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... soccorri quanti sono provati rjalla malattia, 
dalla sofferenza e dalla' solitudine ... 

_/ 
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Cataguases, 5ht'6 ~, 
Carlos esmigalhou o toco d~ cigarro corn a ponta 

do tênis, trancou .o porta-malas, contornou o carro, 
instalou-se no banco, bateu a porta, giron a chave de 
igniçào. "V amos embora", disse, tirando o pé da em
breagem e' calcando o acelerador. "Que Deus nos 
acompanhe"; a mae falou. 

Os far6is desnudava.Îil o fiapo de julho,-qtîe ainda 
restava encarrapichadb na madrugada teniiinal. 

Minha màe virou issa ... um cac o... ' 
Ultrapassa um ônibus empapuçado de operarios . 
... mirradinha, q:yelhice ainda nào minou seus cabe

los castanho-claros. Entretanto, iw rosto, os destroços. A 
dentadura dança_saliente na superficie das gengivas. A 
pete vincada, os olhos resignados/mais pequena parece 
agora que tem medo, medo da longa viagem, medo. ~ 

- Antigamente tinha mais bicicletas na rua, nao é 
-· - ? nao, mae. ~ 

~--Tinha. __ _ _ / 
- Eu lembro que uma ho ra des sas era uma enxùrra- " 

da ... Até bonito de ver ... 
(-Lilinho, acorda;Acorda, meufilho. Nào vaise atra-

sar. .. 
, ' Eu despertava co~ ~ifiha rrràe passando a mào no 

meu rosto,<uma mào grossa, caracachenta, cujas sulcos 
aprisionavam flos dos meus cabelos. 

-A corda, Lilinho, acorda. 
Éramos quatro, a ninhada. 0 Fernando, o mais ve

lho, ajustador-mecânico âiplomado pela Senai, traba
lhava na oficina da Saco-Têxtil. A Norma, tecelà na 
Manufatorà:-Eu provava as pegadas_ do Fernando. 0 
Nélson, o caçula, meu pai o adestrava ... 

Este, seu orgulho: os filhos todos formados. Guar-
, -
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dava vergonha da minhà mile, analfabela, e de si mes
mo, que nem farejara o ginasial. "Dou a el es <?_que niio 
pude ter", inchava-se. -- 1 

Agora esta morta. 
Fernando esta morta.~ 
Camo, de certa maneira, estamos nos todos, eu, mi-

nha mile, Norma, Né/son. ~-

Todos.) --
- 1 

0 carro avança veloz pela Vila Mina! da, ela resmun-
ga, "Pra que carrer tanto assim; meufilho?" 

_ Carlos acende um cigarro. __ _ 
-Sera que yocê chaveou a porta da sala direitinho? 
- Chaveei, mae. , 
- E tramelou bem a porta da cozinha? 
-Hum-hum. J 

1 

Enterramos meu pai anteontem. Gente à beça no -
cemitério. Muito popular, ele. Milocde-obra nas ,guer
messes, revirava a cidade pela avesso em busca de doa-
çoes de agasalhos ou na camJ?ànha-do-quilo da Socie
dade Silo Vicente de Paulo. Cabo eleitoral da situaçilo, 
se esfalfava atras deum-mîsero vota duvidoso. 

Recebi o telegrama nafirma, em Silo Bernardo do 
Campo, nenhuma surpresa. la as:.f?ntecer, !fiais dia,. mec 
nos dia. Pedi dispensa de uma semana, passf:i na pensiio, 
joguei ~lnas'mudas de roupa no porta-ma/as e guiei dez 
ho ras seguidas para chegar a tempo de vê-lo enrijecido, 
incomodado dentro deum caixilo de );egunda categoria. i 
Para ele, agora, tuda é coisa cûguma. Comofoi um dia 
para o Fernando. Co mo sera um dia para mim: nada. 

'(Caflos acordou na manha seguinte ao enterro corn 
-,) um facho de luz, vindo da ;cozihha,__incidindo direta

mente sobre seu ro-sto. Esfiégou os olhos, pôs-se de pé, 
calçou ~~ chine los e d~parou-se corn a mae Iârgada numa 

) 

.) 
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cadeira, ao Iado Jo fogao-a-gas, o cotovelo-apoiado na 
mesa, a mao esquerda sustentando a testa, tao Iongin
qua, nem percebeu sens passos. 

-Mae ... 
-_:ô meu filho·, te acordei?, perguntou, assustada. 

- Nào, mae, ~uj1a estava pra me levantar mes!ll<?--> 0 
que a senhora esta fazendo ai? ' -. __ . 

- Senta, Carlillho, vou passarum cafe pra nos ... 
- Preocupa nao, mae ... 
-~ Nao, vou fazer ... Tem uma broa ai, que sobrou do ... 
_Ela ia dizer "do ve16rio". Na garganta, um sumidou-

cro, as lagrimas rebentaram. __ _ 
---De'sculpa, meu filho, mas é que.' ... 
Carlos abraçou-a, Quanta tempo! 
Afastando-a, falou, animado: \ ___ _ 
- AmanlJ.a cedo n6s vamos pra Guarapari! _ 

=- Guarapari? 
--i -É. 

-Mas ... 
- Nao tem mais nem mep:os. Esta decidido. Pode ir 

arrumando as trouxas ... 
-Mas, Carlinho, meu filho, quem ... _quem vai !omar 

cont,a do Rex?, e_11quanto isso? . 
-Ômâe! 
- Nâo é desculpa nao, meu filhoèEle esta velho ... Se 

eu nao cuido, ele morre, coitadinho,.. r-- --._ 

-Born ... Vamos falar corn a·Norma .. ,. _ - --
-A Norma? Você nao conhece sua lima, Carlinho ... 

