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SOPA DE ESTRELINHA 









Eram dois: menino e menina, irmãos. Ache· 
garam·se ao caixote de lixo. Procuravam algum 
objeto aproveitável, um brinquedo velho, uma 
caixa, algo de comer, quem sabe? O menino, 

em meio a sujeiras, cascas, frutas podres e res· 

tos de comida, encontrou algumas bugigangas 
com que muito se exultara. A irmãzinha desco· 

briu um saco de papel celofane empelotado. 
Abriu-o. Sôbre sua pequenina, negra e magra 
mão caíram muitas estrêlas minúsculas, como de 

ouro, parecidas com aquelas que os nossos olhos 
divisam perdidas no grande azul. 

- Olhe, Zé, já viu que coisa mais bonitinha? 
Espie. É estrelinha, é de brincar? 

E sua mão parecia um céu de tanta estreli· 

nha. 
- lssÕ é macarrão, sua boba, nunca viu isso, 

não é? É macarrão de fazer sopa. 
- Macarrão? Falou a menina admirada, qua

se numa carícia . 
Aquelas estrêlas eram muito mais interessan· 
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tes que as do céu, que estão longe. Estas são es
trêlas de comer, de encher a barriga, estrêlas que 
fazem crescer, ser inteligente, ser forte. 

A menina abriu bem as dobras do papel e des
pejo u tôdas as que estavam escondidas. Suas 
mãozinhas negras pareciam um céu . Um céu de 
estrêlas reais . De estrêlas de comer. De estrêlas 
de encher a barriga. 

• • • 
Aquêle dia havia de ser duro para Raimun· 

da . Com sete filhos pequenos - ah! disso era 
bem rica ! - depois de uma noite de insônia à cabe 
ceira da filha enfêrma, a roupa a ser lavada teria 
de ficar para depois . Ti nha de comprar remédio 
para Mundinha, que estava doente. Além disso, o 
que da ria a ela para comer? Doente precisa cui
dado especial. A despensa como sempre vazia. 
Despensa nua de lar de pedreiro e lavadeira . Urn 

d ia perdido, era um dia em que a maldita da 70-
me entrava de verdade. Ela lavava roupa, lava
va, lavava . Os filhos ficavam por aí, perambu
lando pelas ruas, empanados com outros moleques, 
sem escola, sem educação, aprendendo só coisa 
feia, ofício q ue não presta. Zé e Mundinha e,arn 

p iores. Não q ueriam saber de trabalhar fugiam 
para longe, para o asfalto, iam pedir, iam brigar
iam mexer em caixote de lixo, até roubar, rouba
vam. Bem que ela batia, dava conselhos, peiejava. 
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O pai também. Mas se não podiam vesti-los di· 
reito, dar comida, dar escola, como exigir demais? 

Agora a doença da Mundinha. Sem reme
dio, sem comida de doente comer. Pedir aos vizi
nhos? Mas o que tinham êles para lhe dar se eram 
companheiros de aflição? 

Mal a aurora pincelou de ouro o horizonte, 
mal os vestígios da noite acabaram de se extin
guir, Raimunda levantou-se. Resolvera ensaboar 
a roupa, deixá-la no quarador, depois ficariil mais 
fácil, o dia não seria de todo perdido. Iria em 
seguida ao centro para ver se conseguia alguma 
coisa. Antes de sair, lembrou-se do pé de sabu
gueiro no quintal da vizinha. Faria um chá pra 
ver se a menina esperava. Quem sabe se ate 
melhorasse bem sem precisão dêsses remédios de 
preço louco? O mal da menina lhe era estranho, 
a ela que tinha tanta prática com doença de cri
ança. Podia ser que o chá adiantasse. 

Raimunda aproximou-se do leito, onde a fi
lha, muito magra, sumia-se em meio a trapos de 
lençóis que mal cobriam um colchão murcho e 
pardo de sujeira. 

- Tome, menina, é um chàzinho. To·~1e pra 
sarar. Sua mãe tem muito o que fazer. Levan
tou-lhe levemente a cabeça, com aquêle jeito man· 
so e carinhoso, tão de mãe. Insistiu: "Tome, filha, 
pra sarar". 
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·- Estou com fome, mãe. Fa lou a doente 
numa vozinha débil. "Eu quero comer sopa de es
trelinha" . 

··credo, esta menina está é ruim", falou a 
mulher afastando-se um pouco . "Ela está varian
do. Onde já se viu isso, sopa de estrêla !" 

O Zé quieto na porta espiava a irmã. 

Lágrimas corriam pelo rosto negro e triste 
de Raimunda. E a vozinha débil da n:enina sub· 
nutrida insistia: "Mãe, eu quero sopa de estreli· 
nha'. 
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CRôNICA DE NATAL 









ó sino de minha aldeia, 

Por mais que tanjas perto 
Quando passo sempre errante, 
Es para mim como um sonho 
Soas-me na alma d istante. 

Fernando Pessoa ("Natal") 

A avó tocava com gestos cerimoniosos as 
figuras sacratíssimas. Eram·no porque tinham 
quase um século de existência. Perfeitas, cada 
detalhe eternizava a paciência e arte de maos 
que outras iguais não mais fariam , pois deixaram 
de existir. O boi, que majestosa mansidão. O bur
ro, humílimo e piedoso. A vaquinha solene e ma-
ternal. Todos aquecendo o Cristo na manjedou
ra. À direita o pastor trilando a flauta em série 
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de notas pias e jubilosas, vigiando as ca lmas ove· 
lhas. A esquerda, o lago de espelho, rodeado de 
alvas areias, onde nadam os patos de celtilóide. 

O anjo dependurava-se num ga lho de jabuticabei
ra, de fôlhas verdes, bem verdes, inda rorejadas 
pelos chuviscos de dezembro . 

Papai Noel viria do fundo do lago de e5pe
lho, ou de entre as montanhas da cidade de Be· 
lém, com seus casebres alvadios, pintada no pano 
da parede? O lindo galo, estereotipado no seu ges
to de canto, cantaria enquanto o natal persistisse. 

A lã dos cordeirinhos era por demais real, 
a+raíam meus dedos num dese10 impcssível de 
carícia. "Não, menina, não mexa''. 

As velas acendiam-se nos candelabros festi
vos e a avó arrebanhava a todos, autoritária, para 
o terço da família, antes da meia-noite. Ave Ma· 

ria, cheia de graça. . . Papai Noel sairá do lago 
de espelho ,a chaminé é pequena e preta, não ca· 
berá seu corpo rotundo e poderá sujar suas bar
bas tão brancas, tão caras, tão festa . A rota do es· 
pelho é bem mais bonita. 

Nas janelas, olhos enormes e curiosos espia
vam o mais rico presépio da cidade. A avo, orgu
lhosa, imponente, deixava-os olhar o quanto qui· 
sessem. Eles também esperavam que Papai Noel 
saísse do lago de espelho. Ave Maria, cheia de 
graça ... A flauta modula notas de gôzo e unção 
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e as ovelhinhas, vagarosas, juntas, começam a Cõ· 

minhar para a manjedoura, vão adorar o Meni· 
no-Recém-Nascido. Ah, se cu pudesse ver o que 
os Reis Magos trazem todos os a rtos em suas cai
xinhas de presente. Vida, doçura, esperança nos
sa, salve. 

