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RECÍPROCA
— Na estrada deserta vejo vindo em sentido contrário um cachorro. É um cão enorme. Retardo o
passo, temeroso; olho no chão em volta, apanho uma
vara fina, pequena, que sinto ridiculamente inofensiva.
Também o animal, ao me avistar, altera o andar,
vem cauteloso. Vou caminhando bem à margem da
estrada. O cão desvia-se, ao máximo, para o lado
contrário. Cruzamo-nos, olhares receiosos, passo prevenido. Observo-o, olhos atemorizados, rabo entre as
pernas: é a imagem perfeita da covardia. Afastamonos, aliviados. E fico pensando (sim, humilhado): ele
me terá visto acovardado como eu o vi.
OUTRA FACE
Sim, outra face da questão. O mulato forte, ajudante de pedreiro, agarra a lata de massa, põe no
ombro, e explica ao companheiro:
— "Olha, o culpado de eu estar aqui, hoje, pegando
no duro, é o carnaval que tá na porta".
ÜTIL
Apesar de todos os sóis a pequena vela pode ser
útil.
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POST-SCRIPTUM

A carta de amor tinha este:
"P. S.: — "Desculpe os borrões estou tão nervosa" .
PERGUNTA
A casa em construção é perto do cemitério e de
vez em quando o coveiro pára um pouco, para um
bate-papo.
Encontro-o no bar, pago-lhe um cafezinho.
E
ele:
— Então, doutor, quando é que muda para lá ?
Explico, com o humor possível, que não é pergunta que coveiro faça.
FELICIDADE
Felicidade total exclui qualquer toque, mesmo
remoto, de consciência. Nem passado nem futuro. O
presente: puro, graça de Deus — aquele preto bêbedo cantando, risonho, dando adeus, na beira da venda
da estrada; aquela piaba doidinha, rabiando à flor d'água, no meio do rio, dona do rio todo.
LETREIRO
O caminhão tinha este: "Sai da janela, curiosa".
AMIGOS

.

Que fiz para merecer esses amigos ?
OLHOS
. . . a brasa sob cinza de teus olhos.

AMANHÃ
Domingo era meio expediente. O arrumador de
quartos do hotel podia tomar sua cachacinha sossegado,
no bar em frente. A quota ia muito alta quando o
colega de serviço o encontrou, quase inconsciente.
Mandou suspender a outra dose pedida, ajudou-o a
pagar a despesa, amparou-o pelo braço, com dificuldade, que a relutância tinha o peso dos músculos relaxados. Na argumentação havia a isca de um toque de
esperança:
— Já é tarde; vamos embora. Amanhã é outro
dia; amanhã você começa de novo.
FORÇA
No corte fino da roupa, no apurado laço da gravata, no penteado impecável era o mesmo de há cinco
anos.
Eu soubera, entretanto, que três golpes violentos,
de quebrar o espírito mais forte, se abateram sobre ele,
a pequenos intervalos. Confirmou-os, sem maiores
detalhes. Depois riscou o fósforo, levantou um pouco
a mão, ficou olhando a chama, que apagou num sopro
brando no mesmo gesto antigo, sem acender o cigarro.
E concluiu, com a naturalidade de quem olha o relógio
e diz que são sete e quinze:
— Nada vale nada.
PREÇO
Ia bem não. Gente doente em casa, de novo. O
trabalho e a despesa que dá:
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— E você sabe: hoje não tem mais doença de
menos de conto de réis não.
NEGÓCIO
Acocorado na calçada, junto à gaiola de flecha e
bambu.
Debruço-me um pouco, fingindo interesse mínimo:
— É caboclinho ?
— Sim senhor.
— Pra vender ?
— Sim senhor.
— Quanto quer ?
— Noventa mil réis, com a gaiola.
Era caro. Vou saindo. Chama-me, aos primeiros
passos:
— Quanto é que dá nele?
— Cinqüenta.
Acabamos combinando em setenta, sem gaiola.
Antes de comprar quero saber se o passarinho é manso,
se canta mesmo. O vendedor tem censura na voz:
— Olhe, moço, eu estou vendendo é porque estou
precisando. Senão não vendia não: — este bichinho
é do meu gasto.
TRADIÇÃO
Desmentindo a tradição de que não há Finados
sem chuva, a manhã era de quase violenta luminosidade. Inutilmente, porque não eram poucos os que
passavam, rumo ao cemitério, guarda-chuva pendurado
no braço.
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DIAGNÓSTICO
O outro concordou. Muito bonitos, de fato, os
olhos da menina da caixa, com suas olheiras de tom
violeta. Mas Pedro, que era médico mesmo depois
da quarta dose, tinha um ponto de vista diferente:
— Fígado.
ELOGIO
— Pra puxar a ladainha do Divino é o Sobrosa.
Tirante do padre não tem outro.
POENTE
Tocou de leve no meu braço e apontou pela janela do carro:
— "Olha que enormidade de cores naquele canto
do céu".
MÚSICA

Os três rapazolas voltavam da exposição de pecuária e comentavam, no carro de segunda, exemplares
e prêmios. O que estava falando interrompeu s. conversa, mão no ar, a um apito da máquina. E depois:
— "Um apito bonito desse e o maquinista quase
não toca".
NOTÍCIA
Pediu notícia do Manuel Ferreira. Ia bem não,
informou o outro:
— Ele, a mulher, a família toda, são a maleita
em vida.
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FORÇA

POETA

— O chefe político governista do distrito encontrou-se com o chefe político governista do município.
Era em vésperas de eleição.
— "Como é que vão as coisas lá no seu distrito ?"
O outro riscou o fósforo, parou a rnão no ar:
— "A situação é a seguinte" :
Acendeu o cigarro e explicou:
— "Lá, quando nós queremos discutir um bocado
de política temos de mandar um caminhão buscar gente
fora.

Três da tarde. O garoto, deitado à sombra, olha
a nuvenzinha isolada no céu azul. Pequenina nuvem
que se esgarça. O céu é todo azul. Então o menino
avista uma pequena estrela, quase branca. Custa a
crer: uma estrela de dia ! É emocionante a descoberta.
A estrela é como uma coisa sua, que precisa mostrar
a todo mundo. Revela-a a um vagabundo, no banco
próximo. Dentro em pouco há muita gente olhando o
céu: uma estrela de dia. Cavalheiros graves, moleques, o garçom do bar, o carroceiro, a preta com a criança
no colo.
— (Que outra coisa serão os poetas, senão aquela
criança que revelou a estrela?)