Imagina! ,.ela se preocupar corrîum cachorro ... Nao !ra-
ta nem dos filhos, Deus que me perdoe... -

- Eu converso corn ela, mae, pode deixar ... Agora, 
vamostomar logo esse café, qye euja estou corn o estô
mago roncando ... 
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Rubim namorava a Norma sêntado no sofa da salg, 
ba/a-piper no canto da boca, o Né/son de vigia. Engra
çado, brincaliiCio, "bobagento ", se gunda meu pai, sem
pre procurando agradar, quitandas para mim e para o 
Né/son, um diadema para minha màe, um punho nova 
para a bicicleta do Fernando, um corta-unhas para meu 
pai. "Um populista, o que ete _é ~· ' 

Um sabado, rodeando a hora do almoço, encostou no 
portào o caminhào-bau azul, cam o qua! puxava n;z6veis 
para a Bahia, buzinou estridentemente, pulou do estribo )a 
gritando, "Olha-que nos vamos é pra praia!" En trou èm 
casa cam o rosto afogueado, devia ter tomadopmas e ou
tras antes, abraçou efosivo meu pai, virou-se para minha 
màe e disse, "Dong Nic a, vamos ir pra praia, a senhora " 
mais os rneninos tuda". "Pra praia?", perguntou, ator- -
ddiiczq cam tanta espalhafqto. "Marataizes!" "Quand a?", 
indagou meu pai, incrédulo. "Agora mesmo, minha ,nossa! 
A senhora vai, nào vai, dona Ni ca? 0 seiihor deixa, nào 
deixa, seuAdalberto? "Agastado, meu pai entrincheirou-

-se junto ao muro de cimenta. Nos, os jilhos, excitados, ca-
tavamos as roupas do vara/, trancavamos as jànelas, em
balava;,os nossos trèns. No meio do alariào, meu pai fa
lou, "Par mim ... ", porém ninguém o ouvia. Acorriam vizi
nhos, "Pode. Sobe ai atraS:cabe toda munda." Meu pai 
ainda gritou, "Eujico pra tomar conta das coisas, gente", 
mas )a o asfalto quente derretia sob o ca/or dà nosso 
alumbramento. 

Nào mai~.surpreendi minha mêie têio contente. 
Meupai arrast ou um ana de-ma/·cpm ela.) 

Leopoldina, Sh37 
Carlos acend!l um cigarro. 

- - Màe ... a senhora lembra do Rubim? 
-Rubim? / 

• 1 
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- É ... aquele .•. \!que le que namorou a N orma ... que 
levou a gente_ pra Maralaizes... -

-Ah! Lembro.... . ~ 
- E ele? 
- Nào vi mais. 
-Nào? 
-, Quem devia de saber do paradeiro dele era ... era 

seu pai ... ele que vivia batendo pema por ai... Seu pai. .. 
-Ah, vai recomeçar, màe? 

' - Você nào tem sentimento, Carlinho ... 
- Claro-que tecl10 ... Mas ... che ga ... 
- Nào sei quem·você puxou, Carlinho ... :rao dife-

rente ... esquisito ... 
- Vai ver sou enjeitado-... 
-Para corn isso ... Que coisa mais sem graÇa! 
Ônibus apinhados descem ligeiro a Rio-Bahia. 
Vào paraonde? 
Vào para onde? .. 
Vào para o Rio de Janeiro. 
Vào para Sào Paufo. 
Nào voltam mais. Nunca mais. 
- Màe, a senhora ... a senhora foi f~liz corn ... corn 

meupai? 
Pareceu-me què:·dormia. A cabeça ligeiramente cur

vada para a frente, a boca entreaberta, os olhos sucurnbi
dos pela olheira escavada, a respiraçao contida. Mas, 
nao. Subitamente, ergueu o pescoço e demorou-se na 
paisagenl que pouco a pouco 0 sol adivinhava ern meio à 
cerraçâo, , 

uma_cerca de fazenda, os moiroes caiados de branco 
bois sono lentos repisando o pasto 
um menino de c6coras no quinÛtl de uma casinlla de 

sapé, la longe 
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/ 
um anu equilibrando-se num pé-de-pau 
mncorguiiÙlo 
a fumâça esbranquiçada-de uma chaminé 
um andarilho 
- Isso é pergunta que ~e faça, meu filho?; disse, im-_ 

paciente. Claro que fui feliz. Um homem born, seu pai... 
Certo, tinha seus defeitos ... é verdade ... Manias ... Mas 
quem nâo tem? \ 

(Eu apertava as orelhas com,as mêios, punha o tra
besseirô sobre a cabeça, enfiava~me debaixo da cober
ta; mas nada tolhia."me _de ouvir os berros. Levantava
me e vicro Fern~ndà, impdssivel;'perjilado junto à pa
re de que dividig os quartas. "Vamos la, Fernando, va
mas separar eles", mas meu irniêio mantinha-se hirto, 
como que hipnotizado pela confusào. A Norma, que 
êlormia no sofa da sala, gritava,' gritava, numa fen tati-
va absurda de abafçlr a balbûrdia. Entêio, eu pegava o \ 
,, 1' 

Nélson no colo e, dando voltas em torno de mim mes-
mo, nindva-o, sussurrando o que me viesse à cabeça, 
para ver se estancava seu choro. ( · ' 

De manhà, minh a màe, sem jeito, disfarçava o bra
ço roxo, o olho roxo, a pern a roxa, o corpo mo id o., "Bali 
na porta", "Bati na quina da mesa", "É essa lavaçào 
de ro~pa ... essafriagem.:: que me deixa assim ... " __ 

Uma noite, cheguei da rua, guardei a bicicleta na j 

_varanda, entreLpé-ante-pé e me deitei. Todos resso
navam, menas meu pai, zanzanâô pel os becos da cid a
de. Tinhà passado por uma mac/orna, quanâo acordei 
esbaforic/o corn QS urros. Pulei da cama, murmurez', 
entre dentes, "Prd mim, ch egal" Abrra porta do cômo
_do deles, arranquei meu pai de cima da minha mêie, 
encarei seus dlhos esbugalhados e disse: "Bate em mim, 
seu filho-da-puta! ". Mi nha màe gritou, "Nêio, pela amor 
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de deus, Carlinho, voce mata seu paz de desgosto . Con-
tinuez': "Vdm, seu desgraçado, bate em mimi". M§_u pai 
falou.~"Seu merd a!, -nem saiu dos cueiros, vai vero que 
é born pra tosse". E avanÇou corn o corriêiô na mào. 
Quando ele estava ao meu al canee,· desfechei um mur