O sino acabou de tanger. É o charnddo pa· 
ra a missa da meia-noite. Vultos silenciosos 
e enrolados em capas ou chales escuros saem 
de tôdas as casas e sobem pelas ruas iluminadas 
malmente pela vaga claridade lunar. Na varan· 
da o grande relógio dera a última pancada. Há mais 
de meio século êle bate para marcar as horas d~ 
vida da avó. Só ela pode abrir-lhe â porta mági
ca e tocar suas entranhas. Só nesta noite especial 
escuto as doze badaladas noturnas: dom, dom 
dom. . . Seria o sinal para que Papai Noel saia 
do lago de espelho? Os meninos encolhidos tal
vez esperam por êle. 

O padre celebra o oficio diante do altar de 
madeira. As imagens descoradas e antigas pare
cem sorrir. Santo Antônio daria a mão para San
ta lnez, esta para São Francisco, êste para Sa ta 
Terezinha e sairiam bailando :'.Ôbre o ladrilho car· 
comido da Igreja, porque é noite santa. As bar
bas do padre, mais seus cabelos se embranque· 
cem, a batina fica mais vermelha que pitanga, 
um cinto largo de couro prêto segura sua barriga 
avantajada. Papai Noel diante do tlltar de madei-
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ra! A mala recheada de presentes deve estar es
condida na sacristia. Coloquei os sapatos no fo
gão, quando voltar, hei de encontrá-los cheios. 
E os meninos encolhidos, terão sardo da janela? E 
seus sapatos . .. 

A mesa está posta com um tostado leitão. 
Os vinhos estão mais doirados e mais rubros nas 
garrafas. Os grandes conversam coisas estranha, 
e os meus sapatos ainda estão vazios. 
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DIÁLOGO COM UM GRILO 





O verde desmaiado, contínuo e monótono 
da parede nada me sugeria, por mais o olhasse. 
A fração do céu que o cárcere de minha sala per· 
mitia entrever pela janela também me era mudo. 
Eu andava procurando captar pelos espaços, nas 
formas ds coisas e nas ~es dos objetos_,,algum 
pensamento bom, alguma idéia luminosa espe
rada e nunca vinda . 

O ruído de um corpo minúsculo ~-a.í~ 

brusco chamou-me à realidade. Um grilo pardo 
graúdo, de pernas esquisitas e olhos salientes, ~ ... "- 1 

-i»""' atrevido a minha branca rmha de papel . ...e-
l)c.lg.Ã!O desconfiado deu um salto para o vaso de 

avencas. De lá fitou-me e com voz ~trideA-*e pôs
-se a falar. 

- O que foi? , 
- O que foi perguntOJf eu. 
- Por que me olha assim? 
- Porque lugar de grilo é no campo. Não 

quero cri cri nenhuma a me estorvar. Veja o re
lógio. 1: tarde, preciso atacar meu trabalho e vo· 
cé vem interromper-me. 
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- Ora, não seja tão impaciente. É possível 
que eu tenha algo importante a lhe dizer. 

- Um grilo ... rá, rá, rá ... Que me dirá? 
Sua história é ch~a. Contará que desde o iní
cio dos tempos foi o mesmo, de idêntico tama
nho, com o mesmo estilo~ vida, com o mesmo 
cricri. Grilo não tem tradição, nem história nem 
passado, nem futuro . Ontem será amanhã, hoje 
foi ontem. 

- Deixe de ser tola, pensa que eu invejo 
o homem? 

- Ah, insignificante micróbio, que pode ser 
esmagado com o menor de meus gestos, vccê é 
muito pretensioso. Não tem inveja, hem! 

- O homem é um racional de muita ;nteli
gência e de muita maldade. 

- Não vê, grilo, que nós revolucionamos a 

face da terra? Tornamos tudo melhor, condiciona· 
nado à nossa inteligência? Não construímos as 
cidades, as máquinas voadoras, as que descem 
ao fundo dos oceanos, as que entram no vertre 
das montanhas, as que violam os segredos dos 
espaços? 

- Essa revolução não veio mais que correm· 
per a natureza . Tudo o que o homem faz é para 
competir. Realiza por ambição de suplantar, de 
dominar e de destruir. 
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- Mas, mísero inseto, que julgamen to sir.is· 
tro é êsse que faz do rei da terra? 

- É verdade, continuou êle firme, q uan to 
mais evolui, mais ambicioso e egoísta se torna . 
Trabalha com afinco, sim, para produzir .anger,hos 
mortíferos, para ser o mais forte, o invencível . 
Neros, Napoleões, Calígulas, Hitlers, alguns exem
plos apenas. Eu seria capaz de falar mil dias ci· 
tando o nome de todos. 

- Que lhe interessa a história do homerYJ? 
- Que me interessa? Isso afeta a nós, gri 

los, profundamente. Não só aos insetos, mas a 
todo o reino animal 

- Afeta como? 
J 

- Pergunta ingênua. Não podemos mais 
cricri lar sossegados nos campos. A alimentação 
torna-se rarefeita, as espécies extinguem-se, o m~ 
do destrói-nos . 

Por que? 
- Vocês caçam, matam, devastam, incen· 

de iam. Ouvimos falar que virá uma arma ter
rível q ue há de cobrir o mundo de cinzas. Scre· 
mos todos destruídos. A nós também será cassa
do o direito de viver. Acabaremos todos na com
bustão do mundo. 

- Mas você está exagerando . 
- Exagerando? Os responsáveis pelas g rnn-

des nações inventam um pretexto qualquer e o!= 
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gloriosos soldados partem em defesa dos brios 
nacionais. Ah, nacionalismo que camufla ambi
ções de mando, de supremacia econômica, de in
terêsses mesquinhos . 

- Ah, grilo, você é pequeno demais para 
discutir tão grandes problemas. 

- Pelo menos explique-me: por que há tan

ta fome, tanto por construir e conquistar e o ho
mem nunca abandona suas ganas de destruição? 

É muito humano para que seja explicado. 

Bem, até logo. Você quer trabalhar, des
peço-me. Qualquer dia d~ses voltarei para con· 
versarmos algo mais ameno. 

A página continuava branca. Um leve ruído 
fêz-se na superfície da mesa e um ser minúsculo 
se enfiou na noite iluminada pelas luzes artifi
ciais . 
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DIALOGO DA SAUDADE 



1 
• 1 



A casa lá está, na esquina, ocupando com seu 
vasto quintal quase dois quarteirões. Imensos por
tais de aroei ra, janelas numerosas e exageradas, 
reminiscência da pujança primitiva de nossas ma
tas . Pelas frinchas das janelas, que escondem 
quartos escuros, entrevejo rostos mudos, indaga· 
dores, graves, que se perderam no passado . Con
tinuam de pé os dois abacateiros, com seus galhos 
que parecem tocar o céu e onde os corvos se ani-

nham nas tardes nuas de seus festins. E as man
gueiras, velhas e queridas. Como se engravidam 
de frutos. Sinto ânsias de abraçá-las a chorar. E 
lhes perguntar com a paráfrase de um verso co· 
nhecido: ó mangueiras amigas, onde ficou perdi
da a minha infância que brincava sob sua som· 
bra? Vocês eram os meus caste los encantados, de 
tôrres e de mirantes . A luz do sol coada pela fran· 
ja de seus galhos eram raios de ouro pe los quais 
desciam fadas e gênios que vinham conversar 
comigo. Os passarinhos não tinham mêdo d.; 
mim quando eu encarapitava em seus galhos . 

