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Prefácio 

 

  

O Professor Dilso José dos Santos presenteia os leitores com uma 

coletânea de “brincriações”.  

 

Todos terão a oportunidade de conhecer, ler e interpretar textos 

compostos por um escritor que brinca com as palavras, expressa 

sentimentos e escreve movido por todos os sentidos. 

 

Ele próprio diz “carregar uma maldição.” Sente o mundo 

desenfreadamente. Tudo que escreve tem angústia. Polui o mundo com 

a sua alma. Escreve como se tivesse medo de morrer cedo.  

 

 

Celeste Dummer 

Professora Especialista em Língua Portuguesa e Literatura 
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A MULHER QUE CONVERSAVA COM OS VENTOS 

 

“Sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando.” 

Assim costumava dizer Ana Terra. Eis o vento, o tempo, O Tempo e o Vento... 

E aproveitando esta brisa, falemos então dela, de Ana, a Ana de todos os 

ventos. 

Quem um dia não a imaginou real, perto, tão perto que chegou a 

reconhecê-la em um familiar distante? Já ouvi pessoas afirmarem ter sido Ana 

uma pessoa existente, ou no mínimo, que já existiu. Não os censuro, pois ela 

viveu em mim também. Viveu enquanto relia a obra (‘O Continente’, o primeiro 

livro da trilogia ‘O Tempo e o Vento’, de Erico Veríssimo). Sim, a personagem 

parida por Erico se perdeu em mim, foi ganhando formas novas sob minha voz, 

minhas imagens, meu conhecimento de mundo desnudado pela leitura.  

Ouviram? Está ventando, algo importante vai acontecer... Então explico o 

que me aconteceu: o ventou zuniu um tempo novo aqui em casa, minhas 

leituras ganharam outra leitora. De Veríssimo para mim, de mim para minha 

filha. Sim, ela anda fazendo a velha cidadezinha de Santa Fé reviver dentro de 

si. Como é bom ouvir dela o fascínio das vozearias que brotam e vão 

reconstruindo o que há tempos já haviam ocorrido em mim... Desse modo, 

esses ventos já sopram além dos tempos, uma vez que sempre é hora de 

visitá-lo, basta dispor-se a sonhar e entregar sua fome aos apetites da obra. 

Como sempre, não darei o resumo, muito menos tomarei posturas 

didáticas por aqui. A Literatura, assim como toda expressão artística, não está 

para moralizar ou te auxiliar em caminhos “certos” da vida, ela existe para 

inquietar. Aqui em casa reinventamos as nossas sob duas perspectivas: uma 

que refiz e outra refeita por minha filhota. Ler é isso: um caminho para 

pluralizar verdades. Pluralizar caminhos onde sopram ventos e onde se perdem 

todos os tempos...  
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NOTAS DO SUBSOLO, UMA LEITURA 

 

Através de algumas vozes que lembram monólogos – diríamos – 

intimistas, Dostoiévski, em suas “Notas do Subsolo”, nos proporciona 

questionamentos que vão muito além do que queremos ouvir. Ele nos faz 

existir sob suas ideias por saber arranjar-se sob as nossas e sob todos os 

tempos. Indigesto, no sentido sofrível da percepção de nossas próprias falhas, 

Fiódor Dostoiévski (1821- 1881) vai sendo provocativo em cada página virada.  

Assim, saindo do campo demagógico de dizer só o que agrada, o autor 

liberta-se em sua ficção para dizer o que a neblina da sociedade tenta até hoje 

esconder pela multidão: o indivíduo, o sujeito falho e mesclado de posturas 

intermitentes de moral e amoralidades. Mesmo assim, como um leitor poderoso 

da alma humana, ele consegue ir além. Consegue chegar até nossos dias, 

nossas nações, vai até nossas casas e se farta pelo empréstimo de nossas 

vozes, já que hoje sua pátria seria a Rússia, mesmo que os espaços 

transgridam – como dissemos – aos tempos e às geografias. Sim, atestamos: 

ele ainda permanece aqui, basta abrirmos o livro. Nessa obra (‘Notas do 

Subsolo’), O autor ultrapassa tudo isso, claro, pois vê o humano nas linhas de 

suas atitudes e, como, obviamente, fazia parte dessa humanidade, desalinhou-

se nas linhas de sua escrita para deflagrar-se e fazer com que percebamos 

algumas das nossas hipocrisias sociais. É certo, Dostoiévski está aqui, porque 

todos somos objetos de seus olhares apurados, mesmo antes de termos 

nascido. Uma previsão do que nos tornamos/tornaremos. Sim, somos homens 

e homens podem ser lidos.  

Quero lembrar também que, entre muitas obras, esta da qual falamos, foi 

confiada a mim por um amigo. Ele insistia em dizer tratar-se de um presente, 

mas considero o ato de dar um Dostoiévsky mais do que isso, considero uma 

ponte que pode ligar outros mundos, inclusive, fabricar novos.  

Ainda não esqueço à advertência que fez o colega e amigo Prof. Rodrigo 

Bartz ao legar-me à obra. Reproduzo: 
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“Se estiver deprimido, ele pode te deprimir ainda mais ao fazer de ti o 

próprio inferno existencial. Sem solo, ficas tu sofrendo no subsolo das reflexões 

dostoiévskianas.”    

 

OS VELHOS, OS TEMPOS E AS COZINHEIRAS 

 

Bom, nunca entendi direito essa coisa de réveillon. Dizem que a palavra 

“réveillon” é oriunda do verbo “réveiller”, que em francês significa "despertar". 

Há quem a encare como momento de “refeição”, do tipo que, tradicionalmente, 

fazemos com muita lentilha, promessas e superstições – tudo isso durante a 

‘virada’ do ano, claro!  

Não sei bem por que escrevo aqui sobre o tempo, ou suas reviravoltas. 

Talvez o faça por capricho de uma palavra dada a meu pai. Ele disse que 

gostaria de ler alguma coisa minha, ao menos, mais uma vez neste ano (devo 

ser péssimo falando). Não entendo esse orgulho maluco pelas letras de um 

analfabeto do tempo, feito eu. Afinal, ele é o que tem mais tempos, ele e minha 

mãe, a esposa desse sessentão, quase um setentão... Ah, que carga pesada 

ter que temperar o que só as cozinheiras e os velhos sabem fazer! Não sei 

nada sobre sabedoria, sabor é um elemento que sempre me veio pronto, como 

eu disse, feito pelas mãos de minha mãe, a melhor entendedora daquele verbo 

que quer conjugar-se só para amar os outros: cozinhar. Os gregos já 

conheciam muito bem desse assunto, inclusive, os dividiram em quatro partes: 

‘kairós’ (tempo da oportunidade); ‘íon’ (tempo da história); ‘crono’ (tempo de 

tudo, para nós, os modernos, seria como se obedecêssemos aos ponteiros do 

relógio); e, finalmente, o ‘aion’ (tempo da explosão). (Não me refiro aqui à 

sapiência helênica para satisfazer a algum ego intelectual sobre a inteligência 

‘natural’, mas para acrescentar. “É preciso ser muito bom para ser simples”, já 

advertia meu pai, isso ainda me falta). 

Sendo assim, como criança que sou (ao menos perto dos sábios e das 

cozinheiras), sempre gostei mais do último, o ‘aion’, pois é ele que nos tira 

dessa medida, dessa separação de antes e depois. Para os pequenos – 

aqueles que criam, daí vêm o termo criança –, os tempos são minas terrestres, 

uma vez que explodem aos seus pés, bastando uma pisadela de imaginação 

para estourar. Ou seja, podem dar a volta ao mundo em um barquinho de 



8 
 

papel, tudo isso bem rápido, tal como fazem as estrelas cadentes. Nós, os 

filhos do relógio, apenas vemos o papel, não sabemos mais sobre cor nem 

sobre ação. Só os velhos e as cozinheiras é que sabem voltar a “marujar” pela 

memória, uns meninos que reaprendem a levar água em peneiras 

“amanoeladas” e autopoiéticas, tudo por nada, apenas pela pretensão (que é 

um nada bem gordinho) de explodirem-se faceiros em uma breve eternidade. 

Pai, mãe! Não me peçam mais para escrever sobre o que o mundo deixou 

INSCRITO nas peles de vocês. Sei das letras, leio, mas não tenho as marcas 

que me fazem um leitor eficaz e belo como vocês. Rugas são linhas cheias de 

verdades, verdades que ainda não tive tempo para compreender, pois há 

coisas que devemos apenas sentir, tal como a fala de um velho e a comida 

caprichada de uma senhora cozinheira. O ano foi bom, foi mesmo, mas só 

porque ainda os pratos estão sobre a mesa e os livros ainda não queimaram, 

porque (como quer Mia Couto) quando morre um velho, arde uma biblioteca 

inteira. Ouvi-los e sentir os sabores que nos saboreiam, sim, isso já me basta. 

Saber que ainda estão comigo faz do ano um tempo lotado de tempos, uma 

bomba de Hiroshima que se abre como rosa perfumada, uma bomba do bem.  

Feliz ano novo! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

PROFESSORES: fazedores de terceiras margens. 

 

Ao dar um passo para o lado, sou um. Para outro, sou outro. Para trás, 

sou mais um... E sabem o que vocês foram ao me acompanhar nessa minha 

jornada? Foram também outros de vocês. Por quê? Ora, por quê? Porque 

somos uma legião de muitos do que fomos a cada tempinho que passa do que 

vamos sendo. Entendam que esses tempos também são muitos e 

companheiros indeléveis de cada um desses que vamos fazendo. Como 

assim? É que vocês nunca poderão voltar ao que eram no mesmo tempo em 

que estavam. Somos um por vez, que no final vai se somando ao que vamos 

sendo: os seres complexos e únicos que cada um de nós vai se tornando. Por 

exemplo: amigo! Você mesmo... Podes tirar a mão do queixo, por favor? Sim. 

Agora ponha novamente. Ótimo! Tu sabes que os dois movimentos nunca mais 

poderão voltar a se repetir, não sabe? Por quê? Pelo simples fato de os dois 

pertencerem a passados diferentes. Os tempos, lembra? Sim. Jamais eu 

poderei fazer por vocês o que só vocês poderiam fazer. Nem vocês mesmos 

podem voltar a fazer – pelo menos não da mesma forma – o que já fizeram, 

pois isso foi único e vai se somando ao que vocês são agora. Opa, antes, opa, 

já mudaram...  

Minhas primeiras aulas sempre começo assim. Penso que se os 

estudantes souberem que existe uma porção deles dentro deles mesmos, 

saberão que pertencem a um exército onde o último deles é o coronel. Por que 

faço isso? Para lembrá-los de que não estão em sala de aula por um simples 

pedaço de papel, mas por algo que vai além. Fazemos para sabermos como 

nos povoar e encher os silêncios de experiências para que nos ajude a ler o 

que, talvez, nem uma vida inteira possa nos dar tempo suficiente para fazer: 

compreendermos nossas terceiras margens. Quanto ao papel? Sim, os papeis, 

usem-nos bem, mas com a certeza de que são papeis.  
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Eu sei, o texto parece complexo. Não tive pretensão de não ser. Contudo, 

para concluir, termino com uma fala do amigo e professor Irineu Di Mário: 

“Dilso, pessoas são como obras de arte, cada um vê nelas uma forma única de 

ser de acordo com o que foram no momento em que as vão apreciando.”   

 

PROFESSORES ZUMBIS...  

 

O que fazer quando o mundo não sabe o que quer de nós? De um lado, a 

seriedade e o trabalho duro; de outro, a necessidade alheia de não suportar o 

mínimo de cobrança. O que esperam os jovens de nós, professores? Se 

formos firmes, somos considerados chatos – e há sempre alguém que nos vem 

falar mal; deixando a natureza imperar, os relapsos; rebatendo um ataque 

pessoal, os "ele-não-pode-dizer-isso". Não, não estamos questionando nossas 

paixões, apenas deixamos as inquietações tomarem força e autonomia nesta 

fala indiscreta, uma vez que, em tempos de “liberdade”, o prisioneiro acabou 

sendo o educador. 

O maniqueísmo parece estar voltando das profundezas medievais – 

aquelas gavetinhas escuras: os ‘bons’ aqui e os ‘maus’ ali. Lembram-se disso? 

Mesmo com o posicionamento moderno, que defende o misto dos dois, os 

sujeitos nos relativizam dentro de posicionamentos vazios caracterizados pelo 

‘bom momentâneo’. Só que esse ‘momento bom’ se torna uma partícula tão 

triste que chega a confundir-se com migalhas. Ser bom, para os jovens de hoje 

(nunca generalizando, claro!), se confirma no não fazer nada, no deixar as 

vontades imperarem dentro de um espaço onde o imperador deveria ser o 

conhecimento, não a desordem gratuita.  

Podemos sim tornar as aulas elásticas conforme os impulsos dos 

estudantes e o desejo de alguns pensadores, porém precisamos primeiro de 

ordem se quisermos obter progresso, ou um caos organizado, que seja! – não 

são esses os dizeres da bandeira?  

Enfim, nem sempre sabemos lidar com liberdade demasiada. Não 

podemos falar o que queremos, falamos o que podemos, contudo, os ouvidos, 

coitados, precisam ouvir de um tudo. O tempo, o devorador de homens, acaba 

matando até mesmo a beleza, a vida de muitos profissionais da educação, 

porque, quando estamos progredindo, vem alguém mais ingênuo para dizer 
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que estamos cobrando demais ou de menos. O que seria esse muito, esse 

pouco? Até onde podemos ir? Inclinamo-nos a pensar que todos só ficam 

realmente felizes quando os professores se tornam zumbis: pessoas 

transportadas por cadáveres que os levam dia após dia até suas classes.  

Para a faceirice dos pais e dos alunos, precisamos morrer por dentro, 

assim seremos bons, mas bons perecíveis, o que parece não importar muito. 

Entendo o cansaço alheio. A sociedade se liquefez; fez-nos mobília e vítimas 

de razões pouco razoáveis. Com isso, até a paixão anda a nos devorar. Ignorar 

não basta, o que basta ainda não é o bastante. Sim, o Brasil está perdendo! 
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SANDUÍCHES DE PAPEL 

 

Não pense você que pode aprisionar um livro. Livros são livres. Eles não 

te pertencem. Não há motivos para deixá-los empoeirar. Contudo, sendo um 

pouco realista, não podemos também jogá-los desamparados de volta ao 

mundo. Precisamos saber para quem confiá-los. Costumo dizer que são eles 

que escolhem suas novas casas, seus novos amigos, suas novas completudes. 

Quando um livro é deixado à sorte, esquecido num canto, já está na hora de ir. 

Livros empoeirados são como almas no limbo. Almas lutando para voltar 

novamente a ter um corpo, uma voz, uma vida nova. Não os aprisionemos, pois 

se o fizermos, mundos podem nunca acontecer, assim como a verdade pode 

nunca ter a chance de se pluralizar.   

Há quem os use para decoração. Livros não são bons nisso. Fechados 

não passam de sanduiches recheados com muito papel. Mas sabem o que é 

mais engraçado e não menos interessante em toda essa desmedida estética 

na visão vazia de uma obra fechada? Só quando abertas são capazes de 

matar a fome de nós mesmos, de outros de nossos sentidos. Fomes de vozes 

que nem sabíamos que tínhamos. Fome daquela velha matéria-prima da qual 

se fazem os sonhos: que é a imaginação. Portanto, penso que ler é o exercício 

de imaginar, de treinar para o sonho, de inquietar, de reinventar e reinventar-

se. Livros não servem para decorar ambientes. Livros só existem quando 

deixamos que nos leiam, quando nos abrimos para eles, sim, muito antes de 

abri-los. Esquecê-los é esquecer uma parte que poderia ser sua.  

Para encerrar, completo a reflexão com o pensamento do colega e amigo 

Professor Irineu Di Mario, logo após ter lido a primeira parte desse 

escrito/desabafo. Disse ele:  

“Esse é um dos motivos legais de comprar em ‘sebos’, ali nos deparamos 

com obras que já pertenceram a outras pessoas e casas, enfim.”  
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SER OU NÃO SER PROFESSOR, EIS A QUESTÃO! 

 

Em algum momento da juventude, tive a impressão de que o professor 

fosse um caminho a ser seguido e uma espécie de ser mágico a iluminar 

alguma escuridão nossa. Não, não os comparava a nenhum ilusionista que faz 

aparecer coelhos ou pombos de suas cartolas. Aos meus olhos/ouvidos, a 

magia toda brotava de suas falas, de seus livros, de seus espíritos encantados 

e sérios (bom, pelo menos eles sempre encantaram a mim!).  

É, meus amigos, mas o tempo passou, por paixão, tornei-me um desses 

que deveria também ser sentido como um dos magos que mencionei. Contudo, 

o encantamento desencantou e transformou o professor em um sapo social 

verruguento. Isso é tão verdade que hoje, ser ou não ser professor entrou no 

território sombrio do “tanto faz”. Não há nada neles que atraia a nenhum jovem, 

uma vez que qualquer um pode dizer (desmedidamente) o que quiser a eles, 

pois sabemos que não pode haver recíproca a qualquer agressão, deve-se 

engolir. “Ora, onde já se viu um professor baixar o nível!?” Ouvir pode, claro! 

Percebam que os direitos devoraram os deveres e o modismo violentou o 

mundo inteiro. Notem: não é raro observarmos agressões direcionadas aos 

‘mestres’ – eis as atitudes da moda, da hora, como dizem. Nesse pensamento 

e pelos reincidentes, ando concluindo até que alguns pais gostam de ouvir as 

aventuras de seus filhos agressores. Mas isso é apenas uma impressão 

pessoal, impressão que pode ou não ser considerada, depende que quem lê.  

Contudo, não pense o leitor que eximo meus deveres enquanto professor. 

Tenho, inclusive, a ciência dos desafios a enfrentar, dos caminhos a percorrer 

e (por que não dizer?) dos olhares que preciso desdobrar para perceber as 

demais cores. Claro, preciso também admitir minhas reformas, que sou uma 

construção constante de mim mesmo, tanto pessoal quanto profissionalmente. 

Nunca deixei de pensar nisso! Só não me peçam para não sofrer quando fico 

sabendo de algum colega, seja de longe, seja de perto, que foi ou anda a ser 

agredido por algum sujeito estragado por pais que não usam direito seus 
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direitos. Não pensem que não somos preparados. Sim, somos, mas para 

sermos profissionais, profissionais que nada têm a ver com babás ou 

‘cuidadores’ do gênero.  

Enfim, concluo com o mesmo desejo que insisto em cobrar de mim: o 

repensar as mentalidades trazidas de casa e de si mesmo enquanto cidadão. 

Se não for assim, penso não haver nenhuma saída, pois enquanto a educação 

for jogada para dentro dos muros da escola, temo sinceramente não encontrar 

mais motivo para haver uma. Sem isso, desculpem, não prevejo sol que possa 

clarear nenhum amanhã. O que somos? O que seremos? Não sei. Não me 

restou mais nada além de ficar shakespeareando por aqui.     
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SOBRE UM CONTO DE ROSA 

 

Não devemos ler Guimarães Rosa. Pelo menos não em voz alta. 

Devemos nos manter “lúcidos”, pois saibam: Rosa nos consome em 

encantamentos quando o ouvimos em nós, com nossas vozes. Emprestar 

vozes a Rosa é como embriagar-se em bebidas de adegas particulares e 

perdidas em alguns de nossos sótãos interiores: locais de vinhos raros, finos e 

que, muitas vezes, nem mesmo nós sabíamos que tínhamos ali, tão perto...  

Eis uma das estórias desse Baco que está sempre pronto a nos 

embebedar. Querendo se achar, perca-se com ele. Beba... 

“Sorôco, sua mãe, sua filha”. O conto – o terceiro das Primeiras estórias 

(1988) –, de Guimarães Rosa, nos conta a história de Sorôco. Homem quieto, 

sério e triste, pois a narrativa nos leva junto com ele (que era também viúvo) a 

ter que acompanhar sua única filha e a mãe idosa até a porta de seus destinos: 

a um carro de ferro que às levaria ao hospício. Ao entrar no trem, olhando para 

baixo, a criança canta. Em seguida a mãe/avó embarca. Antes sempre calada, 

agora segue na mesma canção da neta. O homem, cabisbaixo, contempla as 

duas partindo, talvez, para nunca mais. O trem parte. E ele, Sorôco, fica na 

mesma toada, na mesma canção daquelas duas, suas duas mulheres 

'enloucadas'. Os passantes da estação, percebendo tudo e em comunhão com 

aquele pai/filho tristonho, se olham e vão cantando em um único coro atrás de 

Sorôco. E todos produzem a mesma canção solidária.   

Mesmo tendo uma descrição propositalmente detalhada de algumas 

ações e apresentações na obra, o movimento se faz em toda ela, inclusive no 

final, pois acabamos não conseguindo encerrar o conto, ficamos absorvidos 

olhando por cima do livro e seguindo tristes no mesmo coro atrás de Sorôco. 

Advertência: não reproduza o ritmo desse conto, pois é possível que fique 

preso nele por horas perdidas a olhar para o horizonte. Aconteceu comigo.  
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VINTE E QUATRO HORAS 

 

Cansado, cheguei finalmente em casa. O dia fora duro, mas não mais do 

que a incompetência de desligar por completo e ficar em estado puramente 

mecânico, sem pensar... Ao abrir a porta, que gemia em uma canção já 

conhecida, minha esposa recebeu-me com um sorriso de olhos e lábios, 

enquanto minhas filhas – cada qual a seu modo – abraçavam-me bem forte... 

Após o ritual de sempre (banho, café, mais abraços...), perguntei a minha mais 

velha como havia sido o dia... – Legal! – respondeu no ato. Baixei a cabeça, 

andei em volta de minha estante de livros, olhei para alguns e escolhi um 

livreto de ópera. Passei em frente à tagarelice da TV; por entre a brincadeira 

que se desenvolvia em outro nível de tempo; e recolhi-me a um pequeno 

espaço onde um tocador de CDs ficara calado, acredito, por um bom tempo... 

Pus o primeiro disco (Pelléas e Mélisande, de Claude Debussy), abri o tal 

livreto e acompanhei a tragédia... 

   O tempo foi passando, enquanto a história ia se confundindo com 

imagens que dançavam e sofriam sob as vozes de seus personagens... Como 

podem verdades tão perfeitas evoluírem para uma obra tão bem arquitetada e 

envolvente? Quase me vi com os amantes Pélleas e Mélisande acompanhando 

o mar que embalava um navio de velas altas, solitário e que sumia vagaroso na 

noite descortinada ao final do Primeiro Ato... Abri os olhos e percebi onde 

estava de fato meu corpo. Levantei da cadeira, cumpri mais rituais, conversei 

com minha esposa sobre nossas sortes, beijei a todos e recolhi-me... Naquela 

noite não sonhei, contudo acordei aos poucos com A Primavera, de Vivaldi 

(apesar do inverno...). Tratava-se do toque de meu celular/despertador. 

Levantei, fiz o que mandava a rotina e segui para o ponto de ônibus. Entrei, 

sentei-me no mesmo lugar de sempre, tirei meu Dostoievski da mochila e 

continuei de onde havia parado... “Não Ródia, como pode viver assim? Isso 

não é vida. Um rapaz que frequentou a academia... O que aconteceu? Anda 

pelas ruas como alma perturbada... O que há contigo, Raskólnikov? Vive a 

conversar com perdidos como Marmeládov em tavernas decadentes de São 
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Petersburgo...”. Fui trazido de volta à realidade quando ouvi o som que 

denunciava que meu ponto havia chegado. Fechei o Crime e Castigo e segui 

minhas pernas até o local de trabalho.  

Durante a atividade, o corpo ia para um lado e o pensamento teimava em 

seguir para outro, e, entre uma parada e um tempinho para o tradicional café, 

tirava do bolso um pequeno volume... “Morte, morte... O que fazer se fora ela 

que se apaixonara por mim? Essa louca, agora matou seu marido e, sobre ele, 

deixou o cadáver de sua filha... Para ficar comigo? Essa Medeia, o que ela 

pensa? Essa bruta só conseguiu atear fogo em um espírito...”. Uma voz 

externa então me chamou... Hora de voltar! Fechei minha Noite na Taverna e 

deixei adormecer o Gênio (Álvares de Azevedo) na lâmpada de onde o havia 

libertado... 

O dia acabara, peguei o coletivo, sentei no mesmo banco... “Ródia, nem a 

carta de sua mãe é o bastante para te trazer de volta ao mundo? Eu sei, estou 

vendo sua preocupação! Sei também que parece simples resolver problemas 

alheios, mas levante a cabeça... Caminhe, sim, ande e pense, não olhe para 

mais ninguém, siga...”. Desci e segui... Porém não conseguia mais observar os 

rostos da volta, fiquei algemado a Raskólnikov e já não conseguia deixá-lo... 

Até que o som da porta se abrindo me trouxe mais uma vez para o corpo... 

Estava novamente em casa. Cumpri a rotina, voltei-me à estante e, agora – 

isso mesmo leitor, nesta mesma brecha de tempo em que te relato esta 

gravação do presente! –, decidi ouvir as cores da música de Weber enquanto 

me pego escrevendo esse relato tão kafkiano, retirado das entranhas de minha 

própria vida no período aproximado de vinte quatro horas. 

Neste momento, escrevendo, já posso respirar, pois transformei a 

repetição em palavras que se repetirão diferente nos pensamentos de todos os 

que tiverem tempo para lerem um dia na epopeia de um simples homem no 

mundo. Sinto que assim renascerá uma legião de espíritos que partirão do 

porto que fiz em meu peito, pois sei que estarei envelhecendo e morrendo se 

não compartilhar e transformar o círculo em retas... Meu desejo, com isso, é 

confeccionar muitas e longas flechas para serem lanças para longe, pois quero 

evoluir o corpo, esquecer dos espíritos e viver como um comum que apenas 

nasce, perambula e morre. Tudo sem ao menos inquietar-se sobre o que 

ocorre dentro de seu próprio âmago, ser novamente apenas um artista da fome 
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que vive alimentado por programas que programam a desnutrição do 

pensamento crítico da sociedade. Não quero fugir disso. Quero, como antes, 

acreditar em tudo, ser livre na escravidão da caverna “das oito”, onde o Brasil 

inteiro raciocina igualmente, sendo FELIZ.      
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A COR DE UMA BOA CONVERSA 

 

Sempre que posso, vou até a casa de meus pais. Geralmente pela 

manhã, horário onde o verde de um chimarrão desenrola um tapete vermelho 

de conversas. Gosto de conversar com eles, pois quando o mundo nos tira em 

‘verdades que se esqueceram de acontecer’ (como escreveu Mario Quintana), 

eles vêm e estendem mais uma tapeçaria: a da sinceridade. Não há 

termômetros mais precisos. Minhas febres são medidas ali, naquela ‘quentura’ 

toda de um ‘mate’. A cuia vai passando até as vozes se amarrarem. Assim é: 

um fio puxa o outro e juntos fazem até do nada uma rede fina de boa prosa.   

Aprendi a conversar mais abertamente com minha família por conta desse 

chá “amargo”. Enganam-se os que pensam que sou tradicionalista ou que sigo 

alguma tendência regional do tipo “bairrista”. Negativo. Bebo porque foi assim 

que aprendi a afinar uma boa conversa com meus “velhos”, estes sim gostam 

de “tradicionar-se”. Compreendi que precisava entrar em seus mundos e 

respeitar seus hábitos para que eu parasse de ‘lonjurar’ uma vida paralela a 

deles. Confesso que preciso disso. Preciso sentir os gostos para existir, pois 

assim como o café passado em pano me faz lembrar a cozinha de minha avó, 

a erva-mate engorda uma saudade que ainda nem senti por uma distância que 

nem sequer se fez: o da partida de uma grande morte. Sim, porque de 

pequenas a vida está cheia e anda grávidas de mais algumas.  