FELICIDADE
— Meu amigo, recém-casado, passa com a jovem
esposa, na outra calçada. Saúda-me, com gestos exuberantes: — precisa de espectadores para a sua felicidade .
LIÇÃO
O agente da estação da pequena praia recita-me
vers'nhos seus. É muito fácil, explica ele:
"Tem o mar, tem a picardia, está feita a
poesia".

IMAGEM
Você está no avião, vê a floresta lá em baixo.
Sabe o quê que parece ?
Eu não sabia.
É você em pé, na banca do mercado, olhando uma
couve-flor.
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MANEIRA DE DIZER
O senhor vigário, quando da festa do padroeiro
Santo Antônio, já havia comentado a situação da capela
do vilarejo, muito pequena, velha, as paredes até ameaçando cair. As figuras principais da localidade resolveram tomar a peito a construção de uma igreja à altura do desenvolvimento do lugar. E a reunião, —
àquela noite, na sala de jantar do "seu" Tizinho — era
para isso. Mesmo velhas tricas políticas tinham sido
postas de lado, que a religião está acima dessas coisas
— c o bom nome da vila também. Acabado de servir
o cafezinho o dono da casa entrou no assunto. Falou
da necessidade urgente da construção, agradeceu a
presença de todos, e, generoso e direto, abordou o caso:

l
— "O terreno nós já temos. A casa, propriamente,
paredes e telhado, se vocês me permitem, eu dou, que
é até uma honra pra mim".
E, continuando, no seu jeitão simples :
— "O diabo são os santos".

EXEMPLO
Você pede reparar. O sujeito que fica animando
os outros a irem para a guerra é sempre alguém que,
pela idade ou condição física, não poderá ser convocado. Quem é que fica achando que, no Brasil, precisamos da gente na lavoura ? Pode ver : deputado, jornalista, presidente, senador. . . É aquela anedota clássica: "Preparemo-nos e vão".
E meu amigo exemplifica:
—"Você conheceu o Terêncio ? Morreu mês passado. Enterro às duas da tarde, um sol de rachar. E,
do Guandu ao cemitério, é um estirão de desanimar o
parceiro. Pois veja você: na hora marcada chegou o
carro funerário. O Chico Toste botou a boca no mundo,
fez um escarcéu dos diabos.
"Aquilo era um absurdo! Tantos homens ali e
mandar buscar um carro pra levar o caixão! Que amigos eram esses!"
— "O cemitério naquela distância. Um sol daqueles. E o Terêncio (quê a terra lhe seja leve!),
pesado como quê. Pois você acredita que o Chico
Toste não pegou nem uma veiz na alça ?"
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CLASSE
Era cspaz de subir ou descer de um jipe com inteira elegância.
PÁGINAS DE DIÁRIO

Avelino é um preto enorme, de gestos mansos.
Trabalha na serraria, batendo duro, de puxar pelos
músculos. Companheiro velho de futebol, quando jogávamos no mesmo clube, Avelino vem me convidar para
ir ver domingo de manhã, no campo do Estrela, um
treino em que deverá aparecer um elemento novo, chegado de fora.
Justamente domingo pela manhã é que eu poderia
dar um empurrão bom na tradução em que me meti,
por engano, por encomenda fraterna. Atrasado
de quinze dias, o serviço poderia ter um andamento
bem, com essa manhã de trabalho, talvez mesmo botar
em dia um? correspondência atrasada. Mas penso
no trabalho duro de Avelino, semana toda, no interesse
amável do convite: poderei dizer a ele que ia "trabalhar", domingo de manhã ?
Irei ao treino, ver o novo craque.
PRECISÃO
Olhou da varanda até onde a vista chegava, tudo
seco, pelado:
— Estamos com precisão é de um mês, pelo menos, de uma chuva gorda, pesada; chuva de corda.

FREQÜÊNCIA
— Foi o casamento mais bonito de todos os sonhos.
— 11

FORÇA

Mostrava satisfeito:
— Olha as sementes como estão grávidas.
INTERROGATÓRIO
A sala quente e já quatro horas naquele batido.
Era a sexta testemunha :
— Seu nome.
— Quem? Eu?
— Sim, o seu nome.
— Joaquim.
— Joaquim de quê?
— Teixeira. Teixeira da Conceição. Joaquim
Teixeira da Conceição.
— Brasileiro ?
— Quem ? Eu ?
— Sim, naturalmente : o senhor.
— Sou, sim senhor.
— Nasceu em que Estado ?
- Quem? Eu?
O Juiz ia esquentando por dentro que nem caldeira. Forçou a calma.
~ Idade. Quantos anos tem ?
- Quem? Eu?
Explodiu, lá da cadeira do juiz :
— Não. Não é o senhor não. Eu !
O homenzinho olhou imperturbável. Reparou bem.
Deu de ombros, depois :
— Como é que eu posso saber a idade do senhor,
doutor ?
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EXEMPLO
Admitia numerosas qualidades do chefe político
adversário. Mas era um sujeito impulsivo, explosivo,
descontrolado. E o fazendeiro explicava :
— Olha, moço: eu tenho lá na fazenda uma vaca
muito boa. Dá uns 10 litros de leite. Mas depois dá
um coice e entorna o balde.

ORGULHO
Evidentemente próspero, o boiadeiro se gabava
no grupo :
— Nunca dei trabalho a professor.
E acrescentava, com o mais puro orgulho.
— Nunca estive meia hora num banco de colégio
qualquer.
DEFUMADOR
De fato, não ficava um pernilongo no quarto, com
o defumador :
- Mas o diabo é que eu também tenho que sair.
CAÇADOR
O outro concordava: espingarda boa é a do capitão . Mas, desolado :
— É vela na mão de cego.
CRITÉRIO
- O que influi mais no julgamento que se faz de
alguém é o julgamento que ele faz da gente.

"Pra que a coisa corra bem
é prec:so que o carro amasse,
mas que não morra ninguém".

PRETENSÃO
Absurda, totalmente absurda a pretensão : queria
passar sern ser incomodado.
SECA
Explicava ao outro :
— Está pra nós, velho, com esta seca, ele vende
o gado por qualquer preço. Tá morrendo tudo.
E que me chamem Desidério se não havia o ar
da mais perfeita felicidade na cara dele.
ESFORÇO
O rio Muqui deságua no Itapemirim, a poucos quilômetros da foz deste. Mais um pequeno esforço e
teria ido até o mar.