- 33 -



Eram companheiros, formavam a minha orques
tra. Que é do esfarrapado e vetusto dicionário 
enciclopédico Simões da Fonseca, impresso em 
1890, que eu surrupiava do escritório do velho e 
levava para cima? Vocês se lembram, amigas, eu 
adorava ver as figuras esquisitas, os soldados ro· 
manos, os homens da caraverna. E Diogo Cão, co
mo o achava belo . Era o meu herói e meu primei
ro amor, quem sabe? Aí em cima eu escondia pa· 
ra comer manga verde com sal e para malandrear 
com os cadernos de pontos sem nunca estudar 
direito. Onde estão as meninas que brincavam 
comigo? A vida transformou-as em sêres adultos, 
responsáveis e complicados. Nenhuma tenho ao 
pé de mim. O rosto de mamãe era jovem e for· 
moso. A mamãe que ia acordar-me para a reali
dade, tão mansa e tão mãe, também perdeu-se 
entre suas fôlhas, nos labirintos de meus caste
los. 

Lembram-se, amigas, um dia meu pai sisudo 
veio dizer·me: olhe, minha filha, você já está cres
cida, pode auxiliar-me um pouco. Estou sozinho 

na loja, venha aprender o serviço e ajudar-me a 

vender". Era o comêço de minha despedida. Era 

a entrada para um mundo onde só pensam em 

números e são todos cogumelos. A tarde, eu vol· 

tava triste e zangada, a vocês faziam minhas quei· 
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xas: imagine, um receito hoje chamou-me de cai
xeira ! caixeira a fuça dêle. 

Nos dias santos e domingos a gente brin
cava o dia inteiro. Naquele tempo em que um 
pé de chuchu vestira vocês de cortinas, ai corno 
era animado e bonito. Dava teatro, casamento, co
zinhadinho e uma porção de coisas. O grito da 
meninada enchia de festas o quintal. 

Um dia, amigas, lembram-se? cheguei rnuiro 
mais triste que de costume. Meu pai zangara-se 
seriamente comigo, porque eu me recusava a en· 
trar para o mundo sério dos adultos. "'Joc&:; só 
sabe mexer com livro, com poesia, com brinque· 
dos. Não quer saber de trabalhar. Somos pobres. 
É cedo que começa a luta". Minha eficiência co
mo caixeira era zero. E vocês me consolaram. 
"Não se agaste com isso. Continue a fazer o que 
é mais importante para você. Ora, vender thi
ta ... " 

Talvez por que mais tarde me foi dado es

colher, é que nos separamos . Vocês hoje, ami
gas, não me falem mais ? ficaram mudas e tris· 
tes como êste velho casarão? Onde, manguei~as 
queridas, ficaram perdidos os meus sonhos? Para 
onde fugiu a minha infância? 

É tremenda a minha saudade, mas não devo 
sucubir ao a pêlo da luta. 
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TEMPO EM NOITE 



1, 

I' 







Mais um aniversário. A pergunta cai aterra· 
dora: que é feito de tua vida? E' melhor não ba
lancear. Sorver a existência com alegria, apenas. 
O reverso será a angústia. Cumprir o signo de mi· 
nha realização: ter uma visão do mundo e procu· 
rar traduzí-la numa ínfima parcela de beleza e de 
verdade, através de minha pena. O mais é haurir 
a existência, cumprí-la, sem grandezas ingênuas 
sem fantasias inúteis . Catar significados e desco
brir encantos nas coisas mais simples: a chuva lin· 
da que caiu hoje à tarde, o cheiro de terra, per· 
fume bom, a música dos trovões, o silêncio das 
cigarras invisíveis que ontem cantaram e hoje ho
menageiam com sua mudez, a bênção liquefeita 
recebida pela terra; os frutos novos, os novos bro· 
tos, os projetos de flôres, as gôtas minúsculas, lá· 

grimas de prata das nuvens a se equilibrarem na 

veludez verde das fôlhas, esperança renascend:. 

da terra, comunicando-se, florescendo. 

Sorver a existência . Agora, eu só, tranquila, 
cavalgando. A cortina de fumaça que esvoaça só-
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bre a serra, os matos, os pastos traz-me proteção . 
O véu envolve·me, resguarda-me contra possíveis 
temores. O sol, bola vefmelha. Subo por esca
das sem fim, armadas no infinito, giro o disco ru
bro, pai da luz, impusiono-o, para que ilumine ou· 
tros horizontes. Desço cavalgando os espaços. 
Trago minhas mãos vermelhas de púrpura, cheias 
de sol. Derramo vida pelos capins secos que mir
ram à beira do caminho . Do galho enegrecido da 
árvore, num gesto fantasmagórico de apêlo. cres· 
ce, ao meu toque, a flor vermelha, cheirosa, onde 
busca néctar a abelha e o beija-flor. Sorver a vidal 

Agora, no brejo escuro, quando a rubra luz 
se recolhe, a orquestra de rãs começa. A voz de 
um pássaro que não identifico eleva-se em ho· 
menagem. Possuo ainda o canto da si riema que 
ressoa e o resto todo do silêncio mágico que des
ce dos m9rros e me circunda aos vagalhões. 

Eternidade. A felicidade não é um mito. 
Creio. Tudo tem rosto humano, aberto, querido. 
limpo. Nem siquer saudade, nem si quer angu -
tia. As cadeias tôdas se desataram . 
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A MORTE DO PERU 









O peru nôvo, tenro, gordo, com a compu· 
nhei ra, vivia a raspa r a grama do jardim e o ale
crinzal do terreiro. As plantas não prosperavam 
mais. Ante sua voracidade e sua robustez, a sen
tença foi lavrada muito antes do natal: comê-lo-iam 
assado naquele domingo . Quando o foram bus
car, deu pena: em festa abria as asas, gorgoleja· 
va, dançava rodeando a fêmea em plena fôrça de 
macho fecundo. Impossível escapar. Serviria de 
pasto para a gula insofreável dos habitantes da 
casa. Ante o ar puro e saudável da fazenda, os 
exercícios, os aperitivos, todos pré-sentiam o odor 
de um peru tostadinho, doirado, bonito, tentador. 

"Vamos matar o peru!" E o ritual canibales· 
co, que punha gozos de pura glutoneria nos olhos, 
começou. 

- A pingai 
- Um copo? 

- Credo, isso é demais. Quuemos derru-
bar é peru, não é gente não. 

- Meio copo? 

47 -



Dá. 
Firme as pernas dêle. Segure a cabeça. 

Isso! 
Olhe, enguliu tudo de uma vez . 

A meninada ria. "Olhe o peru tonto . Está 
trocando as pernas . Coitado!" Daí a pouco a tur
ma tocando tambores improvisados, punha-se a 

cantar: 
"Peru só sente alegria 
No dia em que está pra morrer 
E' êste o dia derradeiro 
Que o peru pode beber". 

O empregado, com o dedo áspero, testou o 
corte do facão . Aprovado . Dentro de um segun· 
do, o peru esperneava sem cabeça. A vida não 
queria abandonar seu corpo. Lutou, lutou, mas foi 
deixando-o aos poucos . As asas, há pouco tão 
possantes, abandonaram-se, estenderam-se inertes, 
sem objetivo . 