A cor de uma boa conversa – pelo menos para mim – costuma ser verde. 

Não me refiro à esperança (Sim, pensando melhor, ficamos com ela também!). 

Falo de uma cuia, uma bomba, uma mão idosa moldando a erva com ela, e 

uma vontade grande de ser eu mesmo naquele breve tempo de compartilhar. 

Ao sorver um “trago” de mate para molhar as palavras é como se a língua 

fosse uma pena e o chimarrão as tintas. Só que os papéis onde escrevemos 

não são brancos, já há um livro inteiro escrito ali, portanto (para um guri feito 

eu) é melhor ouvir e ver se aprendo um pouco mais.  

Certamente uma pessoa que não viva no Sul do Brasil não entenderá o 

que digo. Há coisas que precisamos sentir. Não pensem que não “estrangero” 

dentro de mim mesmo. Sou de fora também. Às vezes até um contrabandista 
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de ideias que são apenas ideias. Como um acarajé, por exemplo. Mesmo 

sabendo de seus temperos, só saberei de sua textura quando eu provar. 

“Penso, logo existo”. Neste caso o prato baiano somente existirá se eu pensar 

sobre ele, então, de certa forma ele existe. Não como sorver um “mate” servido 

pelas mãos de meus pais. Por enquanto fica no plano das ideias, mesmo. 

Gosto da existência dos “velhos”, não apenas os penso, mas os sinto. 

Bom sinal!            
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A CONDIÇÃO HUMANA 

 

Nenhum pai pode ser mais feliz do que eu. Há algum tempo, absorvido 

por um livro que falava razoavelmente sobre as façanhas de alguns filósofos 

(tal obra enterrei junto ao corpo de Sofia, – um pequeno ser que dei o nome de 

Sabedoria, Sofia, Sabedoria... E que, aliás, foi o último livro que lemos juntos), 

comentei com minha filha sobre Hannah Arendt, uma filósofa judia que 

acompanhou o julgamento de Eichmann, um comandante nazista julgado pelo 

povo judeu em Jerusalém. Ele foi o responsável por enviar um trem lotado de 

pessoas para as câmaras de gases. Como minha pequena havia se empolgado 

com “A carta de Anne Franke”, também relato judeu, pensei que fosse gostar 

da novidade. Dito e feito, mais tarde a Eduarda se instrumentalizou, comprou, 

primeiramente, a obra, “A Condição Humana”. E, Como pai, claro, passei a 

adquirir todos os livros que encontrava da autora.  

Pelo seu relato, os trabalhos (em uma disciplina de Seminário Aplicado à 

Educação, aulas ministradas somente aos alunos do Ensino Médio) não foram 

muito acreditados. Afinal, ninguém conhecia a escritora, nem de longe. 

Contudo, continuou mesmo assim, não para ganhar medalhas ou honrarias, 

mas para aprender a essência do que tanto atrai a atenção dessa menina: as 

injustiças praticadas na “Segunda Guerra”.  

Condicionada à “Condição Humana”, ela seguiu. Trabalhava em seu 

quarto. Lia. Pesquisava, inclusive, na biblioteca pública (onde não existe 

material sobre Hannah) e acabou por concluir. Não sei bem o que pensou seu 

professor disso tudo. Sei que amei a peregrinação intelectual da moça, tanto 

que a conto por aqui. Sempre achei que deveríamos conhecer o mundo, 

mesmo os mais complexos, que são os mais simples no final das contas. 

Porque a simplicidade é que é complexa, acho!  

Sim, creio que todos nós ganhamos com isso. Eu mais, uma vez que 

minha primogênita soube levar uma pequena inquietação minha para além das 

montanhas. Bem certo que não foi tão visitada em seu estande de 

apresentações, mas creio que o estranhamento com o novo sempre é natural. 

Afinal, Hannah Arendt, já em sua época, foi incompreendida como a pesquisa 
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de minha menina, tudo por acreditar que julgar um homem por sua patente 

militar é o mesmo que condená-lo a não ser ele, e sim uma farda. Eis toda a 

banalidade do mal e a conclusão que chegou a Eduarda. 

Enfim, só posso é indicar a leitura dessa filósofa, tanto que, lendo-a, não 

apenas tu refletirás sobre os flagelos de uma guerra cruel, mas sobre suas 

próprias lutas interiores para compreender, racionalmente, as atitudes de seu 

semelhante. Fica a dica! 
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A ESCRITA PERTENCE A TODOS 

 

Quem nunca precisou mandar um e-mail ou um bilhete, que seja? Claro 

que, dependendo da circunstância e da pessoa, não cuidamos muito os 

aspectos que envolvem “o bom português”, digamos assim.  

Houve um tempo em que dei aula para um grupo do Curso de 

Engenharia. Ao decorrer da disciplina, um deles proferiu: “Não sou muito bom 

na escrita, nossa especialidade é outra”. “Tudo bem!” – respondi – “Mas por 

que diz isso com tanta segurança?” “É que uma palestrante falou uma vez que 

assim como psicólogos não fazem contas, engenheiros também não sabem 

escrever”. Nossa! Aquilo me pegou. Fui para casa com essa voz na cabeça. 

Sabe como é, sou um pouco obcecado enquanto professor e, naturalmente, 

não aceitei a assertiva. Senti como um desafio. 

No dia seguinte, depois de ter refletido bastante, resolvi mudar o norte 

das coisas. Orientei meus alunos a produzirem textos argumentativos. Dei 

dicas. Mostrei muitos que havia feito e alguns que me serviam de referência. 

Minha obsessão virou a deles. Lembrava-os sempre daquela afirmação tão 

desnecessária, fazia questão disso. Quando resolvemos submeter algumas de 

suas produções a determinadas edições de jornais.   

O tempo passou. Lá se foram três aulas, três dias de olho na experiência. 

E Bingo! Naquela semana conseguimos quatro publicações em três jornais 

diferentes. Ufa! A cura do “ter que provar” nos purificou. Estava na cara, 

atestamos: a escrita pertence a todos, seja engenheiro, psicólogo, enfim. 

Ousamos demostrar que nem tudo o que dizem, em uma leitura rápida e 

superficial de nós, deve ser ouvida e aceita com tanta rapidez. Se os 

acadêmicos da Engenharia não escrevem? Claro que escrevem! Os meus 

escreveram e fizeram muito bem. Afinaram minhas pretensões e desmentiram 

um mito que por pouco não foi carregado para a vida profissional de cada um 

deles. Perigoso, perigosa uma fala tão generalizante!  

Sim, foi um tempo rápido e intenso. Não consigo esquecer o momento em 

que um desses alunos se deparou com seu texto no jornal. O primeiro, pois foi 

aceito em outros três. Não quero dizer com isso que não possamos nos 

expressar de outras formas, isso podemos. O fato é que a escrita parece 
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potencializar, em nossa sociedade, uma maior adesão e seriedade aos 

assuntos que desejamos tratar. Assim, geralmente, somos mais ouvidos – e 

fomos mesmo!  

Ora, engenheiro não escreve? Tem mais alguma afirmativa genial aí para 

que possamos quebrar? 
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A JANELA 

 

Aturdido em procurar elementos que pudessem me inspirar para mais 

uma croniquinha, olho para todo canto, observo as paredes, minha estante de 

livros, meus quadros de formatura e, bem ali, li a maior de todas as obras já 

criadas pelo homem: a janela.  

A vida não poderia ser a mesma em um quartinho como o meu, uma parte 

bem a parte da casa. Recuso-me a cobri-la com cortinas. Suas cores são 

instáveis, e os cenários “pluribonitos”. Não há vontade maior do que a de uma 

janela. Desconheço alguma que não tenha anseio de sair de casa, de virar 

mundo. Os desejos dessas pinturas acabam nos fazendo mudar junto com 

elas. Pela manhã uma; ao meio dia, outra; à tarde, mais outra; à tardinha, cores 

novas; e à noite... À noite ela é mágica. Então, indiscreta, ela nos testa com 

seus sons. Já viram/ouviram o que nos dizem os quadros? Pois ouça sua 

janela.  

Companheira de muitas leituras, escritas, tristezas, alegrias, 

ponderações, ela aprendeu tudo sobre mim. Não há dia em que não me 

debruce sobre suas faceirices. Essa amiga me dá de comer, de beber. Existo 

com ela. Às vezes fico namorando essa bonita de minhas distâncias. Quando 

leio ao longe de minha poltrona e um assunto me espanta, a primeira que sabe 

é ela. Encaro-a como se pudesse me revelar àquela nova alquimia de vozes 

que as palavras me deram. Acho que ela é uma pintura impressionista, tem 

horas que expressionista. Os nichos artísticos não têm nada a ver com isso. 

Refiro-me a pureza de suas impressões, expressões sempre diferentes e 

cheias de luzes. Qual casa sobreviveria sem elas? Que pessoa viveria em um 

lugar sem iluminação? 

Sim, estou fazendo uma apologia. Não me censurem! Vocês não a 

conhecem como eu conheço. Entendo-a, assim como me compreende. E 

compreender é mais forte do que entender, porque “co” é junto, ela sente junto 

comigo. As janelas de meu corpo, os olhos, andam namorando essa pequena. 

Tanto que não suportam mais viver sem a beldade. Ambos brigam para ver 
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quem ganha mais luz, mas no final das contas concordam que, juntos, podem 

ter mais dessa ‘namoradeira’.   

Tomara que nenhum leitor me queira mal por declarar amor por minha 

menina. Queria não saber escrever. Neste caso, sei que não saberiam nunca 

sobre tanta paixão que minha janela espia.  

Tolice ou não. Amo profundamente essa pintura! Só ainda não tinha me 

dado conta disso. 
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A VIAGEM 

 

Nunca fui para tão longe. Não sou casado com uma mulher rica. Tudo o 

que temos conseguimos, não por heranças, pensões ou afins; mas 

trabalhando. Impossível viajar para o além-mar (Portugal), como requer meu 

sonho. Jamais pude conhecer nenhum lugar para fora das fronteiras do Estado 

e de mim mesmo. Passamos a vida sem carrões, sem imóveis caros... 

Confesso que jamais me uniria a alguém visando esse propósito – nenhuma 

união deveria se calcar em verdades tão mesquinhas. Se sou feliz? Claro, 

tenho até um segundo amor: a Literatura. Preencho-me com ela para devolver 

depois aos que merecem. Derramo o que posso, só para me sentir rico.    

Claro que meu papel aqui não é o de censor. A união pode variar de 

acordo com os gostos: uns gostam mais de dinheiro; outros de carinho e amor 

de verdade. É muito engraçado (desculpem!) observar o artificialismo. Pessoas 

que se mostram interessantes ao ostentar o que o outro tem (ou tinha). Acho 

que, se um dia eu ganhar na loteria e ficar rico de uma hora para outra, vou 

apostar tudo em minha esposa (depois farei uma casa só de livros, ninguém é 

de ferro!). Deixarei as viagens para depois, uma vez que a maior de todas as 

jornadas já está sendo feita por nós: a vida.  

Carros caros. Viagens a lugares que o salário não comporta. Se eu virar 

um velho viúvo e ainda cheio da grana, na certa passarei meus últimos dias 

sozinho em Lisboa. Contudo, não, não quero saber de homens cantando fados. 

Quero ouvir vozes femininas, elas me dizem mais, tocam mais na alma. Jamais 

me vão ver sustentando parasitas, se não meus próprios desejos. Não me 

tomem por purista, sou honesto! 

Enquanto isso não chega (nem a morte, nem Portugal), entrego-me aos 

braços daquela que sempre me ajudou a conquistar o pouco que temos. Prefiro 

sonhar junto dela e, quando eu me for, quero que tudo fique melhor: minhas 

filhas com a cultura de todos os bons livros e minha esposa com uma memória 

bonita sobre toda nossa luta. Ela bem sabe que odeio roupas sofisticadas. O 

dinheiro que chega (e a parte que me cabe) foi feito para comprar livros. Não 

posso pensar em melhor herança para os meus.  
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Certo dia um pesquisador do senso veio até nossa casa e me entrevistou. 

“Quem é o chefe da casa?” “Ninguém!” “Vou reformular. Quem cuida das 

coisas?” “A Carmem” “Sua esposa?” “Sim.” “Então é ela a chefe da casa?” 

“Amigo, acho que deveria rever suas perguntas.” Ficou um pouco e saiu. 

Percebi que ria de mim. Eu também sorri.  

Acho que ninguém viajou tanto quanto eu. Navego e voo para tão longe 

que nenhum navio ou avião seria capaz de me levar: vou pela Literatura. Sou 

um rico pobre. 
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A VIDA É BELA 

 

Como minha filha se interessa por tudo que diz respeito à Segunda 

Guerra Mundial, resolvi provocar ainda mais suas vontades com uma obra 

fílmica. Explico: há muito que a mocinha ocupa-se com isso. Sua fascinação 

histórica começou primeiro pelo livro “O Diário de Anne Franke”. Leu também 

outros “judeus”, como Kafka (mesmo sabendo que ele não viveu em tempos de 

tal horror) e Hannah Arendt. Ainda ocupou-me os ouvidos perguntando tudo 

sobre Moacyr Scliar. Judiou-me – não, ‘judiar’ que dizer “sofreu como um 

judeu” (acho melhor substituir o termo, vou mudar) –, melhor, perseguiu-me 

com sua curiosidade até eu confessar tudo o que sabia. De onde ela tira toda 

essa paixão?  

Enfim, chamei-a e assistimos juntos ao filme “A vida é bela”. Uma versão 

lúdica e de muito bom gosto sobre os campos de concentração e o ‘fasci-

nazismo’ ocorrido na Itália. Tudo estava muito bem. A história deveria ser de 

amor. Tudo, até os cidadãos judeus serem recolhidos e varridos das cidades. 

Contudo, com uma capacidade imaginativa muito poderosa, Guido, o pai, 

consegue fazer com que seu filho acredite que tudo não passa de uma espécie 

de gincana. A obra faz um brinde à vida, ao lúdico sendo exercido em lonjuras 

cheias de realidade bruscas e violentas. Guido deu a vida para que seu 

pequeno não sentisse o horror. Morreu para que seu garotinho não perdesse 

as cores da vida nos escuros dos brancos e vermelhos das suásticas. Tornou 

aquela infância bela, mesmo pagando caro por isso. Não há como não se 

emocionar e sofrer marretadas de “o que fizeram com essa gente?” Minha 

filhota amou a obra, mas morreu um pouco também, claro, porque a vida é feita 

de pequenas mortes. É necessário saber vivê-las para que não morramos mais 

– pelo menos não pelas mesmas.  

O relato me fez recordar de como nos comportamos. De certa forma, pelo 

menos já percebi, as pessoas ainda andam seguindo os princípios de raça A, 

raça B, raça C... Credo! Prefiro a definição que nos provoca Mia Couto: “cada 

homem é uma raça”. No que completo: cada qual é uma raça inteirinha de si 

mesmo. Saibam que ninguém é pior do que eu. Sou único, você é único. 
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Portanto, sim, sou o melhor e o pior de todos os de mim. Não há como nos 

compararmos com os outros, somos dois polos de nós mesmos. Seu 

semelhante só pode ser bom ou mal em si mesmo, assim como você e eu. 

Nada além disso. Cada um de nós é singular em sua própria multidão, e ponto.   

E é isso, essa minha menina me faz refletir sobre cada coisa! Dá para 

sentir meu legado tocando o chão. Ela me inquieta; eu a inquieto. Inquietamo-

nos. 
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AFINAÇÃO 

 

Sempre que os olhos discordam dos lábios, um pensamento escapa.  

Os gostos também são sentidos pelos traços. Talvez eles até digam muito 

mais do que as palavras possam dizer, prestando a devida atenção – claro! Se 

descrevêssemos um rosto, por exemplo, (seja ele feliz ou amargurado), não 

conseguiríamos nem chegar perto do que sentimos ao vê-lo de fato, pois 

‘personas’ (máscaras) são para “estar”, dentro delas é onde o “ser” se esconde.  

Os antigos gregos, durante as apresentações de suas peças, optavam 

sempre por dois tipos de “personas”. Se fosse comédia, o semblante era 

“naturalmente” sorridente. Tragédia, triste, de boca e olhos caídos. Nietzsche 

as relacionava como dionisíacas e apolíneas, respectivamente. Contudo, 

sabemos que temos mais. Há um arsenal inteiro de ‘faces’ a ser explorada no 

dia a dia. É frequente abrirmos o leque e escolhemos a que melhor condiz com 

a necessidade. Saibam que, em um único momento, podemos vestir várias 

delas, entretanto há um átimo de vulnerabilidade entre as trocas, e é ali que 

ficamos nus perante um olhar mais atento e apurado.  

Existem, inclusive, tipos de rostos que se apresentam comuns em nosso 

cotidiano: os abertos e os fechados. Os primeiros são aqueles que se perdem 

para que os outros possam acontecer, os felizes demais; os segundos se 

gastam em amarguras e parecem descolorir qualquer encanto que se aproxime 

de seu foco (chamo-os de “murcha-flores”). Estes são perigosos, uma vez que 

se acostumam aos rostos, gostam de ficar, e assim que resolvemos tirá-los, 

descobrimos, então, que já é tarde, as máscaras já estão impressas nas linhas 

e nos contornos – e tudo desalinha, engessa-se naquelas expressões.   

Está certo que somos complexos, porém, enquanto parte de um grupo (no 

momento em que estamos nele), não tem jeito, ficamos desprotegidos pelo 

simples fato de nos sentirmos protegidos. A tendência é sempre nos 

perdermos. Deixamos de existir para suprir o medo do que alguém pensaria de 

nós. Nisso nos tornamos seres fáceis demais.  

Bom, agora já podemos escolher as máscaras: as que desafinam a 

existência, ou as que se afinam com nossos verdadeiros rostos. A escolha 
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sempre está em nossas mãos, mas, em verdade, nenhuma delas pode nos 

cobrir por uma vida inteira. 

ANGÚSTIA 

 

E de repente uma angústia. Sufoco que se traduz em apertos no peito. O 

coração – coitado! – se esmaga por não ter para onde fugir. Fica entre a 

estreiteza de um suspiro e a inconsequência daquele par de olhos perdidos do 

corpo. Não é para agradar, ela (a Angústia) vem e se instala em nós, não pede 

licença, transita livremente por aquela estrada estreita e de pouca iluminação. 

A dama “dessabe” que não anda em rua alguma. Está em um labirinto. Está no 

inconsciente. É uma cega. Neste caso, os outros são só outros quando as 

preocupações estão em nós. O inchaço é imperceptível nas “intrairrogações” 

dos peitos alheios. Impossível ver. Só sentir. Queria que os olhos todos 

funcionassem, também, de fora para dentro, então tudo ficaria mais claro e as 

pequenas morte seriam apenas ensaios da vida (coisa natural).  

Às vezes também acho que Melancolia é o nome de minha asa esquerda, 

essa que não cadencia com a direita, a que me impede de voar. Por isso, com 

as penas boas, escrevo um céu aqui no chão. Desabilito o que é “autoajudável” 

e perco o fio da razoável Ariadne. Nunca entre em nenhum labirinto sem esse 

fio, pois se entrares morrerá de fome tentando encontrar o caminho, ou será 

morto pelo próprio Minotauro que criou. Sim, os monstros são fruto do sexo que 

fazemos com o mundo. E não, não somos capazes de vencê-los, é preciso 

saber conviver com eles: são nossos filhos.  

Quanto a Angustia. Ela não é cria nossa, sua mãe é a Noite. Esse 

cantinho escuro onde entulhamos nossos pensamentos. Sem ordem certa, 

pegamos um de cada vez e vamos organizando e separando conforme dá. Ela 

é uma coberta que descobre as hipocrisias do dia. Nela, só a música 

permanece incorruptível. Só ela nos faz amortecer o impacto de que temos o 

"dever" de levar uma surra e ainda ter que sorrir para todos. 

Noite, Dona Noite, já fui tantos dentro de seu ventre que até perdi as 

contas, todos fomos, tanto os de mim quanto os que habitam em ti. O problema 

é saber lidar com tamanha multidão, pois só o tolo vê apenas uma pessoa, os 

que sabem (ou tentam) se ler, assustam-se por ter a consciência de que faltam 

olhos para tanta gente que mora por detrás de cada sorriso. Se há muitas 
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verdades – ora bolas! –, também existem muitas maneiras de sorrir e de se 

angustiar.  Até mesmo a tristeza sorri para alguma coisa, mesmo não sendo 

nítido para a cegueira de nossa visão.  

Enfim, defendo-me, dormir é morfinar-se. É deixar que Morfeu sinta por ti 

e cuide do teu fardo enquanto morres por umas horas.  

Os pensamentos pesam tanto!!!  

Vou dormir.  

Escrever só me engorda.  

Boa noite! 
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AOS OLHOS 

 

Há algum tempo li uma entrevista de Erico Veríssimo, de fato, muito 

instigante. Ao ser perguntado sobre a intelectualidade de Mafalda, sua esposa, 

o escritor, sem titubear, respondeu mais ou menos assim: “Ela tem uma 

inteligência natural, não para as letras, mas para outros mundos.” O que me 

inquietou. Minha mãe também é assim, mas mesmo sem depositar sua 

essência no papel, ela me ensinou como fazer isso. Falo em tempos distantes 

onde ou aprendíamos ou o mundo nos devorava – sabemos, os tempos 

mudaram, claro, hoje basta um carimbo e um diploma: “empapelamo-nos”.  

Há mundos distintos nas palavras escritas (quem lê sabe disso), porém 

elas foram “gravadas” de forma estudada por alguns homens e mulheres tão 

interessantes quanto a Mafalda e a Ana, minha mãe. Como eu dizia acima, ela 

foi quem me mostrou as letras. Sem isso, ironicamente, como vocês poderiam 

estar me lendo aqui? 

Conforme um poema de Florbela Espanca: “Os olhos são indiscretos/ 

Revelam tudo o que sentem/ Podem mentir os teus lábios/ Os olhos, estes não 

mentem.” Sim, os olhos. Falo dos que acompanharam os meus sobre o papel. 

Não bastava um par, as letras pediam um que soubesse ver mais... Cansados 

de um dia sofrido, cabisbaixos pela caminhada longa e da “pobreza” de não 

possuir carro, ou qualquer outro veículo que os trouxessem. Aqueles olhos 

sempre vinham até mim. Os meus ainda não sabiam olhar mais profundamente 

às profundezas deles, mas fotografei alguns em minha memória. Eram 

dedicados, quando comigo; guerreiro, ao sentir uma de suas ‘crias’ em perigo; 

e letrados ao ler, sem saber juntar, as letras que me ensinou a amar.  

Falo, ainda, das cozinheiras. Sabor é um elemento que ela (minha mãe) 

conhece bem, sempre conheceu: foi filha da cozinha – ainda é. Graças aos 

deuses, meu gosto pela escrita veio das panelas, uma vez que ‘sabor’ e ‘saber’ 

são verdades da mesma raiz. Não posso fazer essa comparação comigo 

mesmo, porque é minha “velha” que era/é quem conhece muito bem as duas, 

tanto os sabores quanto os saberes – mesmo sem saber ouvir as vozes que 

vinham do papel.  
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Acho que, por conta dessa Dona de inteligência natural é que carrego e 

dissemino através das palavras essa máxima: “Não seja de papel. Seja pele. 

Seja ouvidos. Seja boca. Papéis não sentem, acumulam-se nas gavetas, são o 

artifício de uma competência que nem sempre temos: a de lermos o mundo e a 

nós mesmos.”   
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AS ESTAÇÕES DO AMOR 

 

Sempre que espero minha esposa sair do trabalho, no carro, fico lendo 

um livro. Tenho um para cada lugar, para cada ocasião. O da espera, 

atualmente, é um de contos do autor Horácio Quiroga, da obra Cuentos de 

amor de locura y de muerte. O texto da vez trata do relacionamento entre os 

personagens Nébel e Lídia, ambos por volta dos catorze anos, tudo dentro de 

uma trama muito inquietante chamada “A estação do amor”. Há um 

desenvolvimento para cada uma: primavera, quando se encontram (tempo das 

flores e da beleza); verão, momento em que o pai do rapaz recusa-se a aceitar 

o casamento dos namorados (calor); outono, quando o tempo passa e, após 15 

anos, ele retorna (folhas caindo, mudança); e inverno, a doença da mãe de 

Lídia e o reencontro maduro e tempestuoso entre os dois amantes (frio).  

A pré-adolescência seria nossa primavera, momento em que descobrimos 

o outro e a nós mesmos, desabrochamos. Talvez este seja o mais belo da vida, 

se relacionado ao amor. A pureza de um olhar que se encanta por outro é 

quase incompreensivo para quem está de fora. Há apenas um espaço ali, o de 

duas pessoas. A terceira, por sua vez – se interferir –, será incapaz de sentir o 

aroma e o encanto provocado por aqueles jardins.  

Logo mais, ainda na juventude, vem o sexo e as discórdias. Se antes não 

haviam espaços para os olheiros, agora sim é que não há mesmo. Quem ousar 

se meter neste relacionamento receberá de volta a ira, a fúria, a paixão. O calor 

é o elemento preponderante. Tanto que chamam o período de “aborrecência”.  

Contudo, ela passa, as folhas precisam ser trocadas. Os amores partem, 

dão lugar a outros tantos. É quando descobrimos que tudo o que tivemos foram 

paixões (doenças da carne provocada por espíritos cegos). Temos então o 

tempo da reflexão. Fase em que nos perguntamos as diferenças entre 

“paixonite” e “amor”. É importante vivê-lo bem, pois quem sabe não é a 

transição mais bela entre o que fazer e o que se deve esperar da vida, tanto 

amorosa quanto profissional.  

E daí vem frio para nos assolar a alma, ele nos faz ponderar sobre o que 

é verdadeiramente importante. Se uma relação conseguir suportar as três 
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últimas estações, pode estar certo: encontrou a pessoa que saberá envelhecer 

e suportas os maus bocados dos invernos contigo. Superando tudo isso, já 

estamos em um relacionamento maduro. Pena que isso não seja tão comum. 

Poucos pares tem tanta força. 

E esta foi a reflexão. Rogo para que o leitor tenha coragem e 

discernimento para valorar uma pessoa que suporte cada uma dessas 

estações. Boa sorte!   
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AS ESTRELAS DO CHÃO 

 

Confesso que só escrevo quando alguma coisa me chama atenção. O 

problema é que tudo me alerta. Cada miudeza me diz respeito. Os amigos, as 

estantes, minha poltrona e até aquele pequeno realejo de moer música, meu 

aparelho de som.  

Lembro que um dia vi uma entrevista do poeta Manoel de Barros, uma 

das poucas, pois ele não era dessas coisas. Dizia que olhamos muito para o 

céu, mas que nos esquecemos daquele universo inteiro que há no chão. 

Quantas verdades devem existir bem ali, sendo carregadas por uma 

“filandações” de formigas? Penso até que cada uma delas é uma estrela com 

muitas perninhas. Negras, amarelo-fugidas, pequenas, grandes, tudo ali.  

Em outro momento, ainda recordo de uma das muitas falas do escritor 

Mia Couto que também me marcou. Como ele é biólogo e escritor, afirmou 

estar na vantagem, uma vez que as pessoas se veem como uma. Não sabem 

das milhões de vidas que carregam consigo. Falava das células, bactérias e 

elementos que só um estudioso da área (os privilegiados) podem saber. Só 

que saber não basta, aí vem a visão poética sobre a científica. Somente um 

poeta poderia dizer que cada um de nós é uma multidão, não apenas como 

abrigo de “micro-vidas”, mas dos muitos de nós que carregamos conosco. Ah! 

