidas 
abaixo. Da quite do lado vinha um barulho de rádio, era o boletim do tempo. 
Constantino voltou para a tradução. Acabou-a logo, imprimiu-a e colocou o 
calhamaço num envelope. Finalmente tirou o pijama, vestiu-se e saiu para 
deixar a tradução com aquele que a solicitara, um editor de livros safados, uns 
catecismos para gente adulta. Era o que conseguia, não podia largar, por mais 
que odiasse aquilo. Chegou ao prédio seboso no centro da cidade, com seus 
capitéis de pintura descascada e poeirentos, de remendos retilíneos alternando-
se no original neoclássico. Entrou, deixou o RG com o porteiro e subiu pelo 
elevador velho, de grade ainda. À saída do elevador, uma placa igualmente 
sebosa, indicava os escritórios que funcionavam no andar; a editora era na 
última sala à esquerda. Bateu na porta descascada; abriu-a uma senhora de 
coque, era a mãe do dono. Bons-dias e entrou; ela pediu a Constantino que 
esperasse, que o Demerval - era o dono - fora até a padaria tomar um pingado. 
Esperou quase meia hora folheando revistas encontradas num revisteiro tão 
velho que poderia ter sido citado no Gênesis. Todas as revistas diziam a 
mesma coisa. Chegou Demerval, visivelmente bêbado e pediu para que 
Constantino se sentasse à sua mesa. Viu a tradução, elogiou o seu trabalho, 
como sempre faz e disse que iria depositar o dinheiro na terça-feira próxima. 
Constantino sabia que o dinheiro só viria na sexta, depois de uma chuva de 
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telefonemas. Mas era a vida. Voltou para casa e ligou o televisor preto-e-
branco; fumou mais uns cinco cigarros e não quis jantar, televisor lhe dava 
enjôo. Desligou-o e ligou o rádio. Ficou afundado na poltrona. Quando perdia 
os olhos nas luzes de mercúrio que pontuavam o horizonte, percebeu que 
algum pequeno animal estava junto à janela. Pensou que, certamente, tratava-se 
de um pombo ou pardal perdido, na meia luz da arandela não conseguia 
distinguir. Intrigou-o a insistência da ave e resolveu acender a luz para 
identificar melhor o que era. Levantou-se e bateu a mão no interruptor; virou a 
cabeça e, por instantes, pensou que fosse uma cobra, por causa do olhar 
parado, mas logo o animal começou a sair detrás da persiana e veio lentamente 
voando em direção à lâmpada acesa. Era uma sardinha. Constantino esfregou 
os olhos fortemente; ela continuava ali, voando ao redor da lâmpada como se 
nadasse. Baixou e foi fuçar junto do computador. Constantino cautelosamente 
tentou aproximar-se e a sardinha, percebendo a presença ameaçadora, fugiu em 
direção da estante de livros. Constantino pegou um pote de vidro na cozinha e 
tentou fazer com que a sardinha entrasse nele, sem sucesso, ela esvoaçou e foi 
para a lâmpada; da janela, outra sardinha tomava a direção da lâmpada, essa, 
um pouco maior que a primeira. Constantino achou melhor sentar-se 
novamente na poltrona e, com o coração na goela, olhava as sardinhas 
perseguirem-se e voltearem ao redor da lâmpada. De súbito, levantou-se e, 
num salto, conseguiu pegar uma. Era, de fato, na consistência e no aspecto, 
uma sardinha; só que viva no ar e que, ainda por cima, flutuava. Soltou-a e o 
peixinho correu a esconder-se. Antes de ir dormir, tentou pô-las para fora com 
o auxílio de uma vassoura, só que elas não quiseram saber de ir para a 
escuridão da rua. Constantino, tomado de pena, deixou que elas ficassem por 
lá. 

No dia seguinte, ao levantar-se, preparou o café e nem se lembrava das 
sardinhas, achou que não tinha passado de um sonho; foi à geladeira e quando 
voltou, havia uma sardinha flutuando sobre a sua xícara e bebericando o seu 
café. O pote de requeijão espatifou-se no chão por causa do susto. A sardinha 
também se assustou com o barulho e foi-se para a sala. Constantino recolheu 
os cacos do copo e tomou seu café - pois outro, pois ficou com nojo daquele 
em que a sardinha tinha encostado a boca. Sentou-se para trabalhar, em outra 
tradução e as sardinhas ficaram por ali. Às vezes paravam, quietas, junto ao 
chão, outras vezes esvoaçavam e corriam uma atrás da outra. Pelo andar da 
carruagem, elas ficariam por ali mesmo. Constantino pensou em dar-lhes 
nomes, mas nenhum nome veio-lhe à cabeça. Pensou em chamar o vizinho do 
rádio para ver, afinal, não era todo dia que sardinhas voadoras entravam pela 
janela. 

Quando pôs a mão na maçaneta, veio-lhe um estalo: e se só ele estivesse 
vendo as sardinhas. Sardinhas são peixes, não voam. Olhou para tras e elas 
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estavam ali, abrindo e fechando a boca, suas sombras projetavam-se no 
carpete, ou seja, a luz não lhes era indiferente. Mas poderia sim ser um sinal de 
loucura. 

Resolveu vestir-se e sair e as sardinhas, com um impulso, resolveram 
segui-lo. Ele tentou mantê-las no apartamento, mas foi inútil, colaram-se às 
suas costas. E qual não foi a reação de Constantino quando saiu à rua e vi que 
cada pessoa tinha, pelo menos, duas sardinhas atrás de si. Num ônibus cheio 
que passava pela rua, as sardinhas faziam uma tremenda confusão, 
confundindo-se e esbarrando no rosto das pessoas. 

Constantino olhou para as suas sardinhas e olhou para as sardinhas das 
pessoas que estavam em volta, todos as tinham. Foi ao escritório de Demerval 
e lá o encontrou com mais duas sardinhas; Dermerval o recebeu irônico: "ah, 
então também tem as suas, achei que tinha bebido demais"; a mãe contou a 
Constantino que o filho quase se jogara da janela por causa das sardinhas e fora 
ela que evitara o pior. Todos tinham as sardinhas. 

Constantino voltou para casa e pôs-se a fumar. As cinzas que caíam do 
cigarro, as sardinhas as comiam.  
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Pompa e circunstância 
 
Levantamos todos para ouvir o hino nacional, logo após – evidentemente 

– da execução do hino da União, como todo dia antes do trabalho, e cantá-lo, 
obviamente. Todos de pé, por detrás das divisórias; mão no peito 

O diretor pôs o disco na vitrola e posicionou-se do lado do aparelho, 
com a mão sobre o peito. Mecanicamente levantamo-nos. O ar encheu-se de 
chiadinhos e crepitações.  

— Moldova Sovietică, plaiul nostru’n floare… - começaram todos, junto com a 
gravação instrumental. 

O diretor, agarrou estranhamente o colete, como se quisesse arrancá-lo. 
— Alături de alte republici surori. – continuamos. 
O diretor ajoelhou-se. Uma das moças, que começara a pouco na 

repartição, começou a chorar de ardor cívico; estava visivelmente emocionada. 
— Păşeşte împreună cu Rusia mare… 
Ele finalmente desequilibrou-se e caiu de cara no assoalho. 
— Spre al Uniunii senin viitor. 
Beijou o solo, que emoção. Entrou o refrão: 
— Doina înfrăţirii proslăveşte Ţara,… 
Ninguém se mexeu até o final do ato solene e rotineiro. 
— Înalţă-l prin fapte pentru fericirea ta! – acordes finais. 
Só então perceberam os funcionários que o diretor da repartição havia 

caído fulminado por um ataque cardíaco. 
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Testemunho 
 
Foi no meio do Viaduto do Chá, seu guarda. Isso, ali mesmo, vê? da 

ponta da calçada da esquina da Líbero em direção àquele primeiro mastro, 
onde está a bandeira do Município, que marca a margem direita do 
Anhangabaú. Sim, sim; debaixo do parque aí embaixo tem ou tinha um regato. 
Mas foi ali; ele vinha no meio da multidão, ia em direção de quem vai atravessa 
o vale pelo viaduto. Ele vinha, de terno gravata… que cor era o terno? Ora, é 
só olhar o corpo. O IML levou? Ah, sim. Era ou cinza-escuro, fumaça-de-
diesel ou preto. Como assim qual tonalidade de preto? É, eu especifiquei o 
cinza, mas o preto é a junção de todas as cores, não há tonalidades de preto; 
preto-azulado? Se é azulado, não é preto, é um azul escuríssimo, mas nunca 
preto. Preto é absoluto, entende? Se usava gravata? Sim, usava; o vento a 
jogava para trás, pelo pescoço e parecia uma grande língua avermelhada. Não, 
seu guarda, língua vermelha eu não considero uma tautologia. Há línguas 
amareladas; veja eu tomei café agora: ela está amarelada. Cor padrão? Que seja, 
a gravata era vermelha. Não, não conseguiria definir vermelho-língua, há 
línguas de vários matizes. E ele vinha de maleta zero-zero-sete. Preta, claro; 
sem nuances. Detalhe particular? Não creio que homens de negócio coloquem 
adesivos de surfista nas suas maletas. Não, não quis ofendê-lo, oficial. Foi o 
que pude ver, estava aqui, do lado de cá do viaduto, pedindo a minha 
esmolinha. Sim, sou pedinte, vivo disso. Emprego? Como se houvesse para 
todos, mas afinal, o senhor quer saber de mim ou do homem de terno-e-
gravata? Pois bem, ele veio para cá e quando chegou bem no meio do viaduto, 
ali, na faixa que divide as pistas, desandou a bailar. A bailar… dançar, entende? 
Deu volteios e piruetas e chacoalhava-se como se tocasse maracas imaginárias. 
Não ele não tinha maracas, absolutamente. Como se toca maraca? Assim, ó, 
agitando as mãos. Valsava e dançava, agitava os braços numa dança 
desesperada. Foi então que veio o trólebus da Líbero, da parte baixa, como 
quem vem da São Bento. Era um trólebus. Um ônibus elétrico. Tinha antenas 
sim. Ele entrou dançando pela pista, o engravatado e o motorista do trólebus, 
do ônibus elétrico não o viu. Que cor? Era igual aos ônibus todos, do 
Município: branco com detalhes vermelhos, a padronização antiga. Tenho 
certeza absoluta. Depois do choque, o engravatado caiu junto ao meio-fio, 
jogado e a pastinha bateu na mureta do viaduto. Isso, a zero-zero-sete. Preta, 
lógico; e sem qualquer sinal particular. Se eu costumo ficar aqui todos os dias? 
Fico sim, aqui é o meu ponto. Mantenho a minha mão erguida a espera de 
umas moedas de quem passa; não trabalho porquê não tenho perna, não vê? 
Perdi-a num atropelamento há muitos anos, foi um ônibus acinzentado, lá em 
Bragança Paulista. Sim, cinza-chumbo; era um ônibus da Polícia. Não posso 



66 

mais então ficar aqui? Está bem, o senhor abusa porque pode, justo; levo meus 
andrajos e minhas muletas; e minha cuia de esmolas. Que Deus o guarde. 
Adeus. 
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Felicidade 
 

«Vas a parir felicidad 
como una bendición horrible 

[...]» 
«Vas a parir felicidad», Mario Benedetti 

 
Era um dia de semana quente e abafado e tudo estava normal: as pessoas 

apertavam-se nos ônibus e pisavam nos pés uma das outras. Trânsito caótico, 
como todos os dias, um atropelado aqui, outro ali, um acidente na Marginal. 
Um perfeito e tranqüilo dia de semana de um mês estival. 

Sob a terra, num vagão do metrô, devidamente engravatado, estava um 
gerente de algo de alguma empresa multinacional. Como havia sido 
recentemente promovido, ainda não tinha os cobres para comprar um 
automóvel que fizesse jus à sua nova posição social. 

Na estação habitual, saltou de 007 à mão e buscou a luz do sol. À luz do 
sol, mesmo estando a calçada cheia de gente que ia e vinha, sentiu uma súbita 
felicidade; entre a silhueta do cume dos prédios havia um céu azul, azul 
fortíssimo. Com os sapatos raspando já na pedra do calçamento, o gerente 
continuou caminhando até a porta do prédio, mas continuava fixo o olhar no 
céu, o sol aquecia-o pelo terno cinza e fazia rebrilhar as fibras sintéticas da sua 
gravata. Um esbarrão aqui, uma pisadela, um impropério ao incauto pedestre. 
E eis o gerente diante do prédio, feliz, um dia lindo; mesmo adentrando o salão 
de pedra cinza polida do edifício e fazendo seu crachá liberar a catraca sem-
graça que dava acesso à área restrita dos escritórios. A mulher do elevador 
cumprimentou-no e ele respondeu-lhe efusivamente; e assim foi com a mulher 
do café e a mulher da limpeza. E todos ficaram boaquiabertos, pois, aquele 
gerente, era um homem para lá de taciturno e carrancudo. Seu olhar, 
habitualmente cinza, hoje era dum verde faiscante; entrou na sala e antes 
cumprimentou efusivamente um diretor de processos escusos que o esperava 
na ante-sala; de café na mão, pediu que o diretor o acompanhasse. 

Sentou-se na sua cadeira giratória que guinchou pelo peso, e atendeu 
alegremente o diretor que era portador de notícias cinzas. A certo, a conversa 
passou para uma certa informalidade; do grande janelão de parede toda que 
havia na sala, o diretor e o gerente começaram a reparar detalhes na paisagem 
escarpada dos prédios que se estendia por muitos quilômetros até a linha do 
horizonte; procuravam sob o sol, pontos verdes: parques e canteiros de 
cebolinha na sacada dos prédios. Ficaram surpresos e encantados ao ver um 
homem engravatado, como eles, abrir a porta que dava para uma sacada e ir 
cuidar de um vaso de flores, de longe não se definia bem o que eram, talvez 
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fossem gerânios, talvez, ciclames. Apesar do sol faiscando sobre os cinzeiros 
de vidros e detalhes metálicos da sala, o ambiente era de cores escuras; no meio 
da surpresa dos dois hierarcas, o gerente disse que se sentia mal e sentou-se 
novamente na cadeira. Começou a tossir e a sufocar. O diretor saiu da sala e 
pediu a secretária que chamasse o médico da enfermaria. 

Cinco minutos depois, quando chegou o médico da empresa, o gerente 
estava pondo sangue e mal conseguia respirar. Com o auxílio du’a maca, 
diretor e médico levaram-no à enfermaria. O doutor disse que se ele não 
parasse de tossir e botar sangue logo, teriam de chamar a ambulância para levá-
lo ao Hospital. O médico observou que o sangue posto fora pelo gerente não 
era vermelho, mas sim, róseo; imaginou que tenha rompido algum órgão vital. 

À menor menção de levá-lo ao hospital, o gerente chacolhou 
violentamente a cabeça; suava muito e estava desfigurado. O médico, o diretor, 
dois enfermeiros e a secretária do gerente abriram espaço ao redor, 
aterrorizados. 

O gerente, sem gravata e de camisa deabotoada, debatia-se na maca. O 
médico correu para acionar a emergência. A secretária observou que poderia 
ser um ataque epilético e que aquele sangue rosa era sangue e espuma de saliva. 
O diretor fez reparar que o gerente estava pondo a língua para fora e disse que, 
certamente, tratava-se de uma convulsão. 

Era uma língua rosa, bem rosa e lisa. A secretária disse que 
provavelmente o gerente estava doente havia um bocado, ninguém tem uma 
língua rosa como aquela; e lisa, sem papilas. 

De repente, na parte de baixo da língua rosa, surgiu uma mancha 
vermelha; aquilo sim, era, de fato, a língua. O gerente estava pondo uma 
víscera rósea pela boca. A secretária não agüentou e correu para o banheiro. O 
diretor estava pálido e suava frio. Num trovão chegou o médico acompanhado 
da equipe de emergência que estava pronta para a remoção e, à imagem 
daquilo, do diretor expelindo uma víscera rósea que já estava quase do 
tamanho do seu rosto, soltou um grito desumano de pavor. Gente de todo 
prédio acorreu. Diziam que o gerente, que sempre estava carrancudo e hoje 
aparece feliz, deveria ser um bêbado contumaz; agora a cirrose estava a 
empurrar-lhe o fígado pelo esôfago. 

Vários chegaram à enfermaria e viram o gerente estrebuchando e 
sufocado pela massa rósea que lhe saía pela boca. Parecia uma bolha feita de 
goma de mascar. Param todos à porta quando a víscera rosa caiu no chão com 
um barulho mole, mas sem espatifar-se. O gerente limpou-se da saliva, do 
sangue e da substância rosa numa tolha de mão estendida pelo médico. 
Curiosos aglomerarm-se diante da víscera; nenhum tinha palavra para dizer; 
dela, vinha um cálido cheiro de tutti-frutti que inebriava a sala. 
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De súbito, o gerente levantou-se e berrou para que se afastassem; todos 
recuaram em direção a porta. Encabulado e carrancudo, explicou que aquilo 
era felicidade e que, por um problema congênito, ele tinha de expeli-la antes de 
vir trabalhar, senão, o dia não rendia. A noite, a víscera refazia-se e todo dia de 
manhã, ele forçava a saída. E nessa manhã, ele levantara atrasado e esqueceu-se 
de expelir a víscera que acabou por se expelir. 

O médico, assustadíssimo, tencionou tocar o órgão com a mão coberta 
por luva plástica. O gerente berrou para que se afastassem daquilo, que era 
contagioso; pegou uma garrafa de álcool no armário e com o isqueiro ateou 
fogo à víscera que rapidamente passou de rosa a preto; pediu que chamassem a 
limpeza. Perguntou à platéia atônita o que eles faziam ali parados enquanto 
havia mercados inteiros a conquistar. 

Todos retiraram-se silenciosa e rapidamente; somente o diretor foi retido. 
O gerente disse-lhe que esquecesse todas aquelas baboseiras melosas e fosse já 
à sua sala, pois queria falar-lhe sobre o relatório e a próxima readequação do 
quadro de funcionários. 