Depois foi depenar, destrinchar, temperar, 
encher o papo com farofa de ameixas pretas, un 
tar com manteiga, envolver em papel celofane 
e levar ao fôrno . 

Em seguida, barriga, pra que te quero? 
Não sou vegetariana, sou carnívora das mais 

devotas. Não resisto ao cheiro de um galináceo 
assado. Mas isso de matar não é comigo. Dizem
me: matar você não mata, mas comer você come. 
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Verdade. Acho horrível destruir tão lindas aves 
para a satisfação de nossa gula . E' lsi natura l, re
trucam. Os grandes peixes alimentam-se dos pe
quenos . Os animais fortes dos mais fracos. As 
aves de rapina perseguem os pássaros mansos. 
Quando o povo de Deus atravassava o deserto, 
mandou-lhes o Senhor, em seguida, ao manjar, 
bandos de aves para alimentá-lo. Cristo comeu o 
Cordei ro Pascal. Em todos os tempos os homens 
alimentaram-se de carnes e a carne tem sido a ba
se dos cardápios, nos festins . 

Lembro-me do que disse alguém: "na rea
lidade o vosso estômago não foi criado para a ma
cabra função de cemitério vivo, dentro do qua l se 
liberta a fauna dos germes ferozes e famélicos e 
se desmantelam as fibras animais" . 

Derramar sangue vivo, uma selvageria. Po
rém, diante de um peru dourado, com o papo es
tufado de farofa, suplício para os olhos gastronômi
cos, alento para as ganas famélicas, resistir quem 
há-de? 
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O CIRCO 





O circo é sempre a mesma coisa. Traz antes 
de seu nome os adjetivos "nôvo", "grande", mas 
é o eterno circo que ontem foi a alegria das mui· 
ti dões e hoje simplesmente sobrevive. Apresen· 
ta, invariàvelmente feras cansadas e cativas, e,· 
lossos de doloroso aspecto, de olhares semi-mo, 
tos, de gestos lentos e submissos, de pele retesa
da a cobrir um corpo esquálido, de melancol ia 
pungente, de saudade das selvas onde vivera r · 
à larga, livres e senhores. 

O homem tem prazeres estranhos e incorr· 
preensíveis. Maltratar êsses paquidermes, fazen
do-os com seu corpanzil, ao estalo de chicotes, OlJ 

outros sinais quaisquer, imitar gestos humanos, 
dançar, pular, assentar-se, andar em fila, pular 
arcos, dirigir bicicletas. Ursos executam as mais 
variadas tarefas, cachorros jogam futebol. Mala 
baristas brincam com bolas e bordões, dando com 
aquela agilidade louca de jogar e aparar a imp1 es
são de que têm dez mãos. 
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Mulheres contorcionistas, cujo corpo parece 
mais de borracha, que de constituição humana. 
Atletas ágeis dando maravilhosas demonstrações 
de superioridade física. Homens equilibrando·se 
na corda bamba, trapezistas deixando a platéia em 
suspense . O globo da morte já não assusta tanto. 

E o palhaço que, segundo a tradição, faz rir 
os outros enquanto chora por dentro por que a 
filhinha está à beira do túmulo ou por que lhe 
roubaram a mulher amada? Sua figura, seu re· 
pertório quase invariável, seu eterno nariz com
prido, suas roupas fôfas, suas piadas a prima fa
cie ingênuas, mas apimentadas no cerne já não 
conseguem com a fôrça e a veemência de anta
nho fazer rir a platéia, pois o homem modernn 

já não ri fàcilmente . 

Como tôdas as coisas que passam neste mun

do, a glória do circo, a poesia, o encanto, a sen· 

sação que êle trazia pertencem às coisas do passa· 

do, que não ressuscitam com vigor mais, nunca 

mais. Hoje não se contam histórias de mocinhas 

apaixonadas pelo môço do circo, abandonando 

brasões e riquezas por amor dêle. Nem de nobre5 

que tudo deixaram pela paixão do circo. Outros 

tédios, outros enfades e múltiplas formas de di

vertir-se inventou e descobriu o homem moderno. 
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O circo sobrevive . Ainda tem seus admirã
dores. Seu público, os simples nas arquibancadas, 
os burgueses nos camarotes, vai para rir um pou
co, para esquecer seu tédio ou suas neuroses. 
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ROMANCE NO CARNAVAL 





' I 





A fantasia azul ruti lante desenhava um cor · 
po bem composto e jovem . A máscara mostrdva 
por entre duas cavidades uns olhos negros e va· 
dios . A cabeleleira comprida e basta descia pe
las espáduas nuas . Duas asas azuis e douradas es
tremeciam aos movimentos ligei ros, ágeis, flor~a
dos da Borboleta Azu l. Homens rodeavam-na dis· 
putando a atenção . 

A lépida Borboletinha escolheu um fndio for· 
te, de olhos verdes e terríveis, de tatuagens ver
melhas no rosto e no corpo . Brincaram, brinca
ram, brincaram. As escapadas para um gole de 
bebida, a música frenética, excitava-os e os en
leava. 

Na quarta noite, a Borboletinha azul se ve
rificara terrivelmente apaixonada e aquiesceu, tô
da entregue, a dar um passeio de carro com o Tn
dio "para refrescar .. . " . 

Ela se derretia de amôres e de nôvo no sa
lão pensava que quatro noites de carnaval é mui· 
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to pouco. Era lindo dançar sem peias e jogar con
fetes coloridos no amado . As serpetinas eram so
nhos que se alongavam em espirais de alegria. 
Os sambas quentes, o calor dêle enloquecendo-a. 

Três dias não são uma vida, nem eternidade. 
A Borboleta azul ouviu palavras doces e loucas até 
o momento em que o último batuque morria no 
salão e a aurora começava a barrar de ouro o ho
rizonte. 

A custo ela se desprendeu do braço do f n· 
dio. Nem conseguiu dormi r naquela fração d 
madrugada. Olhou pela janela e achou o dia be
lo demais para se permanecer fechada no quar-

to. A presença incômoda e bela do lndio em seu 
pensamento não lhe permitia se compenetrasse 
de que o silêncio da quarta-feira de cinzas já amor· 
talhara a cidade. Resolveu levantar-se e sair à 
procura do amado. Se êle tivesse convidado, nem 

estariam separados naquele momento. Procurar 
alguém assim à plena luz do dia era esquisito 
Bem, esperaria a noite. Afinal, era preciso des
cansar. 

O dia, ela possou·o nessa ansiedade e expe: 
tativa mesclada de ressaca e de temor. Os batu
ques ainda azucrinavam-lhe a mente. Nem pres· 
sentira que a Borboleta e o f ndio morreram quan
do o último confete tombou no salão. 
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De repente, ela se lembrou: "E êle que não 
me telefonou?" Certamente perdera o papel on
de anotara seu enderêço. "Não faz mal, procuro·o 
no hotel. Isso acontece, ora, naquela confusão de 
carnaval, um papelzinho inútil não ia perder? Ora, 
se não ia!" 

A Borboleta Azul tinha ânsias de ver o se 
índio. Clamava pelos dardos de seu olhar, pelas 
carícias de suas mãos quentes, pelas suas palavrds 
loucas e lindas. A vida tôda não podia ser fre
nética como o carnaval? 