Nosso corpo é mesmo uma casa nômade! O que dizer então do chão? 

Como eu estava dizendo. Não há nada que não me inquiete. Descobri 

nestes dias que não sei mais parar de dedilhar, de ‘tessiturar’ panos e acordes 

sobre o que (para os outros) não mereceria ser ouvida como música, ou 

disputada como um tapete persa. Sim, sou o rapaz das coisas simples. Das 

folhas brancas, verdes, amarelas. Aquele que para tudo só para observar seus 

gatos rolando como miniaturas de tigres. Certo ou errado deixo as coisas 

serem, pois assim acabo sendo junto com elas quando me debruço para 

acompanhá-las em suas grandezas ínfimas.  Até o gramado se tornou minha 

selva. Não é raro me pegar absorto a refletir sobre quantos hectares de terra 

tenho em cada m² do pequeno mundo de 12 por 30 m² em que vivo. Sinto-me 

um fazendeiro. 
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De minha janela acompanho os grilos iluminando meu céu (ele é verde e 

com a vantagem de poder apará-lo de vez em quando). Deste modo, sempre 

que uma tardinha vem chegando – eles se alvoroçam –, um joga um cricrilo pra 

cá, pra lá, mais outro acolá... E assim os pernudos vão tecendo a coberta que 

abrigará a noite. Eles são minhas estrelas do chão. É! Cada um tem o 

firmamento que merece!  

Tenham uma boa noite! 
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AS MÃES E OS GUAXOS 

 

Sempre me machuco quando leio. Não que as letras representem 

espinhos perigosos e contundentes. Minhas “machucações” vêm sempre da 

beleza provocada pelos ritmos e pelas atmosferas inebriantes que alguns 

gênios literários provocam em mim. As palavras são apenas um meio para 

chegar ao fim, que é nossa alma. O engraçado é que essa gente utiliza-se de 

minhas próprias vozes e imagens para se mostrar pelas fendas de cada um de 

seus silêncios – digo bem, silêncios, há muitos silêncios, sempre me refiro a 

ele(s) no plural, não estranhem. Medo de parecer tão frágil diante deles. Eles 

parecem ter a faculdade de tirar coisas de dentro de mim, coisas que nem eu 

sabia que podiam estar por lá, nas entranhas.  

Vejam bem, semana passada li, entre outras coisas, “O velho e o mar”, de 

Ernest Hemingway. Até ontem, ao receber a notícia de que minha encomenda 

havia chegado à livraria, tive a noção de que nada poderia ultrapassar esta 

última leitura (confesso!), muito menos esta que me veio agora – ainda que, ao 

mesmo tempo em que esperava, andava lendo “Guerra e paz”, aquela 

monumental obra de Tostói (vinho que bebo devagarzinho, claro, a conta gotas 

para sentir melhor o sabor). Engano meu. À tardinha, pouco antes de regressar 

ao trabalho, abro o dito livro e, novamente, fui tragado. O primeiro conto era 

magnífico e tive a impressão de que aquele velho pescador não estava tão 

solitário assim. Falo da obra “Dançar tango em Porto Alegre”, de Sérgio 

Faraco. Livro que, já no princípio me pegou bonito por sua essência universal – 

se é que posso dizer assim. Contudo, cito um trecho para que se embebedem 

comigo:  

“Ele trazia os joelhos de encontro ao peito para se aquecer, pensava na 

mãe, que as mães não deviam morrer tão cedo, na falta delas todo mundo 

parecia mais solito, espremido no seu cada qual como rato em guampa.” 

Nossa! Quanta ternura encontrei nessas palavras. Não sei como puderam tê-

las traduzido, como acredito que foram. A verdade é de todos, eu sei, mas me 

refiro ao refinamento, à forma, ao monumental ritmo oral e nativo: vozearia 

legitimada de nossos pampas. “Um Guimarães Rosa bem vivo” – pensei. 
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Ousei, e naquela noite arrisquei uma frase que brotou de uma palavra utilizada 

tanto por Rosa, quanto por Faraco: “Nonada, arma de vivente é fia de muitas 

morte que fica fazendo casa na gente. Não precisa sabê de letra pra entendê 

dessas morada. Arma é alma”, guri! – tal como dizia minha avó.”.  

Enfim, depois disso e como da outra vez, fiquei na janela tentando me 

convencer de que aquele conto não era de verdade, que se travava de ficção. 

Quando retornava para ele, relia algumas partes que, insistentes, voltavam a 

me dizer: “Voltar para subir o cerrito de pedra nos fundos do campinho, para 

atirar uma flor na cruz da velha morta, de quem, agora mais do que nunca, 

sentia tanta saudade.”.  

No outro dia (hoje) bem cedinho, “deitei o cabelo” para casa de meus 

pais. Lá meu velho ostentava uma cuia bem grande de chimarrão. Na varanda, 

minha mãe, mais viva do que nunca, me saudou com um bom dia. Sim, o 

escrito de Faraco fez meus olhos se voltarem para dentro e observar o quando 

eu ainda tinha. Valorizei. Fiquei até às onze horas mateando e ouvindo as 

vozes de minha velha. Montei campo ali, ouvindo e sofrendo em saber que um 

dia ela não estará mais conosco. E não, o conto não me ‘autoajudou’. Pelo 

contrário, serviu de catarse para que eu purificasse a sorte que ainda tenho por 

não ser um guaxo na vida.  

E as mães sempre com esse poder de nos provocar saudades que ainda 

nem precisamos ter. Os que precisam, chorem ao ler o primeiro conto de 

“Dançar tango em Porto Alegre”. Permitam-se sofrer junto aos “Dois guaxos” 

(Mano e Ana), personagens que são quase reais, mas advirto, precisam ser 

lidos por algum cantinho do coração: aquele que também se permite ser lido.  

Estou encantado. 
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AS MUITAS MORTES E VIDAS QUE PODE TER UM QUINCAS 

 

Como muito bem disse Affonso Romano de Sant’Anna: “[...] literatura é 

também isso, um contar, recontar, tecer e destecer tramas e urdiduras num 

interminável bordado textual.”.    

Explico: Por ser meu aniversário, meus pais passaram aqui em casa com 

a seguinte informação: "Pega esse dinheiro, compra um livro pra ti." Mesmo eu 

recusando, deixaram uma nota de cinquenta sobre a mesa e, ao meu entorno, 

o calor de dois abraços que diziam muito sobre eles dois. Certo, fui fiel ao 

pedido e comprei as obras “Os três mosqueteiros”, de Alexandre Dumas; e “A 

morte e a morte de Quincas Berro Dágua”, de Jorge Amado.  

Seguindo o que disse Sant’Anna, tomo como embrião aqui neste texto, o 

último: as muitas mortes que teve Joaquim Soares da Cunha, o nosso Quincas.  

A novela trata do velório de um homem que teve duas mortes, uma social 

e outra literal. Na primeira, após os cinquenta anos de idade, ele decide deixar 

a família, abre mão até de um bom e respeitável emprego para ganhar as ruas, 

ser livre. Deixa de ser o Sr. Joaquim, respeitável funcionário da Mesa de 

Rendas Estaduais, para iniciar sua carreira de vadiagem em um bar de pouca 

fama. Local onde, ao tomar seu primeiro gole de cachaça fora de casa, lança 

um berro que fez com que todos caíssem na gargalhada. Daí o nome, Quincas 

Berro Dágua.  

Dizem que a história surgiu do “disque me disque” das ruas baianas, tal 

como gostava o Amado, porém, segundo Romano de Sant’Anna, a verdadeira 

situação aconteceu em território cearense. O que explica a citação feita no 

início deste texto. 

Contudo, – fora a alegria e as risadas arrancadas de mim por essa novela 

– quero ressaltar algo que anda nas “estrelinhas” do texto (ou entrelinhas, se 

melhor compreende o leitor, como queria!). Apesar de me divertir, notei que há 

algo mais na vida desse Quincas. Não se trata apenas de sua morte, mas das 

pequenas mortes que todos temos em vida. Todos somos meio Berros Dágua. 

Quando resolvemos redimensionar as velas de nossos barcos e seguir para 

outros caminhos, morremos para o sul, por exemplo, para renascermos no 
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norte. Temos esse direito. Portanto, não pude ler a obra como outra qualquer, 

fiquei refletindo. Ela é a versão mais bem-humorada e moderna de Heráclito de 

Éfeso: “Não te banharás duas vezes no mesmo rio”.  

Quer morrer hoje? Então “Carpe diem”, comece lendo “A morte e a morte 

de Quincas Berro Dágua”. Vadiar também é preciso. Vadie pela literatura e 

renasça! 
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‘BONITEZAS’ DE CRIANÇA 

 

O maior mistério de todos, sem dúvidas, se passa na cabeça de uma 

criança, pois são seres apaixonados e curiosos. Nem o que é pequeno lhes 

escapa. Nós, que sofremos com a doença da “adultez”, já fomos capazes 

disso, mas a patologia envolve também a amnésia e, como era de se esperar, 

esquecemo-nos de que um dia também fomos apaixonados pelas coisas mais 

bobinhas. Bobinha é a defesa usada para manter-se frio e “razoar” as 

“bonitezas” sutis da vida. “Não, não é assim que se fala, menino! O certo é 

“beleza”!” Amigos, ‘quando a criança ‘erra’ na gramática, eis que surge uma 

poesia’, palavras de um poeta, o Manoel de Barros, um garoto que tinha 97 

anos de existência – e ele ainda existe, já que crianças não morrem, elas 

continuam ali, em algum cantinho de nós. No que corrijo: quando adultos, não 

ficamos apenas desmemoriados, ficamos também cegos para dentro.   

Nunca subestime a sabedoria de uma criança. Vejam como se animam 

para o primeiro dia de aula. Se a sociedade (adulta) amasse a escola como os 

pequenos amam, certamente, já estaríamos entre os países mais 

desenvolvidos do mundo. No que replica um rapaz: “Mas escola não é tudo!” 

Na certa que não, mas é um bom começo para todo o resto. Imaginem nossos 

governantes considerando os educandários como lugares importantes e de 

merecido investimento. Alunos recebendo banquetes e sendo agraciados com 

livros novos (a sua escolha), já no primeiro dia. ‘Sonho?’ Pode ser. 

‘Investimento para longo prazo’, diriam outros. ‘Não dão votos’, mais outros. 

‘Até ele votar já estarei aposentado’, pensa um político mais maquiavélico. Pois 

é, o emaranhado de situações que envolvem a educação faz com que, junto 

conosco, os futuros moradores do mundo sejam engavetados – junto às 

aranhas – em enormes gavetas empoeiradas e cheias de mais papéis.  

Quer pensar no futuro? Então cultive o presente, porque o futuro não 

existe, hoje é que é o futuro de ontem. Deixar de investir na educação é 

desequilibrar o amanhã, que já será o futuro desses tantos ‘agoras’ que há. O 

tempo urge, cavalheiros, precisamos ouvir o que a paixão dos pequenos clama. 

O relógio deles também corre. Logo se tornarão um desses frustrados da vida, 

feito nós.  
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Não é uma “boniteza” observar os pequenos engrandecendo os espíritos 

em um primeiro dia de aula? Pois então vamos prolongar isso. Nenhuma 

paixão deve deixar de queimar. Se apagar, a culpa é toda nossa. E só nossa!  
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CHAVES: O CÍNICO 

 

Há pouco, na casa de meus pais, peguei-os rindo como nunca. 

Faceiravam-se para um episódio do seriado Chaves. Humor bonito e que, ao 

contrário dos de hoje, não apela para fazer rir. Gostando ou não, precisamos 

admitir, o programa é bom – meus pais que o digam! 

Não foi à toa que o personagem-menino foi criado. O ator Roberto 

Bolaños (mais conhecido pelos personagens: Chaves e Chapolin) não era 

nenhum tolo, ele pensava antes de fazer funcionar alguns de seus projetos. 

Inclusive o chamavam de ‘Chasperito’, apelido carinhoso que fazia alusão a 

Shakespeare, tendo em vista sua grande produção enquanto escritor, 

dramaturgo, compositor, ator e produtor de televisão. Digo isso para que 

saibam que o Chaves era um cínico (do grego, Kynikos que quer dizer: igual a 

um cão). Inspirado no maior de todos os filósofos Cínicos, o Diógenes, Bolaños 

pôde vislumbrar sua obra ganhando vida na televisão.  

Diógenes, assim como o menino do seriado, vivia em um barril. Não 

usava roupas, apenas uma túnica para tapar um pouco o corpo. Ele vivia uma 

vida de ‘cinismo’, pois sua doutrina filosófica pedia isso: viver como um cão, 

porque a felicidade, segundo ele, não estaria em bens materiais. Sua fé era tão 

grande nisso, que um dia, Alexandre, o Grande, impressionado com tamanha 

sabedoria perguntou: “Diga o que queres que eu mandarei trazer!” “Não quero 

nada, além de que tu dês um passo para o lado, pois está tapando o Sol!” – 

respondeu enfático. A luz lhe bastava.  

Confesso que é inspirador saber que um personagem tão querido de 

nossa infância e da casa de meus pais, também é baseado em elementos 

sólidos que permeiam e encantam a filosofia. Sabendo disso, pensem duas 

vezes antes de chamar uma pessoa de cínico, que para nós tem o significado 

de “aquele que não se preocupa com os outros”. Tanto Chaves, quando 

Diógenes são eternos por isso. O primeiro por nos fazer rir; o segundo por nos 

dar uma lição. Sim, na moda está quem se veste por dentro. Não falo isso de 

graça. Uso quando alguém me questiona sobre as roupas pobres que visto. 

Uso de cinismo, uma vez que minha roupa é como a de um cão, peluda e cheia 

de ouvidos. Os filósofos é que sabem ouvir. Não se deixam apanhar pelas 

armadilhas dos olhos.  
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Assim, – contente – encerro mais uma reflexão. Verdade esta que me 

enche de vontade de povoar mais ouvidos cheios de olhos que, por ventura, 

lerão estas linhas alinhadas pela leitura que fiz há algum tempo de uma obra 

de Donaldo Schuller, um grande pesquisador de tudo o que é grego, sobretudo 

da filosofia. E lá vem o Chaves...   
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A CHUVA E A CANÇÃO 

 

A chuva me confunde, não sei se sou eu a chover, ou se ela mesma é 

quem chove... Parece triste, não parece? Pode até ser. O fato é que depois 

dela, não consigo pensar em um silêncio mais seco. Acho que ele parece ter se 

esquecido de se enxugar. Sim, a moça nos aveluda um silêncio tão pelado que 

nos veste os ouvidos. Dias chuvosos são assim, inconjugáveis, seus barulhos 

não concordam. Queria poder conjugá-la, pelo menos essa que se vozeia lá 

fora... Assim, quem sabe eu chovesse de verdade e também me tornasse parte 

dessa vontade de ser canção.  Chuviscos são tons, e toda música que consiga 

ser melhor do que os silêncios consegue também fazer sucesso em mim. 

Desconheço vontade mais musical. Chove, pode chover. Vá secando os nervos 

das nuvens para irrigar e acalmar os nossos.  

As serenatas compostas pelas gotas parecem dedilhados faceiros de um 

mestre tocador. Ela pensa que nossos telhados são violões afinados (como os 

de "blues"). Que bobinha! Essa guria (a senhorita chuva) tem uma vontade 

louca de ser canção... Ouça como ela toca, deixe que se enrosque em seus 

ouvidos! Ah, danada!  Ela é um silêncio delicado que se (m)olha nos ouvidos... 

(saiba que uma verdade, sem ouvidos, fica bêbada de si mesma, não se 

pluraliza). Para ouvir colorido ou povoar os olhos de mundos, queria ser poeta, 

músico ou o deus das nuvens, pois quem faz música nunca morre, ela (a 

música) é infinita e quem produz o infinito se eterniza. Assim, o dia não está 

feio, está só se eternizando pra nós.  

Uma vez Nietzsche escreveu: “Se não houvesse música a vida seria um 

erro.” No que completo, “se não ouvíssemos as canções que brotam do céu e 

se musicam ao tocar a terra, a vida seria surda e pouco colorida, também um 

erro.” Acho que desaprendi a não gostar dos silêncios dos telhados. Alguns 

acham que ele é um. Não, o silêncio vem em legião. Nós é que precisamos 

estar afinados para degustar um a um, tal como as gotas que tamborilam em 

nosso mundo em um dia bonito de tempo “feio” – aqueles sem temporais.  

A beleza canta pra nós, vamos bebê-la! Saúde!  
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RAÇAS DO TEMPO 

 

Certo dia, sentada em frente da casa, uma senhora de espíritos 

rejuvenescido pelo excesso de idade foi abordada por um velho que somava, 

no máximo, quinze anos:  

– O que está olhando?  

– Nada. – desassuntou a mulher. 

– Ora, nada! Não vê que me assustou, sua bruxa?! 

Pobre senhor de pouca raça! (Sim, o tempo te dá muitas raças. Cada 

versão nova de nós pertence a uma devida e única etnia. Quanto mais se 

(des)vive, mais povoamos o corpo de juventude) O que o idoso não sabia era 

que o nada também é de tudo um pouco, ele pode ser um mestiço ou a 

multidadão de muitas nações. Aquele olhar que havia recebido pertencia a uma 

plural verdade que, por ser tão vivido de uma só vida, jamais poderia entender. 

Ele mesmo, debutante, não tinha olhos para lamber os outros gostos que teve 

de si mesmo até aqui. Sendo assim, nunca poderia entender de juventudes, 

sempre achou que o Sol de ontem é o mesmo de hoje.   

– Menino, meu nome é Marta, a dona da casa. Bruxa?  

– Por que ficou me encarando enquanto eu passava? Fique assustado. 

– Nada. Como eu disse, nada. 

– Então, sra. Marta, gasta vida  tentando ver nada nas pessoas? 

– Moço, sem água as piranhas não tem poderes. Sem as pessoas, eu é 

que não tenho. Construo meus tudos através das várias raças de tempo que os 

olhares me trazem. 

– Maluca! 

E se foi.  

A mulher ficou ali. Tentou buscar outra em suas interioridades, aquela 

que, como o rapaz, não ultrapassava os quinze. Encontrou. O tempo, tal como 

havia previsto, trouxe novamente aquela velha que tirou do baú. Contudo, logo 

recordou: “Oitenta! Esta sim é a mais nova de todas as que fui.” Sentia-se mal 

por não poder mais retornar às suas oitentações. Olhou para o rio que passava 

do outro lado da rua, mas as águas pareciam parar. 

Assim, Dona Marta deixou de habitar aquela casa para fazer parte da 

correnteza. Aquela última foi a mais jovem que a força daquelas raças 
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ribeirinhas poderiam lhe dar. Atravessou e ficou bem ali, presa com aquela de 

si mesma que recordou: uma terceiraidosa de quinze anos de idade.  

E o rio continuou de onde havia parado... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

“DESORGANIZAÇÕES” 

 

Durante a semana estive entre as leituras dos livros: “Humano, 

demasiado humano”, de Friedrich Nietzsche; “Contos de amor, de loucura e de 

morte”, de Horácio Quiroga; “O fim do ciúme e outros contos”, de Marcel 

Proust; e, para inspirar as tintas dos dedos, “Felicidade”, de Martha Medeiros. 

Como sou indeciso, organizei da seguinte forma. O primeiro (de filosofia), leio 

no banheiro; o segundo (mais gostoso na linguagem), degusto no carro 

enquanto espero a esposa sair do trabalho; o terceiro, (pouco mais sisudo), 

embala-me as noites; e o último deixo vazar, parte a parte, entre os 

pensamentos de minhas “cronicações escrivinhadas”.  

A filha diz que isso é nojento e que cada coisa deve estar no seu lugar, 

mas minha “cartesianisse” não me deixa. Não posso perder nem aquele 

tempinho íntimo com o vaso. Eu sei, a filhota também já me proibiu de ver os 

livros dela no banheiro (digo bem, “ver os livros”, pois chega um momento em 

que já não lemos, passamos a ver).  

Bom, cada louco com suas manias. As minhas – pelo menos um quarto 

delas, no momento – parecem um tanto escatológicas. Só que Nietzsche nos 

pede isso. Obriga-nos a esse tipo de obscenidade. Ele não nos larga, quer nos 

ver nus (acho que isso pede mais uma alma despida do que uma calça arriada, 

enfim), seus aforismos nos querem para eles, não se contentam apenas com 

nossos olhos, querem tudo. E como nos sentimos hipócritas aos lê-los! Os 

dedos ficam até meio doloridos de tanto receber marteladas. Dói, mas é por 

isso que faz bem. Quem teria coragem de nos dizer tantas verdades assim? 

Pois esse alemão tem! Por isso o levo ao sanitário comigo, mesmo que – se 

fosse ainda vivo – me odiasse por isso, mas entendam que o tempo não pode 

ser perdido assim, nem aqueles íntimos do banheiro, pois, como já dizia 

Sêneca: “[...] ninguém pensa que alguém lhe deva algo ao tomar o seu tempo, 

na verdade, ele é único, e mesmo aquele que reconhece que o recebeu não 

pode devolver esse tempo de quem tirou.” Sigo este princípio!  

Quanto aos poemas, não pensem que os esqueço na prateleira. Leio um 

a um, não pelo começo ou pelo princípio do livro, mas do meio. Nessa 

modalidade não sigo as páginas, sigo o coração. Ou seja, os que me tocam 

vou lendo, assim nunca se acabam. Confesso até que nesses últimos dias traí 
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Nietzsche, Quiroga, Proust e a Medeiros, com eles. Se os conheço bem, acho 

que me perdoariam – menos o Fritz, ele acho que não!   

Já encerrando, tal como uma das fábulas de Esopo, deixo uma moral no 

final: “não leia como eu leio, crianças, permitam-se a sobriedade de uma bela 

ca...!”   
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É BOM OLHAR NOS CANTINHOS 

 

A rotina nos faz cegos. Vamos escurecendo para os detalhes do mundo. 

Por quê? Ora, porque não somos mais crianças, infelizmente. Elas sim, (as 

crianças) é que sabem de cotidianos, saboreiam os detalhes e exploram cada 

cantinho das gavetas, mesmo as abandonadas. Pois sim, “rotinar-se” e deixar 

as coisas envelhecerem – ah, meus amigos! – isso é ‘coisisse’ de adulto!  

Contudo, por um acaso que eu mesmo crio (frequento muito as livrarias), 

encontrei um livro que soube ouvir bem essas vozes adultas do nosso famoso 

“não-parar-para-apreciar”. Cronista; colunista de jornais de grande circulação, 

tal como o ‘Zero Hora’; ex-publicitária; e autora de várias obras de sucesso, 

Martha Medeiros trouxe as respostas que eu precisava para afinar essa parte 

“grande” de minha vida infantil e dessa minha escrita de eternidades breves. 

“Felicidade”. 101 crônicas sobre: curtir a vida; amor-próprio; família e 

outros afetos; e viagens e andanças. Publicado em outubro de 2014, pela 

editora L&PM, já em sua 6ª edição, a obra nos traz um pouquinho do 

compromisso descompromissado de uma escritora que olha para um mundo 

onde nos esquecemos de olhar: aquela dobrinha, aquele cantinho, o meio, que 

é o olho do furacão de tanta correria e afazeres que a vida moderna pede. 

Em seus escritos nos deparamos com frases do tipo: “É claro que não dá 

para beber champanhe como se fosse água mineral, mas dá para a gente 

beber água mineral como se fosse champanhe. É só uma questão de estado 

de espírito.” Ou ainda, “E podemos já estar transando há anos e 

permaneceremos virgens diante de um novo amor.” E é justamente esse novo 

olhar que pretendo mostrar, através desta indicação, para os leitores e 

amantes do pensamento organizado, que é a escrita. As crônicas são curtas 

(geralmente de duas páginas) e de palavras bem distribuídas. Ideal para 

saborear cada reflexão, uma por manhã, se desejar. Se for assim, nos 

próximos 101 dias deste ano, você terá motivos para acontecer o que já não 

acontecia: a desaceleração.  

Enfim, doe-se para a Martha e deixe que suas linhas te devolvam o que a 

pressa foi surrupiando pouco a pouco de teus olhos.  

Boa leitura!!!        
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EJA – EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS 

 

Quando pensamos que o mundo já deu o que tinha que dar e que não há 

mais o que fazer, surgem os adultos para nos animar e ensinar alguns 

caminhos novos e possíveis dentro dos educandários. Não estou falando 

simplesmente de alunos comuns (como muitos que “zumbinam” em nossa 

realidade e que ficam nos corredores das Escolas somente para preencher 

vagas ou garantir certo benefício social). Falo do EJA (Educação para jovens e 

adultos), homens e mulheres sem tempo a perder, pois como já escreveu 

Sêneca: “[...] ninguém pensa que alguém lhes deva algo ao tomar o seu tempo, 

quando, na verdade, ele é único, e mesmo aquele que reconhece que o 

recebeu não pode devolver esse tempo de quem tirou”. Roubar o tempo do 

outro sempre custa caro, ele não pode ser devolvido, ele se perde.  

Não pense o leitor que, ao expormos isso, estamos denegrindo ou 

atacando algum grupo social. Isso nem nos passa pela cabeça, a verdade é 

que queríamos garantir a todos uma educação de qualidade e que formasse, 

no mínimo, cidadãos críticos e civilizados. Contudo – não se espantem –, já 

que nem sempre a realidade corresponde ao que queremos ouvir. Lógico, 

sempre é mais fácil delegar aos professores a educação de nossos filhos. 

Jeitinho brasileiro, esta histórica maneira cega de isentar nossas 

responsabilidades para que possamos assistir a nossas novelas em paz.   

Sorte que, ainda, temos noites mais claras ao “noturnarmos” com alguns 

estudantes que não têm mais tempo a perder. Gente madura e com essa 

maturidade, vêm encantar e ajudar a fazer da Escola noturna um lugar 

iluminado e nobre, como outrora. Amigos que trazem uma educação forte e de 

outros tempos para encantar e melhorar o nosso. E é justamente por isso que 

são merecedores de toda nossa dedicação e ouvidos, pois, quando eles falam, 

aprendemos junto e, inclusive, alguns são tão sábios, que não têm nenhum 

medo de aprender também: são ricos que nos enriquecem.   

Sim, meus nobres, precisamos desenvolver outros ouvidos. Não 

desenvolvendo, todos nos perderemos pela matemática macabra que nos 

envolve, a matematização do que é humano. Explico: muito número para pouca 

qualidade. Por estes e outros motivos que nos motivamos ao entrar em uma 

turma repleta dessas pérolas bonitas e que vêm de um tempo onde a Escola 
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ainda era um ambiente de respeito e sabedoria. O correto seria até que alguns 

desses alunos fossem professores de certos pais que reclamam sem saber 

nada sobre o que são seus filhos longe de seus olhos e dentro dessas 

instituições tão “sagradas” a que chamamos comumente de Escolas. 
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EM ALGUM LUGAR NO PASSADO 

 

Longe, tão longe quanto a maior de todas as lonjuras... distância de 

dentro de mim. Enfim, lá estava eu sentado num dos bancos de um ônibus. Na 

mochila, além da marmita fria, um livro iluminava a parte menor da bolsa. Não, 

não gostava quando alguém se sentava ao meu lado e puxava conversa. Mal 

sabiam eles que não podia “esquizofrenar” entre o livro que estava lendo e as 

perguntas que me faziam. Lembro que sempre me questionavam se era o livro 

sagrado que tinhas nas mãos. Nossa! Ninguém acreditava quando percebia 

aquele baixinho mestiço e mal vestido lendo um livro que não fosse a bíblia 

(pobres, em suas cabeças, precisam ter fé!). Cansado daquela rotina, logo que 

descia do coletivo, puxava um cigarro e um isqueiro do bolso e acendia como 

quem diz: “não sou religioso, amigos!”  