Lixo
Há certo lixo, lixeiro, que tu não podes levar.
AMOR
Maria tem 10 anos e foi ontem ao circo. Não
gostou da pantomina e conta porque à Rosina, à entrada
da classe :
— A gente quase não entende. É de amor. Só
gente grande compreende.

LIMITE
A oficina mecânica é especializada em conserto de
automóveis. Um dos sócios tem uma pinta de poeta,
como se vê no letreiro que tem lá :
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Sim, porque o interesse comercial também deve
ter seus limites, deve, sim senhor.
GARANTIA
É a Festa das Canoas. Como outros pescadores,
Agenor também armou sua barraquinha, para vender
peixe frito. O preto da cidade viera pra festa, tomara
seu banho, hesitava se comia ou não um pedaço, podia
estar estragado . ..
Agenor fecha a cara, indignado :
— Isso é de minha lavoura, moço!
MOTIVO
Não gostava do João. E explicava :
— Ele pensa que é o centro do mundo. Até aí
está certo, que cada um de nós é. O diabo é que toda
conversa dele é querendo convencer a gente de que
é!e é que é o centro do mundo.
ORAÇÃO
A viúva italiana a cada refeição rezava lá na língua dela. A oração acabava assim :
— . . . que seja esta a pior comida que nós vamos
comer em nossa vida.
GRATIDÃO
Quilário levanta o cacete com as duas mãos, num
gesto quase religioso :
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— Este cacete já tem ganhado muito boas brigas.
FOGO
É a terceira vez que Ambrósio me pede o cigarro,
para acender o seu. Vira outro gole e pergunta :
— Doutor, o senhor já reparou que cigarro de
bebo é danado pra apagar ?
ANTIPATIA
- É desses que se você encontrar ele pescando,
você torce é pró peixe.
RECEITA
O dono da vendinha agita um pouco o litro, tira
a rolha, dá para cheirar. Sem malícia, o ar sério, louva
as virtudes estimulantes das raízes em infusão :
— É cheirosa, gostosa e muito boa pra remanescente.
CHUVA
Escureceu de-repente, caiu uma chuva grossa:
"Eu sou chuva de verão.
Estou de passagem,
não demoro, não".
TAREFA
Acabou a crônica, puxou o papel da máquina
assobiando. Depois ficou rindo sozinho :
—Galinha também canta assim, depois que bota
c ovo.
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TÉCNICA

Ele falava sério :
— Tem. Tem comunista assim, que acha que é
combater o capital, beber o uísque dos ricaços.
GENTIL
Insiste, gentil :
- Ainda é cedo, moço: delata mais um pouco.
CÉTICO

Desconfia muito de coisa oferecida :
— Meu finado pai já dizia que mexeriqueira carregada, na beira da estrada, ou é azeda ou tem marimbondo. Eu também quando um sujeito me oferece
uma carona no automóvel eu no caminhão já entro
sabendo : tem porteira para eu abrir.
ASPIRAÇÃO
— Ficar uns cinco dias sem pensar, sern escrever,
sem dever nada a ninguém, sem fazer nada. E a beirario (se não for exigir muito).
BRINDE
De vez em quando da varanda do bar eu olhava
a casinha brotando no alto do morro. Vi levantar as
paredes, botar o telhado, pintar as janelas de verde.
Vejo, hoje, a fumaça que sobe da chaminé, no ar parado. Ergo meu copo ao desconhecido.
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INVEJA
— Tem escritor que lê uma coisa e diz : "Eu
queria ter escrito isso". Pois o Ananias é tão convencido que a inveja dele é diferente. Ele escreve uma
coisa e gosta tanto, ele mesmo, que pensa: -- "eu queria ter lido isso".

CIÊNCIA
— Saber beber é o Lauro.
E com o mais sincero reconhecimento no tom de

voz :
- Entrega a gente a domicílio.
RECEITA

AUTOCRÍTICA

Tinha argumentos zoológicos, por vezes.
— Nem sempre o que é problema para uni cachorro é problema para um gato.

O sujeito não conseguira dormir a noite toda : era
mosquito que não acabava mais. De manhã, na sala
do pequeno hotel, outro viajante mais experimentado
lhe deu a receita para evitar os mosquitos : - - "Eles
aparecem entre 6,15 e 6,20 da tarde. Aí eu vou lá,
abro a porta do quarto e abro a janela. Às 8 da noite
eu vou, de mansinho, fecho a janela, fecho a porta,
deixo eles lá dentro do quarto. E venho dormir no
corredor".

CRÍTICA

ZOOLOGIA

Certo sujeito me achou admirável, durante algum
tempo, porque xinguei, no jornal, o livro de um seu
vizinho de apartamento, "um tipinho muito metido a
besta".

— Em numerosas regiões a ave que voa mais alto
é o urubu. Alimenta-se de carniça.

Relia velhas coisas.
— O diabo é que a autocrítica me chega sempre
com cinco a dez anos de atraso.
ZOOLÓGICO

RECEITA
Tinha uma receita contra insôma :
— Você trace um círculo imaginário em torno da
cabeça e não deixe nenhum pensamento entrar nele.
Mas prevenia, conformado :
— Não vigora contra título vencido, dor de dente,
dor de cabeça, de cotovelo, coisas assim.
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COINCIDÊNCIA
O sargento me afirma que jogo é sorte, pura sorte :
— "Oíha, quando eu era subdelegado num distrito
lá do norte, acertei no bicho um mês seguido sem
falhar".
QUEIMADAS
Queimai, queimadas de agosto. Queimai, queimai
meu desgosto.
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IMAGEM
Lucinda escreve a Isabel :
— "Vi um figurino americano quentinho de tantos
vestidos de inverno".
LOUVAÇÃO
Depois de umas tantas doses Quilário perde a
modéstia :
— Pescador igual a mim, nascer, pode nascer; mas
criar, não cria não.
MESTRE
As famílias dos pescadores estavam sobressaitadas. O "São Francisco" devia chegar à tarde, não chegou. Passou a noite: nada. Encontro o velho Mariano,
de manhã, na praia. Francisco, seu filho, estava no
barco desaparecido e tento a desajeitada manifestação
de interesse e solidariedade :
— O Mestre é Francisco, não é ?
Mariano tem censura na voz :
— O mestre é Deus. Francisco é o segundo.
CONFORMADO
Ia, ia bem :
— Dá pró cigarro.
E depois, inadvertidamente:
— Estou vendo se deixo de fumar.