Foi sorte. Ele estava na porta do hotel . Oh, 
como era maravilhoso naquele terno de talho im
pecável. Era de fora, devia ser rico . AmavcJ-o, 
descobrira naquele instante. Também havia o ou 
tro problema. . . Era carnaval, sim, é verdade. 
Mas êle não podia fugir à resonsabilidade. Acon
tecera. Se êles se amassem, que é que tinha? 

Vendo-a, o ex-índio fêz um gesto impercep
tível de quem planejasse virar o rosto e confundir
-se com a multidão. Porém estavam muito próxi
mos para que êle pudesse escapar. Ela trémula 
aproximou-se: 

- Querido, você não me telefonou! Esperei 
o dia inteiro. Não me procurou, nem nada ... 

Ele estendeu a mão frio e formal: 

- Mas minha bela ex-Borboleta Azul, carna
val é carnaval ... Quem sabe se no próximo ano .. 
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O VIOLINISTA AMBULANTE 



I 

! .. 







Pequeno aglomerado fêz-se na rua movimen

tada. A êle juntava-se sempre um nôvo 
curioso. No centro do círculo via-se um jovem de 
olhar azul, olhar que se perde nas distâncias im· 
palpáveis e sem limite. Era um estrangeiro: de 
tez rosada, de cabelos loiros, de porte alto, d~ sor
riso bom. Filho de além-mar e tocador de violino. 
No ombro forte apoiava-se o instrumento e a mão 
presta manejava carinhosamente o arco, que des
lizava milagroso sôbre as cordas mágicas. E a mú
sica esplendia, comovente. 

Tocava bem o forasteiro? tocava mal'? A mul
tidão olhava-o hipnotizada. Uns espantavam-se 
com o exótico improvisador de recitais . Outros 
olhavam-no com patética admiração: dar assim de 
graça tão linda música e ir recolhendo com dis
plicência os magros vinténs que os mais gratos 
lhe atiram. Quem dera ser como êle, arrebatar 

multidões, tocar nos teatros doirados da velha Eu
ropa, sonhar com um Stradivarius nas mãos. Os 
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frustrados chamavam-no de louco. Os prngmáti
cos acusavam-no: fazer música num dia útil, quan
do há milhares de tarefas a realizar, que vagabun· 
do! 

A mim me encantavam os fragmentos de 
Chopin, de Vivaldi, de Paganini assim doados com 
tanta generosidade, num dia útil, em que os ho
mens suam diante de suas máquinas, no torveli· 
nho de sua luta para prosseguir vivendo. 

Deixei a pequena multidão. O violinista con 
tinuava tocando: seu corpo formoso ora se curva
va, ora se alevantava, os cabelos loiros caíam com 
os movimentos da cabeça, os olhos risonhos e bons 
pireciam seguir as asas dos sons. 

Onde dormirá hoje o violinista ambulante') 
Terá por te to o céu ou uma reles pensão? ou urr 
quarto de hotel? Veio de Viena, ou de Paris, ou 
da Nápolis? Onde estará amanhã? 

Não importa. O que envolve sua pessoa dE.: 
mistério e de grandeza é que êle sabe fa la r aos 
homens a mais maravilhosa de tôdas as lingud· 
gens: a música . 

- 70 -



POSSE 





À porta de seu palacete, o milionário aspira
vava as au ras matinais. Havia claridade pura, so l 
s_€m névoas, canto de passarinho. Era como se o 
mundo tivesse despertado ungido de luzes, sem 
tragédias e sem rancores. Bastaria se penetrasse 
na manhã e se sentira poeta . Bastaria saber re

ceber tantas benesses naturais e se sentira gente. 

O mi!io:-tário, poeta por despr,:;ocupJção, 

epreciava, na manhã, as rosas de seu jardim. 
Thha a fronte serena e o olhar tra,quilo de quem 
é dono do próprio teto e não tem de pensar que 
ar1ênhã a dcspe'1sa podNá sster vazia. 

Ele mirava feliz rosõs vermelhas, brancas, 
a~narzlas, cruzadas, enxertadas, puras, nacionais 

e i'Tiportadas. Rosas que o gênio da noite salpi
cara de orvalho cristalino, rosas faceiras, porque 
rosas do jardim do milionário. 

Cumprimentei-o, não que t,véssemos conhe· 
cimento assim de saudar, é que m ... senti tão fra

tu ral tão vibrante nesta manhã plena um bom 
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dia afinal não custa nada e pode ser muito. Ele 
me respondeu surprêso, como se se espantasse 

com um bom dia tão plebeu. 

O jardim do palacete, a fachada, bem diziam 
do esplendor interno. A piscina mais azul do que 
o céu; pelas paredes Rembrandts, Van Goghs, Por· 
tinaris, Oi Cavalcantis legítimos; no chão os Au
bissonts genuínos na adega os escoceses, os fran
ceses, os portuguêses. Ah, êsses arrebiques e 
arabecos de ricos, só êles mesmos entendem. 

Eu mais os operários do salário mínimo, as 
lavadeiras de mala na cabeça, os escolares de uni
forme descorado, pasta furada e um pé no chão 
e os u'1iversitários apressados vamos passando e 

pensando: o palacete é dêle, mas a manhã pura 
é de todos nós . 

Benditos aquêles que encontram palavra: 
que consolam . 

- 74 -



ENCONTRO 



L 







Os copos de chope descem doirados para o 
deleite de b&as sedentas e espíritos desejosos 
de libertação. Aquêle ouro em líquido maravilha 
e traz em si o gérmen da alegria. Ao pé dêle as 
conversas se fazem e os segredos desabrocham. 
As rodas em cada mesa são pequenas ilhas, onde 
os homens falam das coisas do mundo. Co,~uni
cam-se? Entendem·se? Vivem? Há cabeças sono
lentas, olhos vermelhos, os quais o álcool acen
deu e subjugou. Há gestos inflamados e vozes que 
se erguem exaltadas. Zumbe um murmúrio inin· 
teligível, que atordoa os desacostumados e ins
pira os habituados. Há desejos dependurados 
nos olhos que brilham e poemas que escapam 
e mergulham no copo côr de ouro, sem nunca 
vir a ser para a inteligência e sensibilidade dos 
outros . O cabeludo gesticula teatral. Outro, ta· 
citurno e impassível, tem uma postura impene· 
trável. Estará vazio seu pensamento? 

"Há um povoado alagoano, próximo de Pal
meiras dos 'ndios, viram a reportagem? ninguém 
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lá sabe o nome do presidente da república, luz 
elétrica jamais iluminou as ruas assimétricas, nem 
os acordes de música moderna misturaram-se aos 
sons selvagens do meio; o ruído de um motor as
susta a população, como se fôra um r-nonstro do 
futuro, uma que outra vez ao não. 11: a terra de 

João José (ou Joana . .. ) o (a) que teve um filho. 
Um fenômeno, hein?" 

Agora, os ponteiros transportaram os um
brais da meia·noite . Véspera do dia da pátria. A 
juventude levantará o pó das ruas e os tambores 
ressoarão. O espetáculo, há mais cansaço e de
sânimo que vontade de vê-lo. 5ncenação vazia de 
significado. É contudo preciso crer 110 amanhã. 
As névoas, as névoas se dissolverão. As corti
nas da verdade hZo de ser descerradas. 

Há uma lágrima pairando nos olhos da rr.ôça 
triste . Que tragédias seu si lêncio não esconde
rá! 

Outra rodada? Mas é claro . A noite é nos
sa. É divino sentir presenças. 