 

De como questões mundanas podem ser nitidamente tratadas e facilmente resolvidas 
através da linguagem límpida e clara e da exata definição do tema a ser efetivamente tratado 
de modo dialógico 

 
Entretanto, não nos podemos deixar abater; essas coisas ocorrem todos 

os dias, se não comigo, contigo, consigo, com eles. Acontece. É claro que é 
possível evitá-las, simplesmente não saindo de casa. Como eu gostaria, se 
pudesse, não pôr mais o nariz para fora de casa. Uma casa comigo e minhas 
manias, todas elas, exasperadas, violentas. Mas temos de sair, enfrentar o 
turbilhão, a ausência de poesia no dia-a-dia cinza da cidade cinza. Mas mesmo 
assim, não é? Isso, às vezes, é tão inevitável quanto o mato que brota nos 
canteiros ou nas frestas dos viadutos e viram chumaços de pêlo, como se 
viadutos tivessem pêlos. Mas, voltando à vaca fria, nessas situações, você pode 
fazer o seguinte… 
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Notas curtas e de grande utilidade acerca da ciência que é o acendimento cuidadoso e 
eficaz de uma churrasqueira de modo a evitar queimaduras à pele e que o fogo queime de 
modo uniforme o carvão para o cozimento adequado das viandas que são cozidas por esse 
processo 

 
Disponha o carvão em monte, como se fosse um nurague, ou seja, 

formando um cilindro oco. Formado o cilindro, pegue um pão velho 
(preferencialmente seco ao sol), parta-o e encharque o miolo com álcool. 
Introduza o pão com cuidado no meio do nurague de carvão de modo que a 
face partida fique para cima. Jogue um fósforo (após riscá-lo contra a parede 
da caixa que o contém) exatamente sobre o miolo exposto (e devidamente 
umedecido com álcool). O resultado desse processo será o início de uma 
combustão, caracterizada por um tipo de chama bem tênue, resultado da 
combustão pela queima do agente químico. Quando o pão começar a 
apresentar os primeiros sinais de esturro, ponha alguns fragmentos de carvão 
sobre a abertura do nurague (e, conseqüentemente, sobre o pão com o miolo 
exposto voltado para cima). Assim, os carvões começam também a entrar em 
lenta combustão (transformam-se em brasas ou tições) e, espalhados pela área 
da churrasqueira coberta com carvão, fazem com que os outros fragmentos de 
carvão também se abrasem. Quando boa parte do carvão apresentar estiver 
incandescida (por baixo) e esbranquiçada (por cima), o calor emanado pela 
queima será o ideal para o cozimento das carnes variegadas destinadas a esse 
fim. 
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Sono 
 
Os relógios – três, eram três dentro do pequeno quarto, sincopando o 

estado dos ponteiros; três por segundo. Qualquer um ficaria louco, mas ele, ali, 
deitado na cama não. Tem um sono monolítico; quebraria uma barragem com 
ele; estava ali, imerso na escuridão da noite ainda não finda e nos tique-taques 
dos relógios, envolto fortemente nos cobertores, quando um dos mecanismos, 
o mais próximo, quase à cabeceira da cama tocou; o toque irritante dos 
despertadores eletrônicos; rapidamente uma mão emergiu do escuro e acendeu 
o abajur, transbordando o quarto com uma luz estúpida e cegando por um 
segundo os olhos ligados à mão, e co-autores da façanha de ligar o interruptor. 

Desanuviada a vista, desligou o despertador. Sentou-se à beira da cama e 
praguejou algo incompreensível; eram cinco e meia. Não que fosse 
excessivamente cedo, era simplesmente o horário de todo dia – útil, de fim-de-
semana ele tinha o luxo de dar-se algumas horas a mais de sono. Era o horário 
de todo dia. Acostou-se à janela e percebeu, ainda tonteado pelo sono, que nos 
andares de baixo havia já movimento; largou da janela e de pijama – qual 
pijama? aquilo era só roupa velha – caminhou até o banheiro. Acendendo a 
lâmpada, deu de cara com o seu rosto cretino, relativamente inchado pela noite 
de sono, avermelhado, olhos também avermelhados. Examinando-se, soltou 
um grunhido ou talvez um gemido, nem ele mesmo sabe o que fez; chegou à 
conclusão que precisava de um banho, talvez para conseguir quebrar a pétrea 
rotina, que parecia todo dia imutável como o céu é azul. Ele geralmente 
tomava banho à noite, logo que chegava; morria de nojo do jornal que trazia 
todos os dias sob o braço, embora não conseguisse parar de comprá-lo, sujava 
as camisas. Com o tempo, as camisas ficavam acinzentadas entre a manga 
esquerda e o corpete. 

Deixando a água fria cair sobre si, fazia as perguntas de todo-santo-dia: 
os malditos porquês que lhe infestavam a mente tal-qual uma casa velha tem 
baratas; mas hoje, particularmente hoje, estavam mais cheios de arestas; 
cortavam, eram dolorosos – baratas niqueladas! 

Enxugou-se de má-vontade e o sono quase o fez estatelar-se contra o 
cesto de roupa suja. Dez para seis, devidamente vestido – calça, camisa, sapato, 
gravata – aproximou-se do fogão para aquecer o leite e lançou um olhar ao 
horizonte que se lhe abria amplo diante da janela – afinal, essa pocilga tem de 
ter alguma vantagem. O sol ainda não tingia de azul-claro o horizonte; 
certamente estava nublado e o dia seria uma geladeira. No andar de baixo, a 
vizinha já se esganiçava com as crianças e deixava cair diversas panelas entre 
berros absurdos. Ele sempre se aborrecia com aquele festival, todo-dia pela 
manhã era a mesma coisa; atribuía o escândalo e a falta de educação à origem 
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regional diversa, eram migrantes. Sentou-se à mesa, o relógio de parede da 
cozinha – o quarto – marcava seis cheias. Nada do dia clarear; certamente 
estava muito nublado. Do andar de baixo, a mulher das panelas – ele nem sabia 
seu nome – gritava com o marido, arrancando-o da cama aos berros; só se 
entendia a palavra janela, ela queria que ele visse algo pela janela; tomava altura 
a sua voz irritante de eunuco, pois certamente ele pusera a cabeça pare fora – 
gente desclassificada. 

Pesava, de xícara na mão, como pudera ter se enfiado num pombal tão 
infecto: vizinhos barulhentos e espalhafatosos, longe de tudo. E todo dia a 
mesma maratona, caminhar até o metrô – afinal, ele não tinha paciência de 
dividir espaço no bonde com aquelas pessoas – baldeações, um emprego 
revoltante e as lembranças amargavam-lhe a boca; os mesmos vícios, as 
mesmas grosserias, parecia que os incidentes no metrô o perseguiam; hoje 
alguém passava mal no vagão e era necessário que o serviço de segurança 
viesse prestar os primeiros-socorros e se formava aquela roda de gente, ele 
sempre teve um profundo nojo por essa fixação mórbida que a grei tinha por 
desgraças e similares; ou às vezes, dois boçais que se haviam esbarrado por 
acidente começam a pegar-se na plataforma, necessitando também da 
intervenção da ordem constituída, não tão afavelmente. As mesmas decepções, 
anos seguidos, as mesmas rejeições, sentia-se simplesmente um pedaço de 
madeira, na melhor das hipóteses um autômato. O tempo tomou-lhe as 
reações: antes indignava-se, ficava nervoso, batia os pés contra o chão; agora 
não, um torpor envolveu-lhe os dias, fica somente pensativo, com a cabeça 
apoiada nas mãos, a xícara de leite, como se contasse os azulejos da cozinha, 
enquanto sua mente lhe apresenta as velhas imagens, as velhas e amargas 
lembranças. 

Nesse devaneio figadal imergiu-se e de improviso, despertou de supetão 
com gritos. Levantou-se abruptamente e derrubou a cadeira com o gesto. Que 
era aquilo? Parece que os vizinhos saíram todos ao quintal do prédio e 
conversavam exaltadíssimos; ouvia-se a palavra Deus repetida com uma 
insistência irritante. Mas o que queria aquela gente? Ainda estava escura e 
eram… eram dez para as oito. Cochilara. Mas não era possível que fosse dez 
para as oito. Estava noite ainda! Pôs a cabeça pela janela do quarto; todos os 
inquilinos estavam no pátio, pareciam assustadíssimos. Ele mesmo foi preso 
pela sensação de que algo estranho estava acontecendo, embora pouco se 
importasse com a reação da vizinhança. Os vizinhos o viram pela janela; 
encabulado pelos olhares, inventou uma desculpa: «o meu relógio atrasou, será 
que vocês têm horas?». «Nhor-não; atrasou não, são quase oito horas 
mesmo…». «Como são quase oito horas?! Vocês enlouqueceram? É de noite! 
Na melhor das hipóteses são oito da noite, e aí seria bom, pois eu poderia 
dormir…». O velho de roupão, do pátio continuava, gesticulando: «Não, não! 
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O sol não nasceu!». «Vão dormir, vocês todos precisam dormir! Isso só pode 
ser histeria coletiva!».  Fechou a janela. Mas, de fato, eram oito em ponto e, 
tecnicamente, ele estava atrasado. Começou a ouvir gritos esparsos, de longe. 
O sol não nascera: era verdade, verdade efetiva e palpável. No instante dessa 
constatação, bateram à porta; e quem seria no meio do caos? Abriu a porta: era 
a carola do primeiro andar, de véu e paramentada com escapulários, crucifixos 
e empunhado uma cruz de marfim. Berrava: «Seu Lopes! Acabou! É o fim! 
Vamos, estamos de vigília no saguão do prédio!». Ele mediu a velhinha 
assustada de cima a baixo. «Reze por mim, eu não posso!» e fechou a porta. A 
velhinha ainda insistiu e berrou umas três ou quatro vezes, mas desistiu 
berrando que Deus tivesse piedade da sua alma malvada e desceu para juntar-se 
à vigília e encomendar a sua própria alma a Deus. 

A primeira reação dele foi uma ameaça de pânico: santo Deus! Talvez 
fosse o fim do mundo correu instintivamente até a geladeira – talvez se 
comesse, sobrevivesse ao cataclismo – parou diante do aparelho. Mesmo se o 
mundo não acabasse, ficaria tudo às escuras, logo a temperatura cairia a níveis 
mais-que-siberianos e seríamos dizimados pelo frio e pela fome. Apoiou-se na 
geladeira para não perder o equilíbrio. De fora, ave-marias e pais-nossos 
ecoavam de todo o canto, como se o mundo tivesse se convertido num templo 
imenso; aquelas velhas desdentadas comendo seus terços. Era o caos, 
simplesmente o caos estava ali, inexorável, entrando sem bater e deitando no 
sofá com os sapatos sujos. Ele sentou-se no sofá. A idéia do caos o perseguia, 
o caos, o caos, as pessoas correndo e batendo-se umas contra as outras pela 
rua; os profetas do Apocalipse provavelmente estariam exultantes; eu disse, eu 
disse. O metrô certamente estava parado e seria o caos chegar no trabalho… 
mas que trabalho? E tudo se tornou claríssimo na sua mente, tanto que mesmo 
com os rumores incessantes do mundo externo, despiu-se, vestiu o pijama – 
qual pijama, homem-de-deus? – e voltou para a cama; adormecendo 
profundamente. 
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Esdestrossinistrodirecionalmente 
 
Ouro, dólar, euro. Os homens-sanduíche. Milhares deles, com suas 

placas sebentas cobrindo os corpos decadentes, marchando em direção ao 
palácio do governo. A polícia não tem como pará-los, milhares. O exército 
tentou jogar os tanques, esmagam-se uns e outros ali, mas a massa de homens-
sanduíche é inexorável e os tanques viram ilhas no mar de anúncios. Cercam o 
palácio do governo, ficam dias de pé, sem sentar-se, parados, esperando que o 
governador se renda. O governador mandou bombardear a massa, visto que 
era um atentado à ordem pública. Parte da massa, armada com suas tabuletas 
de mão, começaram a bater na cerca do palácio até derrubá-la. Os homens-
sanduíche continuaram a avançar malgrado as balas, malgrado os mortos. O 
governador, isolado numa torre do palácio, escuta milhares de passos 
simultâneos aproximarem-se. Ouro, dólar, euro. Arrombam a porta da torre e 
encontram um homem de terno esfarrapado, óculos quebrados, com as calças 
sujas do medo que se lhe vazou pelo ânus. Os dois mais próximos, um que 
anunciava fotos três-por-quatro e outro que anunciava empregos, pegaram o 
governador pelos braços e alçaram-no. Outro homem-sanduíche, 
esferogástrico e bigodudo vestiu o governador com um manto de anúncios. 
Agora, o governador, devidamente investido das dignidades, era um deles 
também. 
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Diálogo 
 
— E então, o que você faz? 
— Sou mecânico lingüista. 
— Hum… interessante… no que consiste especificamente o seu ofício? 
— Conserto frases defeituosas e problemas de ortografia. 
— E você tem uma oficina? 
— Tenho sim. É ali, perto da praça, aqui atrás. 
— E tem muita clientela? 
— Razoável. A maioria das pessoas ignora a mecânica da língua, o que 

me garante o ganha-pão. Sabe, quantas frases defeituosas que você não vê por 
aí, que se atritam e aquecem. Veja aqui: eu tenho um pacote de acentos 
diferenciais e outro de tremas no bolso da minha calça. 

— Pensei que não fossem mais usados os tremas… 
— Embora sejam exigidos como item de segurança, pois, uma pronúncia 

errada pode causar acidentes de duplo-sentido, você sabe… cada dia tem sido 
mais difícil encontrar tremas. 

— Entendo… mas elas servem para algo? 
— Não estamos em Portugal, mocinho; é exigido pelo Acordo 

Ortográfico. Outro dia, um fulano pediu-me um desconto na retificação de 
uma frase: faltava um pronome oblíquo e um trema. Ele pediu que deixasse 
sem o trema e descontasse o valor. Recusei-me, sabe? É um absurdo estudar e 
trabalhar tanto com algo, para que um reles boçal lhe diga algo do gênero, não 
concorda? 

— Bem, a ausência de um pronome oblíquo pode provocar um acidente 
de sentido, dependendo do verbo… agora, com o trema também não vejo 
problema… 

— Você não sabe o que diz, rapaz; pensa que tudo é inovação, que tudo, 
absolutamente tudo tem de “avançar” e que inovação é simplificação barata. 
Conheço bem a mecânica da língua portuguesa e digo, por exemplo, que não 
há sistema de acentuação tão lógico! Sabe, morro de raiva quando entra alguém 
na minha oficina com alguma frase capenga, com problema de crase, por 
exemplo, e não entende o conserto, não consegue distinguir um “a” preposição 
de um “a” artigo. Cada vez mais ficam dependendo de quem conserte as frases. 
Mas, se a frase quebrar num lugar estranho e escuro, quem o socorrerá? 

— É, de fato é complicado. 
— Muito, muito. Olhe para o meu macacão sujo de tinta. Cada borrão de 

tinta é um conserto. Mal se vê a cor original do tecido. Talvez seja azul, mas a 
tinta preta impede que seja vista. Veja meus bolsos; além dos consuetos 
acentos, minúsculos cilindros de borracha. Talvez seja contraditório, mas 
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quanto mais a turma erra e sente insegurança em apresentar um texto, mais eu 
ganho, porém, dói-me a ignorância alheia. 

— Entendo… E na música, o senhor tem alguma preferência? 
— Gosto dum certo Strapowsky, conhece? 
— Nunca ouvi falar? 
— É um compositor experimental tradicional. Suas obras não são 

executadas com instrumentos convencionais, que, inclusive, considero-os 
chatíssimos e enfadonhos. Strapowsky usa máquinas calibradas para tocar suas 
peças. 

— Não diga! 
— Sim, sim. E hoje há a apresentação da sinfonia concertante opus 

quatro de Dimitri Strapowsky, tocada com dois aspiradores de pó e quatro 
lavadoras. Não a perderei por nada! 

— E onde será? 
— Na oficina ao lado da minha, a do Alfredo, mecânico de equações e 

matrizes. 
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Primeiro 
 
Dois sujeitos vinham, em sentidos opostos, por um corredor de uma 

empresa. Cada um com um copo de café na mão e em rota de colisão. Cada 
um pensou em não desviar, que desviasse o outro, porque cada um atribuiu a 
razão e a certeza a si mesmo. Trombaram-se. Os cafés tingiram camisas e 
melaram o chão. Estranharam-se. O primeiro sujeito alegou que estava como 
nas ruas: mantinha a direita, logo, a razão era sua; que o outro se desculpasse 
brevemente que ele tinha mais o que fazer. O outro, ao invés de clamar céus e 
terras, só respondeu sucintamente que estava na esquerda porque mantinha a 
mão inglesa, velho costume de família e saiu andando, com a camisa e os 
sapatos grudentos de café. O Primeiro ficou parado até que o Outro sumisse 
por uma porta, no ábdito fim do corredor. Assim que o Outro sumiu da sua 
vista, o Primeiro pisoteou o copo de raiva e saiu remoendo e resmungando 
turpilóquios. Depois do remoer-se de algumas horas, rememorando o 
acontecido, percebeu que a mão inglesa seria uma ótima desculpa para suas 
constantes falhas, tanto de responsabilidade quanto de caráter. Era a mão única 
da liberdade: estava livre do arbítrio alheio. Saindo do escritório, tentou roubar 
um jornal da banca; o jornaleiro viu e chamou-lhe a atenção e o Primeiro 
tentou dizer que era um problema, que era porque ele tinha uma mão inglesa. 
O jornaleiro, vermelho, arrancou o jornal das suas mãos e perguntou se o 
primeiro estava louco. O primeiro disse ser culpa da mão inglesa. O jornaleiro 
escorraçou-o. O tempo foi passando e o Primeiro atribuía tudo a sua mão 
inglesa: os relatórios mal-feitos, as distrações. Tudo. Logo ele caiu nas garras 
entorpecentes do álcool, perdeu o emprego que lhe garantia a posição de 
homem de bem e tornou-se enfim a personificação da torpeza moral. E contou 
ao centésimo dono de boteco que viu, que toda aquela miséria, seus andrajos e 
sua cara mal-rapada eram culpa da sua mão inglesa. O dono do boteco pediu 
para ver qual era a mão inglesa, pensando tratar-se de um prodígio, como uma 
tenaz de lagosta acoplada ao pulso humano ou u’a mão que tivesse uma 
boquinha falante na palma. Para desilusão do dono da biboca, o Primeiro pôs 
sobre o tampo do balcão as suas duas mãos sujas e de unhas longas e pretas. O 
dono do boteco ficou desiludido porque nada viu de anormal naquelas mãos 
sujas de pedinte e pediu que Primeiro e suas mãos primeiras na imundície 
saíssem da espelunca, pois de estórias de bêbado e vagabundo ele já estava de 
saco cheio. O Primeiro morreu defendendo o preceito da mão inglesa que era, 
pela visão embaçada do fundo dos mil copos de cinzano, para ele, a própria 
panacéia universal. O Primeiro era livre. Morreu atropelado por um ônibus, 
enquanto fugia de um policial. Fugia do policial porque, minutos antes, batia 
numa prostituta a quem não remunerara pelos serviços, à qual, no seu turno, 
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alegou que fora ter com ela por causa da sua mão inglesa que o coagia a fazê-lo 
e que, tendo sido coagido, estava desobrigado de pagar. E o ônibus, que tolheu 
Primeiro do meio da rua, havia entrado na contramão. 
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Gramática e revolução 
 
A multidão estava reunida diante do Palácio Real em protesto contra os 

ditames do rei e contra as mordomias de uma princesa que dormia há quase 
um século. O orador, do Partido Comunista do Reino, dizia que era um 
absurdo que o povo mantivesse uma monarquia inoperante. Conclamava a 
revolução popular. 