RELATIVIDADE
O cálice fino gira nos seus dedos, lentamente. E
ele comenta .
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— Antigamente esse vinho custava seis mil réis.
Agora custa trinta e cincu.
Saboreia um gole, devagar:
— Mas também, agora, como está gostoso!.. .
OPINIÃO
Era de Caratinga, em Minas, e via o mar pela primeira vez:
—"Gostei. Gostei muito mesmo".
O lugar é que era pobre, triste, mantimentos caros,
um absurdo. Olhou o mar mais uma vez :
— "Também o que salva este lugar são 3stas
águas''.
BARRAS
O velho sargento reformado fala sobre crimes :
— "A causa está sempre numa das três : barra de
ouro, barra de corgo ou barra de saia".
JÓIAS
Inclinada, a mocinha ajeita, pela manhã, a vitrina
da joalheria. E há duas jóias, entrevistas, atraindo mais
o passante.
REGRINKA
Não dizer às crianças que o disco é inquebrável.

POLÍTICA
— Não acredito que ele aceite a candidatura.
— Ferreira ? Tá louco para ser candidato. É só
soltar os foguetes que ele vai catar as flechinhas.
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SENSO
Ia estrilar. Mas depois teve o bom senso dt pensar que não era justo um rapaz de 15 anos ter bom
senso.
CHUVA
Ficaram calados, olhando pra rua. Chuva tíe
horas e horas. Chuva direita, sem vento, firme, pesada:
— Chuva assim é boa pra pé de milho e tratorista.
O outro balançou a cabeça, concordando. E reforçou :
— Chuva de cachorro beber água em pé.
POESIA
— A corola do olho se desprendeu e tomlxm em

paz.
Há um evidente toque de poesia. Mas era o galista contando como foi que o seu "Prata" cegou o galo
do Celso.

DEPOJMENIO
Ele chegou, não conversou, não disse nada. Tacuu
o punhal bem aqui (mostrou o coração), lá nele. O
Brito não disse nem o i do ai.
CAMELÔ
O camelô explicava a função do grande aparelho
de ler sortes, cromado e colorido. Dava detalhes, fazia
gestos. E definitivo :
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— Quem não acreditar pode me desmascarar que
eu perdôo a ofensa e devolvo o dinheiro.
HUMILHAÇÃO
Lua cheia rompe raras nuvens ralas com a força
e imponência de navio em lago quieto. Chega a ser
ostentação. E não sabe que está é caminhando como
funcionário para o livro de ponto : eclipse total marcado matematicamente para vinte e duas horas, dezenove minutos., hora legal do Rio de Janeiro, Brasil,
serviço meteorológico do Ministério da Agricultura.
IGNORÂNCIA
O bloco, primeira vez que sai à rua, é evidentemente fraco e mal articulado. À frente uma mulata
gorda, de cara de pau, pintada de muito vermelho, segura rigidamente o estandarte do futuramente glorioso
Clube de São José. O presidente, um eletricista meu
amigo, tem um ar compenetrado, em seu terno domingueiro, engravatado. Reparo nas letras do estandarte :
C S D J.
Indago o que querem dizer.
— Clube de São José.
P^ico meio sem jeito.
Ele me olha penalizado de tanta ignorância :
— Tá salteado, doutor.
SABEDORIA
Ela sabia que certo detalhe preponderante de seu
físico chamava a atenção, quando passava. Usava-o
ao máximo.
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CLASSIFICAÇÃO
O oficial de polícia tem uma história turbulenta
de lutas e mortes, nas fronteiras com Minas e Bahia.
Negócios brabos de terras, desapropriações, despejos,
tiros e tocaias. Conta-me alguns. E tem uma quisília
especial com os baianos :
— Olha : cavalo baio, cigano e baiano, bom, nasce
um por ano. E por engano.
RECUSA
Tomou mais uma dose. Depois que atravessava,
digamos, o paralelo 38, o pequenininho ficava intransitável. Ainda dessa vez foi assim. O escalado foi o
químico grandalhão, de gestos mansos, sorriso de menino grande. Umas indiretas, de começo; implicância,
insulto, os degraus todos de costume. Depois deu para
querer brigar. Quando empurrou a cadeira para trás,
agarrou a garrafa pelo gargalo, avançou para ele, o
grandão se mexeu com uma rapidez que não parecia
morar nele, agarrou-o com firmeza, botou ele sentadinhu
de novo na cadeira.
— Não posso brigar com você não, menino. Já
tenho briga tratada pró ano inteiro.
CANSA
Cansa como o diabo ser compreensivo.
FEIA
— Bonita ? Era mais feia que a mãe do sarampo.
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VISITA
Não saberemos jamais, nem pela palavra, os pensamentos sob os cabelos que acariciamos.
Gratuito, entretanto, nesta manhã de finados, imaginar a muda conversa desse homem, em frente ao
túmulo :
— A bença, pai, a bença, mas. Maria vem na
parte da tarde; sabe : uma coisa e outra, ajeitar tudo
de manhã, era difícil. O senhor repare no menino: tem
aquele jeito do senhor, de apertar um pouco os olhos;
como é que passa isso de uma pessoa pra outra, na
família; que coisa. Está bonito, hoje, o cemitério, com
esse povo todo, flor de toda espécie; olha aqueles lírios
ali, que maravilha. Suas flores Maria traz com as
crianças; não vão reparar, que com esta seca estão
escassas. Ano que vem vou mandar dar uma caiacão
na catacumba, limpar esse letreiro, que está meio apagado; é essa chaminé da fábrica aqui perto. Pois é,
vamos tocando nossa vida, como Deus é servido; mês
é vida limpa, o senhor pode estar sossegado; a senhora
também, mamãe, que Maria olha bem pela casa e pelas
crianças. Bem, vou chegando. Bença, pai; bença mãe.
CATEGÓRICO
Tinha opinião firmada e convicção no expressála . Nada de teorias :
— Mais vale a plática que a glamática.
ESPERANÇAS
Há estrelas difusas, entrevistas sobre as nuvens.
— 25