Já no trabalho, era operário, puxava outro livro e punha-o no bolso (há 

livros meus que ainda estão sujos de terra por isso). Seguia. Trabalhávamos na 

poda de árvores, nosso caminhão recolhia tudo o que ficava na calçada e na 

rua. Quando enchia a caçamba, lá íamos nós em uma viagem de meia hora de 

ida e meia de volta para descarregar o dito cujo. Sim, era ali que minhas 

viagens ganhavam outros rumos. Sacava do bolso o livro e fazia todo o trajeto 

em uma leitura calada ao lado do motorista.  

Quando o dia finalmente terminava. Tomava banho por lá mesmo e 

quebrava mais um dos paradigmas sociais, já que muitos, utilizando-se de 

olhos comuns, me viam o dia todo como um analfabeto. Eu era um estranho, 

admito, pois à noite (com uma sacola batendo panelas quando caminhava) me 

dirigia para a faculdade de Letras. Chegava sempre uma hora antes de 

começar. Naquele momento puxava o terceiro livro do dia, tinha um para cada 

momento. Como as coisas estavam ruins, pelo menos financeiramente naquela 

época, muitas vezes aguardava até o final da noite para almoçar em casa – 

meu estômago acabou acostumando e até hoje comida não me faz falta. E 

assim passaram-se dez anos. Dez anos de leitura e vozes que no final das 

contas só sei ouvir agora. Através delas aprendi a amar a noite. Desacelerei a 

vida ao descobrir que os silêncios são muitos e as vozes sinfonias que nem 

sempre sabem dizer o que o maestro quer, pelo menos não seu tempo certo.  
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Hoje, quando olho para dentro, penso se suportaria passar por tudo 

novamente. Os restos de mim se tornaram cientes de que aqueles que eu fui 

(mesmo estranhos) são os que fizeram de mim este tudo que nada lhes 

parece. Só se que o tempo ainda me abriga.  
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ENTRE TIGRES, JAGUARES E PLÁGIOS 

 

Não sei como a vida pode caminhar. Temos uma gama de informações 

bem na palma de nossas mãos. A força de um universo inteirinho ao nosso 

dispor. Como podemos não ser, no mínimo, melhores? Respondo: é porque 

junto com essa dádiva toda veio também o "tudo-pronto". Só que não nos 

adianta tudo isso se não tivermos o conhecimento, ou ao menos a curiosidade 

para podermos usufruir desse bem tão indispensável para os dias de hoje. 

Ignoramos a elasticidade do que os gregos já chamavam 'kairós': o tempo da 

oportunidade. É, acho que quanto mais temos, menos somos, mais esperamos 

e menos esforços fazemos para caminhar, não há direções. Por isso não 

entendo de nenhuma estrada, pois elas ainda não se fizeram. 

Alguém se lembra do filme “Life of Pi” (As aventuras de Pi)? E se eu 

dissesse que essa obra fílmica é fruto de um plágio literário? Sim, o primeiro a 

escrever foi o nosso brasileiríssimo Moacyr Scliar; o segundo roubou a 

essência do primeiro, trocou um jaguar por um tigre e deu uma tapa de gato. 

De “Max e os felinos” plagiou-se “Life of Pi”, pelo canadense Yann Martel. 

“Uma pena, segundo ele, que uma ideia boa tivesse sido estragada por um 

escritor menor.” Moacyr, um escritor menor? É muita petulância, além do 

desrespeito intelectual, ao surrupiar a ideia do outro, ainda chama o idealizador 

de menor. Menor, menor, menor, enorme, para você, meu ingênuo Martel.  

Contudo, o autor de “Max e os felinos”, não teve a mesma reação que 

tive. No início até foi atrás. Alguns dizem que por míseros quinze minutos de 

fama. Pessoalmente, penso que não, ele apenas foi tirar satisfação do que, por 

justiça, lhe pertencia. Não é isso que aprendemos em toda nossa vida 

acadêmica? Não devemos respeitar as ideias alheias? Nem uma citação! 

Nada.  

Não, não prolongo mais minha irritação em saber que uma obra criada na 

terra tenha sido “estrangeirada” de forma tão vil e forçosa – e ainda virou filme, 

ora bolas! Triste realidade. Enfim, o que resta é indicar a obra de Scliar. Livro 

bem feito, de leitura rápida e envolvente. Tudo para lembrar que, antes de 

louvar alguma obra de fora, – veja bem! – tentem olhar para o que anda se 

produzindo aqui dentro. Se não fizer, pode ter certeza, há muitos estrangeiros 

(não puxando, claro, para a xenofobia) dispostos a levar o que é nosso 
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embora. Acreditam que existem norte-americanos estudando Machado de 

Assis (pasmem!) e vindo até aqui ministrar palestras sobre ele para nós? Sim, 

é o preço de não conhecermos o que é nosso. 

Leiam (insisto) “Max e os Felinos”, de Moacyr Scliar, e se encontrem na 

legitimidade!   
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ENVELHECER 

 

É possível olhar para o passado? Sim, isso até podemos, mas não 

necessariamente voltando os olhos para trás. Olhamos para os “ontens” ao 

abrirmos os olhos para dentro, ali, quando iluminamos o quartinho de 

quinquilharias que se encontra dentro de nós.  Pois sim, “quando morre um 

velho, arde uma biblioteca inteira” (Mia Couto). Estes sim estão cientes da vida, 

eles possuem muitos desses quartinhos, já perderam as contas de quantas 

vezes os arcos do tempo os laçaram. Para os jovens, saibam que diante dos 

idosos somos pequenos marujos que ainda não enfrentaram tudo o que o mar 

tem a oferecer, seja uma boa maré, até uma onda gigantesca que, volta e 

meia, pode afundar ou te deixar à deriva. O azimute, que é o norte para este 

oceano, está desenhado nos mapas que estão nas peles dessas pessoas, nas 

linhas de cada ruga.   

Quer saber sobre a vida, nobre leitor? Então pare de ler este texto e vá 

conversar imediatamente com seu pai, sua mãe, avó, ou avô. Não naveguei o 

bastante, eles é que podem te dar um caminho pouco menos doloroso para 

atravessar estes mares bravios. Mesmo sabendo que a vida não é precisa e 

que cada um de nós é atirado para dentro dela à revelia, não há um alvo a 

acertar. Tudo é incerteza. Por isso deve ouvir quem sabe. Não a mim, um tolo 

de 35 anos, mas a quem já se encontrou e se perdeu várias vezes em seu 

quinquênio de ‘marujações’. 

Cuidado! O tempo também é um gigante faminto que nos devora – a 

pintura de Goya que o diga. Nela (na pintura) podemos perceber toda a força 

desse elemento bravio e irredutível. É como se estivéssemos navegando 

dentro de um barquinho frágil e tendo que cruzar um oceano repleto de 

tempestades e dias claros. Nele, não há como sabermos o que virá, tais como 

flechas disparadas por um arqueiro cego.   

Único, enfim, não existe volta àquele tempo em que vivemos 

determinados menino dos que um dia fomos, nem nos adolescentes, nem nos 

homens de meia idade que ultrapassamos. O que está feito, está feito. Não há 

poder que nos faça unir nenhum deles (exceto a música). Já passou, 

passamos. O que nos resta é continuar daqui para frente. Porém – é justo dizer 

– é interessante como falamos de forma tão orgulhosa sobre o quanto somos 
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civilizados. Contudo – pasmem! –, há tribos indígenas que ainda conservam a 

figura do idoso como fonte primordial de sabedoria e aconselhamento do 

grupo. O que nós fazemos? Sim, é só passar na frente de um asilo. Lá 

podemos perceber o quão atrasada se tornou a nossa sociedade. Não 

queimamos, enlatamos bibliotecas e mais biblioteca e depois choramos quando 

elas se esvaem em fogo. Hipocrisia maldita! 
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ESCONDERIJOS DO TEMPO 

 

Hoje sonhei com a adolescência, me senti voltando para dentro de mim 

mesmo. Sabe aqueles sonhos que parecem reais? Pois é, são esconderijos do 

tempo, flores perdidas dentro de um livro guardado há décadas. O livro era eu. 

Eram minhas entranhas que se floriam de passados – só que desta vez 

reconstruídos diferentes. Universo de uma confusão onírica que volta e meia 

nos tocam os tambores, o coração.  

Nunca ouvi falar sobre um sonho que parou e continuou. Aquele sim, da 

segunda vez voltei de frente ao rádio toca-fitas de meu pai. Anos noventa. 

Estive de volta naquele garoto que já se perdeu nas lonjuras de uma vontade 

de ser grande. O reencontrei junto com suas paixões. Explodi bem ali. Ainda 

posso sentir as sensações que já havia esquecido. Parece que acenderam um 

sol aqui dentro. Acordei confuso.  

Queria poder contar mais. Não posso. Há segredos que o mundo e o 

tempo resolveram calar. Quem sou eu para voltar de onde não se pode mais 

retornar. O rio andou, fizemos nossas escolhas. Crescemos como tanto 

queríamos e vivemos o que tínhamos que viver. Não há recortes que possam 

formar novas colchas. As correntezas nos bateram e não há mais como revê-

las nos atingindo. No sonho é diferente, somos sempre outros que estiveram lá. 

Uma espécie de curto-circuito da memória. Uma confusão de rostos e verdades 

que acaba se confundindo com essas, dos “agoras”.  

Acho que tive sorte. Sonho acordado algo que proferi no passado. Havia 

dito que nunca pararia de estudar. E não parei (nunca conheci alguém que 

tenha parado de estudar a si mesmo). O sonho me revelou tantas nuances que 

nem lembrava mais. Rostos borrados que tomaram feições adultas a se 

misturar pelas tintas do tempo. Eu mesmo não me reconheço mais naquele 

garoto. Como se os livros que éramos fossem todos reescritos; fitas 

rebobinadas e devolvidas à locadora; fliperamas cheios de dedos para tentar 

derrotar o chefão e voltar do começo; tempos de gazetear aulas; e de ter um 

amor passageiro a cada temporada de alguns meses de férias de verão. 

Tempo de recordar.  

Sorte que descobri a literatura e a filosofia. Talvez esteja aí a confusão. 

Posso retornar na vida, desde Homero a Mia Couto, mas, nesse meio tempo, 
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vou destemperando os meus. O inconsciente é mágico. Hoje, por exemplo, 

acordei deste jeito que me leem, retornei bobo de passados. Sei que não estou 

mais nos anos noventa. O que não me impede de querer visitá-lo, nem que 

seja por uma grande temporada de um breve flash de quem dorme e acaba 

acordando. 
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FELICIDADE?! 

 

Seja você aquele que gostaria que estivesse por perto? E vai saber se 

alguém desejaria de fato o que eu quero de mim... Estranho, ainda bem que 

temos as diferenças para nos afinar: uma corda toca dó, a outra ré, mi, fá, sol, 

lá, si, e seus interstícios! O que eu quero nem sempre é bom para você. Acho 

que assim sai um pouco do gosto maniqueísta e amargo da "assertiva". 

Vejam bem! Não é difícil observarmos essas frases no Facebook. Ideias 

do tipo prontas e, geralmente, sem autorias (quando têm, difícil saber se é 

mesmo do autor). Grande guru, esse Face! Ele tem tanto a dizer sobre tudo e 

sobre o nada que os dizeres se vão caindo naqueles vazios epidêmicos de 

compartilhamento em massa.  

Há algum tempo, inclusive, o autor Caio Fernando Abreu e Luiz Fernando 

Veríssimo eram os nossos “ensinadores” por lá. Em outro período, a Clarice 

Lispector era quem se confundia com a esfinge, para alguns. São ótimos, 

realmente, mas nunca li nenhum texto dos três que possam servir como 

fórmula para a felicidade, salvo algumas ironias. Ninguém checa as fontes. 

Postam, e pronto. Os coitados viraram os bobos felizes das redes sociais. Lá, 

sempre há um entendido pronto para agir e nos aconselhar sobre o melhor 

modo de viver – acho isso divertido, confesso! Contudo, quando não estão por 

perto, para piorar, lá vêm os ‘aponta-dores’. Nisso prefiro ficar desapontado, 

sem pontas doloridas. Nesse caso saio, vou apontar um lápis de cor. O mundo 

precisa de mais cores do que verdades opacas e plágios. 

Dizem que o Sol nasce igual para todos. Não mesmo, todos os dias ele 

renasce diferente para cada um dos de nós, àqueles que seremos naquele dia. 

Sendo assim, não podem existir fôrmas para sermos felizes. Está certo que 

massa se põe ali e logo se transforma em pão para todos comerem. Mas 

massa também pode ser moldada antes de ser servida ou compartilhada com 

os amigos. Que tal dar o nome da cozinheira antes de servir?   

Quer aprender sobre felicidade? Observe os cães. Sempre que um 

cachorro morre, acho até que em algum outro lugar deve nascer uma criança. 

Nunca vi espíritos tão parecidos. Eles só são assim porque ignoram o fato de 

que um dia vão perecer. Morrer é coisa de gente adulta. Isso nos torna um 
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pouco inferiores às crianças e aos animais. Eles é que sabem viver e eternizar 

suas pequenas brevidades. Ali é que mora a felicidade! 

Como sempre, não é necessário que concorde com meus temperos, pois 

a verdade é um perfume que só se adapta em algumas peles. Seja do jeito que 

é, não copie, crie!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

FÉRIAS, TEMPO DE LEITURA 

 

Períodos de férias têm dessas coisas. No início tudo bem, precisamos 

mesmo descansar. Depois. Ah, os depois! São eles que nos “emalucam” as 

ideias e o resto dos dias, esses que deveriam ser de puro ócio. Sem saber 

direito o que fazer, os pensamentos vão se fazendo sabidos dentro de nós – ou 

pelo menos tentam se saborear de outras maneiras.    

Eu mesmo. Outro dia, em um passeio combinado com a família (a grana 

nos programa os programas), fomos até a cidade de Soledade. Motivo: visitar a 

mãe de minha esposa. Sim, na casa de minha sogra (procurarei não fazer 

piadas disso, pelo menos vou tentar). Antes de ir, sabendo que passaríamos 

três dias, reuni alguns livros e pus junto a escovas de dente, roupas e afins. 

Levei quatro de meus favoritos. “O Idiota”, de Dostoievski; “O fim do ciúme e 

outros contos”, de Proust; “Contos de amor, de loucura e de morte”, de 

Quiroga; e, finalmente, um que há tempos andava escondido em minha 

estante, o “Como Apreciar a Arte”, de Armindo Trevisan. Abri um, li algumas 

partes de outros, explorei alguns prefácios e me decidi. O único que eu ainda 

não havia lido era o último deles, o do Trevisan. Folheei a primeira página e, 

vejam a surpresa, deparei-me com uma dedicatória muito bonita feita por um 

colega querido meu. Dizia o seguinte: “Ao amigo e mestre Dilso, repasso este, 

que para mim, é um livro, mas que para sua refinada sensibilidade, é um 

tesouro! Obrigado pela convivência de ontem, hoje e, se o futuro permitir, 

amanhã. Um Abraço.” Depois de um depoimento tão gentil e dedicado, não, 

não pude negar a leitura.  

Dizem que escrever em livros que são nossos, não é vandalismo, alguns 

chamam de contribuição intelectual. Eu prefiro que seja um registro daqueles 

que fomos da primeira vez que os lemos. Lendo novamente, seremos visitantes 

daqueles que fomos. Assim foi. Peguei uma caneta e passei a observar cada 

período que me interessava. Não teve jeito, no terceiro dia, depois de horas e 

horas de puro prazer, percebi que o livro já estava todo riscado, riscos meus, 

palavras minhas que se misturavam às tintas do autor. Olhei, reli algumas e 

percebi uma beleza única, pois naquele momento soube apreciar uma obra que 

se misturava comigo. Lindo demais! Presente maravilhoso que quase esqueço, 
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ironicamente, entre outras grandes vozes igualmente bonitas! Sorte que ele me 

viu e me trouxe junto com ele, ou eu o trouxe, não sei bem. 

Indico com toda a alegria essa obra que, para mim, tem um sabor todo 

especial. Bom deguste! Eis uma boa leitura para as férias. Obrigado pelas 

vozes, Eduardo, fiquei mais rico! Presente maravilhoso que a rotina fez dormir 

–, mas que me acordou!  
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FILOSOFIA DE FOGÃO 

 

Nunca haverá melhor lugar para se discutir literatura e filosofia do que 

aquele fogão a lenha que tínhamos na prefeitura. Lá podíamos nos libertar. 

Tornar livres todas as almas que tínhamos e nem sabíamos que moravam 

dentro de cada um de nós. Não, não nasci professor. Houve um tempo em que 

eu lutava junto com esses companheiros (aqueles que comiam do mesmo pão: 

co+panis). Época difícil, preciso confessar, mas que trouxe o melhor dos outros 

para dentro de mim. Éramos operários. Homens simples, porém nada 

simplórios.  

Sempre ao meio dia, depois do almoço, nos reuníamos à volta de um 

desses fogões velhos do tipo que ninguém quer mais – e não queriam mesmo, 

até onde eu sei, tratava-se do produto de uma doação. Estávamos 

acostumados a receber o que os outros não queriam mais. Quanto ao 

escritório, só lá haviam ares condicionados e outros luxos. Nós não, nos 

esquentávamos nas vozes, compartilhávamos de um chimarrão para amarrar 

as pontas de cada uma de nossas vidas, e filosofávamos...  

Nos setores mais “limpinhos”, na certa que o aquecimento, tanto do 

ambiente quando do peito eram mais frios (tinham cafés frescos que eram 

preparados por colegas nossas). Eles não podiam desfrutar da literatura ativa 

que nos cobria e nos deixava quentinhos, um adendo dentro de um dia frio, 

mas sempre provocador e novo. E à tardinha, como de costume, seguia 

carregado de vozes para a Universidade, o lugar onde as letras que recebi de 

dia se vozeavam em uma vontade pouco mais complexa. 

Como a vida é maluca, meu tempo ali passou. Fui seguir meu destino: dar 

aulas. Nos primeiros dias, confesso, não podia olhar para a janela, meu peito 

queria sair de dentro de mim. Via um caminhão com aqueles amigos e logo me 

batia uma vontade de sair me libertando com eles. Nossa casa durante o dia 

era o céu, nossa estrada, nunca sabíamos ao certo. De certa maneira, éramos 

livres. Ninguém nunca parou para reparar num operário passando na rua com 

seu uniforme. Nossas roupas nos libertavam dos olhares. Agora eu estava ali, 

um professor, finalmente. Um homem que carregava consigo um universo 

inteiro de pessoas que o habitaram por tantos dias frios. Um ex-leitor de 

bancos de ônibus; e de espaços apertados daquelas cabines de caminhões; 
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um “sujador” de livros carregados no bolso; e um amante inveterado dos 

amigos. Como tenho saudades daquele lugar e daquele tempo que nem sequer 

existem mais.  

Contudo, como o amigo Mauro disse uma vez: “Isso não vai durar para 

sempre, Dilso, cada um de nós seguirá seu caminho, porém, tudo isso aqui, vai 

ficar guardado na melhor parte de nossas histórias. A vida precisa seguir seu 

curso.” – e seguiu mesmo! 
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GATO, CAFÉ E LITERATURA 

 

Há alguns meses, durante uma disciplina no Curso de Comunicação 

Social, uma aluna veio até mim e disse: “Adoro as imagens de seus gatos 

antes de começar a matéria!” Sim, sempre punha uma foto de algum de meus 

felinos, geralmente à frente dos livros que os tempos e as paixões me fizeram 

amar e acumular. O próprio Fernando Pessoa já fez um poema elevando a 

precisão ponderada dos gatos.  

O escritor argentino, Júlio Cortázar tinha também seu companheiro, – 

quantos livros não escreveram juntos! – seu nome era Adorno (nitidamente 

uma de suas influências, já que Theodor Adorno foi um grande pensador). Belo 

nome para o gato de um gênio literário. Saiba que os cães e os gatos são 

seres tão completos a ponto de continuar completando a nós, "os poderosos 

humanos". Sorte sua se um dia conseguir ser adotado por um amigo desses. 

Eles são generosos. Valorize isso, ou fique sozinho, é melhor para os dois! 

Mas se sentir-se no direito, fique com eles. Leia com eles. Deixem que afinem 

os seus silêncios como os meus se afinam, como fazem os bichanos de 

minhas amigas Dóris Paulus e Tânia Lisboa. Aliás, a Tânia tem um gatinho 

chamado Horácio, personagem principal de uma obra do mesmo Cortázar, o 

mesmo autor que falamos acima. Coincidência? Não, apenas uma verdade que 

se multiplica. Quem vive a Literatura, quem a ama, precisa de silêncio para se 

encontrar nas vozes da quietude de um livro. Sempre precisamos que alguém 

os aprume para nós. Assim é. Os literatos vão me entender. Sabem que os 

gatos ‘devagarinham’ cada eternidade, freiam o que seriam ‘daqui-a-poucos’. 

Não, eles não gostam de dar de comer a nenhum depois. ‘Agorar’ futuro é 

tolice de gente. 

Quanto aos cafés, não os entendo como simples bebida. Podem-se 

degustar vários tipos de prazeres, tais como a cafeína é para mim. Digo café, 

porque não há cheiro mais companheiro e atraente. Gatos, as clarezas escuras 

dos ‘dentros’ de uma xícara e a Literatura, todos são velhos amigos. Confesso 

que ando diminuindo, não serei como Balzac, louco, dizem que consumia o 

equivalente a 300 cafezinhos por dia – morreu disso. Vai ver que foi por isso 

que nos deixou um acervo tão vasto e magnífico...  
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Deu, devo encerrar por aqui, minhas divagações vão longe se continuar 

nessas linhas. Contudo, quero que saibam que não precisam enxugar minha 

fórmula criativa para a vida de vocês. Procurem os seus próprios aromas, os 

seus próprios cafés. Só não se esqueçam de uma coisa: sempre tenha um gato 

para ler contigo. Não há melhor ouvinte. 
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HÁ MAIS DO QUE DUAS MARGENS NO RIO 

 

Quem nunca ouviu a expressão: “mas tu não eras assim...” Desconfio que 

todos já fomos vítimas disso. Não entendo como as pessoas conseguem não 

pensar em nosso “agora”. Logicamente que nenhum de nós pode ser como foi. 

Um dia até minha filha perguntou: “Como tu eras na escola, pai?” Respondi: 

“Depende de qual dos de mim. Fui todos os possíveis. Acho que até houve um 

que se aplicava nos estudos. Outros nem tanto. Alguns menos estudiosos. Mas 

o que sei mesmo é que havia muitos pequenos adultos sonhando em brincar 

para fora de uma fábrica. E é exatamente por isso que não quero que você 

perca a infância ‘futurando’ as coisas. Amanhã tu já serás outra, e outra, e 

outra, e mais outra.” 

Não sei como entender os “achismos” sobre o que somos ou deveríamos 

ser. É como se não merecêssemos um presente que tenha um ‘quê’ de futuro 

pouco mais aceitável. Enganam-se os que pensam que o tempo para. Os que 

não acreditam em multidões nunca saberão olhar para dentro e perceber sua 

própria legião estrangeira. Subestimar o que nos tornamos com base em quem 

éramos é típico de algum vidente meio cego. É um ignorante de rios. Nem 

imagina que há mais do que uma margem para se chegar.  

Ainda bem que os tempos de ontem só consigam se encontrar com 

aqueles de nós que fomos. É impossível resgatar os garotos que fui e trazê-lo 

para cá. ‘Presentificar’ os ‘ontens’ tem sido um erro clássico. “No meu tempo 

não era melhor!” Naqueles dias nem eu mesmo era o que sou. Como posso 

então medir aqueles com esses rios?  

Lembro, por alto, que passei a me entender melhor quando abri o primeiro 

livro, acho que foi ele quem me abriu, enfim. O fato é que nasci ali, pois só 

nascemos de fato quando nos damos conta de que existimos – e há muitas 

existências. Não, não é fácil. As letras me salvaram. Hoje leio, escrevo. Saio 

um pouco de mim para me colocar aqui, neste lugar “escrevinhado”, uma vez 

que com as palavras reaprendi a navegar. Fernando Pessoa já escreveu: 

“navegar é preciso; viver não é preciso”. (Acalme-se, leitor aflito, ele se refere à 

precisão). Navegando, (seja com astrolábio, bússolas ou com os modernos 

GPSs) chegamos facilmente de um ponto a outro, só que vivendo, não. A vida 
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é uma estrada que sempre está se fazendo, não há nada de preciso nisso. 

Nem sempre chegamos ao porto desejado.  

Ah, sim! Não me compare mais àqueles outros. Eles agora sou eu. Muito 

prazer! 
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LEITURA: UMA CONDIÇÃO EXISTENCIAL 

 

Quando falamos em leitura sempre nos vêm à mente aqueles velhos e 

surrados dilemas: “Mas eu não gosto de ler. Não tenho o hábito...”. Sim, isso 

tudo compreendemos. Contudo, esse tal de ‘não gostar’ pode até ser intragável 

a alguns paladares menos apurados. Mas afirmar com tanta convicção que não 

é capaz de ler, meus amigos, é o mesmo que considerar-se incapacitado de 

existir, sentir-se no mundo.   

Acreditem, senhores, a leitura independe de nossas vontades, pois temos 

aparelhos ‘ledores’ e isso já vem de fábrica, vem de dentro, vem conosco. Eles 

são vivos, servem para sentir a vida, mas a nossa só é capaz de existir se 

formos capazes de sentir e deixar-se sentir pelas demais. Sim, falamos de 

nossos sentidos, todos eles, sem faltas. Falamos do tato, do olfato, do paladar, 

da visão e de alguns outros sensores que vão brotando com o tempo e com 

experimentações nossas para com as escritas feitas pelas anotações do 

mundo e nas páginas de nós mesmos.   

A leitura escrita, contrariando o que muitos tendem a acreditar, não define 

o processo de ler, pelo menos não integralmente. Enganam-se os que creem 

nisso, pois decodificar códigos gráficos (a escrita tal como a conhecemos no 

papel) é apenas uma de nossas muitas capacidades leitoras. Digo mais, esta é 

uma das poucas que não nascem conosco, de fato precisamos aprendê-la, 

jamais nascerá prontinha, mas uma vez apreendida, ela tende a crescer dentro 

de todos nós e apurar e confundir nossos outros veículos ‘ledores’. Sim, elas 

podem, inclusive, nos levar até a mais difícil e formidável de todas elas: a 

leitura de nós mesmos. 
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LEMBRANÇAS 

 

Ainda me lembro de quando nasceu minha primeira filha, a Eduarda. 

Recordo do cheiro, das mãozinhas, de minha atitude ansiosa ao conferir se 

todos os dedinhos estavam no lugar, do timbre do choro. Como se esquecer da 

primeira vez em que conseguiu soprar um assovio. Aqueles lábios pequenos, 

os mais bonitos que já vi. Naquele tempo eu enchia a paciência de meus 

amigos. Falava de cada sorriso novo. Cada “boniteza” nos olhos. Nada me 

escapava. Sabia que a amava como nunca amei outra pessoa. Sua vida 

tornou-se a minha vida. Seu nome, este não poderia ser qualquer um. Vem de 

um amigo querido, o Eduardo, que mora em algum cantinho de minhas 

melhores memórias da infância. Não o vejo desde 1985, mas isso é outra 

história... 

Nunca haverá nenhum momento que se repita. Minha filha não se repete. 