«Abaixo a monarquia!» - berrou no microfone; berro que foi saudado 
pela multidão com gritos inarticulados de alegria e revolta. 

«Abaixo o rei!» - gritou um exasperado no meio do povo e o povo 
respondeu com mais gritos inarticulados. 

«Abaixo as instituições!», «Fora com o Exército!», «Proletários do mundo, 
uni-vos!» e tantas outras coisas que eram imediatamente recebidas com 
ovações, silvos, palmas, gritos. Até que uma voz isolada berrou «Abaixo a 
gramática e a sintaxe!». «Subversivo!», respondeu num berro o orador. Abriu-se 
uma clareira ao redor de quem havia gritado aquele impropério contra a 
gramática: um homem magro e de boina. «Sem subversões; isso não será 
admitido!» berrou o orador. O subversivo foi expulso da praça aos empurrões 
e pontapés. Expulso o corpo estranho, o orador completou: «E quem for 
contra o trema e a acentuação terá a cabeça cortada…». Silêncio na multidão. 
«Há coisas em que mesmo nós havemos de ser conservadores. Viva a 
revolução! E viva o trema sobre os hiatos!». 
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Estupidez 
 
Uma manhã de primavera, ensolarada e colorida – mas isso se presume, 

porque o recinto não tinha janelas, somente uns hediondos postigos, lá em 
cima, junto do teto. Fecham o ambiente mesas de madeira escura, povoadas 
por máquinas de escrever; atrás de cada mesa e cada máquina, eventualmente 
um funcionário, as cadeiras vazias – se devidamente paramentada com uma 
blusa ou um suéter, indicam que seu titular está por perto, às vezes não tão 
perto. 

Entra pelo corredor central um homenzinho de casaco e com aspecto 
tísico, no mínimo gripado. Vem com uma pasta de protocolado na mão, 
embora não parecesse conhecido, ou seja, não era funcionário da repartição. 
Ficou parado uns bons cinco minutos, enquanto os funcionários 
sincronizavam sua respiração e seus suspiros com o ritmo dos tipos batendo 
no carro da máquina. 

No fundo da sala – talvez preso pelo calor que se elevava lentamente 
com o decorrer dos minutos e o sol que vinha mais forte sobre o telhado, 
oculto somente pelo forro de estuque - no fundo da sala, o retrato oficial do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, naquele retrato oficial, 
sonolentíssimo. 

Depois dos cinco minutos, um dos funcionários despertou do sono onde 
o havia jogado os hipnóticos estalidos das máquinas de escrever. Levantou as 
vistas do teclado e com os olhos emplastrados de sono e tédio deixou cair da 
boca um «Sim?» para o inesperado visitante, um «sim» que caiu no chão e saiu 
quicando; tanto que o tísico teve de fazer um olhar de dúvida e inclinar 
ligeiramente a cabeça, como quem faz para ouvir melhor. Já um pouco mais 
desperto e com as mãos fora das teclas, cabeça erguida – antes de olhar o rosto 
do visitante, olhou de soslaio, assustado para o retrato do Presidente, que com 
o olhar frio e plácido, parecia reprová-lo. Olhou novamente para o 
desconhecido. «Sim?»; «Boa tarde,» fez o homem juntando as mãos «eu vim 
trazer esta petição». «Sim, sim; talvez o senhor tenha vindo ao lugar certo; 
vejamos». O homem lhe entregou a pastinha como o padre que entrega a 
hóstia. O profanador começou a escarafunchar o processo, pegou um lápis – 
pegou um lápis! – e fez círculos em alguns ofícios e os esquadrinhava com a 
vista; suas íris corriam destras por trás das lentes dos óculos. O tísico resumia 
suas reações a um leve arquejar de sobrancelhas e dilatações das narinas. Mais 
uns minutos de criteriosa averiguação e mais algumas circuladas a lápis, o 
funcionário soltou: «está tudo em ordem, só preciso que o senhor me traga 
uma cópia fotostática mais nítida da sua carteira de identidade»; o homem 
pensou em reagir, mas o funcionário, acidentalmente lhe lançou um olhar. 
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«Nas lojas do prédio, do lado da rua do Comércio, tem uma papelaria; o senhor 
pode tirar a cópia lá; eu aguardo o senhor antes de sair para o almoço». Olhou 
novamente o retrato do Primeiro Mandatário. 

O homem tísico agradeceu, recolheu a pasta como quem recolhia o Santo 
Sudário e disse que voltava em questão de alguns minutos. O funcionário tirou 
um pequeno pedaço de compensado da gaveta e começou a lanhá-lo com o 
extrator de grampos, metodicamente. 

Alguns instantes depois, meio-dia cheio – não havia janelas, mas o rumor 
dos sinos da igreja de São Bartolomeu entrava pela menor fresta que houvesse, 
e mesmo que não houvesse os sinos, algum diligente funcionário sempre 
informava: «meio-dia!»; e todos se levantavam quase simultaneamente, 
entupindo o pequeno corredor, o hall do andar, os elevadores, as escadas, as 
lanchonetes e as ruas ganhavam um fluxo absurdo de pessoas que queriam – 
ou pareciam querer – estar todas no mesmo lugar, na mesma hora. Os outros 
funcionários saíram, mas aquele continuava a lanhar a placa de madeira. Mais 
alguns instantes e assoma-se à porta o tísico enrolado no seu casaco. «Obrigado 
por ter esperado… aqui está o processo e a cópia nova…». Esticou servilmente 
os dois itens ao funcionário, e a carteira de identidade, um pequeno documento 
que cabe num bolso, fora aumentado até ocupar toda a área da folha de papel. 
«Agora está nítido, não?» perguntou o tísico relampejando o olhar. O 
funcionário olhou para a pasta e para a cópia de paquidérmicas proporções. 
«Ótimo, ótimo…», e ergueu ao tísico a placa que lanhava: «o que o senhor 
acha?» numa voz extremamente calma. Era um alto-relevo de Cristo na cruz e 
no fundo, pequenas figuras à moda de Bosch; o tísico limitou-se a tossir 
assustado. 
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Sumiços 
 
As coisas viviam sumindo ali, naquele escritório: grampeadores, 

furadores, canetas de estimação, porta-canetas, caixinhas, bloquinhos de recado 
autocolante, apontadores. Tudo sumia. Rebouças, o chefe da seção, mandou 
fazer sindicância, pois não agüentava mais ouvir desaforos e piadinhas do 
supervisor do almoxarifado e nem de estar toda semana na sala do diretor a dar 
explicações sobre os ridículos itens desaparecidos. A sindicância correu durante 
meses e sem algum resultado: depoimentos, arengas, argüições, careações, 
diligências, ninguém sabia de nada, realmente. Não havia opiniões 
contraditórias, ninguém se traía. Rebouças chegou a conclusão que alguém, 
muito escusamente, entrava no escritório durante a penumbra da madrugada e 
levava os itens ridículos. Alguém da segurança, faxineiros, alguém. Antes de 
formular mais alguma coisa e cair no ridículo, como caiu com a sindicância, 
macaco velho com quase trinta anos de serviço público, resolveu não dar mais 
nenhuma mancada até a aposentadoria: ia esconder-se na sala durante a noite e 
ia flagrar o meliante com a mão na massa. Depois que todos foram embora, 
Rebouças espalhou uns objetos a esmo pela sala e escondeu-se atrás de uma 
mesa, no fundo da sala. Ficou horas na sombra, até que ouviu um barulho, um 
rumor indefinível. Lentamente, Rebouças ergueu a cabeça e não viu nada nem 
ninguém, mas continuou a ouvir o barulho. Será que o safardana esconde-se 
dentro da sala também? Seria o Almeida, de quem todos desconfiavam, ou 
seria alguém como o Meneses, acima de qualquer suspeita? Rebouças ergueu 
novamente a cabeça, mas nada distinguiu na meia-luz da sala. Resolveu ir 
agachado, por detrás das mesas, até a fonte do ruído. Chegou à beira de uma 
mesa: era dela que vinha o barulho, mas não havia nada nem ninguém, mas o 
pouco que havia, sumia: um apontador de mesa afundava na madeira da mesa 
lentamente, como alguém que afunda na areia movediça; na outra ponta da 
mesa, um porta-clipes naufragava da mesma maneira, como um pesado 
transatlântico. 

No dia seguinte, Rebouças mandou remover a mesa sem dar motivo 
algum, sobre o olhar incrédulo dos seus subordinados: mas justo a mesa que 
não era de ninguém e onde eles apoiavam as coisas! A mesa foi levada. Alguns 
meses depois, desapareceu o supervisor do almoxarifado: veio a polícia, a 
perícia científica, interrogaram meio mundo. Nada do homem. Família 
desesperada. Até que, depois de dois meses de desaparecido o supervisor, a 
polícia chegou à conclusão de que ele, por algum motivo – demência talvez – 
havia fugido. A última vez que tinha sido visto, foi por um dos seus 
subordinados, durante o período do almoço: ele dormia sobre uma mesa, 
como era seu costume, após as refeições. 
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Fomes 
 
I 
Tem fome, mas não de comida. Tem fome de espaço livre pròs olhos, 

caminhos sem pedras pròs pés. Tem fome de cousas que se vão ao longe, fome 
de silêncio e fome de tempo. Há fomes que se curam com meio quilo de arroz-
e-feijão; estas não se alteram com o alimento. Fomes que engrossam cadenas, 
incham sapatos, de multiplicar papéis, chuvas torrenciais e ônibus que nas 
enxurradas navegam. Fome de liberdade, da qual só há farelos miseráveis e 
sujos na ganga do cotidiano de esvaziador de fossa. Almoço? Um prato de 
ponteiros de relógios velhos temperados com sal-de-olhos. 

 
II 
Ah, os meus olhos castanhos, verdes e azuis. Quantos são? Não importa. 

São humanos, mas multifacetados como o dos insetos que vêem em mil 
direções as luzes, mas nada distinguem. Meus olhos cheios de heranças de 
outros povos, de caravelas, de machados e legiões. Têm fome também, de luz e 
de mar e de sol. A nuvem de fumaça de diesel oculta alguns raios de sol. 

 
III 
De que adianta tão colossais esforços? Na vida moderna, trabalhamos tal 

hércules e vivemos qual vermes, escondidos na água turva das multidões. 
Querem o couro, querem o sangue, querem os ossos. E, se não bastassem, 
querem a consciência e querem a opinião, amoldada a seus propósitos. O 
convívio irritante; e dos ossos, fazem-se botões. 

 
IV 
Se dentro de uma represa há bilhões de copos d’água e, em cada copo 

d’água há trilhões de singelas moléculas, cada uma composta por três átomos 
(tão-somente três, o três suficiente): um de hidrogênio e dois de oxigênio. E se 
nesse elemento primordial, esse tal hidrogênio que tudo forma e em tudo está, 
se dentro de seu núcleo ainda intangível à opticocuriosidade humana (esses 
aprendizes de São Tomé), houver um pequeno borrão que se vai definindo, 
definindo e, veja, que curioso! Se parece com uma galáxia presa num pingo 
d’água. Mas como algo tão minúsculo pode estar profundo em uma das 
partículas inomináveis nas quais se divide o núcleo de um átomo? 

 
V 
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Se me permitem, o próprio nome átomo é uma incoerência, pois significa 
em grego, justamente "indivisível". Veja como a enciclopédia diz-se dividida 
em 'tomos'. 

 
VI 
E no fundo desta espiral afogada na água elétrica nuclear, manchas 

menores se vão distinguindo e, que coisa, parece outro átomo, com um núcleo 
brilhoso e com corpúsculos que lhe giram ao redor. Curioso que o microscópio 
eletrônico potentíssimo (potentíssimo como nunca haverá) manda a 
informação que cada corpúsculo tem uma cor diferente e o analisador de 
aceleração detectou que têm órbitas e velocidades ligeiramente diferentes. 
Aproximou-se o foco no terceiro corpúsculo e viu-se que ele tinha a cor azul-
cerúlea e manchas de cor variegada. Ampliou-se mais e surgiram ilhas de 
matéria semelhantes a continentes e a mancha azul como um grande oceano. 
Aproximou-se mais e viu que, na face escura, estranhos fenômenos de 
luminescência ocorriam, como se fossem um ataque de fungos que, espalhando 
seu micélio e sua hifa, brilhasse no escuro. Qual a sensação quando se viu, 
aproximando mais que, ao que parecia, existam colônias de infinitesalmente 
minúsculos organismos. Algum tipo de vida nunca imaginada habitava aquele 
rincão de átomo, menor do que qualquer coisa que jamais foi vista pelo olho 
humano. Que surpresa quando, o microscópio aumentou ainda mais sua 
ampliação e foram vistos filetes pretos como estradas e corpúsculos 
retangulares que ali iam, ordenadamente, como carros. E o susto e o colapso 
do espaço-tempo que se sucedeu e a implosão nunca possível e nunca relatada 
pelo engenho humano, que se sucederam à vista de uma pequena placa verde 
que dizia: "Caminhões mantenham a direita". 

 
VII 
E o ônibus, com suas rodas de borracha vulcanizada, joga para a calçada 

o oceano formado pela água da chuva, tributário do Tietê e do Tamanduateí. 
 
VIII 
A chuva que cai sobre o prédio do Correio central, gelada, tudo empapa. 

Vão-se criando liquens microscópicos que não sobreviverão ao pó preto 
soltado pelas máquinas de locomoção. Quantos virabrequins, quantos 
carburadores, não é? A tantos reais cada um. Uma pequena e 
considerabilíssima fortuna. E a tudo isso, os vidros ficam indiferentes, salvo 
que algo seja lançado em sua direção. 

 
IX 
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O vidro sempre foi algo que me chamou a atenção. Certa vez, li numa 
revista de 'ciência' que alguns cientistas britânicos haviam descoberto que o 
vidro era fluido como a água. Uma lâmina feita de água, como a lastra de vidro 
de uma janela, não agüentaria alguns milissegundos numa estrutura estática (em 
condições de pressão e temperatura normais, não gelo), arrebentaria 
redondamente, como somente a água pode fazer. O vidro é como a água, mas 
o seu arrebentar redondo pode levar milhares ou milhões de anos. Os 
britânicos citados dizem isso baseados na medição dos vitrais de uma catedral 
francesa (Chartres?), nos quais, as lâminas que os formam estão mais espessas 
na parte inferior do que na superior, nanometricamente falando. 

 
X 
Jean Verre tinha esse nome porque seu ofício era trabalhar o vidro: 

colori-lo para os vitrais, soprá-lo para fazer objetos. Acreditava, sob os 
auspícios de Cristo e da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que uma das 
maiores conquistas humanas era o transformar areia em vidro, esse gelo 
fantástico e belo, misterioso no seu jogo infindo de luzes. Jean enganou-se e 
morreu, não por causa do engano, certamente. Séculos mais tarde, descobriu-se 
que o mais antigo (por tanto, que tem a primazia) produtor de vidro não é o 
homem, mas sim uma família de seres minúsculos, de cuja existência nem se 
falava, e muito menos se imaginava, as diatomáceas que produzem uma caixa 
redonda, uma secção de cilindro, para proteger-se, e essa carapaça, similar a 
uma peça de dama, é de vidro. Um delicadíssimo e natural vidro. 

 
XI 
Segundo obscuras fontes, algumas algas unicelulares também sintetizam 

vidro a partir de silicatos da areia do mar; a produção deste vidro a partir da 
chemie douce seria, em volume, superior à produção humana do material. Vidro a 
partir de seres que vivem na água. Se um dia o homem conseguir usar essas 
algas e essas ditomáceas para produzir vidro, acabar-se-iam aqueles fornos e o 
vidro fundido a uma temperatura absurda. Foi a massa plástica de vidro que 
queimou os dedos de Jean até que eles se tornassem insensíveis e que também 
secou-lhe um dos olhos. Jean jamais viu o delicado estojo produzido pela 
Cyclotella meneghiniana, de poucos mícrons de diâmetro. 

 
XII 
Espantoso como as coisas mais fantásticas vêm da água, como esse vidro 

natural, feito por uma alga. Isso tudo até a nova implosão que será causada 
ciclicamente pela descoberta de um novo universo dentro das divisões 
atômicas do hidrogênio que compõe a água. Possivelmente, todas as 
maravilhas naturais são fruto de pequenas (no tamanho) civilizações 
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subatômicas que se escondem nos átomos e são, por estarem num átomo 
universal, fonte infinita de idéias fantásticas. Civilizações que, por sua infinita 
fome de conhecimento, mandam sondas e coisas a explorar o espaço externo e 
muitas dessas coisas tomam vida própria e se tornam milhões de vezes maiores 
do que a civilização que o criou. Também as nossas idéias costumam ser (por 
mais medíocres que sejam), maiores do que nós mesmos. Quantos moles não 
ocuparia uma mísera idéia safada, ou uma intenção escusa? 

 
XIII 
Nos laboratórios secretos, incrustados num bunker sob algum deserto 

terrestre (ou até mesmo na lua), alguns cientistas apátridas (pois assim são 
obrigados a sê-lo) e ateus, conseguiram desenvolver um ampliador de matéria. 
Essa máquina amplia a matéria a ponto que coisas ridiculamente pequenas 
possam ser vistas a olho nu. A primeira experiência foi com uma cápsula vazia 
de Cyclotella meneghiniana. Após algumas horas de procedimento radioativo, 
apresentou-se diante dos olhos famintos dos cientistas, algo como dois grandes 
pirex, encaixados, redondos e chatos, como dois pratos de vaso, de vidro 
grosso e liso. O problema é que a estrutura atômica ampliada não resistia muito 
tempo ao inchamento de sua estrutura atômica (que consistia em inclusões de 
vazios entre a estrutura nuclear dos átomos) e implodia. Maravilhados, os 
cientistas tentaram fazer o mesmo com um átomo de água, para, finalmente, 
poder examinar o que é um átomo, para assombro do mundo. Ligaram a 
máquina e puseram-se a esperar no ambiente: um foi fumar, o outro, ler um 
relatório, outro foi escrever (não contava para ninguém, mas era poeta). 
Passadas as horas prescritas para o funcionamento eficaz da máquina, os 
cientistas abriam-na e o átomo de água não se havia ampliado. Ou melhor, 
havia sim, mas por uma falha do aparelho, ampliara todos eles e o laboratório 
em escala retorcida. Um deles percebeu porque seu braço afinou até sumir na 
extremidade, enquanto cochilou, ficando parecido com um lápis apontado. 
Não deu tempo para mais nada, suas estruturas atômicas (coisas e seres) 
implodiram por causa dos vazios instáveis. 
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Narciso 
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I 
Narciso abriu os olhos e a visão perdeu-se na escuridão do barracão. 