Rio
Vejo os aquários, com peixes coloridos, as gaiolas,
com canários belgas, os coelhinhos, nas prateleiras enteladas. Penso nas crianças dos apartamentos.
QUARESMA
Sexta-feira santa. O homenzinho passa por mim
na rua, dois peixes numa fieira. O ar completo de quem
já resolveu o seu problema.
HUMANO
É difícil ser só democrata ou só totalitário todas
as horas do dia.
NOME
— Levanto os olhos do jornal. O bonde desce uma
rua, ladeada, à direita, por um comprido muro. Por
sobre o muro vejo túmulos e mais túmulos. Procuro o
nome da rua, na parede da primeira esquina : Real
Grandeza.
DESTINO
O dono da vendinha da praça da estação é cego.
Na fachada da casa, em letras em que se desdobrou a
artinha do pintor anônimo : "Casa Feliz Destino".
PASSO
— Havia um passo a dar. E nós não demos.
HUMANO
Somente quando um motor falha é que a gente
sente nele um pouco de humano.
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RETORNO
Revejo-a :
Mocinha, era a gente estar vendo Greta Garbo,
então amor, e ela assim, então, vagamente amada,
OLHAR
Tinha um jeito seu de olhar. Pedro explicava
assim :
— Essa dona tem pó-roial no olhar.
MOBILE
— Olhe aquelas nuvens lá. Você vê um elefante
em pé. A gente chama a atenção de um amigo, quer
mostrar como é curiosa a semelhança. Quando está
apontando, as nuvens já estão é fazendo uma casa com
uma árvore perto, ou um gafanhoto ou uma jarra com
flores.
E Otávio concluía :
— Político hoje é assim, velho, sem tirar nem pôr:
a gente nunca sabe onde eles estão.
NOME
Meu amigo mais honesto acha que se acontecesse
um editor para estes "casos", o nome do livro deveria
ser: "Um cabrito passou por aqui".
PREÇO
O rapazinho do guichê botou a mão sobre o dinheiro :
— A passagem agora é 17. Subiu segunda-feira.
O mulato meteu a mão no bolso, separou mais
uma nota de 5.
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— Subiu, subiu; é tudo subindo que é uma desgraça ...
Botou o dinheiro no balcão :
— ... do jeito que isso vai, nem espírito baixa
mais.
FIGURA
Ela passou, olhar neutro, metro e setenta acima
do solo, passo de princesa descendo escada. Todas as
conversas de homens interrompidas a qualquer altura,
feito rádio desligado abrupto. E um certo espanto
parado nos olhos gerais. Como se passasse uma ave
do paraíso, pavão armado, carro alegórico, barco na
crista da onda.
FEIO
Era feio.
João dizia :
— Parece que a cara dele não foi nascida, foi talhada a machado.
E acrescentava :
— E machadeiro ruim de serviço.
TÉCNICO
Os dedos revelavam a longa e apurada experiência: dois ou três toques de perito e despiu-lhe o vestido,
que ergueu nas duas mãos, e observou com ar entendido.
Fez o mesmo, depois, com o outro manequim à.
esquerda da vitrina.
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MÉDICO

Contava a doença longa, a operação. E, com evidente orgulho :
— O doutor Gérson gostava muito de me tratar.
Também eu ia logo dizendo: Doutor, pode fazer o que
quiser.
TÉCNICA
Sua gloríola era tecida de pequenos truques. Um
era deixar pingar uma frase descuidada, como quem
não quer nada.
Que lhe dessem a extensão ou profundidade que
quisessem.
Coisas assim :
— Amor perfeito não tem cheiro.
DOR
Chorava que era um desespero.
— Menina, pára com essa manha !
Esfregou o local da injeção, gaguejando de soluços.
— Não posso, mamãe. Se eu parar de chorar dóói.
CHICLETE
Literatura de "Seleções" : — impessoal como um
chiclete.
MOTIVOS
Ainda aquela vez fora assim, como quase sempre.
As duas primeiras cadeiras ocupadas, quatro fregueses
esperando e o terceiro barbeiro parado, junto à parede
do fundo. Sentou-se com ar resignado, suportou a barba
feita com o máximo de intenção de bem servir, mas
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com aquela mesma falta de jeito, a mesma demora, o
mesmo exagero de atenção.
Ainda aquela vez fora assim, e assim seria outras
vezes. Não tinha coragem de ver o homenzinho parado, enquanto fregueses aguardavam vaga nas duas
outras cadeiras. Seria causar-lhe uma humilhação que
não fizera por merecer.
Parecia transmissão de pensamento : ao sair, com
um conhecido que também acabara de se barbear, este
observou :
— Você sabe que eu não sou homem para esperar
meu barbeiro, se ele está ocupado e outra cadeira está
vaga ?
Concordou:
— Eu também. Também não tenho coragem não.
E o outro :
— E é isso mesmo. Não estou aí prá dar cartaz a
barbeiro, não; de ficar esperando por ele.
MARCA
O outro menino contestava :
— Não é não. Cadilac tem uma mulher junto do
chofer.
ZANGADO
Era categórico :
— Não tolero a intolerância.
DENGO
— Dengosa como uma menina gorda.
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CALMA
Desmentia, categórico, houvesse praticado a
agressão :
— Eu sou um homem de uma calma cisplatina.
Balançava a cabeça para baixo e para cima, marcando as sílabas :
— Sim, se-nhor. Cis-pla-ti-na.
BRIGA
Aturou as provocações, até certa altura. Depois
entrou :
— Bem, moço; até aqui a briga foi de uma banda
só.
FUTEBOL
— Derrota do Flamengo; feriado antinacional.
BELEZA
A expressão era de puro êxtase :
—Coisa bonita é moça bonita.
DEUSINHO
Parou de escrever: havia um sabiá cantando lá na
chácara. Pensou: boto aqui que tem um sabiá cantando ? Ninguém iria acreditar, seria apenas efeito
literário, diriam.
Resolveu:
— Boto sim. Não é por causa da literatura que
eu vou deixar de dizer uma verdade.
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Mas pensou, depois, no seu arbítrio de criador, de
pequenino deus inconseqüente : e se eu quisesse eu
botava que era um sanhaço ou uma cigarra que estava
cantando lá na chácara.

PENSAMENTO
O inspetor da companhia de seguros de vida olhou
o coveiro administrando o ato, os dois ajudantes metendo as cordas nas alças, com o auxílio de prestativos
ocasionais. Se riu por dentro:
— Golpe era botar coveiro como agente de seguro. Numa hora dessa ele colocava uns dez títulos.
E enterro de morte do coração, então nem se fala.

LINHA
E quando, afinal, um brando vento sul trouxe a
primeira chuva, dessa chuvinha fina que vem para
ficar, nem aí o alto magro eucalipto se desmandou no
regozijo. Inclinava-se de leve, num grave gesto antigo:
—• Muito obrigado, muito obrigado, minha amiga.