Aos olhos leigos sim, ela parecerá sempre a mesma, só que para mim... Ah! 

Lembro-me até dos momentos pesados. Aqueles em que o mundo parecia um 

gordo a nos esmagar. De quando trabalhava o dia todo e à noite ia para 

faculdade. Mais tarde, quando chegava, ela estava lá, naquele quartinho 

apertadinho que dividia espaço com meu velho computador (não tínhamos 

muito, tudo era magro, menos a nossa vontade de se querer). Deitada em sua 

cama, ela me ouvia. Ali lemos o livro do Exupéry, alguns da Lygia Bojunga, 

Ruth Rocha e “Os meninos da rua da praia”, de Sérgio Capparelli. Como era 

bonito vê-la dormindo. Parecia tão frágil e delicada. Acho que sonhava com as 

histórias. 

Mais tarde, como eu já gostava muito de tudo o que é grego, acabei – de 

certa forma – influenciando a pequena. Certo dia, na segunda série, ela 

escreveu uma história mais ou menos assim: “Como estava chovendo e a 

escola era pequena, a professora resolveu contar o que sabia sobre mitologia, 

ao chegar à parte em que Atena aparecia (a deusa da sabedoria, e a favorita 

da Eduarda), parou de chover. Rapidamente a moça da historinha dela pegou 

uma mangueira e molhou toda a janela da sala. Queria continuar.” Achei 

bonitinha a forma como descreveu isso. Lembrando que sou pai, não tente me 

entender!  
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Certamente, o que mais me marcou, e ainda marca, é vê-la caminhar 

enquanto lê. Não é raro passarmos por ela absorta em uma nova história. 

Nestes dias não dou carona. Meu carro não poderia levá-la para as lonjuras em 

que está. Prefiro não atrapalhar e contemplar tudinho naquela breve eternidade 

em que se pinta um momento único.  

Sim, estou fazendo apologia a minha criança. Entendam, sou um pai 

doente. Sofro de uma faceirice no espírito esquerdo e que não tem cura nem 

salvação: a “corujice”. 
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A LITERATURA NÃO SERVE PARA NADA 

 

Sempre ao iniciar o ano letivo, um e outro aluno me pergunta: “Para o que 

serve a Literatura?” Sim, até poderia responder de forma mais prática, mas 

prefiro a verdade – ou um das muitas verdades que há: “Não serve para nada 

além de inquietar. Toda a arte é uma grande inquietação.” “Vamos aprender a 

ler livros?” “Vocês já sabem fazer isso!” “Então o que estamos fazendo aqui?” 

“Estão aqui para aprender a sentir.” (Quando alguém, geralmente o que senta 

bem lá no fundo da sala, questiona). “Ora, sentir...” “Não, meus caros! 

Decodificar códigos gráficos (as letras), isso já sabemos. Agora quero ver o 

que podem fazer com elas, e não estou falando do ‘be a bá’. Os mecanismos 

sensoriais é o que importam por aqui.’”   

É notório que ninguém vá a uma peça de teatro, a um museu, menos 

ainda a um concerto pensando em “como poderia usar isso para o Enem”. Se 

pensar assim da Literatura, estará matando Calíope (uma das nove musas 

gregas, a responsável pela arte literária). Saiba que ao aprisioná-la em nichos 

‘decorados’ como, por exemplo: Shakespeare pertence à Era renascentista; 

Miguel de Cervantes escreveu a primeira novela literária conhecida e publicada 

em 1605; Lazarilho del Tormes foi a primeira obra picaresca da história; 

Gregório de Matos Guerra, pertence ao Barroco; Alencar, ao Romantismo; 

Machado dá início ao Realismo no Brasil; e aí por diante.    

Não, meus caros, não nego a importância do embasamento. Mas como 

posso falar na poesia de Drummond sem nunca ter ouvido uma, sem nunca ter 

sentido nas entranhas as suas imagens? Por isso sinto-me um arrogante 

quando me escapam essas palavras: “Ensino Literatura!” Como ensinar algo 

que não se ensina? Sentir é uma sabedoria que não sabemos que sabemos. 

Precisamos aprimorá-la e torná-la nossa primeira essência. O exemplo é 

necessário.   

Pensem, amigos, Calíope não cura a ninguém. Isso pertence ao Asclépio 

(o deus da medicina). Ela nos deixa apreensivos, doentes da alma, até. Cada 

letra, palavra e espaços entre os versos de um poema. Tudo isso serve para 

nos fazer sentir vivos. Nunca encontrará cura para os espíritos, não se trata de 

autoajuda, mas de demolição e autoconstrução – e não há, segundo Nietzsche, 

como construir nada sem um pouco de sofrimento. Digo: no início, até que 
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quebre seus vícios e paradigmas, isso pode não parecer bom. O ritmo vai te 

afinar e te ensinar a ser um perdido no que parecer encontrar. Um amante, um 

questionador, um cidadão crítico. É o mesmo motivo pelo qual vivemos. 

Nascemos para pensar e sermos pensados, para, também, existirmos nas 

coisas, pois se não souber fazer isso, as coisas se coisificam em nada, bem 

diante de seus olhos. 

Enfim, vamos refletir sobre o que queremos que seja a Literatura. Se 

quiser que me dê respostas boas, aparentemente, não vá à escola, pelo menos 

não em minhas aulas, fique em casa, leia um livro do Cury ou de outros que 

fomentem esse tipo de fórmula. Eles é que servem. Não são contemplativos e 

duradouros. Com o tempo, se deixarem-se sentir pela leitura, entenderão! 
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MANOEL DE BARROS, A ESTRELA DO CHÃO 

 

O dia parece brotar em pequenos concertos. Primeiro a lua, 

devagarzinho, se ‘desilumina’ para que outras luzes possam se ‘horizontar’. 

Depois o latejo de alguma vida vai dando cor e forma aos silêncios que 

engravidam o leste das distâncias. E um a um, os pássaros parecem entender 

tudo em um grandioso coro que se esvoaça em um grandiloquente parto do 

Sol. 

Assim me sinto sempre que abro um livro de Manoel de Barros, poeta fino 

em seus amanheceres, pois, em cada poema dele que se entrega pra nós, há 

um novo nascer do Sol. Amigos! Ele nos ensina que somos muitas janelas que 

olham para o mundo. Casas nômades a vagar sozinhas por aí. Porque aqui 

onde se escondem os ossos, todos nós moramos em um estado de quase 

solidão, só observando outras 'solitudes' se avizinhar. Manoel é o melhor 

vizinho. Isso se permitir que ele te visite e te conte sobre um céu que clareia 

bem debaixo de nossos pés. Como é bonito pensar que o firmamento também 

pode estar no chão!   

No ano que passou, infelizmente, perdemos essa estrela. Da terra que 

tanto amou foi para as nuvens “amanoelar” as cores do céu. Mas pensando 

melhor, não, poetas não morrem nunca, eles se tornam canto na voz de 

alguma palavra passarinheira. Manoel de Barros só foi um poeta maior (e para 

muitos, imortal) porque soube afinar sua sensibilidade à sabedoria das 

crianças. Elas, verdadeiramente, são quem tornam grande o menor, pois – 

muito mais sabidas – usam temperos e fermentos especiais. Basta jogarem 

uma pitadinha por cima do tempo, e PUMMMM, esticam o mundo todinho de 

uma vez só. Ah, como é triste desaprender a espantar-se! A rotina é mesmo 

coisa de gente que emagrece, de adultos que vão se tornando chatos por 

ignorarem que há muitas primeiras vezes naquela mesma vez que jamais se 

repete. Assim viveu o amigo das melhores letras, e adivinhem, elas ainda 

podem te soprar, basta ler um poema perdido nas páginas que ele escreveu. 

Há um livro muito bom. Um livro de capa branca que se chama “Manoel 

de Barros: Poesia completa”. Eis minha dica para quem pretende despertar e, 

como já escreveu outro poeta (Mário Quintana), acordar-se para dentro. 

Apresento-lhes uma obra que nunca se desgastará – não pode se desgastar. 
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Procure-se ali dentro e encontrará aquele menino que acabou esquecendo, o 

menino que um dia já foi você.  

Boa Leitura!!! 
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MATRIX: POLTRONA E TELEVISÃO 

 

Não é de hoje que penso sobre o Livro VII da “República”, de Platão. 

Passagem famosa, conhecida por todos como “O mito da caverna”. Penso que 

todos já conheçam a história do homem que, ao se libertar das sombras 

emitidas por fantoches, acaba conhecendo a luz e, em seguida, é colocado de 

volta às figuras manipuladoras da parede. É lógico que ele não se adapta. Para 

quem não conhece o mito, pensem no filme Matrix. Saiba que ali há muitos 

elementos que remetem diretamente a essa verdade platônica. Quem não se 

lembra do Neo? Pois é. O Neo é o homem que vivia dentro da Matrix, local 

criado pelas máquinas para manter as pessoas alienadas, em sono profundo. 

Elas (as máquina) as usavam como pilhas para dar energia a sua nova forma 

de existência. Não é muito diferente daqueles seres da caverna. Pessoas 

perdidas por não conhecerem o lado B do disco. Assim como nosso herói, o 

homem que se soltou das verdades das sombras, o personagem do filme 

também fica em dúvida sobre no que deve acreditar.  

Tenho um terceiro elemento. Somos nós. Sabe aquela poltrona que está 

de frente a nossa televisão? Sim, ali é nossa caverna. Passamos os dias só 

recebendo as sombras do mundo. Muitas vezes nem questionamos a 

veracidade dos fatos ou a manipulação que os donos das marionetes insistem 

em engendrar. É justo que nos assustemos em saber disso, mesmo não 

acreditando em nada para fora dessa “matriz” – é melhor a poltrona! 

Há um livro chamado “Narciso errante”, escrito pelo professor Donaldo 

Schüller, que reforça esta – como ele mesmo diz – “caverna moderna” na qual 

somos moderados. É bastante comum as pessoas debaterem unilateralmente. 

Um empate, mais do que necessariamente um debate, diga-se de passagem.  

Minha filha mesmo, adepta dos livros e de um gosto musical, digamos, 

mais apurado, já foi vítima disso. Acho que há tempos ela escapou da 

escuridão. De acordo com ela, dia desses, uma menina proferiu: “Quem tu 

pensa que é? Isso não é música de verdade, tu só fala nesse tal de Vinícios 

sei-lá-do-quê e nesse tal de Chico. Nem parece que é brasileira, devia gostar 

de samba, como nós!” – Como se não fosse!  

Enfim, há um álbum (se não me engano é recente) no qual a banda Black 

Sabbath optou em expor a imagem do filósofo Nietzsche comendo macarrão. O 
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disco se chama “God is death?” Sabemos que foi ele quem pôs em Xeque a 

existência de “God”. De sua boca escorre massa. A massa somos nós, os 

habitantes da Matrix, os perdidos que não tomaram a pílula vermelha. Só quem 

optou pela azul poderá entender. 
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MEMÓRIAS DE MINHAS PUTAS TRISTES 

 

Durante um seminário, pedi a alguns alunos que escolhessem uma entre 

cinquenta obras literárias, todas elas elencadas por mim. Deveriam apresentar 

para o grupo. Deixei-os livres para criar e pensar sobre cada apresentação. Os 

trabalhos estavam muito bonitos e criativos. Naquele momento, acho que todos 

se divertiam ao beber das vozes “brincriativas” uns dos outros. Por sua vez, um 

daqueles me chamou atenção. Tratava-se da exposição do livro “Memórias de 

minhas putas tristes”, de Gabriel Garcia Márquez. Prêmio Nobel, o colombiano 

pedia uma leitura pouco mais quente (tenho a impressão de que os literatos 

latino-americanos escrevem pegando fogo). Não que eles não estivessem indo 

bem. Pelo contrário, estavam. Mas faltava um elemento que exigia deles certa 

libertação. Então recomendei a leitura do parágrafo onde o narrador da história 

descrevia uma relação sexual com sua empregada, relação esta um pouco 

inusitada.  Como ela (a empregada) conservava-se virgem, não precisa nem 

dizer por onde ocorreu a penetração. Calma, leitor, não me tome por 

promíscuo, está na obra!  

Naquele momento, naturalmente, senti que os rostos se enrubesceram. 

Tanto os das meninas quanto os dos meninos (estava ministrando a disciplina 

no Curso Superior, ou seja, ali todos eram adultos), claro, acho que ficaram um 

pouco sem jeito, mas não podia esfriar. Então resolvi ler, após as falas dos 

garotos, o poema “Merda e ouro”, do paranaense Paulo Leminski. Repito aqui: 

“Merda é veneno./ No entanto, não há nada/ que seja mais bonito/ que uma 

bela cagada./ Cagam ricos, cagam padres,/ cagam reis e cagam fadas./ Não há 

nada que se compare/ à bosta da pessoa amada.”  

Sim, acho que tirei o tom romântico e bucólico do pensamento sobre 

literatura. A ideia foi esta mesmo. Quis provocar meus alunos a pensarem além 

do que se entende comumente por poesia ou romance. Falei dos poetas que 

falam sobre a morte. Recitei “O se eu morresse amanhã”, de Álvares de 

Azevedo. Enfim, foi naquela apresentação que pude fazê-los sentir o que tanto 

defendo: “se tu não sentires uma atração quase que sexual por uma obra, não 

a leia, pois gostar não é suficiente, é preciso desejar!”  

Acho que as coisas funcionaram bem. Nem um fio de protestos ou 

manifestações. Não se ouviu represálias puristas. A proposta pareceu ter sido 
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aceita. Tão bem aceita que ouvi, após a apresentação dos rapazes, coisas do 

tipo: “Onde eu compro esse livro?” Tem na biblioteca?” “Eu quero ler!” Deu 

certo. Ufa! Entenderam bem, aprenderam.  

Era isso. Perdão aos que gastaram seu tempo lendo esta crônica. Minha 

intenção não foi chamar atenção com escatologia, só quis relatar um caso sem 

água e sem açúcar.   
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MINHA MÃE E SUAS ‘ESTUDAÇÕES’ 

 

Nunca saberei retribuir o que a sabedoria sabida de uma mulher 

analfabeta soube me dar. Tive que ler, e ler muito para entender o que aqueles 

olhos queriam me mostrar. Não é nada fácil fazer a leitura dos olhos, os lábios 

teimam em se fazer, junto com eles, afinação – precisei me afinar antes. Fineza 

tão sóbria que enlouqueceram algumas ideias vagabundas daquele 

adolescente que fui: rio que não para.   

Maduro e estudado, como diz minha mãe, hoje percebo esta sentença 

simples com a profundidade que tem o olho de um furacão. “Estudado!”. Ah, 

quanto sabor há nesta palavra! Sim, ela sempre foi a melhor entendedora de 

mim. Estudou-me sempre, desde o ventre. Conhece cada cantinho meu, 

praticou em mim suas “estudações”, sou sua tese.  Estudado... Eis uma das 

‘bonitezas’ de Dona Ana.  

Ainda lembro. Há algum tempo, empolgado com um poema de João 

Cabral de Melo Neto, resolvi recitá-lo para ela. “O meu nome é Severino/ Não 

tenho outro de pia/ Como há muito Severino/ Que é santo de romaria/ Deram 

então de me chamar/ Severino de Maria/ (...)”. Chorou. Teve pena da falta de 

existência daquele homem. Talvez tenha recordado de si mesma. Devaneou 

uma história parecida. Aquelas palavras a despertaram. “Analfabeto sou eu”, 

pensei, “não precisa ser doutor em literatura para sentir nos poros uma 

poesia...”. Lição que tive: ler com os ouvidos.  

Outro dia, abatido, cheguei em casa e escrevi o seguinte pensamento 

(exorcizo as coisas assim):  “Morrer é só uma maneira de estar sozinho. 

‘Sozinho-me’ morrendo – quem dera que por gotas e contas loucas de alguns 

cálculos perdidos na bacia. Sentir pingando é melhor do que ter uma cachoeira 

solta dentro da gente. ‘Cachoeirar’ sem rédeas é uma maldição. Sentir é uma 

maldição.” Logo em seguida fui até a casa de meus pais e afirmei: “Mãe, não 

sei se vou até os cinquenta, sofro de desespero, até um vento breve me faz 

‘infinitar’ certa sensação na pele.” “Ora, o que é isso, filho? Nunca fale essa 

palavra novamente. Já vi muitas mortes, mas não entendo de nenhuma. Morrer 

é ir morar com a saudade.” E pronto, já estava melhor.  

Acho que se algumas pessoas não fossem analfabetas para o outro, o 

mundo seria mais legível e menos intolerante. Carregamos tantas letras, vamos 
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ler! O mundo é como uma biblioteca inteira. Não precisamos nos resumir. 

Pergunte a minha mãe. 
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MUITOS 

 

Já fui tantos que até perdi as contas, todos fomos, tanto os de mim 

quanto os que habitam em ti. O problema é saber lidar com tamanha multidão, 

pois só o tolo vê apenas uma pessoa, os que sabem (ou tentam) se ler, 

assustam-se por ter a consciência de que faltam olhos para tanta gente que 

mora por detrás de cada sorriso. Se há muitas verdades – ora bolas! –, 

também existem muitas maneiras de sorrir.  Até mesmo a tristeza sorri para 

alguma coisa, mesmo não sendo nítido para a cegueira de nossa visão.  

Ainda ontem encontrei dois amigos queridos. Para dar exemplos do que 

falo, escrevo sobre os dois. Foi assim. Há tempo não trocava um pensamento 

com eles, assim, já que tinha que resolver algumas coisas na universidade 

onde estudei, resolvi aguardar enquanto a Samara (este é o nome dela) 

também se resolvia com seu projeto de Mestrado. Ali, bebendo meu café e 

esperando enquanto o cigarro me fumava o tempo, aparece o Juliano, que já é 

bem “multidado” e cheio de um pouco dos de si e dos de mim (quando 

conversamos com alguém em algum momento da vida, acabamos nos 

deixando um pouco neles). Quando o vi logo pensei: “Que sorte! Vim para ver 

aquela casa habitada, que é a Samara, e acabei encontrando outra habitação.” 

E pronto, estávamos todos repletos. Três pessoas, aparentemente. Magros, se 

olhassem de repente. Contudo, cada um carregando suas gorduras, suas 

existências e uma satisfação bonita ao perceberem seus velhos amigos. 

Parece um pensamento pequeno em meio a esta vida tão grande, esta gigante 

engolidora das pequenas memórias.  

Sobre isso, penso assim: perceber o pequeno é saber vislumbrar o 

grande infinito do ínfimo. Por exemplo, a aranha tece para afinar a corda 'sol' 

'lá' com o 'si' de 'mi'(m). Os grilos 'violoncelam' concertos brilhantes de modo 

que iluminam a grama toda junto às suas 'noturnações': produzem canções 

‘desamarradoras’ de 'nós'. Já eu, o gigante 'poderoso', sou a desarmonia que 

não ata nem desata, um ser incapaz de fiar uma música, ou acender um lume 

em meio ao escuro de algum coração. Sem os amigos, sou só um estrangeiro 

na vida. Um alguém sem ninguém para aguentar e carregar um pouco desses 

de mim, de nós. Ninguém deveria ser como eu. Também seja você aquele que 

gostaria que estivesse por perto – e vai saber se alguém desejaria de fato o 
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queremos de nós... Estranho, ainda bem que temos as diferenças para nos 

afinar: uma corda toca dó, a outra ré, mi, fá, sol, lá, si, e seus interstícios! O 

que eu quero nem sempre é bom para você. Acho que assim sai um pouco do 

gosto maniqueísta e amargo da "assertiva" que se perde na solidão. 

Enfim, obrigado aos amigos por me trazerem à tona e ao tom, por me 

afinarem e por me fazerem sentir novamente como uma multidão. Espero que 

a rotina não nos faça rostos apagados na multidão. Se não assim, viramos 

memórias, flashes, resquícios, fantasmas... É preciso, volta e meia, nos 

resgatar do chão. E resgatamos. 
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MULHER: CAPETA, DIABO, OU DEMÔNIO? 

 

Nada me inquieta tanto do que as mulheres retratadas pela mitologia, 

história e literatura. Não é de hoje que escrevo sobre isso. Revi muitas delas 

em algumas pesquisas que fiz sobre o tema. Descobri – claro! – que ninguém 

veio da costela de alguém, muito menos condenou toda a humanidade por uma 

simples mordida. A metáfora – acredito – vem de algum símbolo que 

represente o sexo. Corte uma maçã ao meio e verá duas genitálias femininas, 

uma no meio de cada parte da fruta. Acho que é por aí que se pensou esse 

‘pecado’ tão medonho.   

A sociedade ainda precisa aprender muito. Não há mais motivos para 

levarmos ao pé da letra essas verdades. Correndo o risco de cometer algum 

crime atemporal, ou algo do gênero, não concordo com tanta violência e 

indecência na forma com que os “poderosos” homens tratavam e tratam suas 

mulheres. Porque dizem que enquanto gerados, lá nos primeiros dias, todos 

fomos mulheres. Depois sim é que nos definimos como um ou outro. O que 

explica nossos mamilos. São brotos que, se fossemos mulheres, 

amamentariam outra vida. Nada no mundo é por acaso...  

Vejamos na literatura:  

Três nomes já me tiraram o sono: Capitolina, Diadorim e Desdêmona. 

Leio-as sempre como capeta, diabo e demônio. Nomes provindos da 

arquitetura de autores que não cometiam excessos, respectivamente: Joaquim 

Maria Machado de Assis, Guimarães Rosa e William Shakespeare.  

Capitolina (a nossa Capitu) foi uma vítima de um caso contado, 

unilateralmente, por um doente, um ciumento que não acreditava em sim 

mesmo, o Bentinho (Dom Casmurro). Diadorim, disfarçada de homem, fez com 

que seu amigo (Riobaldo) questionasse a própria “macheza” ao se pegar 

apaixonado por ela, ou por aquela que acreditava ser um homem. Desdêmona, 

por sua vez, causou a ira dos inimigos do mouro Otelo. Iago o fez pensar que 

ela havia o traído. Fizeram-na um demônio.  

Nossa! E as mulheres sempre no princípio da causa. Seja abrindo uma 

caixa amaldiçoada, mordendo uma maçã, ou sendo bonitas. No final da Idade 

Média elas eram, inclusive, queimadas, não só por caprichos da época, mas 

pela figura atraente que representavam. Muitas delas foram mortas por serem 
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vistas como tentação do capeta, do diabo, do demônio, como queiram. Explico: 

quando um padre ficava excitado ao ver uma mulher (ele é humano), já punha 

a culpa nela, nunca nele. Vida cínica esta! 

Enfim, acho que as coisas não mudaram muito. Espero que um dia 

mudem. 
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NO BANCO-CARONA DA BICICLETA DE MEU PAI... 

 

Quando era criança, lembro que o mundo parecia bem maior. Minhas 

memórias, às vezes, piscam para lances assim. Não recordo de tudo, mas o 

que me vem parece nunca ter saiu de mim.  

Anos 80, eu devia ter por volta de uns cinco ou seis anos. Naquele dia, 

feliz da vida, meu pai resolveu me presentear com um relógio de plástico. O 

bonito era de verdade, sua marca era Casio (mais tarde aprendi que não se 

pronuncia “Cássio”, mas “Cazio”, sabe como é, quando o “S” está entre duas 

vogais o som acaba se “zeificando”). Dessabido disso – ainda nem sabia ler –, 

jurei que se um dia tivesse um filho ele se chamaria assim, de tão contente que 

fiquei com aquilo. Se eu conhecia as horas? Não, não conhecia. Mas eu era 

criança e o tempo é plural quando somos pequenos. Há muitos tipos de tempos 

naqueles meninos que fomos. A cada minuto éramos um novo de nós mesmos 

– ainda somos. Só andamos meio esquecidos.  

Animado com a minha animação, meu pai então resolveu me levar até o 

centro da cidade para comprarmos, agora, uma calculadora. Para a situação e 

para a época era um presente maravilhoso. Parece pequeno, não parece? Mas 

a coisa toda aconteceu durante a viagem até lá. Acomodado no banco-carona 

de uma velha ‘monarque’, fui contemplando aquelas arquiteturas gigantesca. A 

cada esquina meu “velho” olhava para trás e apontava alguma coisa nova. 

Como as casas eram grandes e as ruas largas, quase sem fim! Parecia até 

uma aventura daquelas de filme. O encanto exigia muito mais do que um par 

de olhos. Nem pensei mais na maquininha. A epopeia pelo “velo de ouro” (a 

calculadora) era melhor, maior. Acho que foi minha primeira grande viagem 

para fora de minhas “brincriações” solitárias de garoto.  

Se hoje sou essa pessoa “voadora” e que não sabe escrever nada 

objetivamente, devo isso aos meus pais. Mesmo passando por frias bem 

grandes e trabalharem como mulas, não me deixaram sentir nada disso. Nem 

da moeda da época sou capaz de lembrar, porém, como uma fotografia, posso 

ver nitidamente o contentamento dos olhos daquele homem me mostrando o 

mundo enquanto pedalava para o infinito cujo destino era uma lojinha de 

Paraguai.  



92 
 

Hoje as coisas ficaram pequenas, menos coloridas. Continuo passando 

pelas mesmas ruas de antes, só que não do mesmo modo, a frieza da rotina 

me fez olhá-las com indiferença. Cresci tanto que só agora me dei conta de 

que tive um mundo bem maior naquele banco-carona de bicicleta... 
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NO FIO DO MACHADO 

 

“Todos estamos sozinhos por debaixo de nossas peles”. Foi o que disse o 

ator Paulo Autran a uma entrevistadora da TV Cultura ao ser indagado sobre 

não ter formado família (ou ao menos não morar com alguma). Todos temos 

nossos moldes, moldes que nem sabemos que foram herdados e que estão aí 

só para nos deixar um pouco sem jeito perante algumas situações que pedem 

um contato pouco maior com seres – acredito – mais livres. Eu mesmo (há 

mais ou menos dois anos), ao conhecer um colega professor, depois de um 

tempo curto de convivência, achei-o tão interessante que larguei essa: “Um dia 

tu poderias vir a minha casa com sua esposa”. Claro, só porque ele era adulto, 

já com certa idade, em minha cabeça encaixotada, ele tinha que ter esposa e, 

indo mais além, filhos. Aprendi com a resposta do amigo: “Não, precisava ter?” 

Não, meu caro, eu é que reaprendi a ter um pouco mais de bom-senso e uma 

pitadinha de “agoras”. Nem imaginava que andava preso em uma jaula judaico-

cristã. É daí que vem a tal família no nuclear: um homem, uma mulher e 

algumas crianças (nem falo em uma).  

A vida é mesmo simples. Complicação? Isso é por nossa conta. Imagine. 

Sou um leitor voraz de Machado de Assis. Pensando nisso, como pude cair 

nessa armadilha tão velha? Ele mesmo termina suas Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, assim: “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado 

da nossa miséria.” Eu tive, tive duas, e para homenagear ao mestre Machado, 

pus o nome da segunda de Caroline. Uma alusão a Carolina Xavier de Novaes, 

esposa dele. Meio nuclear, eles. Enfim.  

Lembrei-me de uma coisa. Há alguns anos, enquanto lia em um ônibus a 

obra “Dom Casmurro” – ainda lembro –, um rapaz (um que se sentou ao meu 

lado) perguntou-me se eu era religioso ou coisa do gênero. Perguntei por quê. 

“É que pobre quando está lendo, só pode ser a bíblia”. Nossa! Aquilo me 

assustou! E ele nem atentou para as palavras que eu tinha nas mãos!  