Abri-los ou mantê-los fechados naquele momento, era indiferente. Começava 
ali um dia seu como qualquer outro; começavam todos da mesma maneira: 
levantava-se quando o céu muda tenuemente de coloração, passando do negro 
absoluto e opaco, salpicado de estrelas – porque ali, ainda se viam estrelas – a 
um negro mesclado com um azul profundo. 

Narciso abriu os olhos. As pupilas continuavam a dilatar-se debalde no 
vazio escuro do barracão, famintas da luz nenhuma que ali havia. Agora, era 
levantar-se, erguer-se de fato, pôr-se no chão de terra batida com seus próprios 
pés. Acordava sem despertador; há trinta anos que acordava à mesma hora. Seu 
corpo obedecia à rotação da terra, independente do horário de verão, coisa que 
ele ignorava completa e solenemente. No começo, usou um despertador de 
corda, comprado a um caixeiro que passou pela praia, há três décadas. Quando 
percebeu que o relógio tornara-se inútil e o tique-taque somente o irritava, 
Narciso relegou o despertador de lata a uma gaveta da velha cômoda roída de 
maresia, um dos poucos móveis existentes no interior do barracão, e dali, o 
despertador nunca mais saiu; ali, definhou, enferrujou e azinhavrou, com a 
hora imóvel de um esquecido dia do passado, digerido pelo tempo que devia 
ter contado. 

De pé sobre os pés que lhe doem, Narciso procurou, na primeira gaveta 
da cômoda, os fósforos; a vela sobre o pires de lata, achou-a já de tato. Sentiu 
o formato cúbico e áspero da caixinha. Riscou um fósforo e acendeu a vela de 
sebo, que por sinal, não demoraria a consumir-se por completo: olhou fixo 
para a vela e deduziu que logo teria de comprar outra. O lume da vela 
espalhou-se oscilante e amarelento pelo espaço restrito e geométrico do 
interior do barracão; para onde se olhasse, eram retas e alguns poucos recortes 
de circunferências carcomidas de tempo destacam-se. O barracão era sua casa 
de todos os tempos; ele acostumou-se aos espaços e os espaços amoldaram-se 
a ele. Não precisava trocar-se, pois se deitava trocado; como Narciso 
costumava dizer, quem vive só não se dá desses luxos. 

Ligou o fogareiro, que consistia numa única boca adaptada a um botijão 
de gás e requentou um café velho; bebeu-o na xícara de ágata lascada, a única 
da casa. Pegou suas ferramentas de trabalho, a sacola de lona, que pôs a 
tiracolo, e o espeto de madeira com uma ponta de ferro de vinte centímetros à 
extremidade; além das suas mãos de pele encarquilhada e ressequida e um rolo 
de barbante. Sacola às costas, o rolo de linha dentro da sacola e o arpão rústico 
a fazer as vezes de bengala e ei-lo pronto.  

O barracão era no meio duma estrada vicinal, que começava na estrada 
maior, asfaltada, e terminava na beira-mar ainda incivilizada. De estrada vicinal, 
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chamavam-na por bondade; na verdade, era assim que Narciso referia-se à sua 
rua, único morador da longa rua de quatro quilômetros, porque assim a 
nomeou o engenheiro da Prefeitura que, certa vez, fazia algum tipo de 
levantamento: estrada vicinal número 9. Nem Narciso saberia bem explicar o 
que fazia ali, aquele homem de camisa xadrez que riscava um papel apoiado 
numa prancheta. A estrada vicinal era larga uns quatro metros quando sai da 
estrada principal: não tinha asfalto, não tinha meio-fio e muito menos 
acostamento, era uma picada de areia no meio da mata virgem. Na altura do 
barracão de Narciso, que é exatamente a meio caminho da praia à estrada 
principal, a picada tinha no máximo uns três metros, que é a mesma largura 
com que desemboca no mar; bem diante do barracão, ele cortou o mato do 
lado oposto àquele da sua casa, fazendo uma praça quadrada, no meio do nada 
verde. Paralelo à estradinha e por detrás do barracão, passa um regato. 

Com uma nesga do horizonte tendendo para um azul mais neutro, 
anunciando próximo o dia, Narciso trancava a porta de zinco do barracão. 
Pensava se alguém teria coragem de ali entrar para lhe roubar algo, porque, de 
valor, nada havia. Começou a caminhar em direção à praia; devagar, o mais 
rápido que lhe permitiam as pernas. Quase claudicava; era um passo quase 
manco, um mancar incompleto que, talvez, em mais uns anos de vida, se 
fizesse mancar completo, com direito às prerrogativas e honras de um manco 
pleno. Dois quilômetros havia a percorrer: ele tinha medida exata da distância, 
mas não saberia computá-la nas medidas estabelecidas. Quando tinha de ir a 
algum lugar, calculava o trajeto numa medida toda sua: é duas vezes o caminho 
de casa ao mangue; duas vezes e três quartos o caminho de casa até o mangue. 
E quando algum dos seus interlocutores lhe indagava quanto tem da casa ao 
mar, Narciso enfiava as mãos no bolso das calças e dá de ombros: dizia que 
nunca havia medido. Era a distância de casa até o mar e ponto. 

Pouco antes do fim da estradinha, que, dependendo da estação, estava 
com o céu tampado pelas copas das árvores altas, virava à esquerda. Ao invés 
de seguir para a direita, na bifurcação, onde daria no mar, Narciso virava à 
esquerda, na direção do mangue. A essas horas, o sol, como um ovo que vai 
sendo posto lentamente, mostrava-se à metade do seu disco, surgindo do mar e 
ocultando-se por detrás das árvores do istmo, e cumprimentando por cada 
brecha dentre as folhas e cada espaço livre entre os galhos, quem por ali 
passasse; diante dos olhos de Narciso, a o sol fazia um tapete de renda de luz e 
sombra. Quanto mais Narciso avançava em direção à sua esquerda, mais seus 
pés nus afundavam na lama acinzentada. Percebendo a terra úmida, Narciso 
passava as sandálias dos pés para as mãos, sentia melhor a umidade e podia 
então, pôr-se a trabalhar. Achado o lugar mais interessante, que podia ser 
menos ou mais à esquerda da estrada, fosse época mais úmida, ou se a maré 
havia sido muito transbordante, entrava até quase os joelhos na lama pastosa, e 
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afundava os braços até metade da distância entre o pulso e o cotovelo, para 
ficar à espera. À espera dos caranguejos, até que eles aparecessem. 

Narciso ficava ali, horas, à espera da manifestação dos caranguejos. Não 
que aparecessem no sentido estrito do termo: eram espertos e ficavam na lama 
para isso mesmo, deixar-se estar ocultos; não era vê-los eclodir da lama, mas 
perceber a sua presença, procedimento mediúnico. Diziam mesmo que Narciso 
sentia os caranguejos pela simples presença, como alguém que percebe a 
entrada de outro num recinto pelo simples deslocamento de ar. Um 
movimento mínimo, um milimétrico bater de antenas, era o suficiente para que 
os olhos de Narciso fossem até o centro do movimento e antes dos olhos, já 
haviam ido as mãos, com meio segundo de antecedência. Quase sempre, vinha-
lhe nas mãos, um caranguejo a protestar em vão com suas pinças revoltosas e 
com elas tentar pegar o vazio que se abria diante da sua parca visão de 
crustáceo; o sol fazia reluzir as carapaças cobertas de lama pegajosa e onde se 
divisavam aqui e ali uma ou duas cracas, companheiras inseparáveis dos 
caranguejos, mexilhões, pedras e, disseram a Narciso, do casco dos grandes 
navios também. Sempre era esperar, às vezes horas, pelo sinalzinho. Às vezes, 
passava algum navio grande pelo horizonte, entrevisto pelas árvores, às faixas. 
E o sol, movido pelas misteriosas engrenagens do universo, subia e alçava-se 
lentamente e a luz fazia-se mais e mais forte, até se tornar inclemente. A 
Narciso, o sol não mais lhe incomodava. Era já moreno e, os anos todos 
naquele ofício, sob o sol do ano todo, não mais lhe era incômodo. Nem 
mesmo a plenitude do meio-dia, da luz que mordisca a pele dos citadinos em 
veraneio e crava-os de bolhas, nem mesmo essa ele sentia; a pele das costas de 
Narciso era similar à carapaça dos caranguejos que ele coletava. Camisa, ele 
somente usava quando ia à vila, ou quando ia frio. Sua pele era passiva ao sol, 
mas irritava-se ao roçar-se na camisa gasta. Era um homem que necessitava 
perceber as respostas do ambiente; ele só funcionava assim. 

O sol do meio-dia, ou a sombra que se escondia sob seus pés, dizia a 
Narciso que era tempo de ir-se. Levantava-se da posição curva que mantivera 
por algumas horas, esticava-se num trovejar de estalos e recolhia-se do 
mangue, pondo-se a caminhar, cruzando o istmo que separava o mangue do 
pequeno bosque de árvores de raízes descobertas. Parava junto à água do 
regato que ali terminava e, ajoelhado, retirava um a um cada caranguejo da 
sacola, lavava-os na água doce, tirando a camada de lama que os recobria: mas 
a carapaça é somente de um cinza mais desmaiado que o tom da lama; exceção 
feita aos siris-azuis que azuis são. Lavado, o caranguejo apático pela secura do 
ar dentro da sacola, reavivava-se num lampejo e voltava a ver o nada que o 
ameaçava, batendo as pinças no ar. Quando Narciso enfiava a mão pela sacola, 
algum caranguejo metido a herói, em nome da coletividade inconsciente, 
conseguia beliscar-lhe um dedo à mão agressora; essa pouco se importava. A 
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mão de Narciso parecia feita de couro e não se resignava a deixar-se penetrar 
pela pinça rebelde, por mais afiada que fosse. Quando isso ocorria, Narciso 
puxava a mão da sacola e, com o caranguejo preso somente num dos dedos, 
mergulhava-o na água. Caranguejo limpo, Narciso, forcejava as pinças com o 
polegar e o indicador da mão oposta à atingida, desvencilhava-se do crustáceo 
impertinente e devolvia-o à sacola.  

Depois de lavados os caranguejos, o caranguejeiro transformava-os numa 
ordenada penca com ajuda do barbante. Volteios e nós, laçadas pelo equador 
do casco, outros nós e fazia algumas pencas, três, quatro, e quando o dia ia 
bem, umas cinco. E ficava uma penca cilíndrica, cheia de pontas e pinças 
móveis, o tremelique derradeiro durante horas. Durante horas, porque tanto 
eles, os caranguejos, quanto Narciso, iam ainda ter uma longa jornada. A dos 
caranguejos terminaria logo mais, ou ressecados pelo sol e por não estarem 
imersos na lama úmida, ou pior: para os que resistissem mais, haveria o 
martírio supremo de cair na panela de água fervente. A jornada de Narciso não 
tinha fim. 

Prontas as pencas, Narciso usava o arpão-bengala como cabide, 
pendurando um número igual de pencas em cada ponta do arpão, apoiava o 
centro na nuca e enfiava-se de volta pela estradinha. O caminho era pouco 
usado, Narciso tinha a preferencial. Vez ou outra, passava uma molecada de 
mochila às costas, desses moleques citadinos, aos quais sempre agrada algo que 
cheire a mato ou a esterco de cavalo, o «cheiro da natureza» dizem eles; esses 
meninos que gostam de acampar e carregam consigo metade da casa. Agora, 
veja só, havia uns candeeiros elétricos, que não precisavam de querosene ou 
vela. Isso foi mostrado a Narciso, certa vez, num fim de tarde quente, quando 
uns meninos pararam e pediram água. Ele, que nunca recebia visitas, não 
gostou muito da idéia de auxiliar os meninos, que eram gente branquinha da 
cidade, lá de cima. Mas ficou com dó deles e encheu-lhes o cantil que traziam, 
com água do seu ribeirão. Enquanto um deles verificava o equipamento, pois ia 
a turma acampar perto do mangue, Narciso indagava com uma curiosidade 
tímida sobre alguns apetrechos que o menino estripava às mochilas. Tímida, 
pois não queria parecer ignorante. Alguns objetos, como vira, mudavam 
somente de formato daquilo que Narciso tinha por referência de tempos atrás, 
como a bússola: a caixa mudou, as letrinhas dentro mudaram alguma coisa, 
mas a agulha continuava a apontar para o norte, o que quer que isso lá fosse. A 
bendita da bússola, mostrara-lha Napoleão, o dono do «Gaivota». Mas 
Napoleão não tinha um candeeiro elétrico. E se ele, Narciso, mostrasse a 
Napoleão um candeeiro elétrico? Teve a idéia de tê-lo naquele momento 
somente para mostrá-lo ao capitão do «Gaivota». Os meninos foram-se e 
bastou que os objetos sumissem de sob a sua vista, esvaeceu-se também 
qualquer intenção de possuí-los. 
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Ia Narciso pela sua estrada, agora palmilhando o caminho inverso e livre 
de pensamentos de objetos, exceto sobre os que carrega consigo e os 
caranguejos. De passagem, em casa, bebeu um pouco de água da moringa que 
ficava parada ali, sobre a cômoda. Reabastecido, deixou-se descansar sobre o 
colchão de palha, onde passara a noite, onde passou todas as noites passadas e 
passaria as venturas que ainda lhe restavam, e sabe lá quantas ainda eram. 
Descansava Narciso sobre a palha. Descansavam os caranguejos na aflição seca 
e desconhecida. Alguns já eram, por certo, seres inanimados, cozidos sobre o 
sol que lhes escaldou a carapaça, que de armadura, fez-se forno. Olhando a 
ponta de uma das pencas, os crustáceos já de casca limpa e seca, Narciso 
buscou no fundo da memória, umas palavras do padre, sobre Francisco de 
Assis, santo que pregava para os bichos e que os bichos entendiam-no. De 
súbito, perguntou-se se os caranguejos tinham alma como os cristãos; e 
pergunta também se ele, coletor de caranguejos, que levava tanto tempo 
afastado da Graça, se teria alma também, ou se a teve, ou se ainda a tinha. Se 
ele se pusesse a falar com os caranguejos, eles o compreenderiam? Há muito 
que ele não ia à igreja, lá na vila. Só freqüentava, de vez em quando, o bar dos 
pescadores.  

E do meio da névoa dos seus pensamentos amolecidos pelo calor que 
emanavam as telhas de zinco, a lembrança da obrigação veio gritar-lhe, como 
um tranco de vagões de trem. O mundo girou rápido diante dos seus olhos 
amortecidos e parou bruscamente: a idéia da obrigação, do dever, espetou-se-
lhe no pensamento, e provocou uma descarga de desconforto, transmitida para 
todo o corpo na forma dum espasmo leve; chega a fazer ir para frente e para 
trás o pé direito, num movimento rápido e involuntário. Encolheu os ombros e 
arregalou os olhos, tudo ao mesmo instante. Ainda entontecido e com uma 
leve dor de cabeça, levantou-se e foi até os fundos do barracão, ao regato e 
lavou o rosto com água fresca. Voltou ao interior do barracão e pegou a 
moringa, completou-a com mais água e a repôs sobre a cômoda. Encheu ainda 
uma pequena garrafa de vidro com água e tapou-a com a rolha. Assim teria 
água fresca da moringa para a noite, quando estivesse de volta, e a da garrafa 
para consumir durante o tempo em que ficasse na estrada. Olhou pela janela 
dos fundos do barracão: ali, logo após o regato, havia um pequeno bosque de 
árvores frutíferas plantadas por Narciso em tempos já bem passados, uma 
goiabeira, um limoeiro, uma jabuticabeira. Viu se havia fruta madura para fazer 
às vezes de almoço. Havia ainda uma jaqueira e um abacateiro. 

Já recomposto, com umas goiabas ou um abacate no estômago, ajustava 
o arranjo dos caranguejos à nuca e punha-se em marcha na direção oposta à do 
mangue, caminhava em direção à estrada. Fora os caranguejos, levava a sacola 
de lona, só que ao invés dos crustáceos, agora estavam dentro a garrafa com 
água e outras frutas. Depois de uma caminhada com a mesma duração daquela 
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que levava ao mangue, eis a estrada. Essa sim, rodovia: acostamento, três pistas 
para o norte, mureta de concreto, três pistas para o sul, acostamento. Do lado 
de lá da estrada, mais mata, e aquela, instransponível. Era ali que sumiam as 
pessoas. Muita gente cabeça dura e de pouco juízo havia; Narciso lembrou-se 
de quando o filho do Napoleão, que era já um homem, entrou ali para se sabe 
lá o que. Foram dois dias: ele, Napoleão e a Polícia procurando o moleque. Faz 
tempo, a estrada nem era tão grande, somente duas faixas que iam e duas que 
vinham, sem a mureta. Muita trombada feia de caminhão havia tido lugar ali. 

Narciso chegava à estrada. Dependendo da data, o fluxo era maior ou 
para norte, se era fim de feriado prolongado, ou maior para o sul, se fosse o 
começo do feriado. De acordo com as datas, Narciso ficava do lado de onde 
havia vindo, ou, a duras penas, atravessava a rodovia, para ficar ao alcance dos 
turistas do planalto, que passavam com seus automóveis para alcançar as 
cidades litorâneas mais ao sul. Narciso atravessava as três pistas: punha-se à 
beira do acostamento e, quando cessava o fluxo quase ininterrupto de 
automóveis, às saltadelas, transpunha as três pistas. A última pista limitava 
imediatamente com a mureta, o que obrigava Narciso a ficar montado sobre a 
divisão, enquanto não era possível atravessar as outras três pistas. Da lateral da 
pista sul, havia uma pedra, a coisa de dois metros do acostamento. Na pedra 
sentava-se Narciso e apoiava as pencas de caranguejos presas à ponta do arpão. 
A essas horas, somente os caranguejos mais resistentes davam seus últimos 
tremeliques. E se eram dias comuns, nem começo, nem fim de feriado, Narciso 
ficava de qualquer lado. A vários caminhoneiros agradava-lhes regalar-se com 
caranguejos cozidos, muitas vezes paravam o caminhão e, ali mesmo, junto de 
Narciso, faziam fogo e punham uma lata cheia de água e, quando bolhava a 
água, jogavam dentro os caranguejos. 