. ro, que acertou em cheio a· sua testa. E1e caiu no chào 
debatendo-se, fingindo que estava tenda um troço. "Ai, 
Nica, que esse menino me mata ... Ai, Nica,_ meu cora
çào ... Ai, ai, que eu morro! ". Minha màe agachou-se, 

·. desesperada, tomQu-o nos ~raços,falou, "Vit( Q que você 
'-fez? Ai meu df!1p;/, chama a assistência!, pela amor de 

deus!, chama a assistência! '') 
Minha mae nunca en go liu o fato de eu ter me rebe

!ado contra meu pai, de ter evidenciadO a sua igne,rân-
' '-- cia; a smfhipocrisia, as suas mentiras, de rter desvelado 

0 quanto !odos nôs éramos cumplices de ·sua vida torta', 
de sua piedade de ocasiâo, de s,eu moralismo amorfo. 
Ela nunca me perdoou por ter rompido coma-familia, 
por ter escapulido da mediocridade, por ter me recusa
do a carregar o quinhao que ela achava que me cabia 
naqueîe fardo.· Queria que eu tivesse permapecido ali, 
s.Qb suas asas, para sempre, como meus irmaos, comen
do de sua mao, aninhados à s'ombra daquela tragédia 
que contaminava a todos. 

- E você, Carlinho ... Você que Jargon tu_slo'e foi-em
bora./. Você conseguiu?, conseguiu serJelii? 

Carlos acende um cigarro. _ - ~ 
'-Laranj al, 6h03 _ 

- Se·talvez você nao fosse tao cabeça-dura ... Se ti
vesse casado corn a Vânia .. 

-Corn a Vânia? .· 
- É. Depois que v!Jcê \foi embora, coitadinha;-ela ia 

quase todo dia hi em casa, depois que largava da fâbri-
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ca. Ela tinha,uma mobilete, lembra? Dava duas horas, 
eu ja prep~arava um café fresquinho, uma liolo-de-fubâ, 

' po,rque sabia que dai a pouco ela ecvinha chegando. 
~]>unha uma cai:leira\erto do tanque, e, enquanto eu en

xaguava as rou pas, ela danava a falar. E chorava, a coi-
tadinh!l, chorava de dar d6. Ela nunca entendeu a mal--
~ dade que você fez com'ela. 

- Maldade? Eu nào fiz nada, mae ... 
' ' 

- Ela achava que você ia voltar e pedir ela em casa-
mento ... 

- Isso. era la da cabeça dela. ]\[unca prometi nada ... 
Além do quê, quando voltei, ëla jaestava casada, tin!ra-- -· 
filho e tudo ... 

- No que fez muito bem ... 0 mari do dela é berga-
nhista, -acho que de bebida ... nao sei ... Ela tem três fi-
lhos, mora numa casa enorme la na Vila ... tem carro ... 
esta bonita. Mais bonita que em-antes ... Ja sain até re
trato del~t no jornaL.\ 

-Pois é ... Se tivesse casado comigo ... seria mais uma 
irifeliz... · 

- Ela nao podia ficar a vida inteira te ésperando, 
Carlinho ... 

-Se ela gos,tasse de mim de verdade._ .. 
- Ninguém espera a vida toda ... 
{Ti a Assunta me cham ou rzo quarto, estendeu' os bra

ços, falou, "Dei uma olhada nessas coisas ai... Vi se 
.alguma te interessa ... Ti!cê, que gosta de velharias ... " 

Ela estava arrumando para s.e mudar.- Nilo queria 
pennpnecer ~ais no sitio. Depots que o tio Orlando foi 
assassinado par um empregado, as lembranças chico
teavam suas noites. 

No chào, uma montoeira de quinquilharias: dois pe
sados pratos de parce/ana inglesa, da época dos meus 

', 

r 
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av6s,fraturados pela usa; dezenas de santinhos, em por
tuguês' e italiano; 'um quadro de Santo Antônio de. 
Pézdua · uma-caixinha de costura vazia; umpequeno baû; 
um isq~etrJ niquelado; umjèrro-de-brasa; uma cumbu
ca; uma espiritiûra; um mancebo r'achado; uma caixa 
de chapéu amassada; um punha7; um retrato, colorido 
à mào: empertigado dentro deum terno preto, cabelos 
negros gomalinados, fartas bigodes, os olhos verdes, 

tristissimos. ' _ 
Tia Assunta voltou, disse, "Vou dar um fim nisso 

tuda ... 0 que você quiser levar, leva ... " Lïmpei apoei~_ 
ra que se tinha acumulado na mo/dura, perguntei, 
"Quem é esse, tia?" Nervosa, enrubescida, falou, 
"Menas issa, Lilinho,.menos issa ... ", me lomandp- o _ 
retrato--e escondenilo-o debaixo.' de uma pilha de len
ç6is, fronhas e cobertas cuidadosamente dobrados 
dentro-do guarda-roupa. "Menas issa ... ") 

(Ângelo Chiesa apeoujunto à porteira, respirou fun- ~, 
do, abriti-a e caminhou devagar,-puxando o cavalo pelo 
cabrest~. Era uma tarde de sol qÛente, sabado de feverei-
ro, e•ele suava o terno preto. Quando aproximou-se do 
paiol, viu u~ moleque brincando em cima de um carro-

-de-boi arriado, disse, "Menino;·vai hi chamar o seu pai. 
Fala pra ele que é o Ângelo Chiesa que esta aqui pra falar 

·-corn ele". A poeira da estrada enevoara seus sapatos no
vos, que !he ardiarn os pés 'escalavrados. Ao chegar n,o 
terreiro ern frente à casa, foi cercado pel os rapazes 
' , A 

Finetto. "Quê que você esta fazendo aqui, Angelo?'' 
"Preciso ter urna palestra corn seu pai. .. " "Pod~ falar corn 
.a gente rnesrno." "Nao ... É conversa de hornèrn ... Tern 
que ser c:orn seu Beppo." 0 velho desceu a escada, os 
olhos castanho-claros entrefechados, disse, "Você até 
'\ue é corajoso paraurn Chiesa. 0 que você quer?" Ânge-

'"" 
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Jo olhou para o pau-de-fumo, tomou fôlego, muito tarde 
para recuar, 

1, -. 