Assim é! Todos parecem ter receio de livros grossos e do nosso Joaquim 

Maria Machado de Assis, especificamente, porém poucos de nós damos uma 

chance e um tempo para ele. Quem sabe, lendo-o, não saíssemos um pouco 

da caixinha de que falei acima?  
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Machado de Assis não é difícil, meus amigos. Difícil é a vida, esta vilã. O 

bruxo apenas nos faz rir dela. Caçoa, tripudia, ironiza e, até hoje, mesmo 

depois de morto, não cansa de brincar com ela e conosco.   
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O FEITIÇO DE ÁQUILA 

 

Imagine-se sofrendo por um amor não correspondido. Agora pense em 

uma situação em que tivesse correspondência, mas que não pudesse ser 

vivido. Foi exatamente o que aconteceu aos personagens do “O feitiço de 

Áquila”, filme dos anos oitenta, que inspirou, inclusive, Rubem Alves a escrever 

uma belíssima crônica.  

A história é a seguinte. No finalzinho da Idade Média, um bispo, banido, 

inclusive, por Roma, apaixona-se por uma bela dama. Injuriado por saber que 

ela amava o capitão da guarda real de Áquila, lança um feitiço sobre os dois. 

“Se ela não puder ser minha, não será de mais ninguém!” Desde então o casal 

vive junto, contudo, mais separados do que nunca. Explico: o bispo havia 

invocado forças demoníacas, fez um pacto com satã pedindo para que o 

homem se tornasse lobo, e ela, durante o dia, um falcão. Nunca haveriam de 

se encontrar, porém o capitão estava condenado a vagar sob a luz do Sol com 

uma ave (ela), enquanto a dama passava as noites com aquele lobo negro 

(ele). Não poderiam mais se ver, exceto em um único segundo entre o pôr do 

Sol e o início da escuridão. Momento triste e medonho para os dois.  

Quantas pessoas não se perdem assim, unidas somente por um fiozinho 

de existência. Um átimo entre o chegar em casa e ver o outro sair para o 

trabalho. A solução seria um eclipse, momento pelo qual o dia e a noite se 

tornam um só. Talvez este seja o fim de semana, porém, como os tempos 

mudaram e o trabalho acaba nos acompanhando até as famílias, as coisas 

tendem, geralmente, a se ‘deseclipsar’. Tempos modernos onde precisamos 

garantir o dia seguinte, mesmo sacrificando este e os outros que deveriam ser 

gastos com as esposas e os esposos. Exato! Viramos lobos, elas falcões.  

Acho que o feitiço nunca será quebrado, a menos que uma das partes 

desista de trabalhar. Daí as coisas complicam. A vida financeira sente, os 

homens viram lobos maus e as mulheres, abutres. Impossível sobreviverem 

assim. Neste ponto até parece agradável aquele momentinho entre o Sol e a 

Lua, não acham? 

Claro que não me refiro a famílias que desfrutam de altos ganhos. Penso 

numa relação pouco mais realista, do tipo que vemos por aí, quando somos 

nós, os enfeitiçados pelas mágicas do bispo do capitalismo.  
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Se aceitarem um conselho. Aproveitem os eclipses, eles são um pedido 

desesperado de CARPE DIEM. Vão, aproveitem os dias com seus pares antes 

que a segunda-feira de faça uivar.   
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O INFERNO É O OUTRO 

 

Há algum tempo, feliz da vida, comprei um livro chamado “Entre quatro 

paredes”, de Jean-Paul Sartre. Confesso que não foi fácil consegui-lo, já que 

se trata de uma obra de pouco interesse para o mercado literário – tal como é o 

“Segundo sexo”, de Simone de Beauvoir. Um deles – ainda bem – depois de 

uma espera bem longa, consegui adquirir. A Simone ainda está em minha lista 

de esperas, mas não nutro esperanças. Pena que o meu Sartre se perdeu nas 

mãos de uma daquelas vozes esquecidas do “empresta este livro!” Meu 

pecado foi atender ao pedido. Nunca mais o vi. Acho que deve estar servindo 

de suporte para alguma coisa. Triste! 

Enfim, “Entre quatro paredes” é uma peça teatral (pelo menos sua 

estrutura é). Ela foi escrita por um filósofo existencialista – nem precisávamos 

dizer. Sartre é o nome dele.  

O cenário da obra está em um lugar além da morte: uma sala. O tempo, 

logicamente, é a eternidade. Os personagens estão moralmente nus (vestidos 

com roupas, é claro), mas nus uns para os outros, sentados em cadeiras que 

os colocam olhando diretamente para os defeitos dos da frente. Garcin era um 

literato. Inês era lésbica e uma funcionária dos correios. E Estelle, por sua vez, 

carrega consigo um complexo de aceitação, ela usa seu corpo em grande parte 

das situações.  

Está aí o inferno sartriano. Um além-tempo onde os pecados são lavados 

pelos olhares críticos de quem está à frente. O inferno tão temido passa a ser o 

outro, e o outro passa a ser você (qualquer semelhança com a realidade é 

mera coincidência!).  

Quem de nós nunca foi mandado para os quintos dos infernos? Não, 

meus amigos, esse não é o sartriano, este conhecemos desde a Idade Média: 

o inferno judaico-cristão. O motivo de as pessoas nos mandarem para “os 

quintos...” é porque neste só há quatro, um para cada tipo de pecado. Quanto 

mais grave, mais fundo. Se te mandam para o fundo do ‘quarto’ – minha nossa! 

–, essa pessoa acha que tu mereces ainda o pior. O mais engraçado é que 

quem te manda para esse calor, nem sabe disso, aposto que não!  

Contudo, sinceramente, penso que o criado por Sartre pode ser o mais 

sinistro, pois imagine você (sobre)vivendo em uma eternidade com pessoas 
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que ficam apontando quem e o que você é de fato? Sim, leitores, o inferno 

pode ser aqui, e nem sempre se faz necessário as quatro paredes de uma 

morte criada por Sartre. Grande autor. Obra totalmente catártica, purificadora.  

Cuidado com o outro e com os seus julgamentos. Tu também és outro! 
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O MENINO LADRÃO 

 

Conforme o tempo vai passando, mais passados encontramos em nossas 

origens. Sim, em minha época não existiam fotografias digitais nem celulares, 

muito menos celulares que tiram fotografias. Mesmo que existissem, desconfio 

que talvez nos faltasse condições para comprar um.  

Ainda me lembro do primeiro desejo material que tive, foi na primeira 

série. Acho que foi em 1986. Observei sobre a mesa de uma colega uma coisa 

que me fascinou. Tratava-se de uma lapiseira de ponta grossa, como a de um 

lápis, só que mais legal, ela tinha um apontadorzinho que apontava o grafite. 

Meus pais não eram negligentes com a educação, mas eram pessoas simples 

– e “é preciso ser muito bom para ser simples!” –, acreditavam que bastava um 

caderno, um lápis e uma borracha. Atualmente entendo bem, porque hoje 

basta-me isso para ser feliz. Quanto às lapiseiras. Não gosto mais delas, gosto 

de apontar a madeira e os pensamentos, pois um revólver desapontado mata 

só os silêncios... Aponte um lápis, escreva. Assim não desaponta nenhum 

ouvido: eles são de papel.  

Reaprendi com o passar do tempo, a me ver como um outro a cada dia. 

Em minhas fotos antigas algum sujeito estranho sempre sorri pra mim. Ainda 

hoje, (e isso é maluco) revi uma foto de 1981. Eu tinha apenas dois anos. O 

que será que aquele menino pensaria de mim agora? Não posso saber, até o 

que ele pensava me escapa, uma vez que ele não sou mais eu, mas ainda 

mora aqui dentro de mim. É estranho abrir os olhos para se observar por 

dentro.  

Minto quando digo que me bastam somente um lápis e um papel para ser 

feliz. Minto porque há mais: gosto também dos livros. Nem imaginam minha 

felicidade ao me dar conta de que aquele era o divertimento mais barato que 

podia encontrar. Sou culpado, confesso, ainda tenho alguns livros da biblioteca 

da escola, nunca os quis devolver. Um deles se chama, ironicamente, 

“Esconderijos do tempo”, de Mario Quintana. Não me punam. Eu era apenas 

uma criança, aliás, nem era eu, foi um outro de mim. Engraçado confessar 

publicamente um roubo. Porém, acho que foi aquele livro quem me roubou, me 

guardou dentro de si. Não é à toa que hoje sou professor.   
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Pela minha origem criminosa e simples, especializei-me em não parecer 

especial, mesmo sabendo que todos são. Que todos somos... Tudo para 

lembrar que não devo subestimar a ninguém, nem os que só desejam uma 

lapiseira (saibam que os olhos nos traem), porque amar os outros também 

exige que nos deixemos um pouco de lado. 
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O PEQUENO PRÍNCIPE 

 

Era para ser um domingo como todos os outros. Mas não, tive que passar 

por aquele livro sobre a mesa. Queria não poder ver cobras engolindo 

elefantes. Sou adulto, chapéus é o que aquele livrinho todo deveria me 

parecer. Economia, política, o gramado mais verde do vizinho... Não, como 

pude ser atraído por rosas, carneiros, cobras e raposas? Quero saber quem o 

deixou assim tão exposto. Sinto-me até um ratinho que foi pego por uma 

armadilha. Sou grande, como posso cativar algumas verdades tão infantis? 

Nunca entenderei o porquê de tanta paixão. Leia você mesmo esse fragmento 

e observe: "A gente só conhece bem as coisas que cativou – disse a raposa. – 

Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já 

pronto nas lojas. Mas, como não existem lojas de amigos, os homens não têm 

mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me! [...] Tu te tornarás 

eternamente responsável por aquilo que cativas." Despautérios!!! 

Se o leitor quiser ter-me como um boboca, sim, lance seu chapéu. Sou 

um boboca. Ora acreditar que um garotinho saído de uma obra francesa de um 

tal  Exupéry pode engordar tanto aquelas lonjuras que nem tenho mais! 

Entregar-se aquele livro é como deixar de ser gente grande, sou gente grande, 

o mundo me fez um usuário do chapéu. Cobras engolindo elefantes. Ah, pare 

com isso! É um chapéu sim. Não me faça revisitar aqueles meninos que fui?  

Claro, imagine, (lembrei agora). Este não foi o primeiro principezinho que 

já me tentou “encriançar”. Certo dia, em uma disciplina de férias, num desses 

verões da memória, ouvi uma professora com uma espada na mão (pelo 

menos eu vi a espada, outros juram que era um livro de poesias), ela chorava. 

Baixou a espada e irradiou uma daquelas vozes, parecidas com as da raposa 

que amou os trigos só porque lembravam os cabelos amarelinhos do 

principezinho. Que coisa, cativei aquele momento. Cativando, não há outro 

tempo igual, mesmo que pareçam... O que estou dizendo? 

Chapéus, chapéus, chapéus... Esqueça-se disso, amigo, seja adulto, 

ninguém gosta de chateações de infância. Oriente-se, homem! Ora ficar 

cativando uma memória inventada de um maluco que não tinha nada para 

fazer além de nos perturbar as barbas brancas com essa coisa de criança. 

Esconjuro-te Antoine de Saint-Exupéry. Vá ‘vagamundar’ em outro lugar. Tenho 
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contas a pagar, não tenho tempo para suas rosas. Olha aí, me fez até recordar 

de uma professora maluca como tu. Loucos!!! 

Essas pessoas pensam que temos tempo para brincar... Vou pôr meu 

chapéu. 
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O POETA DAS CRIANÇAS 

 

Há pessoas que não acreditam na literatura infantil e infanto-juvenil. Não 

sou uma delas. Há algum tempo, sabendo que o escritor Sérgio Capparelli 

estaria fazendo uma fala no auditório da Universidade de Santa Cruz do Sul, 

não titubei. Em um átimo resolvi ir. Chamei minha filha, que na época tinha 

seus aproximados oito aninhos, e fomos. Havíamos lido “Os meninos da rua da 

praia”, o que eu tinha era uma edição velhinha e judiada. Encontrei-a toda 

esfarrapada em uma biblioteca. Não me tomem por ladrão, mas não posso 

suportar uma obra tão bonita criando poeira, condenada ao esquecimento e ao 

lixo. Ninguém deu falta. Minha pequena, por outro lado, sim, líamos sempre à 

noite quando eu chegava da faculdade.  

Enfim, fomos à palestra. Encantado com tanta vozearia bonita. Olhei para 

a filhota e percebi que aquele Sr. a atraía. Inédito para uma criança ser atraída 

assim, ainda mais num espaço acadêmico – só que ele não era ‘academicista’, 

tratava-se de uma criança que habitava, sem solução, o corpo e as barbas 

daquele homem. Por cima dos ombros, observei que algumas pessoas – acho 

que do Curso de Pedagogia – estavam enfastiadas e apreensivas com aquela 

fala. Foi quando vi uma enorme fila indiana. Esvaziou-se o lugar. Confesso que 

fiquei envergonhado por isso, mas não durou muito, logo passou. Descobri que 

não posso condenar os outros por não gostarem de poesia, sobretudo dos 

autores que escrevem para nossos pequenos. É preciso crer na “Terra do 

Nunca”! 

Quando acabou, peguei na mão da Eduarda (minha filha) e fomos ver se 

conseguíamos um dedo de prosa com o autor. Levamos junto o tal livro e, sem 

questionar a velhice da obra, ele a autografou para nós. Não me contive, 

comecei a perguntar coisas e mais coisas. Só que ele não estava interessado 

em mim. Olhou para a filhota e começou a questioná-la. Afinal, ele escrevia 

para ela, não para mim, se eu o lia era por ser metido, tudo aquilo tinha um 

dono: as crianças. Como eu respondia por ela, ele logo me olhou, parecia 

censurar minha interferência. Até que me calei.  “Qual é o seu nome, menina?” 

“Dudinha” – ela respondeu. “E gostou mesmo deste livro?” “Sim, meu pai já leu 

pra mim. Ele é o da tartaruguinha!...” Percebi em seu rosto que ele se 

encantou. Acho que é possível que até tenha me perdoado pela intromissão.  
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Há outros tantos autores que escrevem bonito, como Capparelli, é só 

prestar atenção no que as crianças te dizem ao entrar em uma livraria. Hoje 

tenho muitas obras dele aqui em casa. As coisas andam melhores, fiquem 

tranquilos, já posso comprar. 
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O PRIMEIRO AMOR 

 

Quem nunca viveu um amor? Acho que essa vivência é universal 

(desculpe a pergunta!). Ninguém a espera. Ela te vê e logo te arrebata. O suor 

esfria. A boca seca. O coração – coitado – dispara como um doido. Sim, os 

primeiros sintomas são estes mesmos: o de doença. Afinal, a palavra paixão 

significa “doença da alma”. Assim, adoentados é que tudo vai perdendo o 

sentido. Nada mais de ouvir os amiguinhos ou prestar atenção no que diz 

aquele professor de álgebra. Queremos poesias, pois os rostos parecem 

ganhar a forma do motivo de tanta distração: o da pessoa que não planejamos 

amar.  

O cheiro... Pode passar vinte, trinta, quarenta anos. Eles não nos 

esquecem. Não, as flores não nos pedem para exalar seus temperos. Em um 

belo dia, basta passear em um jardim, e pronto! As cores das plantinhas (como 

mágica!) passam a ter mais vida do que o habitual. Como podem ter mudado? 

Eu mudei? Vi e cheirei as violetas certas? Bom! Isso não se pode saber! 

Ninguém pode entender dessas coisas, desses mistérios.  

Ah! E se um beijo inocente florescer entre dois lábios? Ou pior. E se a 

cena repercutir para todo o sempre no peito de um daqueles pombinhos? 

Perigoso! Isso pode acionar uma eternidade, já que – pelo menos nessa fase 

(na adolescência) – as coisas nem sempre terminam como desejamos. É 

incapaz de terminar. O medo é que fique...  

Essa coisa de beleza é outro elemento que também vai se gastando. 

Quando amamos de verdade, os olhos se atrapalham. Parece que não vemos 

mais do mesmo modo que os outros. Ficamos à mercê do nada que se tornou 

– para nós – o resto do mundo. Existir? Só se for ali, junto com aquela imagem 

que tanto contagia os pensamentos. Nós perdemos isso. Geralmente 

passamos a vida relembrando o sentimento que já tivemos coragem de deixar 

acontecer. Verdade! Antes nos entregávamos. Adultos, de tanto nos 

perdermos, acabamos acordando certo medo de amar, medo das pequenas 

mortes e dos pequenos vícios. Assim, preferimos a entrega desconfiada para 

que não se faça mais um furo indesejado na peneira.  

Depois de “grandes”, só amamos quando aprendemos, desaprendemos e 

reaprendemos a afinar todas as cordas de nossas razões, porque ‘Amar’ é um 
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verbo que se eterniza em milhares de conjugações – queremos saber de todas 

elas. Temo que seja impossível amar como um jovem sem deixar tanta 

desconfiança de lado. Basta eu e tu. 

Sim, sempre procuramos o amor; mas encontrar-se nele é que é um 

achado. Acho que nos esquecemos de como é. ‘Coisa de adolescentes!’– 

dizemos. Fugimos assim... 
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O RON-RON DO GATINHO 

 

Os gatos ronronam para expressar afetividade...  

A explicação científica a respeito disso não pode suprir a musicalidade e 

relaxamento que encontramos nesses ‘ronquinhos’ gostosos e encantadores – 

o máximo que encontrei foi isso, sentimentos.  

A cantora Adriana Calcanhoto diz se tratar de uma maquininha de afeto. 

Acho que até é mesmo, uma vez que eles só produzem os sonzinhos quando 

estão felizes e satisfeitos ao encontrarem-se em uma situação de prazer. Esta 

canção dos bichanos é algo que cativa a todos, desde poetas, músicos, 

“escrivinhadores”, amantes, pintores, até os adoradores de silêncios (digo bem, 

há muitos tipos de silêncio!), enfim, só escapam os espíritos que já estouraram 

alguma corda da existência.  

Precisamos ouvir além do que os ouvidos suportam, porque as mãos não 

são surdas, muito menos os olhos. Contudo, é necessário afiná-los. O gato é 

um ótimo diapasão. Acertam corda por corda dos sentidos.   

Quando eles estão em suas caixas, principalmente as de papelão (não sei 

por que adoram as caixas de papelão!), servem como caixinhas de música. 

Roncam seus motores a um nível elevado para tanta sutileza. O funcionamento 

das engrenagens desse ‘miadinho’ ao contrário, por certo tem a capacidade de 

nos fazer funcionar. São motores que dão partida em qualquer alma, não 

apenas nas nossas (dos “poderosos” humanos), mas das deles, se sentirem o 

entrosamento – lembrando que, segundo o mito, eles possuem sete vidas. 

Coincidência ou não, as notas musicais também se distribuem em sete tons: 

dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Os interstícios dependem de outros compositores ou 

maestros mais bem afinados.  

Quem nunca amou o silêncio de um ronronar de gato não pode saber de 

mais nada. Preconceito meu? Por até ser. É que não entendo esse tipo de “não 

gostar”. Talvez porque, por dentro, também devamos estar ronronando em 

confluência para que eles nos ronronem de volta. Vai saber! Eu mesmo, sem 

um gato no colo, não consigo afinar uma linha sequer, nem escrevendo, nem 

lendo, nem existindo... Sou um dependente.  

Só os gatos “devagarinham” cada uma de minhas eternidades, freia o que 

seriam daqui-a-poucos. Não, eles não gostam de dar de comer a nenhum 
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depois. ‘Agorar’ futuro é tolice de gente. Se não acredita, faça carinho neles e 

espere. O som que produzirem é o infinito eternizando um prazer. Para eles, é 

o momento que importa. Ouça, aproveite a libertação e não tenha medo de 

amá-los para sempre! 
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O VELHO E O MAR 

 

Outro dia peguei um peixão daqueles. Fascinado com a literatura de 

Hemingway, após ter lido “O sol também se levanta”, busquei me informar, 

naveguei pelos seus mares e descobri esse “espadarte”. O mundo nos prepara 

para coisas grandes assim, o auge de uma vida inteira. Auge que, dependendo 

dos olhos, é pequeno, menor. Como disse o poeta: “menor, menor, menor, 

Enorme.” Pois é, faço trinta e seis anos nos próximos dias. Confesso que já 

pesquei muito peixe bonito e grande. Contudo, me parece, os outros serviram 

foi de isca para esse monumental espadachim que encontrei por acaso neste 

meu oceano. Precisei envelhecer para entender, maturar esta ocasião.  

Falo da obra “O velho e o mar”, de Ernets Hemingway, tal como citei 

acima. Parece uma história de pescador, mas só que não. Ela esconde em 

suas entranhas uma vida inteira que nos vaza exatamente a linha que escorreu 

pelas mãos calejadas e já cansadas de um senhor que recebeu a fama de 

azarão – pobre, ele não havia pescado nada durante as últimas idas ao mar. 

Sendo assim, paro e reflito como ele refletiu. Acompanhem: 

"As aves têm uma vida mais dura do que a nossa, excetuando as aves de 

rapina e as mais fortes. Por que existiriam aves tão delicadas e tão frágeis, 

como as andorinhas-do-mar, se o mar pode ser tão violento e cruel? O mar é 

generoso e belo. Mas pode tornar-se tão cruel e tão rapidamente, que aves 

assim, que voam mergulhando no mar e caçando com suas fracas e tristes 

vozes, são demasiado frágeis para enfrentá-lo." 

Para mim, caro leitor, este é o resumo de toda uma jornada. O mar é a 

vida, a fragilidade e a necessidade nos faz buscar peixes em suas águas 

conturbadas – profundezas perigosas para pássaros mais frágeis. Tubarões 

sempre se aproximarão pelo cheiro de sangue de uma bela luta. Tudo para nos 

abocanhar um pouco do pescado. Aves de rapina também se sobressairão 

dando mordiscadas e nos espantando dos melhores cardumes. Quando isso 

acontece, é bom que estejamos – pelo menos em sonho – navegando pela 

costa da África. Ali, seguros, poderemos observar os leões na praia, seres 

magníficos e distantes. Sorte não ser preciso travar nenhuma luta com a lua e 

com os leões. Olhamos à distância e nos alimentamos sem enfrentá-los.  
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Discordando um pouco, não, nem todo o velho sabe pescar. Alguns se 

deslumbram tanto que sua sabedoria acaba idolatrando, não o que pescou, 

mas os tubarões que atraiu.  

Explico melhor: ontem à noite minha filha veio tristonha com a seguinte 

informação: “Pai, a avó de uma amiga minha não quer mais que eu converse 

com ela. Disse que agora minha ex-colega estuda em escola particular e que 

não deve manter amizade com gente como nós, os da pública”. “Filha, sonhe 

com seus próprios leões, use os peixinhos para se alimentar e para servir de 

iscas para peixes maiores. O mar é grande dentro de ti, navegue. Observe a 

sabedoria dos pássaros menores e repudie o egoísmo de uma ave maior, ou 

de algum tubarão sedento de poder. Saiba que o oceano que carrega nas 

entranhas é maior que tudo isso. Ele pode os afundar ou se revoltar contra ti 

mesma. Não o deixe nervoso. Esqueça isso. Ainda encontrará outras 

‘rapinações’ nesse marzão. Mantenha as linhas firmes, mesmo que te rasguem 

as mãos. Pegue seu peixão. Boa noite!” 

E fomos dormir. Ambos sonhamos com nossos próprios leões... 
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ORA BOLAS! 

 

Certa vez li uma obra chamada “Ora bolas!”. Trata-se de alguns relatos 

bem-humorados nos quais Mario Quintana é protagonista. Ali os 

acontecimentos cotidianos do poeta (enquanto trabalhava em um jornal de 

Porto Alegre) foram coletados e descritos pelo jornalista Juarez Fonseca. Os 

textos vão desde “o catar de milhos” em uma máquina de escrever, até os 

efeitos causados em seus algozes que, sem conhecê-lo direito, lançavam 

algumas “criticazinhas” – como ele mesmo gostava de dizer. Livro gostoso e 

capaz de nos arrancar algumas gargalhadas. Leitura sobre a beleza de poder 

perceber o homem por detrás do ‘passarinhador’ de palavras que foi. 

Ainda recordo de uma passagem. Uma que me marcou bastante. Dia 

desses, enquanto revirava as gavetas de sua escrivaninha, acabou 

encontrando uma fotografia sua enquanto criança. Sem titubear ele logo falou: 

“Ora bolas! O que estaria pensando de mim este guri?” Sim, justamente é este 

o efeito que as fotos registram. Elas captam um tempo e um espaço de nós 

mesmos, dos lugares. Tempos e lugares que não podem se encontrar mais, a 

não ser na memória. Quantos Quintanas não deveriam ter habitado aquele 

corpo de velhinho bonachão? Sorte nossa! Cada um deles está fotografado em 

algum poema seu. 

Também conheço alguns ‘apanhadores de tempos’ – e para ser um deles 

é necessário ter os olhos bons, bem afinados para as luzes e verdades que as 

cores lançam sobre nós. Por essa razão, acredito que os fotógrafos tenham 

também um pouco de poetas quando focalizam, esperam e jogam para a 

eternidade um momento poético. 

Há pouco, enquanto conferia alguns e-mails e respondia a alguns 

comentários ‘no amigo da solidão multidada’ (o Facebook), passei o dedo 

sobre um ‘link’ que me levou a outro e mais outros. Era o blog de meu colega e 

amigo Irineu. Junto às fotos, congelei por algum tempo. Ali percebi a força de 

um olhar sensível sobre os elementos do mundo, não como os meus (que se 

perdem retratando tudo, utilizando as tecnologias dos celulares), olhos 

melhores, aqueles com perspectivas mais bem estudadas e dinâmicas.  

Ufa! Encontrei, finalmente, os refúgios para estas órbitas cansadas!  
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Enfim, quanto a mim, não posso resgatar lugares nem luzes, ao menos 

não como os poetas e os fotógrafos. O que faço é tentar recuperar o que meus 

olhos e ouvidos deixam vazar para a pele, para os dedos. Queria que minhas 

“croniquinhas” tivessem a qualidade de um Quintana, ou de um prof. Irineu. 

Sorte que tenho a obra dos dois, uma em livros, outras em fotografias e 

amizade. Ora bolas! Acho até que sou feliz! 
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OS CACHORROS NA LITERATURA 

 

Mesmo sabendo que alguns grandes companheiros dos escritores 

foram/são os gatos. Na literatura os cães é que dão o show. Instintivamente 

protetores, os cachorros ganharam um espaço permanente em nossas 

melhores letras e, antes de tudo, em nossas famílias. Não é difícil amá-los. São 

fiéis, dóceis e amigos inquestionáveis. Sabendo disso, não, eles não poderiam 

ficar de fora de nossa essência. Aliás, os peludos fazem muito mais do que nos 

dar amizade (talvez tanta que nem mereçamos), eles nos dão amor. Nunca 

amaremos como eles, somos falhos, pertencentes à única raça no mundo que 

é capaz de matar seu semelhante por prazer, pois não há psicopatas no 

universo das quatro patas, creio. Quando a violência impera, certamente, um 

elemento externo desencadeou seus instintos. Nunca por vontade, ou deleite. 

Ser mau é coisa de gente.  

Dito isso, vou falar sobre três grandes cachorros da nossa e da literatura 

universal: a Baleia, o Quincas Borba e a Cachtánca. Graciliano Ramos e 

Machado de Assis, felizmente, todos conhecemos. Quem nunca ouviu falar 

deles durante o Ensino Médio? Contudo, Anton Tchekhov é um autor que 

também devemos nos debruçar. Um russo que nos encanta pela belíssima 

capacidade de produzir contos que nos zunem aos ouvidos – neste caso, os 

latidos.  