Nas datas festivas, longas horas passava Narciso olhando para a estrada a 
ver se algum turista interessado nos crustáceos, parava o carro. Nuvens de pó 
levantavam-se da terra fina que invadia o asfalto e cada carro que passava 
rápido, levantava um rodamoinho de pó. Quando passavam os caminhões, 
vindos do porto, com os canos de escape voltados para direita, justo o lado do 
acostamento, era a chuva de fuligem de diesel que caía sobre Narciso. E aquela 
fuligem toda, mais as dos carros que, por ser mais fina, era quase imperceptível, 
grudava toda na pele; na hora de lavar-se, à noite, Narciso via a água cinza 
acumulada no fundo da bacia, embora associasse a cor com a areia cinza do 
mangue. Chegou a acreditar que, enquanto aquela água cinza saísse da pele, não 
iria carne adentro, onde a areia ia acumular-se e fazia-lhe doer as juntas. 

Narciso e os caranguejos ficavam todos encostados na pedra até o cair da 
tarde; no meio tempo, os caranguejos esperavam postumamente alguém que 
lhes viesse buscar. Ora, parava um carro esporte vermelho, com música no 
último volume e um casal. O homem dirigia e a mulher, de óculos escuros, 
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maquiagem e cheia de bijuterias, esticou a cabeça para fora da janela e 
interpelou Narciso pelos caranguejos; perguntou como eram vendidos e por 
quanto. Narciso explicou à mulher que tinha um cheiro estranho de rosas e 
álcool - que não lhe era um cheiro estranho totalmente estranho - que eram 
vendidos por dúzia e custavam os vinténs que ele pedia. A música continuava 
altíssona e irritante. A mulher regateou: pagava a metade. Narciso reduziu, mas 
não tanto: três quartos; a mulher atacou com seis décimos. A música 
continuava martelando os tímpanos de Narciso. Por fim, ele cedeu à negociata. 
A mulher, vitoriosa, fez questão de escolher caranguejo por caranguejo que 
Narciso ia tirando-os da penca e pondo na caixa de isopor que lhe passara a 
mulher. A mulher ainda reclamou que estavam pequenos os caranguejos; ele 
argumentou que era pela época, a maré, mas a mulher pareceu não prestar a 
atenção necessária a Narciso. Perguntou como se preparavam os caranguejos. 
Narciso ensinou a maneira mais básica. Ele nunca os fazia daquele jeito, mas 
lhe ensinara a receita Cecílio, o dono do barzinho dos pescadores. A mulher 
pediu ao marido ou namorado ou amante que tomasse nota e esse mirou 
Narciso com uma facha de boi sonso, por causa dos olhos grandes e da cara 
gorda. Narciso simpatizou com ele. A mulher, tirânica, tirou, de má vontade, 
umas notas amassadas de uma bolsinha e as enfiou na mão do coletor de 
caranguejos. O carro vermelho afastou-se num cantar de pneus e a música, pela 
graça do bom Deus, diminuiu de intensidade até ser totalmente substituída 
pelo zunido dos outros veículos que estavam a passar. 

Mais uma hora no sol ardido e alguns goles de água da garrafa. Parou 
outro carro, com uma família. Novamente era a mulher que punha a cabeça. 
Essa, de lenço nos cabelos, perguntou dos caranguejos, quanto está a dúzia. 
Narciso disse o preço. A mulher, redonda de quilos e pesada dos anos que lhe 
tiraram a juventude, girou-se no banco e pediu, a uma das crianças, a bolsa da 
mamãe. As crianças estavam em polvorosa pela ida à praia. Narciso observou, 
desde a pedra, a profusão de pernas e braços e cabeças que passavam pelo lado 
de dentro do vidro, tão rapidamente que parecia ter não duas, mas uma dúzia 
de crianças no banco de trás. Nenhuma delas atendeu a mãe, nem das duas, 
nem da dúzia. A mãe soltou um berro anunciando que se ninguém calasse o 
bico, vão todos de volta para a cidade a pé. As crianças se calaram e uma delas 
esticou o bracinho tão lentamente que nem parecia o braço revolto de 
segundos atrás, e deu à mãe uma carteira. O marido, que estava ao volante, 
nem tomou conhecimento da cena: é daquele tipo que pára quando mandam 
parar e anda quando mandam andar e, enquanto não recebe ordens, remanesce 
letárgico. A mulher abriu a carteira e tirou uma nota que representava um 
pouco mais do que Narciso havia pedido pela dúzia de caranguejos, os quais 
ele ia depositando num saco dado pela mulher. Terminada a coleta, a mulher 
esticou a nota. Narciso tirou do bolso os seus trocados e preparou-se para 
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devolver-lhe a diferença; a mulher negou, disse para ele que ficasse com o 
troco e berrou no ouvido de Nélson – era o nome do marido – para que 
andasse. O carro começou a embicar do acostamento para a pista da direita 
lentamente, o motor foi na sua cadência calma e o carro lentamente tomou 
uma velocidade de passeio, na qual chegaria ainda à cidade litorânea de destino. 
As crianças, de joelhos no banco de trás, fizeram tchau a Narciso, com suas 
mãozinhas novamente inquietas. 

Mais carros pararam. Uns somente perguntavam o preço, regateavam, 
indagavam se estava fresco e iam-se embora. Outros paravam e levavam meia 
dúzia de caranguejos, ou três. Dependia da fome de quem comprava. Muitos 
outros carros passavam indiferentes, da gente que não sabia preparar os 
caranguejos; e existiam duas categorias de pessoas no mundo: as que sabiam 
cozer caranguejos e as que não o sabiam. Certa vez, Narciso vendia meia dúzia 
de caranguejos a uns do interior; a mulher estava maravilhada com o preço, 
dizia a Narciso que estavam, às veras, uma pechincha, que na província 
custavam muito caro por causa do transporte e do pedágio; se o país tivesse 
mais ferrovias, o custo do transporte seria mais baixo, e que o transporte 
rodoviário era muito dispendioso. Narciso acenava com a cabeça e enfiava os 
caranguejos numa sacola de estopa. Do banco de trás, uma criança olhava a 
penca na mão de Narciso com um olhar inquisidor e perfurante e ele, para 
satisfazer o par de olhinhos prenhe de curiosidade, elevou a penca de 
caranguejos à altura da janela do carro. A criança grudou a cara no vidro; um 
dos últimos resistentes mexeu sutilmente a patinha e o molequinho abriu o 
berreiro. Assustou-se. A mãe procurou acalmá-lo, disse-lhe que era só um 
bichinho, que ele não precisava berrar daquela maneira, esqueceu-se das 
ferrovias e das rodovias consolando o filho; finalmente esticou uma nota a 
Narciso, agradeceu, e mandou o marido ir. O carro engrenou e foi-se. Quando 
deu por si, Narciso tinha na mão uma nota que pagava vinte e cinco dúzias de 
caranguejos com folga. Por certo fora um erro, a criança distraiu a mãe e a 
mãe, enfiando a mão na bolsa, sacou a primeira nota que achou. Narciso achou 
que a dona da nota voltaria, e fula, porque não fora advertida por ele. Guardou 
a nota consigo; naquela tarde, o carro da família não voltou. Justo naquele dia, 
os caranguejos acabaram muito antes do pôr-do-sol, hora habitual que o 
vendedor de caranguejos voltava para casa, o que daria um tempo para Narciso 
ir descansar mais cedo. Acabou ficando ali, duas horas extras sob o sol, sem 
nada o que vender, à beira da estrada. A certa altura passou Nicolau, o filho do 
Napoleão: parou a camioneta e perguntou ao tio Narciso o que ele fazia ali 
parado. Narciso explicou-lhe o ocorrido e mostrou-lhe a nota. Nicolau disse a 
Narciso que deixasse daquilo e usasse o dinheiro, certamente a dona nem vai 
lembrar onde largou. Narciso não disse nada. Pôs a nota no bolso e acenou ao 
rapaz que voltou à camionete escangalhada e ofereceu carona a Narciso. Em 
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casa, enfiou a nota numa das gavetas da cômoda estropiada. A nota passou ali 
uns anos, perdeu o valor. De passagem uma vez pela vila, Narciso comprou 
uma moldura para fotografia e fez da nota um quadrinho. Havia já muitas 
daquelas notas em circulação, como troco miúdo, mas a sua, bem guardada 
durante anos dentro da gaveta, entre os poucos papéis de Narciso – papéis 
protegidos por naftalina, para evitar os insetos destruidores – manteve-se 
limpa, guardando somente tênues vincos das dobraduras irregulares que sofreu 
dentro da bolsa da mulher interiorana. Narciso sabia quando as notas não 
valiam mais nada: era quando vinham parar na sua mão. O quadro com a nota 
era um dos dois ornamentos de parede do barracão de Narciso: o outro era 
uma gasta pintura a óleo de Jesus, Jesus sobre um fundo de céu azul 
descascado. Ao próprio Jesus já se lhe havia caído a tinta do olho esquerdo. 
Todo o dinheiro de Narciso, com exceção àquela nota, tinha destino certo: ia 
para a previdência. Com ele, pagava a aposentadoria que esperava gozar logo; 
não faltava muito para que, ao invés de pagar, ele recebesse. Narciso indagava 
se, nos bancos, para conservar o dinheiro, eles o penduravam na parede da sala 
do gerente, como aquela sua nota. Trabalhava para isso: ter o dinheiro da 
velhice ociosa; todo o dinheiro de hoje garantirá o dinheiro de amanhã. 

Na sua rotina diária, Narciso simplesmente postava-se à beira de um dos 
lados da rodovia e esperava que viessem os turistas a comprar seus 
caranguejos. Terminado o dia, antes que o sol se pusesse de todo, arrumava as 
coisas: o que havia sobrado dos caranguejos, às vezes nada, às vezes quase 
todos, quase sempre uns três ou quatro, a garrafa de água, pela metade nos dias 
frios, e vazia nos dias quentes, tudo para dentro do saco, e o arpão, voltando a 
fazer de bengala cada vez mais necessária. O coletor e vendedor de caranguejos 
preferia ir para casa com o sol ainda a um palmo de pôr-se, para pegar sua 
senda ainda luminosa, iluminação pública ainda não havia. Narciso pensava se 
ainda veria seu caminhozinho iluminado, como as ruas da cidade portuária; 
talvez morresse antes, pela idade que tinha e pelo seu ganha-pão. Pensando, 
passava a mão pelo rosto, áspero da barba branca que começava a despontar 
pela pele amarfanhada. Pensou bem e repensou: era melhor que a luz não 
viesse. O barracão tinha várias aberturas invisíveis à luz do dia e nas noites de 
lua cheia, através delas, o chão polvilhava-se de rastilhos da luz opaca da lua. E 
a luz daquelas luas baixas, presas a mastros, entrar-lhe-ia pelos buraquinhos do 
zinco e dos blocos mal postos. Era melhor que a força não viesse. 

Seu barracão não tinha luz elétrica. Alguém, no bar da vila, sugeriu que 
ele “fizesse um gato” e enumerou as vantagens de uma lâmpada elétrica. Talvez 
fora o Cecílio do bar, ou sua esposa, que começara com o assunto; Narciso 
ouvia quem falava, bebendo as palavras, uma a uma, e mirando fixamente a 
lâmpada que pendia do teto, sobre o balcão, do fio sujo de moscas. Mirou 
fixamente a lâmpada durante uns vinte minutos e só desgrudou dela quando as 
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palavras hipnotizadoras sobre energia, lâmpadas e aparelhos cessaram. Virou-se 
Narciso na direção de quem falava e não via rosto, via somente do pescoço 
para cima: tinha, estampada na vista, a imagem borrada do filamento da 
lâmpada. Alguém troçou do fundo do bar: quem mandou ficar tanto tempo 
igual besta olhando para a lâmpada como se não tivesse mais visto uma. Dez 
minutos e uma dose de aguardente bastaram para fazer com que sumisse a 
mancha. Sumiu-se a mancha das vistas, porém, gravou-se no cérebro de 
Narciso, que chegou a ir ver de onde ele poderia “puxar o gato”; porém a vila 
mais próxima é justamente a dos pescadores. Onde arrumaria tanto fio? 
Arrumado o fio, poderia puxar a energia do boteco. Disse sua idéia a Cecílio 
que, imediatamente, perguntou se não havia um outro ponto mais próximo, 
pois seria uma fortuna só de fio; além do mais, a energia puxada por um fio tão 
grande consumiria uma verdadeira fortuna. Sem condições, Narciso. Ainda 
mais com a idéia de ir emendando fios e fios, aí que Cecílio opôs-se 
terminantemente: Nem pensar! 

Na rodovia, após a saída da sua estradinha, já perto do caminho que ia 
dar na vila, havia a chamada linha de transmissão. Fios altíssimos que vinham 
do meio do mato, do lado direito e, pelos postes, seguiam caminho adentro. 
Indo pela estrada da vila, logo quando acabava o asfalto e começava a areia – e 
ainda tinha chão até a vila – havia uma casa cúbica de metal e os fios grossos 
acabavam lá dentro. Entravam os grossos por um lado e pelo lado oposto, em 
direção à vila, saiam dois mais finos, mas ainda assim bem mais grossos do que 
os fios que havia no bar do Cecílio, por exemplo, e seguiam por postes de 
madeira, também menores, e iam dar na vila. Já na vila, aqueles fios dividiam-se 
em quatro, de quatro em oito, divisão feita dentro de caixas que chamavam 
transformadores. E dos postes saiam fios para as poucas casas, que iam dar nos 
relógios de luz, alcagüetes da gastança. 

Observando tudo isso num dia de folga, Narciso decidiu, por mais que 
quisesse a lâmpada, que não faria o “gato”. Primeiro, porque não saberia de 
qual fio puxar e sabia que tratar dessas coisas sem saber poderia ser perigoso. 
Depois, tratava-se de roubo. Bem ou mal, a energia era cobrada em dinheiro, 
coisa que ele praticamente não tinha. Por mais que as lâmpadas aparecessem 
nos seus sonhos, como o monstro marinho que tinha o dorso recoberto delas e 
brilhava na escuridão do mar noturno, ou quando surgia da lama do mangue 
um caranguejo vítreo e luminoso, com as vísceras a fazer de filamentos, 
dissuadiu-se da idéia. Em casa, contentava-se com a vela e, nas suas quinzenais 
saídas noturnas, o lampião bastava-lhe. 

Sem energia, sem geladeira. Narciso não sabia, mas, fazia-lhe mais falta 
uma geladeira do que uma lâmpada elétrica. Toda comida sua ou era fresca, 
como os caranguejos que lhe sobravam do dia, não exatamente frescos, mas 
consumíveis, ou algo curtido no sal. Foi assim que aprendeu a virar-se, com 
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tudo longe, vendinha longe e mercado longe. Uma vez por semana, Narciso 
terminava a coleta dos caranguejos mais cedo e, nesse dia, levava consigo um 
caniço, linha e anzol. Era o dia de pegar os peixes para poder salgá-los depois. 
Tinha preferência pelos menores, ao contrário dos seus clientes que 
reclamavam quando os siris-azuis ou os guaiamus estavam pequenos, ou seja, 
menor que um palmo: as patas-chocas que iam de passageiras e regateadoras 
sempre reclamavam. Pegos os peixes, deixava-os em casa na passagem do 
meio-dia, estripava-os e os imergia num saco de sal grosso. Uns dias depois, 
trocava o sal; quando o peixe estava já menos úmido, punha as postas salgadas 
para secar, sobre a cômoda, com a janela aberta, protegida por um mosquiteiro 
rudimentar. E pedia para que não chovesse. Os peixes menores, porque os 
menores são mais fáceis de salgar e secar. As postas bem secas, Narciso 
guardava-as e eram o acompanhamento para os caranguejos ou siris e artigo 
substituto de venda quando os caranguejos estavam escassos. Então, passava 
um carro que parava, e o habitual turista pele-vermelha punha-se pelo vidro 
aberto perguntando dos caranguejos. Narciso tinha a litania de cor: é época de 
reprodução dos caranguejos, não pode coletar eles quando é época de 
reprodução. Não se podia coletá-los quando era época de reprodução: assim 
lho dissera um fiscal de algum órgão do Governo que trabalhava pela região e 
que visitava Narciso quando era a época da reprodução dos caranguejos. Bate 
na porta do barracão: a cara já lhe era conhecida, estavam ficando velhos 
juntos. A pergunta era sempre a mesma, se Narciso estava coletando 
caranguejos naquela época. Narciso respondia que não, e era verdade. O fiscal, 
cujo nome Narciso ignorava, fazia anotações numa prancheta. Todo ano 
conversavam do mais e do menos: o homem tinha uma filha e uma esposa, 
filha que, a cada ano contado, ficava maior e a esposa que cada ano ficava mais 
velha. Narciso pensava na família que não teve, e lembrava-se difusamente da 
sua mãe; ficou órfão muito novo, as lembranças da mãe eram um rosto sem 
traços e uma voz ecoando ao longe. 

O homem aceitava o copo d’água anual que Narciso oferecia; mas 
recusava educadamente as tiras de peixe salgadas também anualmente 
oferecidas. Mas pelas tiras de peixe, fazia outra anotação na prancheta. O 
homem vinha de carro e terminada a conversa, o visitante entrava no seu 
automóvel, que tinha pintado na porta o brasão do Estado, buzinava à guisa de 
cumprimento e o carro saía a enfiar-se pelos buracos da vereda. 

O repasto habitual de Narciso era então os guaiamus, com os quais ele 
fazia um cozido na sua panela de alumínio, uma ferventada leve nos 
caranguejos mortos – era raríssimo que algum estivesse vivo àquela hora, à 
noite – extraía-lhes as cascas e comia o recheio tépido, acompanhado das tiras 
de peixe seco e salgado. Às vezes, o sal do peixe estava um pouco forte e dava 
tonturas a Narciso. Sentava-se, bebia a água da moringa e esperava passar. 
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Havia começado, por aqueles tempos, a trocar caranguejos pelos peixes de 
Napoleão, peixes grandes um metro. Os caranguejos, as frutas e o peixe seco 
orgulho lhe davam, pois era Narciso homem que nada tinha, mas vivia do que 
lhe dava o mar e o quintal dos fundos, as suas árvores. Muito embora viera, 
uma vez, um inspetor da Prefeitura, numa das mudanças de Prefeito, e dissera 
a Narciso, que tomava  ar fresco sentado à porta do barracão, que aquilo ali era 
ocupação ilegal, que ele não poderia estar ali, que ia mandar gente competente 
para averiguar a situação. Disse tudo isso berrando e com o dedo a meia 
polegada do nariz de Narciso, que escutava boquiaberto. Porém, foi só o 
inspetor ameaçar transpor a linha imaginária da soleira, porque o chão de 
dentro era mera continuação do chão de fora, Narciso levantou-se e foi contra 
o homem, que era, olhando agora, baixinho e franzino. Foi a vez de Narciso: 
falou ao inspetor o mais grave e formal que pôde, para que ele não se atrevesse 
a passar da porta e se mantivesse onde estava, porque ele era homem honrado. 
O inspetor estacou, deu as costas e foi-se embora; estava sem carro e foi-se a 
pé em direção à estrada. Era, certamente, um funcionário subalterno, lambe-
botas de alguém, pensara Narciso. Mas o pensamento de que usurpava um 
espaço que não era seu, incomodou-lhe um tempo. Como o inspetor não 
voltou e nem apareceu a tal gente competente, o pensamento evaporou-se sob 
o sol, enquanto estava Narciso abaixado no mangue. 