; o grunhido dos porcos no chiqueiro, 
-- · .o vento que vergasta os eucaliptos, 

( uma m~ritaca)JU9 ras ga a sedaazul do céu corn seu 
canto aspero) 

Carlos acende um cigarro. 
-Mas ... mae ... o Ângelo.:. o Ângelo nao ficou espl

rando a senhora a vida toda? 
'' Ela se ajeitou no banco, comprimiu uma mao na ou- · 

tra, cerrou a fronte._ / 
-.,- Quem? De quem você esta falando? 

- Ângelo. Ângelo Chiesa. _ '---
- Nao ... nao é possivel! Para esse carro, Carlinho!, 

para que eu vou descer agora! Para! f 

- Calma, mae..-. • 
S Para! Eu estou mandando! Naoé pos~ivel! Bem que 

seu pai falava, qûe Deus otenha em born lugar!, que você 
nasceu pra dar desgosto pros outros ... Nao tem sentimen
to1,.. Que você é mau ... Como pode ter alguém tao rui!!J. 
assim, meu Deus? Como pode? Você tem prazer em ficar 

,espicaçando corn os outros? Tem? Nao conheço o meu 
filho:.: o meu proprio filho ... Você devia ter pelq-menos 

. consideraçao corn a mem6ria do seu pai, que ainda nem _ 
esfriou direito ... Pelo menos isso ... Pra que me atazanara 
vida, meu filho? Você nao tem respeito por ninguém ... 

-Nunca teve ... Nao sei de quem é a culpa ... Deve ser mi-
\ hha mesmo, que nao te eduquei direito ... Mas eu fiz o 

possivel... Deus que estâla em elma é testemunha ... Eu 
nao merecia 1sso de você ... Nao merecia ... 
Muriaé, 6h47 

Minha mae acalmou-se aos poucos. Ja nao chorava 
mais. Suas maos secas agarravam-se tensas à maçaneta 

1 ) J 
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da porta. Seus olhos argüiarn a paisagem que escapava 
em sentido contrario: Entrei no patio de terra batida dê 

. um posto, estacionei, falei, "Vou no mict6rio ... Se ase
nhora quiser tomar mua agua ... um café ... " Demorei
me no banheiroi Ao sair, ela nao estava mais no carro. 
Busquei-a em volta e nada, -Acendi mncigarro. 0 que 
fazer? Estiquei as pemas e os braços, aguardei,desisti. 
·Encostei no balcao, pedi um café, uin maÇo de cigar
ros, sentei-me nunia mesinha pr6ximo à entrada. Depo
sitei o copo no tampo ~e madeira e vislumbrei-a de pé,
sonambûlica, perto da bomba de gasolina, o · estalido 
agudo dos caminhôes que cortavam a rodovia em alta 
velocidade. Aproximei-me sorrateiro, esmigalhei o toco 

-do cigarro corn a ponta do tênis; disse., "Mae, a senhora 
nao quer !omar mya agua?, um café?" - ;-

-A té ho je lembro dele ... 
A voz combalida. 
-Mae ... 
--Eu tinha quinze pra dezesseis anos ... Ele tinha uns 

_ vinte .. : Nunca chegarnos nem a pôr a mao na mao um 
do outro ... S6 os olhos ... ConversaS atravess;das namissa 
.. J 
dos domingos ... :Um encontro por acaso na Assunta ... 
Nada ... Mas, co~o estavamos apaixonados! Eu ia esta-
Jar fumo ... s6 conseguia pensar nele ... _ Pei!sava ne le no 
almoço ... na janta ... na ho ra de dôrmir.oc na hora de acor-
dar ... na igreja ... no meio do pasto ... Ele falou um dia 
que ia pedir a minha mao em casarnentoe que, se o 
papai nao consentisse, ele nao casava corn miüs nin
guém ... 0 papai era um bornem born ... Mas opiniûdo.c:
Tinha lâ-umas.desavenças c_Q.m os éhiesa ... Escorraçou . 
ele da fazenda ... Ele foi embora pro Rio de Janeiro ... 
Nunca mais vi ... Nunca mais ... Meu Deus, quahto so-

'--- frimento!,-quanto sofrimento! 

\ 
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- Mas, mae ... ele ... ele cumpriu a promessa? Nao 
casoucom mais ninguém? -

Minha mae mordeu o labio inferior, limpou as lagri
mas corn as cbstas das maos, disse: 

- Seis meses depois que ele foi pro Rio de Janeiro, 
ele vestiu a roupa que tinha usado pra me pedir em ca-

~- \ 
sàmento, tirou um retrato,-despachou pra Assunta, pe-
ôindo pra que ela guardasse pra mim ... e ... 

-E ... 

'- / 

- 0 quê que aconteceu, mae? 
-~ Ele ... ele, .. meu Deus! Ele ... se jog0u ... ele se jo-

gou debaixo deum trem ... Meu Deus! Meu querido! 
Meu querido! 
Eugen6polis, 7h47 

l\:1eu casamento durou_<fois anos, onze meses e vinte 
e seis dias. - ..:=:: 

- __ Seu Domingbs, meu chefe na fitnia de autopeças em 
SantoAndré, um espanhol formidavel.Jlm ditador para 
corn os subordinados, dentro da empresa; um pai, fora 
dela. Festeiro, gostava de patrocinar longos churrascôs 
em sua casa, na Vila Homero Thon, nos fins de semana. 

/ -Encontros que vicejavam no sabado pela manha e atro
pelavam a madrugada de domingo. Sempre e-e convi~ 
dava, querendo me entrosar corn a turma, corn a cidade, 
mas eu arranjava desculpas,varias. Evitava amizades, 
almejava estar sozinho. Nas folgas, pegava o trem e me 
mandava para Sao Paulo, andar sem rumo, a Pr11Ça da 
Sé, a Praça da Republica, o Viaduto do Cha, o Viaduto 
Santa Ifigênia, oVale do Anhangabau, o Bras, o Museu 
do Ipiranga, o Zool6gico, a Avenida Paulista. 

Um dia, cedi, para~satisfazer a seu Domingos. Ele 
tinha cinco filhos: os três homens trabalhavam na Ford 
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e moravam em Sao Bernardo do Campo; unia filha era 
casada corn um oficial daAeronautica em Sao José dos 
Campos; a outra, solteira, Mariana, uma espanholinha 
brava, que ja tinha concluido o normal e dava aulas numa 
escola nas redondezas. 

