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Quase provocação

Ao leitor 

Que Brás Cubas confessasse haver escrito suas me-
mórias para, talvez, cinco leitores, é fato que admira 
e consterna. O que mais me admira é que eu, reles 

escrevente, tenha, não cinco ou dez, nem vinte ou cinquen-
ta, mas – em arredondados números – cem leitores. O que 
escrevo é um amontoado de miudezas dispostas da forma 
mais caótica e a elas acrescento umas penugens de colorido. 
Tem de ser. Coisa de homenino. Escrevo com os dedos da 
pressa e os traços da super$cialidade, e não é difícil antever 
os troços que vão para o papel. A gente séria talvez ache no 
livro umas aparências de pura brincadeira, ao passo que a 
gente brincalhona não achará nele o que a divirta. Eis que 
ele, escapando da preferência dos sérios e dos brincalhões, 
perde de saída a audiência das duas colunas máximas da 
opinião.

Supondo o livro alcance a simpatia de algumas opi-
niões, convém evitar explicações desnecessárias. A melhor 
explicação é a que contém menos palavras, ditas de um jeito 
claro e em linha reta. Daí que não preciso contar o proces-
so ordinário que empreguei na composição destes escritos, 
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rascunhados cá no meio da correria. Os escritos em si mes-
mos são quase nada: se o desagradarem, raro leitor, devo-
-lhe desculpas; se não, você $ca me devendo outras leituras, 
e até breve.

PSiu: O raro leitor terá percebido que o que vai acima 
é resultado de um diálogo explícito com o que escreveu Ma-
chado de Assis na introdução às Memórias Póstumas de Brás 
Cubas.  
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Quase re+exão

Livro de Paula Sibilia. Trata do fenômeno da 
evasão de privacidade. É o advento do que se 
poderia chamar intimidade pública.

Pierre Bourdieu, sociólogo francês, assim se manifes-
tou sobre os reality shows que alçam mediocridades 
ululantes à condição de celebridades: “Antes a con-

dição de celebridade estava ligada a algum mérito, por bi-
zarro que fosse. Com o advento dos reality shows, o mérito 
de uma celebridade não vai além do mero fato de tornar-
-se visível”. Sob os auspícios da idade mídia, o que se vê é 
a celebração do amadorismo, o exibicionismo em massa. 
Foi-se o tempo do rodriguiano complexo de vira-latas. Sob 
o primado do narcisismo, a mais consumada desimportân-
cia é oferecida em espetáculo. O fato é que, não suportando 
mais a chatice e onipresença das celebridades instantâneas, 
vituperei: “Como fala essa gente que nada tem a dizer!”. O 
mesmo vitupério dirigi a todos que vivem de espalhar $os 
de si no emaranhado sem $m da rede: “Como escreve essa 
gente que nada tem a dizer”. Depois de proferido o vitupé-
rio, acabei eu caindo na rede e igualmente fazendo jus a ele:  
nada tenho a dizer, mas escrevo sem parar. Um blogueiro 
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cumpre o ofício de viver em voz alta, de estar visível a todo 
momento. Um blog é um palco e o blogueiro, um performer. 
Mesmo sujeito à exposição máxima a que a vida em rede 
nos condena, acredito desfrutar de uma visibilidade míni-
ma (sejamos otimistas). E o que mais faço na rede é repartir 
nonadas a três por quatro, é constelar o miúdo chão que me 
constitui. Conto que a visibilidade mínima atenue os efeitos 
da minha grafomania desenfreada.

No meio do caminho
O poema-pedra que Drummond pôs no meio 
do caminho da poesia brasileira. 