COMUNHÃO
Sentado no caixa, o gerente já ia recusando, aborrecido. Mas viu-lhe a cara, os molambos de roupa, a
magreza extrema. Ordenou ao caixeiro:
— Dá aí um pão a ele.
Recebeu o pão, atravessou a rua. O banco do
jardim estava vazio. Como que não se sentiu com
direito a ele. Olhou, a beira da calçada, escolheu um
lugar: ali? Não, para lá um pouco. Ali também não.
32 —

Ali. Sentou-se, cuidadosamente, puxou as pernas da
calça um pouco para cima. Tirou o caco de chapéu,
colocou-o ao lado, no chão. Pegou o pão, com as duas
mãos, levou-o à boca. Num gesto grave, solene, de
religiosidade.
OPINIÃO
A palavra que detestava mais ?
Pensou um pouco :
— Continua. Na vida e em revista policial.
ROTINA
Ela olhou o relógio. Mais de 10. Dez e quinze.
Parou o tricô, botou agulha e lã em cima da mesa.
Suspirou :
— Ai, ai.
Ele parou a leitura, dobrou a revista :
— Ai, ai, pra mim também.
POSIÇÃO
Era uma espécie de superação absoluta ao elogio
ou à restrição. O amigo de tantos anos sentia isso, sem
se acostumar, sem duvidar o mínimo da sinceridade
total da indiferença. Ainda agora insistiu:
— Você precisa levar mais a sério o que ,escreve,
francamente. Há certas coisas admiráveis. De repente, umas descaídas inexplicáveis, injustificáveis, impublicáveis. E você sabe que é assim.
— Escrever é a necessidade de escrever. Naquela
hora, eu tinha necessidade de escrever aquelas coisas,
tirar de dentro de mim.
— 33

— Mas por que você não corta depois um ou
outro detalhe ?
Deu de ombros :
— Tá nascido, coitado. É deixar viver.

Concordou:
— É sim; parece figura de Carlos Estêvão, coitado.
CONVICÇÃO

EMBARAÇO
Havia aprovação plena no olhar do prefeito ; trabalho bom, de profissional competente, toda a fileira
de fícus cortada justa, em toda a extensão da praça.
— Serviço bem feito, "seu" Joaquim.
Mas, depois, estranhando aquele galho saliente,
quebrando a harmonia, lá em frente ao cinema :
— E aquele galho lá ?
''Seu" Joaquim cocou a cabeça, meio embaraçado :
— Tem um ninho lá, doutor. Mas os bichinhos já
estão empenando. Questão de uns dias, o galho está
desobrigado, eu corto ele. Há mal, doutor ?

GALANTE
A moça passou, sentindo o olhar. Ajeitou disfarçadamente o vestido. E ele, todo galanteria :
— Moça, tá tudo legal aí.

POESIA
E era poesia pura, brotando do colono preocupado:
— Vento, venta devagá,
olha a 'flor do cafezá.
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FIGURA

Era religiosamente ditatorial:
—Olha, meu amigo, em matéria de câmara, só
mesmo Dom Helder e Dom Jaime.
FIGURAÇÃO
Não explicava o sentido; afirmava com ênfase :
— Não se pode beber água no meio da catarata.
MÚTUO
. . . e ela deu um grito tão alto, que o morcego
saiu como uma bala, pela mesma janela.
NEGÓCIO
Chegou com um punhado de quadros a óleo, sem
molduras, foi colocando alguns na calçada, encostados
à parede, outros na janela fechada. Tudo com esse ar
indiferente de profissional e viajado. Moço, mal vestido, magrelo, evidentemente nortista, pelos seus traços. Foi juntando gente, primeiro em silêncio, depois
comentando, perguntando preço, vários comprando.
Paisagens, de muito colorido: marinhas, üatnboyants,
casinhas rústicas, pedaços de rio refletindo árvores e
barrancos.
Um curioso observou :
— Não tem assinatura não ?
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De fato, havia apenas uns rabiscos ilegíveis, ao pé
do quadro.
Respondeu sossegado, como quem tem projetos
maiores:
— Vale a pena não. Sabe lá amanhã o que vai
ser ?
E aquele outro olhou a paisagem campestre, no
primeiro plano a porteira, a cerca do curral, no segundo
um flamboyant vermelho puro, a casinha ao fundo.
Nem gente, galinha, boi, porco ou cachorro :
— Não podia ter um boi ali não?
O pintorzinho olhou sério para o quadro, estudando a possibilidade. E depois :
— Com boi é mais duzentos cruzeiros, moço.
MISTURA
Misturava um pouco :
— Prazê-lo em ver com saúde.
OLHO
Examinou-a, com olho crítico:
— É pequena, mas bem acahadinha.
ATITUDE
Fernando explodia facilmente. Explicava :
— É preferível ficar vermelho meia hora que ficar
amarelo a vida inteira.
IDADE
Contou a velha anedota, com um luxo enervante
de detalhes.
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Seguiram-se, mais ou menos exagerados, os risos
convencionais.
Só o Pedro alheiou-se, em seu jeito distante.
Edgar bateu no seu braço :
— Conhecia essa ?
E Pedro, naquele seu sossego rude :
— Conhecia. Mas conheci quando ela ainda era
pequenininha.
ANDORINHA
Andorinha ele colocava numa categoria separada :
— Os outros passarinhos usam as asas para ir de
um lugar a outro. Andorinha não. Não é só para ir
ou vir. É para voar. Voa por voar, pelo gosto de
voar. De graça.

BRASIL
Ia ligando o rádio, olhou o relógio : sete e meia.
Desistiu :
É; agora não adianta não.

PERSPECTIVA
Um pingo d'água no fio pode parecer uma estrela.
VIA

. . . purificado por todos os pecados. . .
FÉRIAS
De vez em quando aquela sensaçãozinha estrpgando um pouco suas férias : — não fazia falta.
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MANCHETE
Para o moço jornalista, cada avião que passava era
uma notícia pendente.

CONCEITO
Tinha lá suas coisas:
— Olha que tinhorão lindo! Até parece artificial,
de papel crepom.