Pensem bem. Dizem que somos incompletos, seja na capacidade olfativa, 

afetiva, auditiva... Certo? Se isso nos falta, buscamos/procuramos fora o que 

para os cães é natural, então nos irmanamos e acabamos nos completando 

neles. Na literatura não é diferente. Em “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, 

temos a Baleia, uma cachorra que tem expressões humanas. Quem nunca 

sofreu com ela enquanto lia a obra? Já “Quincas Borba”, de Machado, herda os 

olhos de seu dono, tanto que carregava o mesmo nome dele. Depois que 

morre, é no cão que encontra sua continuidade, controla e censura Rubião, seu 

afilhado. Porém, não há escrito mais belo do que o de Tchekhov (pelo menos 

não do gênero), pois o autor nos transporta para dentro da cadelinha, sentimos 

o que ela sente: tudo se passa sobre o olhar da pequena Cachtánca. Quer um 

conselho? Leia se tiver um “amigo cão”. Daí irá sofrer com ela. Receberá uma 
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lição de amor e fidelidade que pode não ser compreendido por quem não ama 

os peludos.  

Enfim, não me delongo. Só queria que soubessem que os animais estão 

aqui para nos auxiliar, nos ajudar a sermos melhores pessoas, já que, 

naturalmente, tendemos a destruição. Deixe-se adotar por um deles, ou, se for 

alérgico, pelo menos leia. Sinta o quanto é felpuda a literatura que nos mostra 

que somos nós os dependentes deles. 
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OS GRILOS E AS MOSCAS 

 

Os grilos. Como não amá-los? Afinal, à noite os silêncios clareiam suas 

pernas. Não é à toa que o personagem Pinóquio não deu ouvidos ao grilo 

falante. Acho que é daí a expressão “sem grilo”, porque nossa consciência é 

que grila, ela ‘cricrila’ algumas coisas para o consciente. Como eu disse, é no 

escuro que nossos pensamentos se iluminam. É quando o corpo para e a 

cabeça passa a funcionar mais lucidamente. Sim, à noite os escuros nos 

empurram para dentro de nós mesmos, pois toda palavra precisa ganhar tom 

em alguma voz interior, mesmo as que se perderam em algum canto. 

Uns possuem o ‘dom’ de organizar todos os sons em cores; outros, 

menos populares, em silêncios. Acho que pertenço ao último. Dizem que são 

nos silêncios (no plural mesmo, são muitos!) que tudo se organiza. Tenho uma 

pintura cheia deles no meu quarto, chama-se janela. Ali cada um serve de tinta 

para o mundo, para os meus e para os de outros tantos que há. Só que com 

um detalhe: ela sempre se renova nas cores. E à tardinha então... Coisa boa 

poder sentir os grilos brotarem em iluminações sonoras na grama. Então, 

depois de contemplar o quadro/janela. Leio até o dia cair! 

Falando em leitura, recordei-me de algo... Enquanto estudantes, eu e meu 

amigo Rodrigo Bartz, saímos deslumbrados de uma aula de Literatura. Ansiado 

em contar uma passagem de um dos livros de Júlio Cortázar, ele se dirigiu a 

mim dizendo o seguinte: “Dilso, na Literatura tem que haver moscas, porque 

quando fechamos a obra, se ela não te deixar com o zum zum zum em algum 

dos espíritos, ela não vale a pena.” “Verdade, amigão! Depois disso, nossos 

amigos verdinhos podem entrar em ação, – respondi – e depois nos tomar 

conta dos pensamentos. Com suas lamparinas, não há escuro que possa ficar 

cego. Quando anoitece, abre-se um olho fechado que nos espia por dentro. 

Então a história vem clarinha, iluminada para nos ajudar a terminar o que as 

moscas começaram. Daí é só agarrar um dos barulhinhos pela cauda e se 

enrolar com ele.” É certo, as faceirices da madrugada são as que arejam 

melhor cada interioridade. 

Enfim, ao final de um dia cansativo e de leituras intervaladas, o nada se 

torna um cricrilar que nos vem cheio de timidez. Agarre-o, uma vez que as 

moscas me acompanharam o dia todo, quiseram nos acompanhar. 
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Ultimamente o maior criador tem sido Rubem Alves, mas já foi (e volta e meia, 

ainda são) Mia Couto, Manoel de Barros, Fernando Pessoa, Friedrich 

Nietzsche, Fiódor Dostoiévski... Nossa! São muitos os “mosqueiros” que viram 

“grileiros” para nos iluminar!  

Bons ‘cricrilos’!!!    
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OS JARDINS DE QUINTANA E RUBEM ALVES 

 

Sozinho debaixo de uma árvore, ao acaso, folheio suas folhas e leio, gota 

a gota, as que vão caindo. Solidão de quem anda por além das palavras – 

mesmo que seja a escrita a responsável por manter organizadas as vozes de 

nossas multidões, de nossos jardins interiores.  

Admito: as palavras revelam mundos que nem quem escreve vê. 

Organizações que se constroem pelas nossas mãos, mas que ganham 

sentidos novos quando atingem as vozes de outros olhos. A escrita é uma 

experiência bem “sozinhada”, enquanto que a leitura revela-se inteirinha, desde 

que nascemos. Só nós e ela, porque, como eu gosto de pensar: jamais conheci 

alguém que não soubesse ler. Não falo aqui dos códigos linguísticos, falo dos 

verdadeiros sabores que, por ventura, elas (as palavras) podem revelar ou 

revelar-se por algum dos nossos sentidos. Sempre desconfiei que 

estivéssemos no mundo para sentir. Meio torto, eu sei! Leio o mundo assim.  

Há um poema do Mário Quintana, naturalmente muito bonito (e também 

muito apropriado que ele esteja em um livro intitulado “A cor do Invisível”), que 

nos sugere o seguinte: “Todos os jardins deviam ser fechados/ Com altos 

muros de um cinza muito pálido [...]/ Porque quem mata o jardim é esse olhar 

vazio/ de quem por eles passa indiferentemente.”  Ah, o nome do poema!? 

Lindo, não é? Chama-se “Jardim Interior”. 

Quanto a Rubem Alves, em “Do amor à beleza”, reproduzo tal e qual está, 

pois já tirei algumas folhas do poema de Quintana. Adiante sigo diferente, 

quero que as próximas rosas estejam com as pétalas todas no lugar. Quero 

que as veja assim. Aí vai! 

“Quem é que vem primeiro, o jardim ou o jardineiro? É o jardineiro. 

Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde um jardim aparecerá. Mas 

havendo jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde o jardim desaparecerá. 

Jardineiro é uma pessoa que pensa jardins. O que faz um jardim são os 

pensamentos do jardineiro. O que faz um povo são os pensamentos daqueles 

que o compõe”.  

Leia o mundo, dê uma tragada, deguste-o, leia-o mais e profundamente. 

Seja um jardineiro. Só não deixe que a rotina destrua a beleza toda que está ali 

– no que completo com as palavras de Alves: “Beleza não precisa ter sentido. 
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Ela salva sem nada dizer.” Perceba os milagres, não só do mundo, mas o de 

sermos capazes de senti-lo. Repito: nascemos pela pura satisfação de sentir, 

somos leitores natos.  
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OS TORTOS DA VIDA 

 

Não posso ler mais crônicas, elas me inspiram. Daí fico escrevendo como 

um louco, ‘cronicando’, 'poemando'. Assim, obstinado pelos "dentros", acabo 

esquecendo-me de viver para fora. Que doenças doidas essas que tenho: a de 

existir para as letras; e a de sentir prazer nisso. Contudo, quando mais me 

esvazio, mais me encho; quando não escrevo, leio; quando não leio, escrevo. 

É, acho que nasci torto!  

Dizem que só nascemos de fato depois que nos darmos conta de que 

existimos, quando pensamos nossa existência. Acho que Descartes tinha certa 

razão em seu “penso, logo existo”. Não, meus caros, as pedras não pensam, 

elas estão ali, existindo, porque você as faz assim. Tu pensas sobre ela, logo 

ela está lá, e existe. Tudo é assim. Só para as crianças as coisas existem mais 

profundamente, basta uma única vontade de fazê-las, de trazê-la à existência, 

e pronto, elas ganham vida, cores e voz. Já li muitas pessoas que se vestem 

como meninos para escrever: Mia Couto, Ruth Rocha, Sérgio Capparelli, Lygia 

Bojunga e, entre outros, Manoel de Barros.  

O primeiro (o Couto) brincou com os silêncios, disse que eles eram 

“música em estado de gravidez”. A segunda, até onde eu sei, trouxe os 

clássicos da literatura para a mais bonita das verdades: a da infância. 

Capparelli nos fez/faz visitar os garotos que já fomos. Lygia é a moça que sabe 

tirar um universo inteiro de sua bolsa mágica amarela. E Manoel, o poeta 

“ameninado”, levou muita água na peneira por acreditar que a poesia surgia 

quando um menino errava na gramática. Sim, todos uns tortos na vida!  

Claro! Entendo os poetas-meninos(as), pois o tempo sentido pelas 

crianças é o mais sabido, pois ele permite que elas explorem cada cantinho de 

seus 'agoras'. Ah, a rotina escurece muitos desses nossos lugarzinhos! Ela não 

mastiga, não deixa os sabores na boca, ela nos engole e ainda nos quer certos 

de uma "maturidade" esburacada e cheia de 'amanhãs' insípidos e cegos.  

Ainda bem que temos os poetas e as crianças para esticarem os dias pra 

nós. Sem eles (no que incluo a música) a vida, certamente, seria um baita de 

um erro – ou, na menor das perdas: breve, magra, pálida, doente e RETA. 
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PETER PAN 

 

Uma das peças mais bonitas que já li. Em suas linhas, não há melhor 

tratado sobre o tempo e sobre as crianças, que se engordam cheias de apetite 

para raspar o tacho todo da infância. Monteiro Lobato também se lambuzou ali. 

Sujou-se tanto que ‘encriançou’ outra versão para essa mesma história (muito 

bonita, diga-se de passagem).  

   Sir. James Matthew Barrie nasceu na Escócia... (não vou narrar a 

biografia toda) O que precisamos saber é que ele criou o menino mais arteiro 

do mundo, tão arteiro que voava: Peter Pan. Peter vem de “petrus”, que quer 

dizer pedra, força, em português diz-se Pedro. Pan, palavra grega, “panis”, que 

significa aproximadamente algo como “tudo”, “todo”. Ou seja, Peter Pan é a 

força toda, a força de Ser-Criança, o ser que cria. Outra interpretação viria 

também do grego, oriunda de Pan, o deus das florestas.  

Enfim, vamos falar dos tempos e das crianças, porque as crianças são 

criaturas que brincam de estica, cresce e puxa com qualquer coisa. Tanto que 

nem mesmo Crono é capaz de escapar desse tanto "brincriativo". Enquanto ele 

nos devora e depois nos vomita como rotinas, elas retardam sua fome ao 

explodirem uma bomba de "mais-tempo" que se engorda dentro dele.  

Assim é em Peter Pan. Pan vive em um mundo onde as crianças não 

crescem, lugar onde os adultos as perseguem, as odeiam. Tudo por conta de 

que um dia o Cap. Gancho, em uma das épicas batalhas com o líder dos 

garotos perdidos, caiu na água. Não teve jeito, Saturno, opa...!, o crocodilo Tic-

tac devorou sua mão, junto dela um relógio serviu-lhe de refeição. Desde 

então, o tempo (o crocodilo), agora um apreciador das carnes adultas, tem 

fome do Capitão. O monstro parece não dar atenção aos meninos, seu negócio 

é correr atrás e tentar devorar os “grandes” (grande mesmo é essa metáfora! A 

última parecida que li foi em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado 

de Assis. A máxima dizia assim: “Matamos o tempo; e o tempo nos enterra.” 

Perdoe-me Mestre, mas eu a mudaria para: “Matamos o tempo; e o tempo nos 

devora”).  

Terra do Nunca... Há lugar mais bonito para não crescer e brincar nas 

beiradas da eternidade? Nosso “deuzinho” daquela mata, o Pan, tem a sorte 

que todos deixamos escapar, porque nós, os “adultólogos”, achamos que 
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brincar e existir em brevidades é besteira. Nossos ganchos denotam nossa 

fuga, tal como a que o Cap. James Gancho passou. Nosso lugar é no chão, 

não voando. Nossos meninos se perderam, ficaram manetas e rotineiros. 

Deixamos o tempo sentir nossos gostos, agora ele nos persegue. 

Ai, coitados de nós! Só as crianças é que sabem enganar o crocodilo... 
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POSSO ESCREVER OS VERSOS MAIS TRISTES ESTA NOITE 

 

Hoje, buscando referências para uma possível crônica, fui até a 

bibliotequinha de minha filha e encontrei o “Me ajude a chorar”, do escritor 

gaúcho Fabrício Carpinejar. Logo de início dei de olhos com uma epígrafe de 

Pablo Neruda: "Posso escrever os versos mais tristes esta noite". Como não 

sou poeta (não tenho a verve), narro as ‘desacontecências’ do impacto que o 

verso me causou.  

Explico:  

Minhas tardinhas não sabem de mim, elas é que me impõem as suas 

“noturnações”. Por outro lado, hoje à tarde, ao observar o mundo pela minha 

janela, ocorreu-me isso: “Cada bater de asas de uma pequena borboleta é um 

mundo inteiro que nunca mais se repete.” Sim, estar triste é isso. É se 

esquecer de tudo o que é único e lembrar somente do que não volta mais. 

Como dizem os populares: “Ao olharmos para o passado, engordamos a 

depressão; para o futuro, a ansiedade.” Mas advirto: Se pensamos em uma 

dessas situações durante o dia, quando a noite chegar, ela te fará a cobrança. 

A dama escura é compreensiva – tudo bem! –, contudo, ela insiste em nos 

acender as memórias mais tristes por debaixo de seu manto.  

Houve um tempo em que eu dormia, trapaceava seus encantos, seu 

manto. Hoje virei um “noturnador”. Deixo-me acender pelos grilos que iluminam 

meu gramado enquanto eu fico aqui dentro, nos interiores. Razão sempre há 

para “sofrenar” uma distância, ou quem sabe um perto mais íntimo. Isso pode 

até causar prazer, se bem canalizado. Nesta noite culpo o poeta. Senti-me 

obrigado a contar o quanto repercutiu em mim aquele verso. Sinto-o ainda 

ressoando, como um veludo arraigado na pele.  

Noite, neste momento ela me cobre, eu é que me descubro dela. Não tem 

jeito, meus pés sempre ficam pra fora – se não eles, a cabeça. Apesar de 

grande, a escuridão parece pequena, sempre “enfaroa” alguma luz, esta 

“enfarenta” iluminação que não me deixa dormir. A única possibilidade de 

libertação está aqui, escrever, “noturnar” a tristeza que me causou esse 

sussurro do Neruda. Quanta inquietação!  

É difícil deixar isso pra lá. Queria não ter aberto o livro. Por que fui 

procurar vontades que eu ainda nem tinha? Bom! Agora já não posso fugir. 
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Passarei a madrugada com esse pedaço de víscera do Pablito a se palavrear 

no ritmo do peito. Fugir? Poderia. Só que para isso teria que ter antevisto 

aquele bater de asas dessa borboleta chilena. Quantas batidas mais preciso 

dar só para tentar entender uma única batida?  

E o poema segue voando, enfim! 
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PROFESSORES E COZINHEIRAS 

 

Não há como lançar um olhar sobre o mundo sem primeiro inverter os 

olhares para dentro, já adaptando as sugestões dadas por Rubem Alves, em 

“Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação” – livro que indico por 

aqui. 

Livremente inspirado, insisto: nossas peles são o que nos vestem. Elas é 

que nos fazem sentir a verdadeira moda, uma moda sempre em dia para o que 

realmente importa: o toque que move o que há por debaixo delas (das peles). 

Por isso as cozinheiras mais simples são as que produzem os sabores, os 

saberes mais complexos, pois seus perfumes se “alquimizam” dentro de nós, 

não fora. Assim deveriam ser os professores, eles (nós) precisam/precisamos 

aprender com elas (as cozinheiras), sem vaidades, apenas respeitando a 

feitura das comidas para que o outro as sinta e sinta-se, não apenas forte, mas 

revigorado no deguste, uma vez que quem cozinha com amor, provoca 

HUMMMsss de satisfação; com pressa, a cogestão; e simplesmente como 

trabalho, o engorde desnecessário e perigoso. A arte de cozinhar e a de ser 

professor – e isso é incrível –, podem se tornar as mais belas e as mais 

terríveis das atividades, tudo depende dos temperos e dos tempos, estes, se 

feitos com raiva, na certa queimarão, ou ficarão cruas dentro das bocas de 

quem deveria alimentar e saciar, ‘prazeirar’.   

Um dia teremos olhos para o desejo. Nesse dia, quem sabe, saberemos 

diferenciá-lo de um simples ‘querer’. Até lá, melhor é deixá-lo crescer no peito 

de algum poeta e torcer para que estejamos perto quando ele explodir. Quem 

sabe assim ouvimos? 

Enfim, encerro com as palavras ditas por uma grande sábia, pelo menos o 

que lembro. Minha memória, um pouco falha, reproduziu assim: “Um médico 

salva vidas, mas as marcas deixadas pelos bisturis dos professores é que são 

delicadas/perigosas. Eles operam a todos - a todos os espíritos - e, se não 

forem empunhados por homens e mulheres apaixonados (as), podem até 

frustrar as mãos que poderiam te salvar, futuramente, em uma sala de cirurgia.” 

Leiam Rubem Alves e me acompanhem nas inquietações! Textos 

simples, porém não simplórios e que nos ajudarão a entender e entender-se 

dentro de uma das mais nobres e apaixonadas das profissões: a docência.    
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PROFESSORES NÃO SABEM FAZER FOGO, SOPRAM AS BRASAS 

 

Não é fácil ser professor. Há dias em que estamos diante de alunos 

geniais e que já sabem para onde querem seguir; em outros – sendo bem 

realista –, defronte a seres estranhos que pensam a escola preguiçosamente. 

Os primeiros, os bons estudantes, são os que animam os educandários; os 

segundos, os relapsos, são o amanhã que se anuncia (previsão feita por 

muitos a respeito de nossa educação): profissionais vitimados pela ausência de 

qualidade, de respeito e de valorização diante da sociedade. Até poderiam, em 

um futuro próximo, substituir os professores por espantalhos e sacos de areia: 

os primeiros para mentir existência e os segundos para apanhar dos alunos – 

como temos assistidos cada vez mais frequentemente pela mídia a fora. 

É certo, todo o docente é bom, desde que seus pupilos carreguem 

consigo um brilhantismo próprio, brilho disseminado já nas entranhas de suas 

casas, educação que vem da essência de seus lares. Saibam: nenhum 

“educador” educa de fato, eles só sabem soprar. Se não há brasa, não há 

fogueira e se não há fogo não pode haver luz, só treva. Perigoso! Já que não 

existem cores sem iluminação. Para isso nutro uma utopia: devemos todos 

entrar na escola com o peito queimando e prontos para “enfogueirar-se” ainda 

mais, pois prestem bem atenção no que digo: estudantes bons, professores 

bons; estudantes medíocres, professores medíocres; alunos mal educados, 

escola doente. A escolha está sempre nas mãos de quem olha no espelho. 

Sim, em um mesmo dia podemos ter todos eles: bons, medíocres, mal 

educados. No que completo: nossos filhos são os reflexos do que mostramos a 

eles. Cuidado! 

O mundo precisa de um pouco mais de inspiração de pais e de mães. Por 

exemplo, na Alemanha o governo paga (acho que por uns dois anos) para que 

uma mulher engravide, o país está ficando velho. Se pensarmos se tratar de 

um Estado de primeiro mundo (pois investem pesado na educação), já 

supomos que o incentivo ainda é pouco, uma vez que os casais sabem das 

dificuldades acarretadas em povoar o mundo. São críticos. Agora faça o 

mesmo no Brasil. Na certa nossa população, em apenas nove meses, duplica. 
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Viram como a educação é o elemento mais importante para o crescimento de 

um lugar? 

Enfim, meus amigos, quem não participa – parafraseando o Chacrinha – 

se trumbica! Sejamos educadores em casa. Se formos, prevejo ainda um futuro 

descente para os nossos.  

Boa sorte a todos nós! 
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QUANDO UM HOMEM AMA UMA MULHER 

 

O amor é uma peça em quatro atos. Ele acontece junto com as estações: 

primeiro vêm as flores do encontro; depois o calor do verão;  logo as folhas 

secam, caem e se renovam para, em seguida, ficarmos cientes de que haverá 

também o frio, as dificuldades do inverno. Superando o tempo, fica a semente 

para germinar firme e criar, então, raízes fortes e bem arraigadas dentro de 

nós. 

Há quem diga que ele (o amor) é um estado de espírito, uma vontade 

solta pelo mundo. Um norte perdido dentro de uma bússola de mil ponteiros. 

Bússola frenética e desconhecida, onde cada seta está à deriva em rodopios 

invariáveis por debaixo daquele vidrinho fino. Ao invés de se estabilizar, ela se 

perde ao som de uma voz primaveril. Não falo aqui de qualquer vozearia, refiro-

me aquele som necessário do qual ninguém mais pode ouvir – apenas nós. É 

um silêncio organizado para nos desorganizar, para desorientar os corações. 

Quando o ouvimos, desejamos voltar ao tempo do astrolábio, porque ele não 

dependia de “ponterações”, sendo assim, não “loquiava” tanto ao observar as 

estrelas. 

Se, por ventura, sentir o peito vazio, mesmo sabendo da carga carregada 

dentro dele, saiba que, de sua parte, há muito mais do que interesse, há um 

desinteresse em viver dali para frente sem aquela verdade que te encontrou. 

Pedir para explicar mais, não dá! Existem coisas que ou você sente, ou não 

sente. Se já sentiu vai saber. 

Quem pode medir a intensidade do brilho de cada um desses astros? 

Gráficos são incapazes de sentir tamanha turbulência. Sempre ouvi falar muito 

da ‘Escala Richter’, porém, para um homem apaixonado, a terra treme mais, 

ultrapassa qualquer fator mensurável para os demais. Gostaria de não 

confundir – já que falei de apaixonado –, o amor é maior, é uma tempestade 

florescida. Ele sim é capaz de suportar terremotos, invernos glaciais e até 

mesmo as direções, aparentemente, mais perdidas. Nenhuma escolha é feita, 

ele vem e se instala nas interioridades. É no encanto que se manifesta – quem 

sabe somente uma única vez na vida.  

Enfim, quando um homem ama uma mulher, os caminhos são curtos, se 

isso for barreira para chegar onde ela está – as estações estão sempre floridas 
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quando está por perto. Assim, ficamos ignorantes a outras belezas, todas elas 

lembram a mesma: a que te fez misturar os ponteiros. Remédios não existem, 

a única “panaceia” está ali, na pele, nos olhos, na figura daquela que te 

adoentou.  

Acho que é isso! 
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RUBEM ALVES 

 

No finalzinho do ano passado, gentilmente, uma colega professora 

insistiu-me para levar um livro do Rubem Alves. Ela cuidava da biblioteca e 

passava o dia em meio a um ambiente que considero muito salubre – sei que o 

escritor argentino Jorge Luis Borges, na certa, concordaria comigo. Ali, naquele 

espaço de um dia de trabalho, encontrei a solução para cuidar um pouco de 

meus “dentros”. A Jussara (este é o nome dela) foi feliz na indicação. Mas não 

peguei apenas porque tinha que ler algo. O que me impressionou e atraiu foi a 

maneira com que ela me ofereceu aquela joia. Parecia que a obra e o autor 

tinham tocado sua alma de algum jeito mágico. Ele transbordava de sua fala 

apaixonada. Então percebi, sim, eu precisava lê-lo.  

Ah, esse Alves! Como pôde me fazer sentir um cozinheiro? Explico: após 

o achado, li muito mais livros do escritor. Viciei. Deste modo, sempre com 

muita alegria, percebi que alguns elementos frequentavam bastante suas ideias 

(comida, professores, crianças, alma, sabor e sabedoria).  

Impossível não amar a seguinte frase: “Os professores deveriam aprender 

com as cozinheiras”. Lindo para quem sabe que sabedoria tem a mesma raiz 

de sabor. Segundo ele, antigamente não se dizia “vou saborear um bife, uma 

salada...” Falava-se: “vou saber um bife, uma salada...” Não, meus caros, não 

dá para saber sem sentir o sabor das coisas. O paladar, quando falo em 

saborear, não é o único sentido que percebe os sabores. Dá para degustar 

uma música, um veludo, um perfume... Por isso ele afirma com tanta 

veemência que as cozinheiras é que deveriam ensinar aos professores, pois 

elas sim é que são sábias, fabricam gostos, tocam a qualquer alma.  

Quanto às crianças de Rubem, elas são os seres mais maravilhosos de 

todos. Ele as reverencia, as ama e nos faz sentir um pouco sentidos por 

acreditarmos que somos menos sensíveis ao mundo do que já fomos. De 

acordo com ele: “São as crianças que veem as coisas – porque elas as veem 

sempre pela primeira vez com espanto, com assombro de que elas sejam do 

jeito como são. Os adultos, de tanto vê-las, já não as veem mais. As coisas – 

as mais maravilhosas – ficam banais. Ser adulto é ser cego.”  

Sim, deixem-se perder por essa bússola de mil ponteiros que a Jussara 

me mostrou, porque achar-se é também uma maneira de se alienar. Não foi à 



131 
 

toa que um grande poeta português (Fernando Pessoa) afirmou: “Viver não é 

preciso”.  

É, cavalheiros, a vida não tem precisão alguma, basta uma entrada na 

biblioteca, e PUM, a rota “desrotina-se” para outros caminhos: e tudo se 

descobre descoberto!   
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SEMPRE AO SEU LADO 

 

Certo dia um amigo me confiou um filme. Disse assim: “Assista, é a sua 

cara!” Como era uma pessoa de confiança, arrumei um tempo e assisti. No 

início pensei que seria um daqueles pastelões, aquele tipo de obra que só 

paramos para ver quando não temos mais nada para fazer. Só que não. 

Conforme as coisas iam acontecendo – minha nossa! – comecei a sentir até 

um pouco de receio em continuar, mas continuei. Foi a história mais triste que 

já vi. Tratava de um cachorro que esperou por seu amigo até a morte. Chorei 

como um idiota, pois também tive uma amiga assim, inclusive, enquanto eu 

estava enterrado naquele buraco chamado depressão, ela lia comigo, eram os 

meus ouvidos. Praticamente fizemos o Mestrado juntos.  

Sofia era o nome dela. Não era um cão, como o personagem ‘Hachi’, era 

uma gata. Ela esteve ao meu lado em cada livro, em cada artigo escrito, em 

todas as linhas de minha dissertação. Por isso aquela maldita película me 

arrasa tanto quando vejo. Minha Sabedoria (Sofia, em grego) morreu 

exatamente uma semana depois que apresentei em minha banca. Parece que 

aguardou até que eu estivesse pronto para depois, sim, partir. Lembro que na 

época, dia 01 de março de 2014, quase tive um “treco”. Minhas lágrimas 

pareciam fáceis e de pouca vergonha. Naquela semana, a primeira depois de 

uma década, passei sem ler. Concentração era um luxo que não havia. Foi um 

mês difícil e magro, perdi três quilos e uma parte que deveria ser inexorável da 

alma.  

“O que está havendo comigo?” – pensava na época. Enquanto os outros 

diziam: “É apenas uma gata, arrume outra!” Pobres desgraçados, mal sabiam 

que ela não era nenhum bichano. A Sofia era uma amiga que veio para mim 

vestida de felina. Será que não entendiam? Não os culpo. É difícil ver com 

meus olhos, eu sei!  

Hoje – vejam só! –, enquanto escrevo essas memórias tristes, na 

televisão está passando aquela mesma obra que outrora me faz tão mal. 