No domingo, não trabalhava, era dia de descanso estabelecido por Deus, 
dissera-o a Narciso o padre da vila. Um domingo ficava em casa, abandonado 
ao calor arrasador ou ao frio gélido e à voz metálica do rádio de pilha, à mercê 
das recordações. Uma música melancólica doutros tempos emanava do rádio, 
ou notícias de lugares que Narciso nem sabia exatamente onde ficavam, mas a 
audição lhe dava bom arcabouço de assunto. O primeiro-ministro da Bulgária 
renunciou, um golpe militar na Argentina, primaveras com tanques 
desabrochantes. Um pouco de mundo além do céu, do mar e da vilazinha, 
trazia-lhe o rádio a pilha fanhoso, comprado na vila havia já tanto. Também 
não deixava que ao rádio faltasse-lhe as pilhas; mas, mesmo com rádio, eram 
domingos tristonhos. No domingo seguinte, era dia de ir à vila. Nos bons 
tempos, Narciso alçava-se cedo, a tempo de pegar a missa das oito horas na 
igreja, para tanto tinha de acordar duas horas antes, mas como acordava pelas 
nuanças naturais de luminosidade no céu, acabava por atrasar-se durante o 
inverno. Nos últimos tempos, parecia que seu corpo sabia que era domingo e 
pedia à mente mais uma meia-hora de sono; a mente, inconsciente, concedia-
lho. 

Com missa ou sem missa, domingo sim, domingo não, Narciso punha 
sua segunda camisa, uma branca, que se esforçava em conservá-la o mais limpo 
possível, uns sapatos gastos e uma surrada calça de vinco; quando ia frio, um 
chapéu de feltro igualmente velho. Antes de ir, fazia um pequeno arranjo de 
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flores silvestres, tão abundantes ao redor do barracão e levava-o bem 
acondicionado na sua sacola de passeio; tinha duas sacolas, porque a outra, a de 
trabalho, recendia a peixe. Tudo pronto, ei-lo a andar em direção à vila. 
Preferia ir pelo lado da orla, aspirando o ar salgado que lhe trazia o vento do 
mar. Chegou a ir pela estrada, mas não lhe agradava andar pelo acostamento, 
havia a poeira e a fuligem de diesel para lhe emporcalhar a camisa. Preferia a 
ida pela orla, porque, apesar de olhar o mar todos os dias e ir nele lavar os 
caranguejos, nessa ocasião dominical, podia olhá-lo sem compromisso. 
Descalçava os sapatos e levava-os na mão, dobrava a barra da calça e fazia o 
caminho todo molhando os pés, tendo a sua direita uma mata exuberante e a 
sua esquerda o rugir do mar daquela beira até a África. Caminhava no seu 
passo lento habitual, sem pressa, coisa que não tinha para nada. 

De pronto, a um trecho, acabava-se a mata alta à direita e faziam-se ver já 
os primeiros sinais da vila: casinhas de madeira carcomidas pela maresia. O 
mole do pequeno porto da vila, que invadia o mar com suas pedras e insolentes 
tábuas podres. Os barcos arruinados com nomes de mulheres pintados no 
casco recoberto de cracas, as redes de pesca secando ao sol. Dos dez ou doze 
barcos da vila, o único que não tinha nome de mulher era o «Gaivota», do 
Napoleão e seu filho. A um tempo houve o «Patérnope», do Januário, que não 
é nome de mulher, mas de sereia. Ele e o seu barco sumiram-se no mar num 
dia límpido e sem nuvens. Os homens da vila achavam que o péssimo estado 
de conservação do barco foi o que provocou o naufrágio. O povo da vila 
acionou a Guarda Costeira, mas nem o corpo e nem alguma coisa do barco 
foram achados. E as histórias grassam por essas paragens: logo surgiu uma 
história de que Januário havia ido de volta para a Itália, com o seu próprio 
navio. Jão Crisóstomo, o louco, manco e agourento, dizia que o havia engolido 
uma serpente marinha, porque o napolitano era dado à bebida e à blasfêmia. 

Conforme Narciso e sua sacola iam aproximando-se, os barcos iam 
aparecendo: «Catarina», «Isabel», «Salomé», «Helena», e na ponta, mais próximo 
da terra, à beira do mole, o «Gaivota». O primeiro lugar onde Narciso parava 
era justamente o mole. Embora domingo não fosse dia de pescaria, os 
pescadores da vila reuniam-se no mole: uma rústica ágora. Falava-se da pesca 
da semana, de reparos em redes, da previsão do tempo escutada pelo rádio, do 
fiscal amigo de Narciso, que também por aqui andava, de compras a fazer. 
Havia também os que não pescavam; esses eram os que participavam da 
reunião, pois eram necessários; mas quando se tratava de pôr-se à frente para 
pedir algo à Prefeitura, por exemplo, eram os pescadores que punham sua 
roupa de domingo, sobiam na camioneta de Napoleão e iam à sede do 
Município, falar com o Secretário de não-sei-o-que ou com o chefe de gabinete 
do Prefeito, e quando necessário, punham seus dedos calejados dos cortes 
feitos pelas redes, no nariz dos que também tinham a pele calejada, mas depois 
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envergaram terno no lugar da roupa surrada. Demorava um pouco, mas 
costumava aparecer aquilo que os pescadores pedissem. A construção do mole 
foi assim: cinco anos de pedidos incessantes durante duas administrações 
municipais. A energia elétrica que tanta falta fazia à inexistente lâmpada de 
Narciso; sua chegada à vila era lembrada por um obelisco atarracado na 
pracinha de frente ao mar, de onde saía também o mole, meio obelisco de 
glória pequena. 

Narciso podia participar da discussão sem que caras feiras lhe fossem 
dirigidas, como ao sapateiro, por exemplo: era considerado da confraria, pois 
seu ganha-pão também é relacionado ao mar. Ficavam de fora, ou entram 
esporadicamente, como membros consultivos, Cecílio, o do bar, o dono do 
armazém, o vendedor de cigarros, o dono da loja de ferragens. Junto ao mole, 
o número um da pracinha, havia a casinha do rádio: todos os barcos têm um 
rádio para comunicar-se com a vila: Alfredo era o operador do rádio em terra, 
moleque das redondezas a quem ensinaram como operar o rádio; em troca da 
operação, davam-lhe alguns trocados por semana. Participava da discussão: 
tinha direito a voz, mas não a voto, nas pouquíssimas ocasiões em que o voto 
era necessário. 

Narciso chegou junto ao grupo e apoiou-se no balaústre do mole; 
escutou as conversas entre os pescadores. Quase sempre o assunto único 
dividia-se em três ou quatro, discutidos por duplas ou trios, salvo quando era 
algum assunto de emergência, como quando um petroleiro havia vazado uns 
tantos milhares de litros de óleo ao sul e eles tinham medo que a mancha 
chegasse até ali. Daquela vez eram todos e um único assunto. Narciso pensava 
que as calamidades unissem os homens: era triste, mas, se houvesse mais 
calamidades, os homens seriam mais unidos. Quando foi sobre a mancha de 
óleo, toda contenda secundária parou. Até os que não tinham voz habitual 
falaram. Mas foi somente o rádio informar que haviam conseguido conter a 
mancha e limpá-la – afinal, havia sido pouco óleo – voltaram às rixas e às 
reclamações consuetas. Era Cecílio que subtraía gramas às coisas que vendia 
por peso, era o sapateiro que punha solas vagabundas nas botas surradas, ou o 
pescador que ia pescar muito além e era imprudente, e davam, nos últimos 
tempos, como exemplo, o napolitano que sumira. 

As reuniões terminavam sempre por volta do meio-dia. Narciso ia-se 
com Napoleão, onde almoçava quando estava na vila. A casa de Napoleão era 
na rua de trás da praça. Um sobrado que a porta e a janela da salinha estreita 
davam para a calçada e para o arruamento precário de paralelepípedos. Um 
sobradinho caiado dum branco que, sob o sol, fazia doer os olhos. Na vila, o 
que não era madeira, era concreto e pedra caiados; a cal era barata e fazia com 
que os tijolos e o reboque das casinhas não ficassem aparentes. Abundavam as 
de telhas de amianto, que nas tempestades trazidas pelo mar, voavam como 
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borboletas de pedra, indo espatifar-se no primeiro obstáculo sólido: uma 
parede, o chão, a rua; arruamento com os paralelepípedos o havia somente a 
rua de Napoleão, a rua principal, que dava acesso à estrada – estrada que não 
tinha pavimentação – e à praça. Os coqueiros cresciam onde a mão do vento e 
do acaso os havia feito brotar. Apesar de pobre, às vistas de Narciso, era toda 
uma exuberância racional de cal branca e telhas de amianto: da casa de 
Napoleão à casinha do rádio e à igreja, ao bar-mercearia de Cecílio e sua casa 
que ao seu comércio era apegada, à camisa de todos eles que era branca. A vila 
era rica na criatividade dos seus habitantes, que faziam da pobreza, ornamento 
arquitetônico; estava fora do roteiro turístico, absorvido pelos núcleos urbanos 
maiores, a sul e a norte. Ia ali parar quem estivesse perdido, quem houvesse 
errado a entrada na rodovia. Mas havia realmente quem visse ali um certo 
tempero exótico naquela quase-miséria. Tanto que Cecílio fez do terreno 
contíguo ao seu feudo comercial, um camping e com isso, tinha ganhos 
adicionais na alta-temporada do verão. Napoleão alugava dois quartos da sua 
casa para quem se dispusesse a pagar os míseros cruzeiros que ele pedia, e 
ainda ganhava um café-da-manhã simples de pescador, mas forte para agüentar 
até o meio da tarde. 

A casa de Napoleão era branca, janelas de madeira pintadas de azul; 
dentro, uma sala que fazia as vezes de sala de estar e sala de jantar, móveis 
carpintejados na própria vila. Napoleão, como chefe aclamado dos pescadores, 
tinha uma casa maior que a dos outros, mas que, na realidade, calhou de ser 
maior por um certo acaso. Estava num terreno grande e compunha-se de dois 
blocos, ligados por um corredor coberto e fechado. Era a única casa de dois 
pavimentos, um mirante. Do segundo pavimento, saía uma pequena sacada 
feita em madeira e a porta do quarto que pertencia a Napoleão e sua esposa. O 
outro pavilhão do palácio era dos quartos que Napoleão alugava.  

Começo da tarde quente. Entravam na sala Napoleão e logo atrás, 
Narciso. A mulher de Napoleão enxugava a mão no avental e vinha 
cumprimentar o marido e o compadre. Narciso tira o ramo de flores silvestres 
que era acomodado numa jarra com água e passava a decorar a mesa. A mulher 
ralhava com ele, porque vinha pouco, logo seria um eremita, enfiado no meio 
do mato. Ria como só uma mulher pode rir. Volta à cozinha e os dois recém-
entrados tomaram lugar no sofá: continuavam algum assunto da assembléia, ou 
Napoleão perguntava como estavam os seus parentes, os caranguejos. Narciso 
sempre responde que estão como Deus manda. Napoleão fazia a pergunta 
perene: quando Narciso ia transferir-se para a vila e enumerava as vantagens de 
estar ali, junto da vila: qualquer socorro que ele precisasse, estavam todos eles, 
os pescadores, prontos a ajudá-lo em qualquer mau sucesso, afinal, Narciso, era 
um deles, um amigo. A distância a percorrer era praticamente a mesma e à 
noite ainda teria com quem conversar, com quem trocar duas palavras, era 
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mais vantagem estar ali e, terrenos, é só pôr-se ao final de alguma quadra e 
demarcar um terreno, demarcava-se o terreno com pedras ou uma cerquinha 
indicativa. Os pescadores ajudariam-no a construir uma casinha, ninguém lhe 
prometia um palácio, mas uma casa, todos ali ajudariam a fazer. Cada palavra 
dita por Napoleão era temperada com a aguardente que eles bebiam a título de 
aperitivo, para abrir o estômago para o almoço. Narciso prezava sua 
autonomia, preferia ficar lá, no seu barracão; queria estar em paz, quieto, e 
deixar os outros em paz, com seus afazeres, não de fazer com que os outros 
construíssem-lhe casa. 

Vinha a mulher de Napoleão com a tigela. Quase sempre era peixe vário 
com arroz branco. Narciso preferia o arroz ao peixe, dizia que tinha gosto de 
campo do interior não recortado e limitado pelo mar; decepcionou-se muito 
quando um turista disse-lhe que o arroz criavam-no em pequenos lagos, que o 
arroz era quase como uma planta de pântano, crescia somente num espelho 
d’água. Quando Narciso trazia caranguejos, às vezes os trazia na sacola, postos 
em sacos plásticos, era a carne deles refogada com óleo, tomates e cebola; 
iguaria muito apreciada por Napoleão e sua família. A eles, muito comumente, 
juntava-se Nicolau, filho e herdeiro de Napoleão, quando estava na vila. 
Comiam, conversavam. 

No começo da tarde, iam dar uma volta pela vila, os três homens: 
Narciso, Napoleão e Nicolau, ver o que ia mudando aos poucos. Era a hora em 
que a vila toda estava enfiada num sono abafado e profundo, ouvia-se somente 
o mar e o vento a roçar nas palmeiras e outras árvores da vila. Napoleão 
apontava um cubo feito de blocos, com uma porta larga e ainda sem cobertura; 
havia uma placa da prefeitura: era o posto de saúde do vilarejo. Logo que 
estivesse pronto, abrigaria um clínico-geral. Pelo menos os atendimentos mais 
urgentes seriam feitos ali. Havia anos que os pescadores lutavam pelo posto: 
petições, visitas, protestos, apoios. Ao cabo de muito esforço, erguia-se em 
bloco e concreto, dez anos de dura labuta; era o próprio monumento à luta da 
gente pequena. 

Narciso observava o quadrado perfeito que o pequeno prédio desenhava 
no chão e seu volume rebatido contra o horizonte dividido entre céu e mar. 
Tinha receio dos médicos, achava que as pessoas vinham às suas mãos 
somente no estertor e que os homens de branco encurtavam seu tempo de 
vida: ouvia pelo seu rádio que o povo ia morrer sempre nos hospitais ou nos 
ambulatórios; tinha pavor das camas de ambulatório. Caminharam os três de 
volta para a praça, onde se sentaram num dos bancos de madeira roída de 
intempéries. Continuaram a conversar: o preço dos peixes, o entreposto que 
pagava menos, a inflação, o governo, as eleições que são inócuas: o longínquo 
governo. Enquanto pai e filho falavam, Narciso perdia os olhos inebriados na 
paisagem da enseada, emudecia. A conversa, independente da participação de 
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Narciso, ia até que o sol alapava-se detrás das montanhas: era hora de ir sentar-
se no bar de Cecílio. 

O bar de Cecílio ficava ali, do outro lado da praça e ficou aberto o dia 
todo. Só ficava aberto até mais tarde no domingo à noite, quando quase todos 
os pescadores e outras figuras proeminentes da vila vinham ali tomar um trago: 
um gole da branquinha, ou daquela amarelinha da madeira do alambique, ou 
daquela que tem mil folhas todas dentro. Sentaram-se os três numa das toscas 
mesas do bar, que invadiam calçada e o espaço da praça destinado aos carros. 
O bar de Cecílio não era somente um bar: era padaria pela manhã, mercado em 
tempo integral, eventual restaurante à hora do almoço e quitanda quando 
necessário. Era o maior estabelecimento comercial da vila: também era 
farmácia na hora das dores de cabeça e das feridas caseiras; eventualmente, 
cabia a Cecílio extrair um espinho do pé de alguém ou um caco de vidro que 
estivesse aninhado numa ferida, tudo desinfetado a pinga. Havia todo um 
cerimonial para fazer as extrações: recitava umas mandingas que lhas ensinara 
sua avó e, com uma pinça escolhida de acordo com o tamanho do objeto 
alojado nas carnes alheias, puxava todo o corpo estranho; melancolicamente 
Cecílio via seu reinado chegar ao fim; com forçada resignação, via a existência 
cada vez mais próxima do posto de saúde: «Nem sempre os doutores podem 
fazer algo… os espinhos e vidros têm vida própria e não se deixam extrair por 
qualquer um, por mais tempo de estudo que tenha… tem de saber as 
mandingas certas, senão, o pedregulho infame vai afundando nas carnes…», 
era o que dizia Cecílo quando lhe falavam do posto, palavras muito reprovadas 
pelo pároco. 

Pendia dum fio sujo sobre o balcão, a lâmpada elétrica. Agora havia 
outras lâmpadas; Cecílio colocou duas delas para fora, nas paredes externas do 
bar, que era um baluarte luminoso para quem via a vila desde o mar, à noite: a 
vila não tinha iluminação pública, embora o pedido já houvesse sido feito às 
autoridades competentes. Somente Cecílio tinha aquelas duas lâmpadas para 
fora, que davam sua luz amarelenta somente aos domingos, e Napoleão que 
tinha, diante do seu portão, um bico de luz que ficava aceso até a hora em que 
a família recolhia-se. Fora isso, era somente o retângulo luminoso de alguma 
janela insone. 

Vinham ali, ao bar, os pescadores todos e faltava um, somente se estava 
doente ou se tinha algum compromisso, o que era bem raro. Vinham também 
o moço do rádio, os trabalhadores manuais, como o autopromovido 
marceneiro, responsável pela confecção das mesas do bar, pelos bancos da 
praça, pelos caixilhos das janelas e batentes das portas de quase todas as casas 
da vila. Era mais conversa, regada a aguardente e condimentada com peixe frito 
ou os caranguejos, cujo fornecimento era monopólio de Narciso, que 
costumava entregar a cota de crustáceos a Cecílio às quintas-feiras, quando o 
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merceeiro vinha do porto com a reposição do estoque para a semana vindoura 
em seu velho automóvel multicolorido: entre o vermelho original, o 
amarronzado de ferrugem e a degradação de cinzas de massa de funilaria. Era 
por aquele carro que ia o seu dinheiro da previdência em direção ao banco, 
todo fim do mês e voltava o recibo indicando o depósito. Cecílio lhe fazia esse 
favor há quase quinze anos, desde quando se ofereceu. Por tal, Narciso 
reservava-lhe uma dúzia de caranguejos por semana. 