DESGOSTO
Era um desgosto : o isqueiro só acendia quando não
havia ninguém perto.
DESEJO
A carga penosa que é o latim ginasial foi amaciada,
em minha meninice, pelo velho Porto Carreiro, no também velho Pio Americano. Vida toda de caneta na
mão (infelizmente e não só para mim), mais de uma
vez suspendi a pena, meio encabulado à evocação da
ira do tradutor de "Cirano de Bergerac", como bom
purista, condenado à contingência da leitura dos jornais:
— Burro como um repórter.
Estará alhures, o velho mestre, relendo os seus
clássicos.
E no tão nada de nada que sabemos, resta-nos
desejar não cheguem até lá as faladas ondas hertezianas.
Sim: jornal inda se pode deixar de ler, algumas vezes;
mas como deixar de ouvir certas barbaridades radiofônicas ?
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POSIÇÃO
Mostrou "Lê penseur", na revista .
— O motivo principal do renome deve ter brotado
da verdade da atitude : — é uma das posições fundamentais do homem.
MÃE

.. . essa capacidade que a mãe tem de levantar,
ajeitar Q criança na caminha e retornar ao leito: —
dormindo.
OBRIGADO
E que Deus abençoe este homem despreocupadamente gordo, barba bem feita, sorriso aberto, que é o
meu primeiro encontro na manhã ensolarada. Me pergunta se vi que luar bonito o de ontem, me diz que o
tempo vai ótimo, que a colheita será como nunca.
TESE
Já havia uns quatro ou cinco assistindo à discussão
cada vez mais quente. Pedro parou, também curioso.
— Porque eu não sou homem de conversinha prá
lá e prá cá, não.
~ E eu também não sou desses que ficam de conversinha, não.
Pedro franziu o nariz, com pouco caso, foi saindo:
— Brigam nada. Estão com o mesmo ponto de
vista ...
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MALOCA
A meninota procurara a tesourinha por todos os
lugares possíveis: na máquina de costura, no quarto, entre as revistas do diva, na mesinha da sala. Inutilmente .
Parou no meio da sala, mãos à cintura.
— E vai ver que ela está bem quietinha por aí,
num cantinho qualquer.
MAIOR
Um cisco no olho pode ocultar a montanha.
INDIGNAÇÃO
E depois do diagnóstico:
— Vago, ainda vá. Mas simpático,
CARTAZES
Podia haver este, na estrada :
"Devagar! O outro lado da curva pode ser o outro
mundo".
E talvez também ajudasse um pouco, isso, lide não
lembro onde :
"Excesso de velocidade é complexo de inferiodade".
CAPITÃO
Deu duro a vida toda, criou os filhos, se encheu de
terras e de dinheiro, nenhuma nomeação se fazia sem
que fosse ouvido o Capitão.
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Coisa de idade ou sentimento de "tempo perdido"
e necessidade de aproveitamento integral e imediato de
reservas físicas em fim de estoque, o certo é que o
Capitão Maneco Ferreira, de repente, mudou de trem de
vida. Ou melhor: deu pra sair dos trilhos. Primeiro
foi aquela mulata zarolha, viúva do Quincas, viúva nem
de mês. Depois botou casa pra uma rapariga da cidade;
passava lá quatro, cinco dias da semana. E viagens pró
Rio, pra capital do Estado.
Com muito jeito, um ou outro amigo de muitos
anos insinuava os riscos dos novos rumos. Capitão
Maneco cuspia mais forte :
—Trabalhei como um burro de carga, a vida inteira : agora estou tirando uns tempos pra viver.
Mas parece que estava tirando com um pouco de
força demais: teve de vender o sítio das Antas; o café
do Corgo Alto não era sombra daquele de antigamente;
vendeu por um nada o sobrado de frente da igreja.
E tinha ainda umas barganhas atrapalhadas de terras
e de gado, uns negócios complicados de apólices e arrendamentos. E tudo sem o preto no branco, tudo na palavra e no aperto de mão : "tá fechado".
Tímidos, depois impertinentes, filhos e genros se
insurgiam contra o desgaste da fortuna aguardada;
quando andou se embeiçando com Teresa Maria, filha
pouco explicada da professora, "uma dona que a gente
não sabe quem é nem donde veio", até internamente se
insinuou, o genro advogado à frente. Não chegou a
haver rompimento, mas acabou ficando sozinho na casa
grande da fazenda, só com a irmã solteirona e as crias
de casa.
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Espichado na cadeira de balanço, pés apoiados no
pau do gradil, o Capitão cocou a barba longa, deu um
riso chiado, de puro prazer, deitou a cabeça pra trás.
Zé Barbeiro indagou :
—• Quê que foi, Capitão?
— Essa cambada que quer me ver defunto. Ando
com os meus negócios tão atrapalhados, "seu" Zé, que
eu só queria era ver a cara deles quando eu morrer:
como é que eles vão desembaralhar essas coisas todas.
E era um riso chiado, de puro prazer.
XOVÊ
No bar ao lado da loja o ourives toma um cafezinho e comenta os negócios :
— Dia ruim, hoje. Dia de xovê.
— Xovê ?
— É o nome que a gente dá. Tem dia assim; é
uma coisa esquisita. Oito, dez fregueses que entram na
loja e não se vende nada; a conversa é uma só: deixa
eu ver aquele relógio ali; deixa eu vsr aquele colar na
vitrina. Almanaque do Pensamento devia marcar isso:
Dia de Xovê. Porque tem mesmo, rapaz!
SISUDO
A mocinha não ia com o jeito dele :
— É sisudo como um cachorro sem rabo.
ARTE
Olhou o quadro, longamente :
— Sereia não é assim não.
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E o pintor, com uma calma inoxidável:
— A que eu vi era.
PENSAMENTO
Bonita era, indiscutivelmente. Mas como é que
podia conversar com ela, tanta bobagem que conversa ?
Mota explicava :
— Ela fala, fala, a gente não presta atenção direito
rião. Está é pensando em coisa muito diferente.
SITUAÇÃO
A situação piorara muito :
— Antigamente a coisa era dura, mas a gente sempre ainda podia comer um pirãozinho de farinha com
água.
Suspirou manso.
— Hoje ? É sem farinha.
CONSULTA
A mocinha se afastou, à porta, e o cliente entrou,
com um jeito simples e natural; botou a revista em cima
da mesa, sentou-se :
— Sim senhor, doutor.
— O que que há, meu amigo ?
— Eu não sinto inveja, doutor.
O psiquiatra tirou os óculos, limpou-os com um
lenço, meticulosamente, colocou-os de novo, suspirou,
debruçou-se um pouco sobre a mesa :
— Não sente o quê ?
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— Inveja, doutor. Não sinto inveja de nada. De
ninguém.
Eram 19 horas. Fora um dia duro, no consultório.
O médico passou as duas mãos pelo cabelo :
— Meu amigo : você troque essa ficha, volte £>qui
amanhã, no horário da manhã, às 9 horas. Está bom ?
O homem balançou a cabeça : estava. Apanhou a
revista, levantou-se, saiu no seu jeito calmo, simples e
natural.
Não voltou.