Seu Domingos me escolheûpara ser o marido dela. 
Incentivava que saissemos juntos ("Tem um parque de 
diversoes ... " "Porque v~cês nao 'aproveitam a tarde, tâo 

, bonita!, e vao ... " "Dizemque abriram um barzillho ... da-
qui 6 ... " ·"Mariana, leva o Carlos la no Parque do Pe-
droso ... " "Carlos, a Mariana nunç_a andou demetrô ... ~'), 
elogiava-me para ela, gabava-se dela para mim, falava de. 

/ 

um terreno no Parque Joao Ramalho, o dote da filha ... 
Eu.nao tinha t~nçao de me casar corn Mariana, mas 

seu Domingos era tao born, tao agradavel, tao envol~ 
vente ... que fiquei constrangido em decepciona-lo. 

Noivamos por um ano, a conta de comprar o erlxo-
val e levantar as paredes da casa, · 
J,_ Seu Do ming os fez '(Juesta; de que trocassemos as 
alianças na Igreja 'do Carmo, a principal da cidade. Es
tava esfuziante: Encomendou duzias. e dlizias de flores, . \ 

contratou um coral, comprou terno novo para ele e 11m 
vestido longo e um par de sapatos-de-salto-alto para ! 
dona Matilde. S6 estranhob qu~ nao viesse nenhum pa
rente meu de Minas, mas compreendeu quando !he dis-
se que meus pais ja haviam Îalecido e que minha uni ca 
irma, coitada, carregava um problema sétio de cqluna, 
nâo podia viajar, quase morria, uma pena. 

Eu queria deslembrar minha historia .. Pensava des
man char as pare des do meu passado e fundar meu pre
sente sobre novos alicerces. Bobagem! Bastaram os 
primeiros mes es corn Mariana para perce ber que nada 
restaria, no ap6s. 
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Mariana era vivaz, ambiciosa, determinada, _dura.~ 
Pretendia abraçar o mundo, enquanto eu ansiava ape-
nas a consumaçao dos meus dias sempre iguais. 7 

Ela havia puxado 'ao pai: adorava re'çeber os paren
tes, e amigos, a~ casa sempre cheia,.pois preCisava de pla

. téia para desfilar suas epiniôes definitivas. 
- - E cobrava de mim mais vigor, mais ousadia, mais 

garra, mais pulso-firme, mais força de vont11de. ~ 

"Vamos comprar um aparelho-de-som no mês que 
'. --- ' ~ 

vern." 

"Vamos trocar o piso da cozinha." 
"T~m q~e ser 'aquele' carrinho-de-bebê." 
"Vai se chamar Domingos Herrera Neto, se for no

meni, ou Rosalia, que era o nome da minha av6, se for 
mulher(' ~ 

"Neste fim de semana, pega uma enxada empresta
da e capina o mato ai do quint~!." 

Dia a dia, descobria que era um)estorvo para ela. 
Mariana precisava de ter a seu lado alguém HUe entendes
se a vida como um e~Ypreendimento, nao eù, que me sur
preendia s6 em saber que meu coraçao. ainda pulsava. 

Um domingo, ap6s mais um dos infindaveis chur
rascos mt ~casa do seu Domingos, acordei, olhei para a 
Mariana, tâo jovem, tâo bonita, e decidi dar uma outra 
ci:Jance a -ela. Era justo que ela perdesse os melhores 
anos de sua juvéntude por conta da minha absoluta inap
tidao para as coisas do mundo? Nao seria melhor para 
todos que ela pudesse tentar novamente?, encontrar um 
parceiro ideal, que a compreendesse, que se dispusesse 
a entrelaçar seus dedos aos dela e, quem sabe ai, forma
rem uma tenda que os apartasse das intempéries. E eu? 

'G que fazia ali?, perdiélo no meio de Santô André numa 
sala-dois:quartos-cozinha-banheiro-um-puxadinho-no-
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quintal? 0 meniilo que dormia sereno no bercinho me 
recôilheceria como pai? Admiraria em mim o que~a-mâe 
dèle detestava? 

Mariana enrolada numa manta, nos braços recém
~ i)aridos da dona Matilde. · . 

--" Mariana deitada de bruçc!s, virgell\de dentes. 
~ Mariana recebendo as aguas do batismo. 

Mariana_chupando bico, ,segurando um velocipede. 
Mariaii.à':dé cigana. De odalisca. De india. Mariana, 
Mariana fazendo a primeira comnnhao. Mariana de 

anjinho. 
' Mariana andando de bicideta. 
Mariana de biquini numa cachoeira. 
Mariana-corn o pai, a mae; os trés irmâo-8 e a in11a - ~ 

num chnrràsco no-quintal da casa da Vila Homero 
Thbn. ·.· _ -· ~ ~~ ' 

Ma.riana num baile. 
Mari~naJJm Santos. No bondinho do Pap de Açucar, 

no Rio de Janeiro. 
Mariana e Carlos receben_do as bênçaos do padre. 
Mariana gravida. 
.Mariana corn Domingos Herrera Neto no colo. 
Mariana. 

/ Levantei-me, peguei o_trém e anoite assustou-se co
migo, bêbado, desbaratado sobre l)ma mêsinha de bar 

~~ nâ~ Aveniâa Rio Branco, em Sao Paulo. · 
- E seu 'filho? 
-Heim? 

Itaperüna, 8h35 
- Domingos? É Domingos, o nome de le? 
- É, Domingos. _ 
- Quantos anos ele deve' ter agora? 
- Dezessete ... Nao, dezoito. 

/ 
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- Você nunca mais viu ele? 
' -Nao. 

- E você ... nao sente ... remorso? 
-Remorso? 
-Porque você nao procurou mais ela?, a sua mulher? 
-Pra quê? Pra ela falar, Esse é o seu pâi, Domingos, 

e ele meolhar desconfiado, me pedir pra explicar por 
que mesmo foi que eu abandonei ele, a mile de le ... Nilo ... 
Talvez tenha sido melhor assim ... 