Falamos tanto! Que restou em nós das ho· 
ras que se construíram vivas sôbre o nosso P.ncon
tro? O calor da comunicação e a alegria de nos 
enxergarmos através da néveoa brilhante do cho· 
pe, que ingerimos generosamente . 
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MEU PAI 









Tôdas as histórias de pai de numerosa prole 
são heróicas. Nascido em berço de ouro ou emer
gido do pó da pobreza e da anonimidade, o bom 
e querido velho tem o fio da existência ligado a 
outras vidas que saíram de sua carne e qüe se 
tornaram criaturas humanas à custa de suas in
sónias e de seus suores, de sua gloria e de seus 
temores. Real izando-se por si, o pai se propõe 
conduzir o filho à preservação de um nome. Não 
conseguindo ser o projetado, tornando-se apenas 
mero ganhador do pão de cada dia, espera fazer
se nos filhos. 

Meu pai! Com que ternura vejo·o murchan
do-se com os anos que se acumula .. am e se acu

mulam, a melancolia nos olhos, a dignidade na 
fronte. Não sei porque esta vaga tristeza no 
olhar, sua companheira persiste11tc1 por tantos 
anos. Seria porque o primogênito de uma sé
rie de oito filhos, precoce e formoso, h-!nha ctw 
rado os olhos aos quatro anos de idade? Seria 
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por que ,inteligente e corajoso, não tenha podi· 
do ser mais que máquina de trabalho para sus
tentação dos seus? 

De pais lavradores, sendo obrigado a cami
nhar cedo com os irmãos na trilha estreita e incer
ta da roça, rapazinho rebelou-se contra a autorida· 

de paterna: às madrugadas, êle não as veria der· 
rubando roças, revolvendo a terra alheia com a en· 
xada, calejando as mãos numa empreitada sem 
perspectivas. Os irmãos apontavam-no "olhe o 
doutorzinho" . Preferiu ser caixeiro, estudM, tor
nar-se autodidata, quando ultrapassou os mestres 
do povoado . Com minha mãe, de boa família, ca
sou-se môço ainda. O teto onde fo1 morar, a loja 
de sortimento vário que abrira, comprou-os a cré
dito. 

Lembro-me na infância linda, a brincar no.; 

quintais ricos de arvoredos, a sonhar com um 
mundo alegre e colorido, muito maior que e 

limites da terra natal, papai era um homem ta· 
citurno. Não admitia um ru í do si quer, um p15c 

furtivo no assoalho de largas tábuas ou vm ris:, 
abafado e travesso, após recolher-se ao leito, nãs 

noites silenciosas do interior. Era bom, coração 
imenso, contudo. 

Em certas tardes, tomava-nos pelas mãos e 
nos levava a passear na ponte do rio ·1ue separa-
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va a parte alta da parte baixa da cidade. Deixava 
que a gente mirasse em silêncio as águas na sua 
carreira livre pelos confins do mundo. Ele dizia 

simplesmente "escutem". Eram os sabiás que can
tavam nas árvores lá do outro lado, onde havia 
ranchos pobres e meninos mudos espiando-nos de 
longe. 

Meu pai era nervoso, terrlvelmente autori· 
tário, bastava chegasse e a mais acirrada de nos
sas contendas extinguia-se a um simples e signi· 
facativo olhar. 

No entanto, paciente e doce, ensinou-me 
com sua letra firme, de talhe solene, a rabiscar 

meu nome numa velha lousa, relíquia de seu tem
po de estudante . 

Numa ocasião, voltava eu do colégio de frei
ras trazendo o fanatismo de uma educação reli
giosa dogmática e êle numa conversa afirmou: 

minha filha, êsse negócio de Adão e Eva é uma 
história muito mal contada. Escandalizei-me com 
tamanha heresia e fiquei por muito tempo rezan
do pela conversão de meu pai ... 

E os sacrifícios, as renúncias pela nossa edu· 
cação? A chácara de tão doce lembrança, do mu

ro de tapiocanga, do pé de jenipapo, do enorm ? 

tamboril e que foi vendida para pagar nosso in
ternato? 
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E a queda do zebu, noites de insónia e de 
tormento, gado vendido a quase nada para sal
var o nome e o crédito, de GUe ora cioso acima 
de tudo? 

Ah, meu velho pai, sua história é como a 
de todos os outros, intensamente humana, intensa
mente sofrida. Quando o vejo tão querido e tão 
cansado, dá-me vontate de gritar "pára, ó tempo!" 
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DE MEU DIÀRIO 





Agora o pensamento fixo no cigarro. As 

idéias viajam no dorso azu l da fumaça para fe

cundarem-se no sem·fim, pois só o ilimitado pode 

fazer germinar e medrar idéias limpas e boas. 

Mas não há dorso azul. Há a secura da vontade 

insatisfeita. A garganta áspara e súplice. Mãos 

de dedos amarelecidos de nicotin.J agarranclo in

corpóreos elementos. Todos os sabores desa pare· 

cem face à expectativa inútil. Dos clhos do cão 

que me fita desce um mar de fidelidade incômo

da, que me transmite vontade de chorar. Uma lá· 

grima gerada pela dor sem sede concretiza-se e, 

minúscula, torna-se inexistente ao tombar no len

ço alvo. Invejo os tranquilos que não se aterrori

zam diante do não ter e pacificam-se, substitui r 

do afetos e impulsos. Não se turbam por uma vil 

escravidão. Cai luz branca do poste alto e ir,aba· 

lável. Encolho-me, apequeno·me, desapareço, de· 

pois de destruí-lo com a lança impossuída. 

- 9 1 -



Se houvesse alguém aqui e agora e nos dis
séssemos "amo-te", ainda seria improvável a con
solação. 

Aos raros que passam, peço-lhes um sorriso, 
uma palavra boa, dita simplesmente, livre e a in
convencional, porque todos temos desejos de pa· 
recer humanos. Passam indiferentes, como se fôs
sem coisas, empurrados mais depressa, violenta· 
mente mais depressa. Não há a projetada troca 
de solidariedade. Permanecemos todos coisa . 

A última nota do chôro estridente de uma 
criança embrenhou-se na noite e o cão que me 
espia uivará solidões inexplicáveis diante da lua 
que é cheia . 

Lentamente a mão passa para o:; lábios o co
po com um pouco de água fria e límpida. Porém 
a garganta continúa mártir, aflita, suplicando a 
fumaça odorosa. Ver o pontículo de fogo destru
indo papel e fumo, fazendo cinza, como se em 

cinza reduzissem tôdas as frustrações, os inimigos, 
os opositores, os indiferentes. 

A vontade insatisfeita me oprime. As idéias 
incumbadas e nascituras verrumam o solo convul

so do intelecto . As possibilidades de criação lím
pida e tranquila fecham-se dentro dos limite~ des 
sa agonia surda . 

Só angústias abordam e um fantasma ac! 
ja: o vício . 
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MOMENTO 









(Ao Paulo) 

"Houve um tempo em que eu me acha· 
va inútil ,incapaz, desorientado. riole 
estou num caminho, embora encontrê 

o meu afazer poético menos imediata 
mente útil do que a feitura do pão, da 
mesa, da casa. Respeito o operario, 

embora não possa ser um . Mas o meu 
problema individual de felicidade vai· 
se resolvendo, e uma harmonia que 
construo me integra na ordem do mun
do . Não quero mais nada do que is-

li so . 
Walmir AYala. 