Lembro também que só voltei a ler novamente depois de imprimir um retrato 

dela e ter colocado em um quadrinho. Até agora leio pra ela, mesmo sabendo 

que seu corpo faz parte de meu terreno (acho que até plantarei uma roseira por 

lá. Sim, vou fazer isso!).   
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Contudo, peço perdão por expor minhas dores por aqui. Escrever me faz 

sentir calmo. Exorciza um pouco os espíritos. Amacia o que nem todos 

compreendem. Não podendo contar isso para ninguém – medo de passar por 

ridículo – provoco então uma catarse. Purifico-me contando de vez para todos. 

Enfim, está feito!  Paro por aqui. Vou indo. O tempo anda. Agora vamos ler, só 

meu quadrinho e eu... 
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SER/ESTAR RICO... 

 

O mundo é tão grande que acabamos desperdiçando os olhares e as 

peles todas correndo atrás de bens financeiros. Não nego a necessidade. Mas 

dedicar-se só a isso não dá. Dizem que há tempo para tudo nesta vida. Eles 

(os tempos) podem se multiplicar, sim. Se nunca pensou nisso, lembre-se 

daqueles meninos que deixou lá atrás. Eles é que sabiam de duplicação, 

triplicação, ‘infinitaplicação’. Quando crianças, dinheiro não era problema, 

ganhávamos uns trocados dos pais e era o bastante para nos satisfazer o dia 

todo. O menor bem não era tão mal: brincar. Sabíamos o que os animais 

sabem: o “não-saber” de nenhum amanhã. Já fomos milionários. Era só esticar 

o pé, e pronto, nos transformávamos no que quiséssemos. Saudades daqueles 

garotos!!! 

Ser rico é saber do que é feito. Não subestimar as incalculáveis essências 

que estão dentro e fora de nós. Se desperdiçarmos as flores, elas murcharão, 

nós murcharemos. É necessário que sejamos um pouco jardineiros para com 

elas, espécies de amigos da terra; contempladores; amantes das janelas 

(essas famintas por mundo); navegantes/navegados; fazedores de caminhos... 

Rico é aquele que bebe das brevidades até a última gota. É aquele que não se 

“financeira”, mas se faceira por uma grama verdinha, recém-cortada, macia. 

Enfim, é jogar longe os sapatos que usou o dia todo e deixar os pés à deriva 

em meio à horta ‘terrenha’ cultivada nos fundos.  

Por outro lado, estar rico é faceirar-se para uma finança. Gastar-se por 

um bocado a mais de dinheiro. É possuir uma herança, que seja, e não pensar 

em mais nada, só nela. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. Sim, precisamos 

mesmo disso, porém não somos tão precisos assim. Viver para além dos dias 

tortuosos é importante. Este rico fica sempre na gangorra do estar e no medo 

de não estar mais. O dinheiro traz felicidade sim, isso não nego, só que ele não 

pode nos gastar tanto. Status é bom, mas a que custo? Confesso que sem 

gastar um pouco eu não seria completo. Gasto, gasto muito comprando livros. 

Sinto-me endinheirado assim. Neste momento, não, não estou rico, sou rico, 

porque utilizei a riqueza para salvar os olhos que se abrem (para dentro e para 

fora) para sentir aquela vontade toda pelo pouco tempo que lhes resta dos 

dias.  
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Se desejarmos SER – preste atenção! – devemos (no final de uma 

jornada longa de trabalho) dar folga às gravatas, chupar para longe os 

calçados e gritar bem alto enquanto movimentamos os dedos (livres) sobre a 

grama: CARPE DIEM!!!!!!!!!  
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SOBRE O AMOR 

 

O amor é o verbo mais difícil de conjugar. Precisamos começar pelo ‘eu 

cultivo’ e rezar para que ‘tu cultives’... Quem sabe dali possa florescer um ‘eu te 

amo’ e, até mesmo, um ‘tu me amas’ bem gordinho, também!? Não sou 

nenhum Pablo Neruda, menos ainda um Vinícius de Moraes, sou um aprendiz 

de amante. Um inquieto que quer aprender as conjugações desse verbo 

irregular – contrariando toda a lógica da gramática. O Amor não se mede, ele 

não pode ser consultado em manuais. Não mesmo! Todos somos conjugáveis: 

eu dilso, tu dilsas, ele dilsa... até os nomes se diluírem em alguma outra coisa 

que não mais eu, nem tu. 

Um dia acordei doente. Minha esposa me perguntou por que eu estava 

assim. Respondi que era pelo excesso de trabalho – andava cansado, mas 

sabia que não podia parar. “Só amamos o outro quando cuidamos de nós” – 

proferiu ela. No mesmo instante adormeci e acordei mais leve para meu 

próximo dia útil. 

Contudo, saiba que, se nos amarmos demais, o amor pode virar madrasta 

ao nos perceber para fora de nosso reflexo. Espelhos são frágeis, não negam 

beleza a quem os pode quebrar - só que não somos espelhos. Nunca pergunte 

nada ao espelho. Ele vai dizer sempre sim, tu és a mais bela. Jamais 

contrariaria a força de um autoengano que pode quebrá-lo por desengano. Ele 

é frágil, não tolo. O amor acaba quando nos damos conta de que, não sendo 

uma cópia de nós, o outro é capaz de existir sozinho. Quebrando o egoísmo, 

quebra-se o encanto. Não podes querer alguém como um reflexo de ti. Os 

espelhos ignoram nossas interioridades. Mas se gostas mesmo de paisagens, 

ecos... Vá morar nas montanhas, não nas pessoas. 

O amor é uma doença estranha: não sabemos direito de onde vem. Se do 

corpo, se da alma... Mas sabemos muito bem sobre a cura – e o pensamento 

sobre a cura, quanto mais profundo, nos ‘enfebra’ ainda mais. 

Olhemos para os outros deixando de lado as imagens fabricadas de nós 

próprios sobre os demais. Desassombremos. Livremos o mundo de nossas 

contaminações. Desses inventos intuitivos de tantos 'eus' que se amam e 

'fantasmagoram' outros tantos espíritos que, logicamente, não são nossos. 

Ensaiemos nossas 'outredades'. Pois mesmo sendo impossível ver-se como 
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um outro, acabamos sendo um outro para outros também. Exorcizemos nossos 

Narcisos antes que eles nos prendam nos espelhos de alguma lagoa triste e 

solitária por ali, em algum cantinho de dentro de nós mesmos. 
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TEMPOS MODERNOS 

 

Tecnologia. Nunca imaginei que estaria escrevendo em um realejo 

moedor de música e as transformassem tão rapidamente em pensamentos. 

Antes tínhamos apenas o lápis e o papel. Depois vieram as máquinas de 

escrever. Hoje temos os computadores e tablets. O que virá em seguida? 

Sinceramente não sei. O que vou tentando aprender é dedilhar minhas 

canções nesses instrumentos maravilhosos e cheios de acordes – ao menos 

com bem mais notas do que já estive acostumado. Tudo andou. O futuro 

chegou, mas as letras (a maior de todas as invenções) ainda se organizam nas 

entranhas de cada engrenagem, ou chip.  

Quando comecei a estudar na faculdade, ainda lembro que no laboratório 

de informática (nas salas em que frequentava), havia uma torre (CPU) para 

cada quatro ou cinco telas. Em um dia desses, desastrado que sou, terminei de 

fazer o que tinha e, como eu estava do ladinho da máquina principal, PUM! 

Desliguei o aparelho. Não precisa nem dizer que fui vítima de zangas alheias. 

Portas também me afligem. Logo nos primeiros dias de aula na 

universidade (e novamente me pego lá...), sedento em conhecer aquele espaço 

maravilhoso chamado biblioteca, empurrei a porta, e nada. “Está fechada!” – 

pensei. Quando vi de longe uma menina que se dirigia para o mesmo local. 

“Ela vai ter que esperar. Fechada, mas não vou dizer!” E pronto, ela entrou. Só 

que mais sábia, ao invés de empurrar, ela puxou. Nem precisou proferir um 

“Abre-te Sésamo!” Ah! Ainda acho que puseram o adesivo de “puxe” por conta 

de perdidos como eu. Bom, pelo menos contribuí de alguma forma para um 

mundo mais aberto. Mas não, em ‘Shoppings’ eu não vou. Tenho medo 

daquelas portas que abrem sozinhas.  

Contudo – ainda bem! – pelo menos no aplicativo “Word” ando me saindo 

bem. Também, depois de algumas dezenas de artigos; de escrever centenas 

de textos; uma monografia; e uma dissertação... Enfim, acho que até ando 

dedilhando como um violonista clássico, eu acho. Falo da velocidade, não da 

qualidade. Incrível como sobrevivi a tantas atitudes “charleschaplianas”. Hoje 

rememoro tudo com bom-humor. Contudo não riam de mim, leitores. Sofri 

bastante naquela época!  
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Como as coisas se ajustam! Dostoiévski tinha razão em suas “Memórias 

da casa dos mortos”: “o homem é um ser que a tudo se habitua, e essa é, a 

meu ver, a melhor de suas qualidades.” Há muito de mim nisso! 

Ainda estão rindo? Ah, não conto mais nada! 
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TODOS OS NOMES 

 

Apesar de meu nome não ter significado algum, sempre acreditei neles. 

Tanto que minha filha mais nova se chama Caroline, alusão à esposa de 

Machado de Assis, a Carolina Augusta Xavier de Novaes. Tive uma gata que 

se chamava Sofia (em grego, sabedoria). Quando morreu, para dar 

continuidade a ela, adotei outro gato e pus o nome de Filoctetes (o Filo. Do 

grego, amigo). Juntando os dois teremos Filo + Sofia = Filosofia. Oriundo de 

uma obra de Sófocles, Filoctetes foi quem guardou as armas de Heracles, ou 

Hércules (a glória de Hera), como queiram. Minha esposa é a Carmem, ‘carme’ 

é uma medida poética... É, parece que só eu não tive a chance de ser 

agraciado com a onomástica (pensamento sobre os nomes)!  

Enfim, quando leio um livro, o primeiro elemento que me chama atenção 

são justamente os nomes dos personagens. Ali, certamente, está um universo 

inteiro, a personalidade, seu passado e, até mesmo, seu destino. Voltamos a 

Sófocles. Na tragédia de Édipo (o de pés inchados) podemos saber claramente 

o que acontecerá com o bebê só pela análise do nome. Ele seria amarrado 

pelos pés para ser morto, já que o destino, segundo a “esfinge”, faria com que 

este mesmo bebê voltasse, matasse seu pai e dormisse com sua mãe. Foi que 

aconteceu, a profecia se cumpriu. Inclusive tiveram uma filha, a Antígona (anti 

+ gonos = a que não deveria ter nascido). Fruto do relacionamento de um filho 

com sua mãe, nem precisamos dizer que ela (a Antígona) viveu uma vida de 

maldição.  

Claro que não falo sobre escritores comuns, desses que não arquitetam 

sua história. Até onde eu sei: se programar a morte por tuberculose de um de 

seus personagens, saibam que ele deve tossir já nas primeiras linhas. É por 

esse motivo que acabamos por ficar chatos e seletivos conforme vamos lendo. 

Até chegar um tempo em que não aguentamos nem mais passar os olhos 

pelas páginas de obras que não apresentem qualidade. Saibam que o bom 

escritor não pode cometer excessos. Vejam Machado de Assis, por exemplo, 

criou um homem chamado Beltrão, ele era para ser um comum, como um José, 

de Drummond, ou um Severino, de João Cabral. Acompanhem: fulano, sicrano, 

beltrano (Beltrão). 
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Intrigante – pelo menos para mim – quando me pego de frente a um 

“Sevenbois”, um “Iago” (ele é o mau, o vilão em Otelo, personagem 

shakespeareano), ou a algum híbrido de novela das oito com filmes 

americanos. Atentem a isso: os nomes simples carregam muito mais 

significados, minha gente! Mateus, por exemplo, (mat + theo = presente de 

deus); Felipe (filo  +  hipos = o amigo do cavalo, por isso era nome de rei). E 

por aí vai.  

Vamos pensar bem os nomes, tanto na vida quanto na arte. Os filhos e a 

literatura agradecem. 
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TODOS SOMOS MULHERES 

 

Acho que nos últimos tempos comprei o equivalente a uma motoca e 

alguns ternos novos - investi tudo em livros. Moto alguma conseguiria tal 

quilometragem, seria incapaz de me levar para as lonjuras de tantos interiores. 

Vida simples a minha, sem gravatas, mas sempre viajando de primeira classe, 

ostentando para ninguém as roupas caras que me vestem por dentro. Parece 

tolice, não parece? Minha felicidade é assim.  

Ontem mesmo comprei alguns. No entanto, entre os muitos encontrei um 

que me chamou à primeira leitura: “Mulheres: filosofia ou coisas do gênero.” 

Trata-se, como afirma uma das organizadoras (Márcia Tiburi), de um mosaico 

de artigos, um caminho de tijolos coloridos que nos (en)caminham para o 

mesmo lugar. Confesso que ainda estou lendo, fiz isso hoje enquanto meus 

alunos se empenhavam em atividades de aula. Fiquei ali, tentando digerir as 

tantas acusações históricas, no que se refere à mulher. Sou suspeito em falar, 

minha dissertação de Mestrado se locomoveu com esse mesmo tema: a 

representação do feminino na literatura... Sim, a mulher está presente em mim, 

porque todos somos um pouco do outro. Não defendo a ideia de fragilidade (e 

tenho motivos pessoais para isso, já conheci muitas pessoas poderosas, 

muitas!). Ninguém deveria ser medido tão “genericamente” assim. Homens, 

mulheres, homossexuais, homoafetivos... O que é isso?  

No passado, em Portugal, uma de minhas poetas favoritas não aguentou 

a pressão social exercida pelos homens da primeira metade do século 20. 

Tudo por ousar estudar; fumar charutos, não como vício apenas, mas como ato 

de liberdade, uma vez que não era permitido às mulheres fumar, divorciar-se, 

pensar...; casou-se algumas vezes, inclusive, em um dos casamentos, libertou 

um amigo das vicissitudes sociais e o escondeu nos laços da aliança, ele era 

homossexual, se hoje difícil, imaginem como era a vida de um deles naquela 

época. Contudo, por volta dos trinta e poucos anos, não suportou, matou-se 

por pura pressão. Pena, nasceu em um tempo raivoso. Morreu, bebeu sua 

“sicuta”, só que, antes, um poema brotou de suas mãos. Uma conversa com 

aquela que a levaria, a Morte.  

Não, minhas amigas e amigos, “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. 

Somos o tanto de pessoas que nos influenciam: homens grandes, pequenos; 
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mulheres grandes, pequenas – caso queiram separar por gênero e qualidade. 

Como eu disse, o ‘genérico’ é frio, prefiro acreditar que sou também um pouco 

de todos: Chico Buarque, Simone de Beauvoir, Florbela Espanca. Sim, também 

sou mulher, sou homem: temperos bonitos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

UM CENTAURO NO GRAMADO 

 

Noite dessas acordei de um sono profundo. A camiseta estava toda 

suada, bem nojenta mesmo. Agrura de quem sai de um pesadelo quase real. 

Sonhei que era um animal, e era desprezado, maltratado por isso. Depois do 

impacto, a primeira coisa que pensei foi o seguinte: ‘Confiar só nos olhos é a 

forma mais rápida e miserável de empobrecer-se por completo, já que as cores 

são mais ricas quando o corpo todo colabora para esticar o mundo’.  

Sim, meus caros, só é possível ver o verde da grama pelas solas dos pés, 

sentir a verdura é trabalho para a pele, após sim os olhos ‘desenublam’. Não 

sei se já notaram isso, mas há elementos no mundo que nossa visão não dá 

conta, porque, segundo o poeta, sonhamos de olhos fechados para ver se 

acordamos para dentro. As pessoas, por exemplo, como podem ser lidas se 

andam com o corpo bloqueado pelo ‘modismo’? Algumas roupas deixam em 

nós seus códigos de barra, perdidos quando vistas na multidão. Isso é 

estranho, já que somos seres “desseriados”, únicos, além de sermos os 

melhores e os piores do universo inteirinho, pois não há e nunca haverá outro 

igual a nós. O que pode haver – penso eu – é um estilo, uma construção, um 

homem tanto cavalo, quanto humano. Ou metade de cada, tal como as 

criaturas de Moacyr Scliar, em seu “O Centauro no Jardim”, que, aliás, é um 

belo livro! 

A diferença sempre assustou os que vivem, ganham para que desejemos 

ter as mesmas sensações. Isso não é verdade. Os sentidos se organizam ou 

se confundem para que cada aparelho, quando reunidos, sinta o mundo de 

maneira que a pessoa ao lado não consiga perceber exatamente da mesma 

forma da primeira, e vice e versa. Acho tudo tão rico. Por isso é que não 

podemos desprezar o nosso lado livre de cavalo, nem nossa parte humana e 

razoada. O irracional e o racional, dividindo o mesmo senso, o mesmo corpo. 

Sim, fomos feitos para sentir, seja como um animal (que também somos), seja 

como homens. Quero dizer com isso que racionalizamos demais o mundo. Não 

dando espaço, assim, para os primeiros sentidos.  

Então, ao lerem “O Centauro no Jardim”, pensem bem sobre duas 

possibilidades: O que estou vendo; e o que querem que eu veja. Amigos, 

somos todos metade de um todo bem mais rico do que nossa visão viciada 
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quer que vejamos e sejamos. Estamos sempre nos completando, tal como um 

centauro que corre livre pelo gramado. Enfim. 
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UM LUGAR CHAMADO ESCOLA 

 

Sabem aqueles templos aonde as pessoas vão para rezar? Alguns 

chamam de igreja, santuário... O nome pouco importa. O que interessa mesmo 

são os porquês.  

Outro dia ouvi falar de um local considerado tão sagrado que as pessoas, 

automaticamente, tiravam os chapéus para entrar. É estranho o modo com que 

os mitos são sempre mais bem-vindos do que algumas outras verdades que 

envolvem a sociedade, as reais. 

 Acompanhem: um médico salva vidas – não é mesmo? –, um padre, um 

pastor (tal como alguns acreditam) salvam almas. Tudo bem! Mas e os Lentes? 

Aí é que está. As marcas deixadas pelos bisturis dos professores é que são 

realmente delicadas e perigosas, até. Eles operam a todos - a todos os 

espíritos - e, se não forem empunhados por homens e mulheres apaixonados 

(as), podem até frustrar as mãos que poderiam te salvar, futuramente, em uma 

sala de cirurgia ou te levar ao suicídio em uma sessão qualquer.  

Pensando nisso, por que será que a Escola não merece ter o 

reconhecimento e a postura utilizada ao adentrarmos num santuário, numa sala 

de cirurgia, numa sessão espírita, ou algo assim?  

 Willian Blake já sabia: "A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore 

que o tolo vê." No que, por sua vez, completamos com Nietzsche: "A primeira 

tarefa da escola é ensinar a ver". Enfim, o desafio é difícil, deve-se amar 

primeiro as cores. Por esta razão este tipo de educação é tão dolorida. Ver dói, 

já que na prática somos todos cegos pregando mais escuridão. A luz fere. A 

verdade, pelo menos em nosso tempo, anda podre, opaca e cheia de pimenta. 

Desprezamos a educação e amamos rezas e pedidos egoístas aos nossos 

deuses. Queremos mudar, não a nossa maneira de ver, mas desejamos que o 

mundo mude sozinho, não queremos fazer esforços. Assim, os educandários 

(estes sim deveriam ser reverenciados) acabam sendo oprimidos pelo senso 

do “tudo pode”, porque o ganhar tudo (tal como um pedinte rezador faz) é o 

que importa. Fazer?! Não, isso deixamos para os outros. Criem meus filhos, 

pois sou filho de “deus”, mas não sou pai nem mãe de ninguém – é isso o que 

impõem alguns bons santos. 
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É, meus amigos, não é fácil, ser professor é como estar em uma gangorra 

e sentir prazer tanto no alto quanto no baixo. É ter que amar em todos os 

níveis. É nivelar-se a cada tamanho e, às vezes, até negar-se um pouco para 

que todos ganhem certa altitude no outro extremo do brinquedo. Fácil? Não é 

mesmo. Se um piano só se afina com muita escuta, imaginem uma orquestra 

inteira que já vem desafinada de casa.  

Vamos orar, irmãs! Quem sabe algum dia aprendam a louvar os 

verdadeiros deuses: o Bom-senso e o Futuro.   
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UM POUCO DE DESASSOSSEGO 

 

Quando adolescentes nos entregávamos. Adultos, de tanto nos 

perdermos, acabamos acordando certo medo de amar, medo das pequenas 

mortes e dos pequenos vícios: desassossegamos. Assim, cansados, 

preferimos a entrega desconfiada para que não se faça mais um furo 

indesejado na peneira.  

Sim, meus caros! Não sabemos mais de amores; de pescar folhas nos 

chafarizes; esquecemos-nos da essência (não-primitiva) de criar; e de inventar 

o que os outros não podem ver. Insisto na negação da palavra ‘primitiva’, 

porque quem cria depois de adulto, já está deveras evoluído para poder 

sossegar. Claro que depois disso não há quietude, pois, geralmente as 

pessoas maduras, voltam a desassossegar-se. Se algo estiver parado, trocam 

de olhos para ver melhor. Se o mundo mostra-se andando, dão rumos novos 

para os caminhos que se “enveiam”, alguns deles (os caminhos) até 

permanecem para caminhar-se e brincar ali dentro desses “infanto-maduros” 

da terceira idade. Não há tempo melhor para apreciar poesia do que na velhice. 

Não existe tempo mais rico (o tempo de uma vida inteira) para constatar que 

‘tudo vale a pena se a alma não é pequena.’ Excelente momento, acho, para 

perceber-se em Fernando Pessoa. 

Pois bem! Mas quem foi esse Fernando Pessoa? Ah, ele foi um poeta 

ímpar, também fez pares e alguns “entre-lugares”! Tanto, que não é justo 

retratá-lo apenas como produtor de poetas e poemas. Sim, Pessoa foi muitas 

pessoas, entregou-se a muitos heterônimos. Heterônimo no sentido de que 

todos eles são diferentes um do outro. Diferentes do pseudônimo, que retrata o 

pensamento de um mesmo escritor, só que com nome distinto. ‘Pseudo’ quer 

dizer falso, o que para Pessoa não serve, uma vez que ele foi único em cada 

criação. Portanto, para falar do poeta, eis a primeira regra: devemos usar a 

palavra ‘heterônimo’ e estar abertos para desassossegar.    

Enfim, ficamos com o “Livro do Desassossego”, não por ser o melhor ou o 

pior deles, mas por ser aquele que me toca toda vez que me abro nele. Acima, 

sutilmente, recomendei que nos refizéssemos com leituras e vozes que brotam 

de poemas. Então! O Desassossego do livro de Pessoa é o que sugiro, já que 

não se trata de uma obra de poemas (no sentido formal do termo), contudo, de 
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textos e alguns fragmentos bastante poéticos. Ideal para a vida e para as 

almas grandes. Abrindo-o vai receberá um amigo. Abrindo-se para ele, 

perceberá uma mudança inquieta na maneira de ser e permanecer no mundo. 

É, meus amigos, um pouco de poesia é sempre bom para rejuvenescer, para 

sair do sossego! Saibam: em lugar de muita quietude, nenhuma alma prolifera 

– então o mundo emudece e você morre de vez.   

Boa Leitura!    
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NUNCA HAVERÁ NADA MAIS BONITO DO QUE AS MÃOS DE MEU PAI 

 

Então ele partiu. Seu rosto era de quem se deixava ficar, mas seu corpo 

se ia, apequenava-se na estrada. Quando o mundo chama, as chamas se 

acendem por dentro e só deixam de queimar quando voltamos para casa. Ah, 

as casas! Dizem que elas não ficam. Elas nos vão morando nas entranhas até 

que, de volta, resolvemos inverter as interioridades.  

Assim eram todos os dias. Meu pai só se demorava à noite, o dia o 

devorava e a luz natural não sabia nada de sua pele. O velho patrão não queria 

saber se a tal de vitamina ‘A’ desenvolvia-se quando entrávamos em contato 

com alguma brecha de raio solar. Não, ele (o mundo moderno) não se 

importava com engrenagens substituíveis, com filhos alheios e muito menos 

com lares descarregados de pais. O mundo só queria saber de funcionar para 

ele mesmo e de como lucraria ainda mais com essa geração tão órfã de figuras 

paternas.  

Um rosto era tudo que eu podia ver na escuridão de uma lâmpada acesa. 

Ele se perdia em olheiras que carregavam olhos cansados e tristes. Os lábios 

acompanhavam braços pesados e que tentavam sorrir quando me puxavam 

para um beijo. Era tudo.  

Em uma tardinha resolvi dar ouvidos ao que diziam as mãos desse 

homem noturno. Peguei-as enquanto esperávamos o jantar. Percebi então, sob 

o olhar caloroso dele, rugas divididas entre veias grossas e ossos que 

articulavam os dedos de um homem magro. Ao virá-las, notei que as linhas não 

se alinhavam mais, perdiam-se em calos e sujeiras incapazes de serem limpas. 

A grossura delas não podia ser medida, nem parecia pertencer aos mesmos 

olhos doces que acompanham minha expedição. A criança que havia em mim 

ainda não sabia entender tanta judiação. Eu não entendia que aquelas mãos 

eram as que me traziam infância, e que seu dono, sorrindo, sempre encontrava 

um tempinho para fabricar um e outro brinquedo ao meu comando. Ainda as 

sinto revirando meus cabelos quando chegavam para noturnar conosco. Ah, as 

mãos! Elas deveriam ter vozes mais claras ao invés de ficarem atemporando 

lembranças em um silêncio que só sei entender hoje.  

Enfim, adulto, percebo o tempo pesando, empurrando seus dedos 

dormentes e unindo palmas para, ainda, fazerem orações preocupadas para 
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mim.  Aquelas mãos até hoje me fazem bem e o que sou leva-me a pensar 

que, por elas, tenho que continuar a fazer mais, mesmo sabendo que nunca 

haverá nada mais bonito do que as mãos de meu pai. 
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DONA NADICA 

 

Cansada de desacordos, Srª. Nadica decide esquivar-se de si mesma e 

enfrentar a vida pelo avesso. 

Ao primeiro impacto, agora com os olhares abertos, não sabia ao certo o 

que via. Tudo lhe parecia opaco, longínquo... Naturalmente foi se sentido 

oblíquoitada, borrada por aqueles excessos de iluminação. Os olhos pareciam 

descrer naquelas exterioridades.  

No segundo momento – acostumando-se –, já conseguia aceitar que 

aquelas mãos eram suas. Resolveu então apalpar-se e, sim, teve a impressão 

de ir dando à luz a si mesma.  

O dia já ia pedindo pernoite e suas pálpebras silenciosas descortinavam-

se pelas beiradas do mundo. O sono vinha chegando devagarzinho, 

devagarzinhando e desiluminando a Terra por metade. Acordada para fora, 

Dona Nadica adoecia em pesadelos. Aos poucos, abriam-se outros olhos, os 

de suas interiores luminescências, tais como se esperassem co-lírios, 

medicação necessária para se ver melhor nas flores...  

Os horizontes foram crescendo e outras cores faceirando às distâncias. 

Mas tudo aquilo não mais importava. Nadica nunca mais teve coragem de 

contemplar nenhum dia.  Ficou ali, acendendo-se sozinha... Morreu assim: 

muito antes de ter nascido. 

E foi a última coisa que soubemos daquela Senhora, a Dona Nadica de 

Nada.  

 

 

 

 

 

 

 