-~ Você ... você gostava dela? 
- Nao· sei ... Acho que gÔstava ... 'Nao sei ... 
-Ela era bonità? . 
-·Uma espanholinha linda! Quando ela amarrava o 

cabelo num rabo-de-cavalo! Ela tinha um pescoço tao ... 
tao gracioso .. . 

- Entao ... por quê que você se separou dela? 
Carlos acepde um cigarro. 
-A senhora nào ia entender, màe.,. 
- Nào tenha segredos corn sua mae, Carlinho! 
- É que ... no-fundo, no fundo ... eu tinha medo, mae ... 

me do assim... de acab·àr... co mo a senhora... e o pai... 
:EJ nào\queria-isso pra mim; màe.,, A Mariana ... 'i\ 
Mariana nào merecia isso... '- 1 

Nicaresmungou, disse que estava corn forne, se nào 
podiam pararpara corner qualquer coisi. Carlos estacio-

,~ riou nuht posto, mandou completar o tanql\e, entraram 
no bar, pediu dois copps dercafé-com-leite ~dois pàes
na-chapa. 
Born Jesus do Itabapoana, 9h32 

(Eu estavajogando toto quando o Fernando coleou 
para dçntro do botequim, segurou-me pejos cabelos, ar
rastou-me até opasseio, deu-me um chûtè na bunda, um .. 
tapa na orelha. "Aquilo niio é lugarde gente honesta! ", 

1 
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bradava meu pai. "Aquilo é lugarde pula e de vagabun
dol'~, gritava, aplaudindo o prop6sito do meu irmii.o. 

E frequentava as· mulheres-damas da flha no dia do 
pagamento. E carteava a-valer na Vila Reis. E se em
borrachava todos os sâbados, domingos e feriados. E 
passavd'a miio ~o meio das pernas das moças que tra
balhavam·com ele na fâbrica. 

Ferna,ndo era camo meu pai: altruista. iJder de um 
grupo de jovens. Catequista. Ajudava a bat er la}e nos 
loteamentos nascentes da cidade~ No dia de Siio 
Cosme e Damiiio distribuia sacolinhâs de halas e 
doces para as crianças. Arrecadava presentes para o 
Nata( dos Po bres. Organizava peladas para\ a mo-
lecada do bairro: / 

E bebia escondi'do do meu pai. E jogava sinuca a
dinheiro no Bar Elite, E fiscalizava o cômprimento da 
minissaia da Nor/na. E atalaiava corn quem ela paque
rava na Praça Rui Barbcfsa. E rasgava os retratos de 

- 1 

artistas que ela colecionava. E batia n:,ela. - . 
Fernando cortou o ônibus, parado no ponto para pe

., g;r.passageiros, e deparou-se-com uma jamanta Mj3 
·1924 do Rodoviario Mineiro. 

--, -os espelhos de sua monark vermelha espatifararn-
se contra os paralelepîpedos. 

·Fernando tinha vinte e quatro'anos,. _ 
ia se casar em breve, 
ja tinha até dado entrada corn a papelada no cart6rioJ 

1Uma fainîlia, eis tudo o que nao fomos. 
Born Jesus do Norte, 9h35 

1 Carlos acende um cigarro. 
. - Mae, a senhora lembrm daquela torta ~e biscoito-
maria? - / -\ 

....- -Lembro ... 

• 
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- Depois que o Fernando morreu a senhora nunca 
mais fez ... 

- Desgostei ... 
c - Mas, màe, o Fernando nào era seu unico filho ... 

, -Mas é ele que-~e 11mbuzav~ todo, de tanto que apre- , 
ciava.~. 

-A senhora airtda sabe a receita? 
-Sei nào ... 
- Quando a gente voltar, a senhora faz pra mim? 

uma vez papai bateu na porta da tulha porque quando 
-- cas~i cor:n o ad~lberto a gente nao ti nha nem onde morar 

entao papai falou que emprestava a tulha pra gente se 
esconder da chuva e do sol e foi la que nasceu o fe manda 
no meio da palha seca de noite eu ficava vigia:ndo pra 
espantar os ratas os ratas podiaril morder o coitaâinho 
uma vez papai bateu na porta da tulha era de manha 

1
-

, cedinho-o adalberto tinha acabado de sair pra rdçaJ o ' 
',pasto o papai fatou naquele português esgrouv1nhado fi

lha vini aqui despedir de você que é a min ha filha adora
da que me compreende despedir? é eu vou embora nica 
nao agüento mais a rabugice da sua mae brigou cam a 
mamae de:novo? é aquelas implicâncias dela vi-o papai 
montar no cavala os-olhos vermelhos e sair a galope na 
direçao 'de,rodeiro comecei a chorar fui la dentro de casa 
a mamae estava calmamente assando um bolo mamae o 

. . papaL foi embora? e ela em italiano foi na rua fazer o ar
" mazém de tardè ele volta depois que os' meninos come
ram o aogu-com-leite papai chegou apeou do cavaTo ca
beça baixà olhou pra mim eiwergonhado e entrou na sala 
arr:;tstando a botina papai gostava muito d~ mim erase
vero nao me-deixou e~tudar você nao vai precisar disso 
nao nica pra lavourar tem que saber é lidar cam enxada 
nao cam lapis mas 13ra eu que contava e guardaya o di-_ 

- . / 1 
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nheiro dele era. ~ mim 11Ue eie recorria quando estava 
triste ou tinha que tomar uma decisao importante o meu 
casamentd foi 0 unico em que ele soltoo foguete 
'- Sabe-que eu lembro direitinho da vov6, màe? 

-Lembra? 
::_Camo se fosse hoje. 
- Mas você-era tao criança quando-ela morreu... -
- Nem tan:to, màe ... eu tinha .uns catorze, <luinze 

anos ... Quando ela acordava, passava um temp~o p~n-
teando os ~abel os prafazer um coque... · 

- Você lembra disso? 
- E lembro também que ela s6 usava vestido preto: 

Era luta? 
- Nào-sei... A té onde vejo, desde sempre ela' s6 ves-

. - ( 
tm preto... ' , 

, -Ela nào falava nada em português, màe? 
-Nada, coitada ... Nunca aprendeu ... Nem uma pala-

vra ... " 
-A senhora sabe italiano? 
-lh;ja êsqueci ... --
-,,Mas a-senhora sabia? 
-= Em criança ... 
- Nào lembr&cJriais nada? 
- S6 a teza ... 