Uma dúzia de mesas. Além das feitas pelo marceneiro da vila, havia umas 
dobráveis, de lata, com cadeiras também de lata, que as mandou um primo de 
Cecílio, proprietário de uma lanchonete na cidade do porto. Estavam 
enferrujadas e em alguns pontos ainda se viam um vermelho primitivo do qual 
foram um dia, mas, mesmo nesse estado de degradação, eram as mais 
disputadas, para amargura do marceneiro. 

Cecílio, quando lhe parecia conveniente, punha discos na vitrola. Era a 
única vitrola da vila, comprada na feira da cidade do porto. Junto, adquiriu uns 
tantos discos: velhos sambas, que eram os prediletos e dois discos de valsas, ou 
ligava o televisor, que também era o único da vila. Nem Napoleão tinha vitrola 
e televisão, dizia não dar valor a essas coisas. Vendo todos à mesa, com música 
e luz, Narciso via-se obrigado a mudar-se para ali quando finalmente se 
aposentasse. Gostava da animação daquela gente, pobre como ele, mas que 
junta fazia frente aos problemas alegremente. Gostava do espaço regular da 
vilazinha, do arruamento, por isso fez o simulacro de praça diante do barracão, 
alargando a senda ali. Só lhe faltava a luz elétrica e poderia dizer-se a vila, a vila 
de um habitante, a vila do Narciso;  muito a contragosto, deduzia que não 
poderia ficar isolado pelo resto da vida: o preço era morrer como um bicho, 
sem extrema unção. Narciso lembrou-se do dia da Independência, quando se 
comemora o fato de quando deixaram de ser colônia, ficaram independentes 
dos europeus; mas uma nação, há sempre quem viva para manter viva a chama 
da independência. Ele não tem filhos, nem parentes, é o processo inverso: 
tornar-se-á colônia tão-logo; a vinda para a vila era dolorosamente inevitável. 

Imerso nesses pensamentos, nem viu aproximar-se da mesa Jão 
Crisóstomo, o manco. Jão, no seu claudicar, cumprimentou quem pôde. Era 
tido como agourento e os habitantes da vila atribuíam-lhe a morte do 
napolitano; diziam que era feiticeiro e mandingueiro, que tinha mau-olhado. Os 
homens cumprimentavam-no esquivando-se; as mulheres se podiam, evitavam-
no. Vivia, como Narciso, isolado da vila; mas as semelhanças por aí estacavam: 
ao contrário de Narciso, Jão Crisóstomo era muito malquisto. Não se sabia se 
o manco era agourento, pois para comprovar, teste científico ou médico não é 
eficaz: ficava no diz que diz e na opinião da benzedeira da vila. Toda vez que 
Jão Crisóstomo passava diante da soleira da sua porta, mal o manco virava a 
esquina, ela lançava, por cima do ombro esquerdo, um punhado de sal grosso e 
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espanava a madeira da porta com um raminho de arruda. O próprio Narciso 
que era amigo de todos, tinha um certo receio inexplicável do manco. Volta e 
meia, quando estava dialogando com os caranguejos sob o sol e via Jão vindo 
pelo istmo, tratava logo de ocultar-se de trás das moitas de taboa, o mais 
rápido que lhe permitiam as pernas doloridas. Jão Crisóstomo passava pelo 
mangue às vezes, na orla; morava numa caverna nas pedras junto ao mar, um 
pouco adiante do mangue. 

Quando Jão aparecia no bar assim, de improviso, toleravam-no. 
Fisicamente era o que se podia chamar de feio. Era realmente feio. Também 
não era amigo da higiene pessoal, o que lhe dava uma aura de água do mar 
estagnada. Além do aspecto roliço que mantinha e o rosto gordo de barba mal 
feita, deixando-o como aparência similar a pedra-pomes. Vinha mancando, 
apoiado numa bengala feita de galho de árvore. O que lhe valia curiosas 
alcunhas como “bicho de três pés” ou “agourento de três pés”. Assentou-se 
Jão numa cadeira e essa rangeu como se chorasse. Todos tentavam comportar-
se como antes, mas algo no ar denunciava-os; um sorriso exuberante aflorava 
dos lábios rachados. A mesa do dominó, onde estavam os mais velhos, 
continuava o tamborilar das peças, mas a fumaça dos cigarros subia mais 
espessa e inquieta. Por detrás do balcão, Cecílio continuava a enfiar a mão num 
grande vidro cheio de água e a sacar dele azeitonas descaroçadas. Os lagostins 
do vidro vizinho, imersos na sua salmoura, observavam com seus olhos mortos 
as mãos mover-se entre as azeitonas e esperavam sua vez. Na mesa do 
carteado, continuava a jogatina e as mãos continuavam a transitar entre o maço 
de cartas e o prato de petiscos. Onde havia conversa, a conversa continuava, 
mas leve e falha de nomes. 

Jão instalou-se bem diante de Narciso, coisa de um metro, no máximo. 
Era natural que ele viesse a instalar-se na roda de conversa dos três homens: 
Nicolau, Narciso e Napoleão. Conversavam do mais e do menos, como fora à 
hora do almoço e durante a tarde. Constrangidos, abriram espaço a Jão 
Crisóstomo, que sorriu mostrando seus dentes impecáveis. Polidamente, 
perguntou a cada um dos três como vinha passando. Todos deram respostas 
evasivas de bem, bem, vamos indo. Voltou-se a Narciso, fazendo ranger a 
cadeira de lata: perguntou-lhe se ainda estava no barracão. Narciso respondeu 
que sim, continuava no barracão e não tinha muitas pretensões de lá sair. Jão 
reparou que a lâmpada elétrica continuava a despertar o fascínio de Narciso; 
asseriu com a cabeça para Narciso e desviava ligeiramente a cabeça para a 
lâmpada, o que a Narciso, pareceu-lhe uma provocação. Depois, a conversa 
entre os quatro ficou mais amena. Narciso chegou a arrepender-se de ter 
pensado mal sobre Jão tão rapidamente. Falaram sobre velas, sobre peixes, 
sobre caranguejos, contaram piadas chulas e anedotas de pescadores. Tentaram 
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ficar nas amenidades. Todos evitavam comentar sobre planos com Jão; dizem 
que foi o que fez o Napolitano e Jão desejou-lhe muito boa sorte. 

O assunto começava a morrer conforme a bebida ia subindo à cabeça, o 
álcool mata as palavras e atropela o raciocínio, deixando os homens com o 
pensamento lasso e volátil; dá asa às construções e confusões mentais. Quando 
morria o assunto, desligava-se o samba-canção sonolento da vitrola e um velho 
pescador, que havia morado na região mais quente da costa, sacava seu violão 
velho, desafinado e todo lanhado, e punha-se a marcar umas músicas soltas no 
ar. As vibrações do violão mantinham ainda a reunião por mais um par de 
horas, dependendo do humor geral. Naquele momento, o humor não era dos 
melhores, justamente pela presença de Jão, e o violão veio a salvar um pouco a 
situação. As conversas mantinham-se a volume mais baixo. A conversa dos 
quatro começava lentamente a esvaecer no ar com seus hálitos. Tinham os 
olhos fixos no homem do violão que assassinava uma velha moda de viola.  

Aproveitando-se da distração de Napoleão e Nicolau, Jão voltou a puxar 
conversa com o sonolento Narciso. O sono já causa um estado de confusão 
natural, que costuma ser agravado pela ação estúpida do álcool. Jão perguntou 
a Narciso se tinha planos para o futuro. Deus salve quem viu os olhos de Jão 
nesse momento: eram negríssimas as íris, e o branco habitual convertera-se 
num rubro forte, como se injetados de sangue, ávidos e perigosos, navalhas 
ocultas sob as pupilas, talvez pelo efeito do álcool. Narciso, que respondia e 
não via a quem, disse que, naquela tarde, justamente, pensou na possibilidade 
de, quando viesse a aposentar-se, mudar-se para a vila. As pupilas de Jão 
rebrilharam na escuridão de suas íris. Pelo menos, foi o que pensou ter visto 
Narciso quando viu que a voz que lhe indagava era a de Jão Crisóstomo. 
Apressou-se em completar que se tratava de mera pretensão e praticamente 
impossível de acontecer, mas as palavras tropeçavam-lhe na língua. Jão olhou 
Narciso deslocando a esfera negra da sua íris para o canto dos olhos e soltou 
um gemido dorido, ah! que pena! Um olhar cego e denso de tubarão. 

Narciso voltou a prestar atenção no açougue de canções saído do violão. 
Via somente o verniz do instrumento refletindo a luz das lâmpadas elétricas e 
parecia pescar, como se os borrões de luz nadassem dentro do aquário do 
violão: peixes luminescentes. Embora procurasse prestar atenção à música e as 
imagens que vinham dela, sentia os olhos de Jão a esquadrinharem-lhe. Sentiu 
que era hora de recuperar-se do efeito da bebida antes de ir-se embora. Pediu 
licença aos três que lhe faziam companhia e ainda viu rebrilhar os olhos sujos 
de Jão Crisóstomo. Lentamente saiu do bar, atravessou a praça. Seguiu 
caminhando pela faixa de areia, tomando distância do mole dos barcos. 
Próximo à água já, dobrou a barra das suas calças puídas e, descalçando-se, pôs 
os pés na água que vinha em fracas ondas do mar oceano. Para quem estava 
com os pés em brasa, a água gelada parecia. Refrescou-se e recuando um 
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pouco, sentou-se na faixa de areia, na escuridão da noite e do mar. No mole 
havia algumas lâmpadas, mas àquela hora, estavam apagadas. As luzes da vila 
iluminavam-no fracamente pelas costas, e a escuridão fundida de mar e céu 
somente era quebrada em pontos fixos: alguns navios que faziam o contorno 
para entrar no canal do porto. O vento, que estava fraco até aquele momento, 
começou a soprar mais forte. Escutava-se o rugir do mar mais alto e os barcos 
que rangiam parados no mole; ouvia-se o ruído abafado do bar. Era possível 
que fosse chuva. Narciso levantou-se, tirou a areia os fundilhos com as mãos e 
começou a caminhar de volta ao bar. Os minutos que ficara ali, à beira da água, 
já lhe haviam servido para fazer parte do álcool evaporar pelo suor da cabeça. 
Chegou ao bar e esse já havia fechado, somente Napoleão e Nicolau 
esperavam-no, sob a única lâmpada que permanecia acesa. Napoleão 
perguntou a Narciso onde ele se havia enfiado e deu-lhe a sua sacola. Estavam 
preocupados: onde se havia metido o tio Narciso? Mas ei-lo ali, pálido, diante 
dos olhos interrogativos de Napoleão e Nicolau. 

Nicolau ofereceu-se para dar uma carona de camionete; Narciso recusou, 
disse que ia respirando o ar fresco da madrugada, como era já seu costume. 
Napoleão ofereceu um dos seus quartos, para que ele ficasse até o dia seguinte, 
de graça, é claro; a um irmão não se nega dessas coisas. Assim, poderia ir-se 
pela manhã, cedo; ou poderia ficar para o almoço. Narciso, com sua gentileza 
crustácea, agradeceu, declinou as atenções e foi-se pela orla com seu lampião. 
Napoleão e Nicolau, ambos de cigarro à boca, observavam, desde o fim da 
praça, o lume do lampião até que ele sumisse na curva da costa. A última 
lâmpada apagou-se e a vila imergiu na noite, embalada pelo mar. 

O lampião iluminava somente um curto círculo ao redor de Narciso, e 
seu clarão direto nos olhos, ofuscava-lhe a visão. Escolheu ir pela água, com os 
sapatos e o lampião nas mãos e onde a luz, refletia ainda mais na água. Um 
resto de álcool fazia ainda seu derradeiro efeito: uma certa leveza no pensar, 
pela qual tudo se torna mais fácil. Narciso pensou que era por esse motivo que, 
provavelmente, mantinham-se embriagados os bêbados habituais. Tudo era 
fácil. Via a sua casa na vila: uma versão de dois cômodos e banheiro do seu 
barracão. Via-se recebendo a sua aposentadoria, ajudando os pescadores a 
desembaraçar as redes, a remendá-las, a contar estórias para as crianças, enfim, 
chega de caranguejos. Limitaria-os a simples prato ou petisco.  

Lembro de ter notado, havia já um tempo, um rapazinho novo que 
começara a esgueirar-se pelo lado norte do mangue. Vinha também coletar 
caranguejos e ia vendê-los na estrada, também, só que um pouco mais adiante, 
na direção de quem vai ao porto. A estrada tinha muito movimento, tanto que 
Narciso nem percebia diferença nos seus poucos ganhos: havia mixarias e 
fanicos para os dois. Continuava andando em direção à casa.  



109 

Do torpor de aguardente ainda lhe veio um último tranco: num golpe de 
olhos, viu um vulto no mato. Ali era um trecho de mato denso; gente não 
passava. É um bicho, disse a resposta que brotou do fundo de Narciso para si 
mesmo, um borbulhar de intestinos. Mas não parecia que fosse bicho. Algo lhe 
dizia que era gente. Só podia ser ainda efeito da bebida. Narciso evitava beber 
tanto, mas a presença de Jão, principalmente na hora do violão, impingiu-o a 
beber. Eram as conseqüências. Aquele vulto, que não se mexia, era uma árvore 
mais exposta. A essa resposta, sentiu um calor pelo corpo; sentiu-se observado; 
olhos que o comiam. Havia conclusões lógicas: era a sombra duma árvore, mas 
a mesma percepção que lhe havia dito ser um bicho, agora dizia que era alguém 
que estava ali justamente para observá-lo. Narciso, que havia parado, não via 
nada, somente o presumido vulto, que se mexia tanto quanto uma pedra. 
Resolveu pôr-se em marcha, não podia ficar ali até o dia clarear para ver o que 
era, se era bicho, árvore ou gente. Quem estaria ali parado àquela hora, no 
meio do mato, sujeito aos bichos? Quem passaria ali que não fosse o próprio 
Narciso? Ali era a costa; e o álcool aumentou-lhe a pretensão territorial: ali era 
a sua costa. 

Pôs-se em marcha e o clarão ofuscante do lampião na sua mão impedia a 
Narciso ver o canto onde estava o vulto, por causa do clarão, tudo que se 
afastava caía na mais cega escuridão e somente o caminho próximo alumiava-
se. Andando, escutou um roçar de matos, um farfalho leve. Sapos seriam. 
Aliás, o coaxar deles estava ensurdecedor, e foi o que tenha manteve o sangue 
frio de Narciso: os sapos da sua costa, os seus sapos. Chegou à estradinha. 
Aqui, o lume do lampião iluminava as duas paredes de árvores. Aqui, o ruído 
do mar era substituído ainda mais pelos sapos e suas cantatas roucas e 
fanhosas. Mais um pouco, e estaria em casa; precisava deitar-se um pouco, pois 
o mundo começou a girar-lhe em volta. Pelo mato, por detrás da parede de 
árvores, continuava Narciso a ouvir um farfalho leve que, pelo som, ia 
afugentando os sapos. Devia ser uma intanha arregimentando os sapos 
menores e seguindo o movimento de Narciso. 

Chegou em casa. Abriu a porta e depôs o lampião sobre a cômoda. 
Largou os sapatos num canto: amanhã tem de limpá-los. Não trocou o lume 
do lampião pela consueta vela. Deixou-se cair na cama. O vento havia 
aumentado, era quase certo que choveria. Entrava vento por alguma nesga do 
beiral, onde as vigas de madeira que suportavam as chapas de zinco, apoiavam-
se grosseiramente sobre a inacabada parede de alvenaria. Esse vento fazia a 
chama do lampião, mesmo protegida pela camisa de vidro, oscilar; e oscilando 
a chama, todas as sombras em sua órbita também o faziam, dando à percepção 
torta da bebedeira, um caráter fantasmagórico. Narciso, com a visão embaçada, 
fechou os olhos para não ver a cena que lhe parecia terrível. Há poucos 
instantes, sentia o mundo sob seus pés, que era tudo seu; agora, sua 
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precariedade estava ali, em enganadores e oscilantes jogos de luz e sombra, a 
oscilação da luz refletia em cada objeto roto do barracão e trastes pendurados 
na parede, a luz tremelicante penetrava em cada vão entre os blocos, fazendo 
sombra, tudo estava marcado pela luz amarela do querosene do lampião. 

Narciso cerrou os olhos para não ver o tripúdio dos objetos, que se 
deslocavam em silêncio sobre as paredes, no silêncio rumoroso da mata, seus 
sapos e grilos em cantata. No meio do turbilhão dos pequenos barulhos 
indistinguíveis, sentiu um baque na terra pisada do seu quintal, e 
imediatamente, um roçar de matos que ia prolongando-se na distância e 
ficando mais longe, na direção da praia. Narciso imaginou que era um bicho 
grande, talvez até uma onça. Elas evitavam o seu torrão. Uma onça fugindo de 
algo, de outra onça. Mas se foi, o que era ainda mais importante. Caso ela 
conseguisse entrar no barracão, teria um pronto repasto: um Narciso 
amolecido pelo álcool, incapaz de esboçar a menor reação. Esquecido o 
barulho, o sono veio aconselhá-lo que era hora de entregar-se. Ressoaram pelo 
barracão pequenos baques metálicos e não metálicos nas folhas das árvores; 
começava a chover, com pingos grossos que de três ou quatro, fizeram-se 
dezenas, centenas, milhões. Em alguns minutos, chovia terrivelmente, 
relampejava e trovoava. Pingos penetravam por alguns pontos do telhado, 
sempre as falhas habituais, tanto que o primeiro pingo escorreu e encontrou no 
chão do barracão um buraco lentamente esculpido pelas águas de outras 
chuvas. Finalmente, chovia com justiça e trazia a chuva um ar fresco e 
renovado. Narciso adormeceu. 

Ia o sol alto quando Narciso foi despertado pela dor de cabeça que 
martelava as suas têmporas. A luz entrava por todos os buracos das paredes e 
do teto do barracão; o chão de terra parecia o reflexo de um céu estrelado. 
Sentou-se na cama e apoiou a cabeça com as mãos, de tanto que ela doía e 
latejava. Precisava de água, pois parecia que sua língua dançava na areia quente 
da praia. Abriu a porta do barracão e a luz do sol, esfuziante, entrou sem pedir 
licença e foi doer no fundo dos seus olhos; mal teve tempo de tapar os olhos 
com as mãos. Enfiou-se pela luz que vinha de fora e saiu no quintal. A vista foi 
acostumando-se e Narciso tirou a mão devagar da frente dos olhos. Voltou, 
pegou a moringa e caminhou lentamente até o regato, apoiando-se na estrutura 
do barracão. Não precisou descer muito, porque, com a chuva da noite 
anterior, muita água descia da serra, o que transformou o pequeno regato um 
respeitável córrego. Descia tanta água que a linha d’água chegava ao alicerce do 
barracão, mas sem afetá-lo. Talvez fosse bom, depois que a água baixasse, 
calçar com pedras o alicerce, mas somente depois que a água baixasse, naquele 
instante, não dava. Ficou olhando um pouco a considerável quantidade de água 
que vinha apressada da encosta, encheu a moringa de água turva e voltou para 
dentro. Pôs água no copo de alumínio e tomou-a num único gole. Recostou a 
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porta e lançou-se novamente na cama de farrapos. O sol ia subindo pelo 
horizonte, os cacos luminosos iam lentamente arrastando-se pela terra batida. 