A tabuleta rústica me disse imenso na con

tenção destas palavras: chácara Boa Esperança . 
O capim meloso, ondulante e farto, pincela· 

va o quadro de um tom rosa-violaceo como se um 
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pouco de tristeza se corporificasse dos coraçõP.s 
no espaço visual. 

Andei calma e silente, desejosa de envolver· 
-me naquelas côres difusas a ser um pendão, que 

embora fixo, é senhor do espaço ilimitado, amigo 
do vento bom, alegria dos olhos que vêem. 

Andei. A voz de um passarinho insinuou-se 
pe lo silêncio, tornando·o maior, compacto, solene. 

Longe a casa verde abraçada pela cerração 

branca e "r a . 

No curral, uma novilha holandesa de olhos 
tristes, magra, inadaptada à alimentação, pare
ceu·me, com seus pêlos à franjinha, donzela de 
olhos nostálgicos, sequiosa de uma palavra de 

compreensão. Ao a pêlo irracional, meu coração 

se enterneceu . 

Esparramados pelo quintal, formas amarelaz 

e barrocas de vida, pintainhos dançavam ritmos li· 
g eiros e assimétricos, à cata de sobrevivência. 

O muro de pedra, um metro de altura , COiiS· 

truído por mãos pacientes e artistas, demarcav;:i 

o quintal: por tempo indemarcável, na sua solidez 
minuciosa. 

O caminho largo e cuidado chamou-me e um 

som atra iu-me: a voz surda da cachoeira jorrando 
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alvinitências, raios de sol em fuga, neblina fendi· 

da, prenúncio de arco-íris. 

Minha fragilidade (humana) apoiou-se livr-: 

numa ds lajes imensas e eternas que circundam 

a cachoreira. A fonte jorrava perseverante ~ as 

pedras jaziam fortes, indestrutíveis. 

Walmir Ayala dizia-me coisas em seu diário 

que ajudaram a reestruturação de minha harmonia 

interior. 

Recolhi a borboleta amarela, em cujo corpo 

mumificado, em cujas asas inertes, pressenti cir

cunvoluções invisíveis. Guardei-a no seio do livro 

de onde caíra. Onde habita sua extinta vida? 

Como o poeta, longe das incompreensões, 
experimentei, naqueles momentos, a utilidade de 

meu ofício e a rara tranquila postura de quem não 

se sente vigiado. 
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A INDICIADA 





Ela costuma contar as telhas. Chega até a 

metade e se embaralha. Começa do outro canto e 
é a mesma coisa. Tinha a vista boa, nem era tão 

velha . As vêzes reza no terço que ela mesma fôz 

de contas de lágrimas enfiadas em barbante . As 

riscas quase sumidas do colchão, os buracos da 

coberta, as manchas da parede sabe·os de cor. A 

mancha maior, de onde a cal branca se despren

deu, parece·lhe a cabeça do Rosilho, de sagrada 

lembrança, vendido logo ap6s a morte do finado 
marido. E' como se êle, o Rosilho da parede, esti-

vesse prestes a soltar um relincho, a sacudir as 

crinas selvagens, num trote bonito. A água! Co

mo tem chovido. Uma gota forma-se, é vista des· 

de seu nascimento e pluft! Mais uma, mais ou

tra, outra mais e a poça faz·se no canto do assoa

lho. Essa umidade que nunca se vai nem com o 

sol é que é a culpada: seu braço ficou bobo e dói. 

Nunca foi de ter reumatismo. Já aguentou sol e 
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sereno, calor de fogão e chuva. Mas a umidade 
e o bolor dêsse quarto encharcado entram-lhe pela 
pele, pelo nariz, pelos olhos. O corpo todo não 
presta mais. 

Levanta-se e se arrasta um pouco, penos.:
mente. Estira os braços, conserta o vestido encar
dido e mal remendado, procura os chinelos com 
os pés incertos. A chuva renitente lavou as fô
lhas das árvores. Não há vivalma nas ruas. Para 

onde foram todos? "Precisava ver meus filhos. Ur 

dêles, se são oito. Eles sumiram no mundo com 
mêdo de perseguição, bem sei. Os pobres se es· 

condem ou morrem. Não, êle não são covardes. 
Agarraram-me. Tinham de fugir. São pobres, o 
que é que haviam de fazer?" 

O guarda vem arrastando alpercatas, o cin· 
turão da farda desafivelado, o palito no canto dos 

lábios . "Comeu bem hoje, dona Filomena?" Eh 
resmungou com pouca vontade: engolir êsse angu 
do cão. 

Ela se lembra da noite em que mataram a pa
troa. Lembra-se do pavor da filha da patroa e se 
lembra mais ainda do dedo do capataz aponta:, 
do para ela, Filomena, e berrando: aí sua crimino
sa, ec:tá prêsa ! os soldados já vêm buscá-la. Seus 
filhos queriam tornar-se donos d~ tudo. Você os 
ajudou. Mas pagará bem caro''. E o pior, muito 
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pior é a filha da morta chorando e dizendo q ue fui 

eu . Ela sabia da verdade . Mentiu de pavor. Nin

guém acredita numa viúva pobre. A ve rdade vi

rá . Ela é como o sol: esconde e volta e bri!ha 

sempre . Preciso ver meus f ilhos . Faldr com ê les . 

Me estranharão, eu sei . Arranjei essa tremura bo

ba, êsse braço dolorido . Meus cabelos de certo es 

tão compridos e sujos demais . E muitas rugas no· 

vas . Também pudera. Dois anos aqui e as gotas 

caindo das telhas, os bichos saindo das rachas, os 
ratos me pregando susto . Não foi nam uma nem 

duas vêzes que água caiu em cima da mim. Não 

sou quem eu era . Olha a pelanca de meus braçcs, 

de minhas pernas . Não aguentaria mais uni cam

peio no Rosi lho . Parece que vai prá lá de um a:-:o, 

eu queria tomar leite, o ra, o estômago tinha uma 

gastura esquisita . O guarda riu: olha o luxo da 

criminosa! Também pedi a êle muitas vêzes, qu' 

chamasse o prefeito, um advogado, seu delegõ

do, seja lá quem fôr . "Ah, criminosa, falou ê la, 

tem jeito não . Você matou uma mulher, agora 

aguente" . Os filhos não sabem de seu paradeiro. 

Não são covardes . Se sumiram é porque a perse· 

guição era um fato . Hão de aparecer, hão de vol

tar . Não se fecha gente assim como bicho De gen

te não se esquece. Só por maldade. "Apague a 
luz, Filomena, que espera para dormir? Até que 
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se não fôsse tão velha e tão feia tinha gente na 
sua cama hoje. Rá·Rá-Rá!" 

Agora que a escuridão é completa, ela recos
ta a cabeça no travesseiro murcho, modorra. A 

pocinha do canto do quarto vai crescendo, cres

cendo, crescendo, cobre-lhe os pés, ,:1lcança as 

pernas, cobre o leito, meu Deus, onde vou me 

agarrar, para onde subir com o braço direito as

sim tão bobo ,com a saia pesada de enxurro, os 
ratos correndo nas traves? Filomena dá um pulo 
na cama, esfrega os olhos, sacode a cabeça. Vê 
que tudo está quieto. Acende a luz, arreda .ª ca
ma, apalpa a parede fôfa . Talvez eu leve uma Sf 

mana, um mês, um ano. Meu braço dói, mas esca
va rei. Bendita tesoura enferruiada. Ora, não sou 
bicho, não matei ninguém. Por que me esquece
ram aqui? 
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TRAJETóRIA MATINAL 





A luz do sol cai em tom vermelho alaranjado, 

enchendo a manhã de um colorido bonito . Um 

pardal desce de súbito no asfalto, apanha algo e 

sobe com a mesma pressa . 