"'-- -

-A reza a senhora lembra? 
- Lembro ... 0 Dio, Padre buono ~ miseric<'îrdioso ... 
- Coitada da vov6 ... Do quê que .;la morreu? 
- Solidào. 
- Solidào? Ninguém morre de solidào, mae ... 
- Ela morreu. Depois que venderam o resto dâ fa-

zenda, ela ficou pulando de cas!l em casa ... Até corn a 
gente ela passau um ana ... Mas !Îào conseguia conver
sar corn ninguém. NinguérrL)llais sabia italiano.'ÜS fi-

r 
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lhbs nilo tinham paciência de puxar pela ~emôria ... Os 
netosremedavam ela ... Passava tempos sem abrira boca. 
A té que começou a secar, se car ... Um dia acharam ela 

· murchinha, de bruços, na cama .. . 
Apiaca, 9h48 

(Cinco anos depois, tomei um ô ni bus na ROdovüiria 
da Luz, desembarquei em Leopolâina, peguei outra para 
Cataguases, ,cheguei em casa umas oito haras da ma
nhii. Sem avisar, entrei pela cozinha, meu pai me viu, 
vi rou as cos tas, gritou, "Nica, seu filho de_Siio Paulo esta 
ai". Coloquei minhas cois as sobre o vermelhiio da sala, 
senteina poltro,na, arranquçi os sapatos. Minha miie 
aproximou-se, arrumando o cabeZa par debaixo do Zen
ça, umà vassoura-de-pêlo na miio, "Meu filho, quanta 
tempo! Chegou agora?·.Deve de estar ca'!sado ... Quer 
camer alguma _cois a?" Levantei-me: ap7Û·tei sua miio, 
"Tuda born, miie?" "Tuda, meufilho, ela em Siio Pau
lo?" "Tuda bem, graças a deus". Abri a boisa, "Trouxe 
uns presentinhos ... " "Niio precisava, meu filho." Tirei 
uma télevisiiozinha, um postal de Apari!cida do Norte
camo te/a, ao fonda, e uma i!Îwgem minus cula de Nossa 
Senhora à frente, entreguei a ela, disse, "Tem uma 
luzinha ai. .. É s6 ligar na taillada que acende .. . " Ela 

' \ ' / 

pegou 6 mima, colocou-o dèntro' da crfstaleira. "E o 
Nélso~~ miie?" "Casou." "Casou? Trouxe umafiâmula 
do Palmeiras pra elei Em Siio Paulo ele era Palmei

. ras ... Sera que ekainda torce pro Palmeiras?" Minha 
miie jèz um muxoxo. "E a Norma?" "A Norma? WJcê 
niio vai mais reconhecer ela, meu filho ... " "Par quê, 
miie? " "Ela esta ... tiio ... tiio ... diferente ... Niio •é mais 
aquela niio ... " "Vi rou put a", meu ptli fa lou, saindo do 
quarto. "Adalberto!" "Puta sim, émentira? Esta fa la
da na Cidade inteira ... Puta! Puta!" Peguei uma gar-

' 
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raja de vinho, , cuidadosamente embrulhada num pa-
pel-celofane amarelo, disse, "Isso-é pro senhor, pai." 

' Ele olhou para mim, cam desprezo, disse, "Enfla no 
cu, seu merda!", edesapareceu'porta afora.) 

-Mile, a senhora acha que a Norma é feliz? 
-ANorma? 
-É. 
- hnagina, meu filho ... Levar avida que ela leva ... 
- Anteontem eu vi ela hi ... no enterro ... bem vesti-

da ... remoçada ... 
- Às custas do nome da familia... '" , 
-Que nome, mile? Finetto? Silva? Que nome?'Des-

de quando temos nome? - · 
~:-Os Finetto :silo péssoas de bem, .. 

- De bem? A cidade inteira sabia que lima Finetto 
-apanhava deum Silva ... 

- Carlinho! 
- É mentira? Os vizinhos sabiam,·:a- familia da se- 1 . 

nhora sabia, a familia dele sabia ... Todos sabiam ... 
- Isso é covardia, Carlinho ... Fa~ isso coin sua prô

pria mile ... 
-Desculpa, mae ... Nos estavamos falando é da Nor-

ma ... Eu admiro ela... .J 

-Admira b quê, meu filho? Ela andar corn homens 
casados ... pais de familï'a ... -

- Isso nilo é problema dela. Eu ad!fliro. Ela nilo se 
conformou... '---

-Agora virou amante de um médico ... A cidade in-
teira sô fala nisso ... - --. 

-,.Mas ela parece s~r feliz ... 
'N .. - unca teve JUIZO ... 

- 0 marido dela nilo liga ... 
- É pio; do que ela ... 
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- Ele sabe? 
- S6 se fosse cego ... e surdo ... É um tonto: .. Quantos 

anos es sa menina anda erradal'Quantos anos! . 
- Mas pelo menos agora parece que ela achou al0 -

guém que gosta dela ... 
- Gosta? Gosta nada ... Se gostasse ... mesmo ... Por 

quê que ele riao làrga a familia e fica corn ela? Sabe por · 
quê? Porque no fundo ... ele quer é \!Proveitar dela ... 
Cachoeiro do ltapemirim, 11h19 

Paramos numa churrascaria. Mîriba mae necessitava 
ir ao toal_ete. Tomei UJlla garrafa de agua-mineralccom-, 
gas, despejei uma dose de coribaque num.a xicara de café, 
acendi um cigarro,'estiquei os braços e as pernas. 

(Norma, sempre muito bonita. "Ela me puxou. É a/ 
minha cara quapdo menina." Casou-se colf dezesset~ 
anos, menos por goslar do Alfredo, contra-mestre da' 
Îndustrial, que para fugir das carraspanas do !p-eU pai, 

~do autoritarismo do· Fernando, das chantagens da mi
. riba mae. Em menos de dois anos, namorou, noivou e se 
mudou para o Ibrahim. 

Alfredo era centÇoavante do Operario. Calado, siste
matico, nunca falava sobre o que nao sabia, nunca me
lia a colher onde nao era chamado. 