Numa hora morta da tarde, quando o vento não sopra e os animaizinhos 
vão esconder-se nos buracos e sob a vegetação rasteira, Narciso jazia no leito 
quando um rumor indefinível, mas crescente, despontava do lado da rodovia. 
O sol martelava na mata silenciosa e o rumor continuava crescendo. Era um 
motor. Algo se aproximava do galpão e, pelo roncar do motor, vinha a grande 
velocidade. Narciso, sentindo-se um pouco melhor da dor de cabeça, ergueu-se 
e ficou de pé junto da janela entreaberta. O ronco aumentava e ouvia-se galhos 
estalando ao partir-se: muito provavelmente era um veículo alto. Seria um 
caminhão? Às vezes, para fugir à fiscalização da Polícia Rodoviária, 
contrabandistas entravam pelas trilhas na mata. Muitas das que começavam na 
rodovia, terminavam no nada verde, uma trilha sem saída; aquele 
contrabandista – era quase certo que o fosse – acertara: poderia seguir pela orla 
deserta até depois da vila. Teria somente de ser esperto o suficiente para entrar 
na senda imediatamente após a vila e voltaria à rodovia após o acesso à vila, 
onde havia o posto da Polícia. O ronco era cada vez maior e ia decepando 
galhos altos das árvores imemoriais. Narciso pensou que o motorista poderia 
vir um pouco mais devagar, salvo que estivesse sendo perseguido. Num curto 
segundo, passou diante da janela um borrão gigantesco no qual Narciso 
conseguiu identificar um caminhão antigo, de cabine vermelha e com muitos 
engradados plásticos presos na carroceria. Após a rápida passagem do 
caminhão pelo largo de terra batida, escutou-se um baque surdo, mas o ronco 
continuou a afastar-se; certamente, o caminhão metera-se numa vala que tem 
ali. Quando chove, a água escorria da mata em direção ao regato, formando 
uma profunda vala. O caminhão enfiou-se na valeta ainda com água, dera a 
sorte de não ter danificado a suspensão e continuou a correr a toda velocidade 
em direção à costa. O rumor tornou-se novamente indistinguível, como 
quando surgira. Narciso entregava-se novamente a uma doce sonolência 
apoiado à janela. Uns bons instantes de silencio pesado e azul, um céu azul 
doído, de dia limpo após a tempestade. Alguns dos animaizinhos frios 
começaram a despertar e a mata coloriu-se de farfalhejos. No meio do 
burburinho do matagal, Narciso distinguiu algo diferente: havia um som 
estranho. Não era grilo, não era sapo, nem cobra; tampouco era animal grande. 
Apurou o ouvido, ergueu-se na janela, apoiando-se nas mãos. O barulhinho 
estranho prosseguia intermitente. Desconfiado, Narciso, bem devagar, saiu do 
barracão e esquadrinhou o larguinho, e pôs-se a olhar pela estradinha em 
direção à costa. 

Uma trintena de metros adiante, viu pedaços de plástico. Eram os cacos 
de um engradado, exatamente junto à valeta. Caiu do caminhão, pensou 
Narciso. Aquilo não estava ali ontem à noite, senão ele teria tropeçado, se 
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estatelado e estaria ali estatelado até agora, pois o caminhão teria passado por 
cima dele e da sua bebedeira. O rumorzinho intermitente prosseguia, mais 
nítido, mas ainda era misterioso. Narciso foi aproximando-se. Era um 
engradado de plástico aberto; presas aos cacos dos engradados, pequenas 
plumas sujas. Galinhas. Os olhos de Narciso, habitualmente baços, fizeram-se 
faiscantes. Napoleão teria ficado assustado ao vê-los e Nicolau já teria corrido 
tresloucado a chamar a benzedeira. Galinhas. O que eram as galinhas na visão 
de Narciso? Eram caranguejos que não precisavam de água, não precisavam 
estar na água, portanto, era possível criá-las no chão, no ar. Já imaginava um 
galinheiro tosco feito com um armário velho: as paredes arrancadas e 
substituídas pela tela, como já dizia o nome, um galinheiro. Arrumaria um galo, 
venderia ovos e frangos. Chega de lama. O que é o cheiro acidulce do mísero e 
tímido excremento de galinha comparado à umidade da lama no qual ele, 
Narciso, tinha de meter-se quase todos os dias? Mil vezes o esterco das 
galinhas. 

Dolorosamente retornado à realidade, como se o caco pontudo da caixa 
plástica tivesse-lhe entrado pela vista, Narciso notou que sob os cacos da caixa 
havia galinha nenhuma. Somente as penas forneciam uma pista que o que quer 
que contivesse a caixa rota, tinha penas. Poderiam ser pombos, mas 
dificilmente pombos são transportados assim. Assim se transportam galinhas. 
E ainda com os olhos caídos sobre os pedaços da caixa que se espalhavam por 
uma certa distância, Narciso ouviu um raspar, um frufrulhar e finalmente um 
terno cacarejo, sutil como um estrangeiro arrisca a falar as primeiras palavras 
para comprar água de coco na praia. Vinha de trás de uma touça, o cacarejo 
contínuo tomava força. Narciso arrastou-se até a ponta da moita e deu de cara 
com cinco galinhas brancas, dessas de granja, ciscando ali, como se estivessem 
no galinheiro de uma granja. Certamente na caixa, pelo tamanho, havia mais 
galinhas. Talvez sete ou oito. Mas cinco já estava de bom tamanho. Narciso 
precisaria depois só arrumar um galo. Comprá-lo-ia no mercado da cidade do 
porto, pois não se lembrava se na vila tinha alguém que criasse galinhas. 

Narciso não pensou duas vezes e atirou-se de cabeça sobre as galinhas. 
Imaginou que, estando as galinhas de lado, não podiam vê-lo. Erro. Estavam 
justamente encarando-o: culpa da total inabilidade de Narciso em assuntos de 
avicultura. Antes que o candidato a avilcutor se esborrachasse sobre elas, as 
penosas alçaram o seu vôo ridículo de galinha, com um bater torto de asas, 
arrancões e cacarejos histéricos; fugiram de Narciso pelos pontos cardeais, 
exceto uma que saiu por és-sudeste. Narciso esborrachou-se sim, mas sobre o 
chão vazio. Ergueu-se de pronto, esqueceu-se até das suas dores reumáticas. 
Girou a vista e todas as galinhas se haviam encafuado pelo mato. Deram-se aos 
bichos que as pegariam. 
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Somente uma estava na estrada. Depois do susto do Narciso voador, a 
única galinha remanescente correra e agora avançava lentamente em direção do 
barracão. Narciso correu para capturá-la, mas a galinha. percebendo que estava 
em perigo, começou a correr e a voar de maneira alternada e desengonçada, 
estupidamente como somente as galinhas sabem fazer e cacarejando como 
engrenagem que precisasse de óleo. Narciso implacavelmente saiu no encalço 
da ave, que chegou ao largo e meteu-se barracão adentro. Narciso estacou na 
porta e suando e ofegando como se tivesse carregado sozinho um bloco inteiro 
daqueles que compõem as pirâmides – segundo o padre, que os hebreus 
tiveram de construir – e não divisou nada. A galinha não parecia disfarçada em 
nenhuma sombra omissa, nem nos vãos dos poucos móveis. Olhou melhor: a 
galinha estava ali, no parapeito da janela que dá para os fundos, como se 
olhasse para fora com o seu olhar fixo e torpe, como se mirasse alguma goiaba 
que pendesse madura da árvore. Narciso entrou delicadamente, esgueirando-se 
pela parede, aproveitando-se do jogo de luz e sombra do interior do barracão. 
Entrou pelo lado onde predominavam as sombras, pois seu corpo, à luz do sol, 
irradiaria claridades sebosas pelo ambiente e a leve mudança na luminosidade 
mostraria a galinha - que estava ali, contemplativa – que, de novo, corria 
perigo. Narciso impulsionou-se para a galinha que, como se previsse o salto do 
inimigo, deu um vôo bobo que a levou à margem do pomar. Narciso deu com 
a barriga no parapeito, viu a galinha aterrissar alienadamente próximo à raiz da 
goiabeira. Com o salto, Narciso jogou-se contra o parapeito, seus pés saíram 
do chão, seu corpo rodou, verticalmente, sobre o próprio eixo: a barriga 
apoiada no parapeito. A cabeça precipitou-se primeiro, sendo seguida do resto 
do corpo e por último, dos pés que ainda giraram mais para frente. Narciso 
caiu no regato como se tivesse mergulhado; regato que estava volumoso, mas 
não lá muito fundo, escondia no fundo os grandes seixos que eram o vau 
habitual. Narciso estatelou o crânio na superfície redonda onde costumava 
apoiar o pé descalço quando ia à busca de frutas. A galinha, inconsciente, fugiu 
para o mato fundo e virou repasto de algum bicho guloso. 

O corpo ficou ali, preso numa das vigas de sustentação do telhado do 
barracão; barracão ali que tinha a água contornando sua parede posterior, a da 
janela, como se fosse um castelo provido de fosso. Era um lugar ermo onde 
Narciso tinha o barracão, ninguém apareceu para socorrer. E mesmo que 
aparecesse, seria desnecessário. A noite caiu, o céu anuviou-se e acabou-se em 
água. Uma chuva que há muito não se via, com coriscos, trovões altíssonos e 
água, muita água: chuva pesada de pingos gordos, bilhões deles. Na vila foi 
uma noite de problemas, Napoleão chegou a pensar que o mar fosse tragar a 
vila, casas foram destelhadas pelo vento; cabos elétricos romperam-se sob o 
peso dos galhos que o vento ia derrubando. O regato de Narciso recobrou o 
fôlego que nunca teve e ultrapassou o nível do chão do barracão e do largo, 
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transformação a estradinha e o leito do regato num único leito de rio por onde 
a água ia violenta. 

No dia seguinte, os pescadores da vila inventariaram os estragos: barcos 
avariados, a casa do rádio fora destruída por um barco que fora empurrado por 
outro por cima do mole e atingiu-a em cheio; casas sem suas telhas de amianto. 
Foram necessários meses de reconstrução e esforço de todos para poder 
refazer o que a chuva, numa única noite, havia desfeito. Somente quase uma 
semana depois, alguém deu por falta do Narciso, alguém que havia passado 
pela rodovia e não o tinha visto no posto habitual. Napoleão achou muito 
estranho e, junto com o filho, foram ver o tio Narciso. Foram a pé e a orla 
ainda guardava as marcas da ressaca e da tempestade: pedaços de madeira que a 
água salgada trazia sempre de não se sabe onde – diziam que era indigestões do 
mar oceano que, volta e meia, punha para fora o que lhe forçavam goela abaixo 
nos naufrágios – e mais coisas que a chuva trouxera da encosta. Chegaram 
junto ao mangue e junto ao desaguadouro do regato e viram muita lama seca 
que a água da chuva revolvera e trouxera até ali e, encravada na lama, uma 
moringa de água. Adentraram a estrada de Narciso, que a chuva transformara 
numa grande alameda e boquiabertos ficaram quando viram que do barracão 
de Narciso, somente metade da parede da frente havia ficado. O resto ruíra. 
Toda parte de madeira a água levara, as telhas de zinco estavam prensadas e 
presas nas árvores; a água varrera tudo, deixando os objetos restantes em 
profunda confusão. 

Nicolau pulou no inchado curso do regato e percorreu-o até a foz, 
recolhendo objetos. Ao término da caminhada, encontrou o quadrinho com a 
velha nota de dinheiro e um envelope da previdência, fora a moringa. Nada 
mais sobrara de Narciso. Foram dias de tristeza na vila. Os homens 
organizaram-se em equipes para procurar Narciso, sabiam que ele fora 
arrastado pelas águas, mas ainda imaginavam encontrá-lo com vida, em algum 
lugar; avisaram a polícia, muito se procurou no mar, na mata. Ao término de 
quatro dias, o comandante dos bombeiros comunicou aos habitantes da vila 
que encerraria as buscas, pois era certo que Narciso havia morrido e fora 
levado pela enxurrada e, pela correnteza marítima, para alto-mar. Os homens 
continuaram ainda as buscas por si mesmos, mas, aos poucos, a própria 
esperança de encontrar Narciso apagou-se de todo. 

As mulheres da vila arrumaram a capela tosca como puderam e um padre 
de uma igreja da cidade do porto veio, a pedidos, celebrar uma pequena missa 
pela alma de Narciso. Narciso, que era uma pessoa tranqüila e pacata, não teria 
gostado daquela agitação toda de flores, círios, padre e estolas; alguém 
comentou. Ao término da celebração o padre, seguido por toda a gente da vila, 
foi à beira da água e, com a mão, aspergiu uma bênção com um gesto largo. 
Até os homens mais duros, de pele ressequida pelo sol, cabelos ásperos e 
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alourados pela luz incessante, até eles choraram, pelo menos uma lágrima 
vincou o rosto dos pescadores mais duros e rudes, acostumados a todo tipo de 
sorte e sucesso no mar grande. Nicolau, calado e com os olhos marejados, 
seguia ao lado do pai. Napoleão também sentia o peso imenso da dor e da 
amargura, culpava-se de não ter conseguido trazer Narciso para o vilarejo antes 
do dia da tempestade fatal. 
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II 
Isso foi há quase quarenta anos. Hoje, a vila nem mais existe. Quando da 

explosão imobiliária no litoral, seus habitantes todos foram removidos para um 
conjunto habitacional de prediozinhos modulares, feito pelo Governo, bem 
para lá da rodovia, quase no sopé da serra; dos habitantes originais, quase 
nenhum restava: foram corroídos pelas mais diversas mazelas, desde a 
embriaguez habitual que se apossou de muitos na aposentadoria forçada em 
que os jogou a distância do mar, até os que morreram consumidos por alguma 
doença provocada pelo desgosto, outros, foram embora daquela tristeza de 
cimento. O que era há um tempo um tranqüilo conjunto habitacional, hoje é 
um sórdido arrabalde mal-afamado de baixada com todos os problemas 
adicionais que afligem as populações mais pobres. 

Toda a região da vila, do mangue e da estrada de Narciso é hoje um 
gigantesco condomínio particular à beira-mar, com grandes mansões de 
veraneio. O regato claro, ainda existe e exerce soberba função ornamental: tem 
um leito com margens gramadas e delicadas pontes de madeira que permitem 
aos habitantes e veranistas vencerem as margens do tranqüilo curso d’água. 
Diante de uma dessas pontezinhas mora o Excelentíssimo Deputado Nicolau 
Antunes, dono de uma grande indústria pesqueira que compra a preço ínfimo 
os miseráveis peixes oriundos da pesca artesanal, modalidade que definha na 
região justamente por causa das ações dos grandes barcos pesqueiros do 
doutor Nicolau. Antes de ser Deputado na capital, o doutor foi prefeito da 
cidade e na sua gestão deu-se nome à rodovia que dá acesso da cidade 
portuária às cidades mais ao sul. Agora, o turista que vem do porto ou do 
planalto sabe que a estrada por onde trafega com seu carro usado, a mulher 
reclamona e os filhos barulhentos e sabe também o motorista de caminhão que 
vai em direção ao sul ou vem ao porto, desde o sul com seu caminhão que 
carrega as matérias primas essenciais para a economia do país – por um frete 
ridículo – todos eles sabem que a estrada, ao invés de ter somente uma sigla e 
um número de centena, tem um nome também: Rodovia Narciso Antônio. 
Claro que, quem passa pela estrada bem asfaltada e bem sinalizada – obra das 
intervenções do Deputado – não faz a menor idéia de quem foi o tal Narciso e 
nem querem saber: a única coisa que importa quando se está numa estrada é 
dirigir e tomar cuidado para chegar bem e são ao destino final. E por ali vão os 
caminhões, os carros de passeio, os ônibus de turismo. À beira da estrada, 
próximo de uma das entradas do condomínio, um velho tisnado e sem camisa 
ergue à vista dos veículos passantes uma penca de caranguejos, certamente 
extraídos do mangue que há perto do canal, alguns quilômetros dali, voltando 
para o porto. O homem certamente fica ali, porque há mais saída para os seus 
caranguejos, entre os carros que reduzem a velocidade para entrar no 
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condomínio. O vendedor de caranguejos não se intimida com a existência da 
placa que, ostentando um decreto-lei - que tem um número ingressante no 
terceiro milhar barra algum ano não muito distante -, que o proíbe de estar ali, 
mas certamente, o vendedor é mais antigo que o decreto e que a placa. Decreto 
tão alienígena que foi discutido e votado por gente que talvez nunca haja ali 
pisado, e não saiba da realidade das coisas, pensam que para que algo exista ou 
deixe de existir é só nomeá-la ou proibi-la: gente que não sabe nada de nada. 
Ou que finge que não sabe, como o doutor Nicolau, quando reduz a 
velocidade para entrar, com o seu carro, no condomínio e evita olhar tanto 
para a placa proibitiva como para o vendedor de caranguejos e sua penca de 
crustáceos agonizantes, agitando suas patinhas num derradeiro adeus. 

Nicolau é um dos poucos moradores fixos do condomínio; costuma vir 
nos fins de semana e nos recessos parlamentares, mesmo que seja junho e o 
vento frio varra as palmeiras da alameda vazia. Sua grande casa é na alameda 
do regato e bem diante dela, há uma das graciosas pontezinhas, em estilo 
japonês, segundo disseram-lhe os arquitetos, à época da construção. Nicolau 
nunca disse nada à mulher, muito menos aos vizinhos ou aos colegas 
deputados, na capital, mas, nas noites tristes e desertas de inverno, quando 
aquele pedaço de mundo parece esquecido por tudo e por todos, já lhe ocorreu 
algumas vezes, ver da janela, um ponto fosco e luminoso sobre o parapeito da 
pontezinha. Não se tratava de reflexo da iluminação pública, pois os postes são 
muito espaçados e deixam dezenas de metros e absoluta escuridão entre uma 
lâmpada e outra, e fora da temporada, não acendiam a iluminação 
correspondente à cada pontezinha, gerando um breu total. E sobre o parapeito 
da pontezinha, aparecia um reflexo fosco que as pupilas do ilustre deputado 
conseguiram divisar ali, todas as vezes, uma galinha fracamente fosforescente e 
imóvel, a olhar um ponto perdido no espaço. 
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