Passo pela porta da antiga residência da ami

ga morta. Vejo-a imaterial librando sôbre as flô
res do jardim de que em vida ela gostava tanto. 
Vejc-u sorvendo o perfume das rosas bruncas e 

recolhendo nas mãos invisíveis uma gotinha de or
valho. Sinto a amiga presente, embora ela não 

ocupe mais lugar no espaço e no tempo. Apenas 

na memória do coração. E' preciso crer na ressur· 

re ição, amiga, para que um dia eu te encontre co

mo tu fôste. 

Na esquina surge a menina magra, olhos vi 

vos e felizes, vestida de prêto. Nada liga a côr da 

roupa ao olhar. Nunca vestir uma criança com a 
côr da morte. Os que morreram, partiram. A cri

ança é uma explosão de vida. 
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O homenzinho de todo dia cruza caminho cc
m igo. Seu rosto é redondo, luzídio, tem olhos 

m iúdos, de mico, perdido num mar de banha. Dá
-me vontade de rir. Ele olha-me quer cumprimentar 
e talvez pense: é infalível, hem? 

Seu vulto confunde-se com outras pessoas e 

coisas. O sol vai se erguendo e a cidade em cres

cendo se agita. 

Agora, é a conhecida q ue hoje t raz um ro:· 

to radiante. Eu lhe pergunto como vai. "Estou 

bem, estou feliz: amando". Era de pressentir. S6 

o amor ou a ilusão dêle pode transfigura r um ros

to assim. 

A fila de leite. Mulheres impacientes corn e 

espera e zangadas com os litros vazios vão saindc 

para o sempre mesmo de suas vidas domesticas . 

De nôvo a môça. Já não é tão nova, há mu:

tos anos acumulados em seu semblante, que a es

pessa camada de pintura mal disfarça. Usa sa ia 

mui to curta. O que me implica são seus cabelos 

que lembram as choças circulares e de cobertura 

mal aparada de beira de estrada. Ela me espia por 

entre as mechas negras de tintura que lhe caem 

p :i la testa, com aquêles olhos escuros parecend ' 

bruxa. Quero correr. Não. Nada tem -de bruxe 
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a pobre. Apenas faz-me lembrar a mesmice de 

minha existência. Estremeço-me ao vê·la . Para on

de fugir? 

A mulatinha varre displicentemente o alpen
dre. O simpático operário passa de bicicleta e pá-

ra. Falam-se. Um encontro para a noite, de certo. 

Eis-me diante da mesa de trabalho. Agora é 

saber por onde começar. 
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Recado a 

MARIETTA TELLES 
MACHADO 





RECADO A MARIETI A TELLES MACHADO 

Marietta: 

Sua coletânea de crônicas e de mini-contos me 

chegou, manhã a dentro como quem me acena 

com a beleza imprevista e sutil de uma madruga

da goiana. 

Apresentar seu livro? Desnecessário. Ninguérn 

consegue dizer mais daquilo que o autor já disse em 

sua obra. O exercício da crítica tem sido ultima

mente quase um simples jôgo de malabarismos 

verbais e de distorsões estéticas, servindo (oh pe

na!) tão somente para desbaratar o leitor que s

deixa levar pela correnteza. Não importa colocar 

a obra debaixo de mil formas, debaixo de milhões 

de compartimentos com vistas a uma crítica im

pressionista, ou científica, ou estilística própria-
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mente dita, ou de dentro ou de fora. Para o ar

tista estreante o que importa é aquela autocon 

fiança e aquela marca de otimismo que êle revela 

quando elaborar a sua obra. Importa também sa

ber que sua mensagem obterá do público a resso

nância proposta pela própria mensagem artística. 
Você já possui as qualidades do a.rtista que sabe o 

que pretende e o caminho que deve seguir . O pú

blico receberá sua obra de estréia, estou seguro 

como quem vai d fonte sabendo de antemão que ali 
se bebe água limpa. A par de tôdas as implicaçõt·:; 

literárias de "Girassóis em transe", creio que a. 

melhor lição que nos ministrou é a de que a mu

lher brasileira, no caso, a mulher goiana .. i•em su

perando o rigorismo de sua própria limitação do

méstica. Já não são aqueles sêres fráge is voltado~ 

exclusivamente para. as exigências da familia. num 

verdadeiro confinamento entre a sala rle j(fntar e 

a cozinha. Isso já ficou muito para trás. O nosso 

mundo moderno as convoca para a participação 

global da vida. Elas sabem atender êste apêlo sem 

perderem as suas características femininas. Sou

beram supultar os preconceitos e as limitações. 

Marietta, você vem fazer côro com o grupo de 

moças goianas que se sentem compromissadas co11?, 

o mundo circundante e com sua época. Neste ins

tante em que você lança a sua primeira obra lite

rária, eu a vejo como a um pássaro que tanto sabe 
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atender os chamados do mundo como beber no 

reino da inf d.ncia o que de melhor nele se encontra. 

Eu a vejo naquele dia em que teve de interromper 
o fio de seus sonhos para o seu pai nas tarefas do 

balcão. Mais do que isso, vejo-a entre a cruz e e~ 

espada, entre dois mundos, o pragmático e o so

nhador, os eternos desenhos em seu caminho. V l!

jo também a sua autenticidade em pregar até a 

gostosura da vida fisiológica, quando retratou um 

peru assado a mandar telegramas urgentes aos 

nossos dentes e aos nossos estômagos. Mas a vejo 

sobretudo humana e desolada diante da criança 

faminta e sonhadora, a que sabe prefe:-fr entre o 

chá do remédio e o sonho, uma sopa de !,strel inha. 

O mundo moderno revelou grandes nomes f e

meninos que enchem as páginas literárias da.s le

tras estrangeiras: 

De uma Selma Lagerlorf, quem nifo se há de 

lembrar as lendas? De uma Grazzia Deladda, quem 

não se há de recordar os tipos e motivos sardas? 

De uma Gabriela Mistral, quem não se ha de re

lembrar o transbordar do instinto de maternidade? 

De uma Juana de If:arb:uru, quem não se há ele re

cordar o erotismo transplantado em imagens de 

cristal? De Florbela Esparn:a, quem não se há de 

reler a metáfora tran.sformada em símbolo exato? 

De uma Cecília. Meirelles. quem não há de recor-
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dar a poesia cheirando a mar? Quem não há de 

se lembrar das fantasmagorias circundantes de 

uma Rosália de Castro? E de você, Marietta, moça 

inteligente que soube espera:r, quem niío há de 

se lembrar dos ternos olhos humanos que fixaram 

tão bem a experiência vivida e o mmido de sua ter

ra goiana? Sua terra um dia há de sentir-se orgu

lhosa por tê-la feito uma artista compromissada 

com a beleza e, mais do que tudo isso, por tê-la fei

to com a capacidade criadora e a sensibilidade pa

ra denunciar o mal. 
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