. . ---, "---, -
N orma era esforçada. Depois de casada, e mesmo ten-

do de candear três filhos, fez curso de secret:iria no Senac 
e foi trabalhar corn um médico. Envolveu-se corn ele, a 
mulherdescobri'u, apront<::m um escândalo; execrou-a a 
cidade inteira: Passou uns tempos pulando de consult6-
rio em consult6rio, até ser contratada por outro médico, -
esse, dono de prestigiO, votos e diribeiro, e emaranhar-se 
nele. Dessa vez, subjugmi a lingua do povo. Desfilava 

~ altiva pelas ruas, porqllesabiam, dela emanava o poder, 
dela poderiam obter favores ou vinganças. 

" \ . 
. ' 
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~o Alfredo orgulhava-se da esposa, tao despachada! 
As intrigas que chegavam à soleira de· sua porta, cre-_ 
ditava-as à înveja, ,porque todas as.colegas d'il Norma _., 

-envell!eciam debruçadas nos teares da,s fabricas ou mo
favam entediadas no fundo melanc6lico de um arma

~ rinho, ou definhavam esperando o-marido corn a jan ta 
-·na mesa.) 

- E você, Carlinho, nunca 1Tl51is quis casar? 
Carlos acende um cigarro. 
- Nao, mae ... Muita a~olaçao ... 
- E nesse tempo t~do você ... nunca mais ficou gos-

tando de ninguém?
-Eu? 
- Por que você fuma tanto as sim, Carliribo? 

Iconha, 12h04 
(Eu trabalhava ho turno da noite numa-Jirma de 

autopeças em Sao Bernardo do Campo e reservava as 
tardes para cui dar das minhas·· coisas. Um dia, ehtrei 
numa agência do Braâesco para pagar umas ~Ôntas e 
fisguei dois olhos negros postados à minha frente;- Mi
nhas perna~ bambearam, suei frio. Gaguejando, pergun

-tei, "A que ho ras termina o expediente?" Assustados, 
os olhos negros responderam. 

Fazia frio. Eu andava de um lado para o outro da 
cal~_ada esfregando as maos, Sera que ela v.ai parar para 
fa/ar comigo?, senfque entendi direito?, sera issa um 
sonho? Ela chegov, eu brinquei, "Em cima da bora!", 
ela retrùcou, afobada, "Você .me paga_um café~" 

- ' Nos encontramos durante três meses, de segunda a 
sexta-feira. Tomavamos uma xicara de café~ de pé num 
bar ao lado da agência, conversavamos, sobre o quê, me11 
deus?, sobre o quê?, riamos, eu a levava até o ponto.é o 

- ônibus evanecia no meio do trânsito. Eu implorava a 

1 
! 
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Deus para que o dia seguinte brotasse logo, para 'eu ,po-' / - '. - ~-

der dom~ aquela loucura que me torturava, que me·ma-
tava. 

Às vezes, debruça,do no torno, de madrugada, me 
interrogava se nào seria uma fantasia, se aquilo estava 
realmente acontecendo. Entào,adentrava logo cedo pela 
porta do banco, caçava os olhos negros, s6 para ver se 
ela existia, se ela era reaL 

"Hoje eu deixo você pagar dois cafés", ela me disse. 
Imaginei tratar-se de'Uma promessa, finalmente sairmos 
juntos, ir, a um cinema, a tiro bar, caminhar à toa, sentar 
numa praça, tomar um sorvete, sem preocripaçào corn-, 
o tempo, corn nada ... Ela esgotou 

1
a segunda xicara, fa

lou, angustiada/'Carlos . .-nunca conheci ninguém tào ... 
tao manivilhoso em toda a minha vida ... " Mas o tom 
era sombrio, rii:lnhas pernas fraquejaram. "Eu., .. eu nào 
posso mais ... Carlos, eu ... Antes que seja tarde ... Você 
tem qué me esquecer ... " "Esquecer? Mas ... Mas ... eu nào 
entendo ... Por quê? Algum proble)lla sério? A gente, 
pode ... " "Carlos, por favor ... Se você me ama ... nào per
gunte nada ... Nâda ... S6 .. : Promete pra miro ... isso .. :que 
você vai me esquècer ... " "Eu ... eu ... nào posso fazer 
isso ... Nào posso ... E impossivel... Isso é uma loucura!" 
"CarlOs, por mim ... " 

No dia seguinte, ela faltou ao serviço. Entrei na agên-. 
cia, esperei o gerente se desvencilhar de um cliente, 
J)irguntei a ele sobre uma- funcionaria, Patricia, ela ti
nha ficado de resolver um problema para mim, "Ela se 
desligoÙdo banco;'' "Se desligou? Como assim?" "Nào 
trabalha mais aqui. Posso ajuda-lo em alguma coisa?" 
"Mas vocês nào têm um eridereço? Um telefone? Nada?" 

aquela a quem nunca sequer abracei 
~aminha comigo ao Îneu ladô/ 

-----

•J;Uurmura ainda em meu ouvido 
riiiram meus olhos seus olhos negros f - ,1 

arde meu corpo_ no fogo dessa ausência 
Guarapari, 13h13 
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Carlos acende um cigarro. Ao seu lado, a màe dar
mita. 

(Nélson desandou, vive de bico._Peào de obra em 
Belo Horizonte; camelô no Rio de Janeiro; garimpeiro 
no Mato Grosso; zelador em Belo Horizonte; porteiro-

- em Sào Paulo; deseropregado em Brasilia; empacotador 
de supermercado no Rio de Janeiro; peào de obra em 
Juiz de Fora; frentista deposto de gasolina em Gaver
nador Valadares. Nunp~pâra.em emprego algum. Volta 
sempre correndo pari C11taguases, para os braços com
preensivos da minha màe. Ele, a mulher, os três filhos.) 

Carlos estaciona no/passeio da Areia Preia. Desèe, 
mira o mar agitado, a praia vazia. Sopra uma brisa ge
lada. 

1 A mae'acorda, estaca ao seu lado. Raios de sol afo
gam-se nas aguas azuis. 

- É ... é uma noite longa ... longa ... que parece nào 
acabar nunca ... nunca ... 