Reíugiou-se sob a marquise, à porta do bar, onde
outros se aglomeravam :
— Mas já se viu que peso, um pé d'água desse,
numa hora dessa ?
O homenzinho baixo e moreno olhou sério pura
êie :
—- Ó moço, eu sou do Ceará.
GESTO

Evitar não era mais possível. Tentou, então, essa
coisa difícil : espirrar com dignidade.

Parou, olhando a pequenina árvore, nem dois palmos de altura. Como teria sido possível nascer e estar
vivendo ali, na fresta minúscula da calçada, junto ao
muro ?
Desprendeu o canivete do cinto, abriu-o, inclinou-se— Cortar?
— Não. Mudar ela lá pró quintal.
Havia um pouco de pai pra filho no jeito de segurar
a planta.
— É que fruta, isso ?
— Sei se é íruta não. O que eu acho é que pelo
que ela fez ela merece viver.

NAMORO

GRATUITO

A mocinha deu um muxoxo :
— Ah também ! Toda estrela que eu acho bonita
é planeta.

Entro na vendinha da praia. O dono não era o
mesmo de há dois anos atrás. Informa-me que Antenor
fora pra cidade, onde tinha serviço para uns filhos e
colégio para outros. Reparo, depois, na pobre figura
esmolambada, no tamborete a um canto: — mas não
era o Filhinho ?
Era, vejo-o agora, ainda espantado da den orada
violenta. Esforço-me para ocultar o choque da impres-

PROGRAMA
O "clic", desligando, é o prefixo do melhor programa de rádio.
ADJETIVO
A laranjeira estava noiva, noiva.
DIFÍCIL

CHUVA
À tarde caíra uma chuvinha fina. E agora, justamente à hora em que os blocos iam desfilar, berrou uma
chuvarada brava.
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são, imprimindo o máximo de naturalidade ao cumprimenio :
•— Você, Fiihinho, como tem passado ? Não foi
pró mar hoje ?
Há um regozijo tão forte e tão puro em se saber
reconhecido e tratado como igual pelo moço da cidade,
diante do dono da venda, que se abre num relato quase
feliz de como ficara cego de um olho (à-tôa, à-tôa, uma
folha de gravata, naquela descida, perto do córrego),
e de como tivera de amputar a perna (uma feridinha
de nada, quem diria? Foi ernpesteando, empesíeando).
Ace:ta a cachaça e o cigarro, num quase ernbevecimenio.
Saio, pensando : rneu Deus, não custa nada, por
vezes, dar um pouco de felicidade! Por que tão raro
o fazemos r
IMPRESSÕES
— Unia noite linda, clara, clara. Um luar de passarinho cantar.
Ouviu os projetos alvoroçados do moço, planos e
pianos ;•
Está em lua de mel com a profissão.
ORAÇÃO
A oração de São Jorge Cavaleiro é impressa em
forma de cruz. E atesto a fidelidade da transcrição :
"São Jorge Cavaleiro, no seu cavalo branco montou, na sua espada pegou, no seu caminho viajou, chegou na casa de meu Senhor Jesus Cristo, chamou saiu
um Anjo que Jesus Cristo mandou, e perguntou : que
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queres Jorge ? Senhor, eu vim aqui despachar um
matrinaz. Faz uma cruz atrás e outra adiante, peito
de aço, coração de bronze. Meus inimigos se tiverem
olhos não me enxergarão, se tiverem boca não me falarão, se tiverem pemss não me alcançarão, se tiverem
mãos não me pegarão, se tiverem cordas não me amarrarão, se tiverem armas de ferro para me intimidar das
mãos cairá, se tiverem armes de fogo para me atirar
há de correr água no rio Jordão, onde foi batizado meu
Senhor Jesus Cristo e São João. No dia de quintafeira da Paixão, os judeus prenderam a meu senhor Jesus Cristo: Sexta-Feira da Paixão, os algozes cravou
na cruz. Tremeu a terra, tremeu a cruz, e não tremeu
Nosso Senhor Jesus Cristo, que estava pregado na Cruz.
Assim não tremerei eu, dos meus inimigos.
Com a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo e
São Jorge, nas horas de aflição causadas pelos meus
inimigos, eu, o portador desta oração, tenho forcas para
abrandar seus corações tiranos, que me pretendem
ofender. Senhor Jesus Cristo e São Jorge, pela fé que
eu tenho em vossos Santos nomes, livrai-me de todos
os perigos desta vida.
Paz Domine São Cláudio. Aleluia, trago o coração de meus inimigos preso de baixo de meus pés.
(Amém) .
Reza-se cinco Pai Nosso e cinco Ave Maria".
HORA
Estendo o remo no fundo da canoa, deixo vogar.
O rio aqui desce lento, como exausto das corredeiras
sinuosas, entre pedras.
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É de tarde, vem de baixo um vento manso que
errepia levemente a água, devem ser assim os trigais,
a esta hora, em alguma parte. Livros, livros pesando
nas sensações. Imagens fixadas em clichês mentais
inalienáveis, inapagáveis. Afasto os trigais com raiva
para as folhas dos livros. O rio. Basta o rio, com esse
vento carinhoso, água arrepiada, ondículas batendo amigavelmente na canoa. Irmãos, rio e canoa. E afago
também fraterno, que o vento faz.
Quando chega em baixo da ingàzeira (perdi aqui
aquele piau), a imperceptível corrente vira à esquerda
e a canoa pára um instante, como que chegada. E vai
deslizando agora rio acima, após o remanso; irá assim
até em frente à ilha, capricho físico.
Chego a estender a mão para o cabo liso e molhado
do remo.
Nada; é doce se deixar à canoa, ao rio e ao vento a
decisão do caminho. Uma esquadrilha de ânus brancos
cruza o céu, que tem tons vermelhos. Há um apito de
trem longe. É de paz, esta hora. Eu me sinto um
pouco coisa também, como rio, canoa, aquele capim da
beira, aquele pedaço rosa de nuvem que se esgarça.
Depois eu remo.
MOMENTO
A mesa do bar, na rua estreita, entre arranha-céus,
paralela à Cinelândia. Ruídos de bondes, autos, loucas,
passos, conversas. E então, por uma fração mínima de
segundo : o silêncio. Um nada de tempo. Mas aquele
mesmo silêncio brusco, denso, total, de certa fração de
segundo, no meio da mata.
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