No meio do meu caminho tem sempre um monte de 
pendências. Sempre foi assim. Tem tudo pra conti- 

nuar sendo assim. As pendências são pedras que vou rolan-
do morro acima, feito um Sísifo, até o dia em que as pedras 
rolem por cima de mim. Por enquanto, apesar das pedras no 
meio do caminho, tenho encontrado caminho no meio das 
pedras. Até quando? Sinta o drama: acho caminho entre pe-
dras e estou com di$culdade de encontrar um caminho entre 
as patas do bicho alfabeto. Perdi o rumo do texto. E tenho de 
ir em frente. No meio da falta de rumo há de aparecer algum 
caminho. Alguém já disse muito acertadamente: “Escrever é 
como dirigir com neblina à noite. Você só enxerga até onde 
alcançam os faróis, mas consegue fazer a viagem inteira des-
se jeito”. Felizmente a minha viagem é bem curta. São vinte 
linhas apenas, se tanto. Nem viagem é. São uns passinhos de 
nada. Mesmo assim não desejo que sejam passos de um ébrio, 
daqueles que “guinam à direita e à esquerda, (...) escorregam 
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e caem” (Machado de Assis). Os passos têm de ser decididos, 
resolutos. Tropeçar, jamais, mesmo com as muitas pedras no 
meio do caminho. Faço questão de sair do texto altivo – como 
agora. Quem me leia há de pensar que tenho a rédea do texto 
nas mãos. O certo é que não tenho “nada no bolso ou nas 
mãos” (Caetano Veloso). “Sem lenço, sem documento”, sigo 
em frente, acreditando que no meio das pedras sempre have-
rá um caminho.

O $o da palavra 
Livro do escritor Bartolomeu Campos de 
Queirós (1944-2012).

A palavra falada não passa de uma rajada acústica, de 
um aglomerado de sons. A palavra escrita não passa de 

um aglomerado de traços. Contudo, é espantoso o que pode 
uma palavra carregar de sentido, de signi$cado, de sopro 
de vida inscrito na sua superfície. Eu $co pasmo. É o $o da 
palavra que nos leva a todos os lugares, a todas as pessoas, 
a todos os sentimentos, a nós mesmos... É no $o da palavra 
que me equilibro. É na palavra que me seguro. É da palavra 
que vem meu sustento metafísico. É pela palavra que me 
salvo. É com a palavra que leio o mundo. É para a palavra 
que peço proteção. É a palavra que compõe os silêncios de 
quando rumino. A palavra anda na cabeça, anda na boca de 
todos os homens... A palavra cura feridas. A palavra abre 
feridas. A palavra enlouquece. A palavra traz sanidade. A 
palavra lança luz. A palavra lança sombras. A palavra faz rir. 
A palavra faz chorar. A palavra dá esperança. A palavra tira 
esperança. A palavra esclarece. A palavra confunde. A pa-
lavra acalenta. A palavra desespera. Parafraseando o grande 
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Bartolomeu Campos de Queirós, autor do belíssimo livro 
que dá título a este texto, digo que a palavra é meu porto, 
minha porta, meu cais, minha rota... Sem a palavra não sou 
(somos) ninguém. Viva a palavra! 

A arte de tecer o presente
Livro da jornalista Cremilda Medina.  

É com a linha do tempo que tecemos o nosso presente. 
E o bordado da vida vai se fazendo ponto a ponto, dia 

a dia. Num primeiro momento, não temos condições de  
assumir o próprio bordado. Somos bordados pelas mãos 
que cumprem o ofício de dar curso ao $o da vida. Muitos 
$os depois, chega o tempo de tomarmos nas próprias mãos 
a autoria do bordado. O que foi bordado, bordado $ca. Não 
há jeito de corrigir o traço feito. Sabedores disso, devemos 
nos empenhar no traço em curso, cuidando que o desenho 
que vamos fazendo de nós esteja alinhado com aquele que 
trazemos aninhado na alma. Temos de ir comparando um e 
outro e fazendo os ajustes possíveis no risco do bordado. O 
bordado dura enquanto a linha do tempo passar pela agu-
lha do corpo. O cruel é que, usando de empréstimo a linha 
do tempo, o $m dessa linha sempre nos surpreende antes 
de podermos dar o ponto-$nal no bordado. Sujeitos a essa 
imprevisibilidade, cada ponto dado pode ser o último. E se 
assim é, devíamos procurar fazê-lo bem feito. Tecelões mui-
tas vezes pouco aplicados, $amo-nos muito no tempo que 
já passou ou no que virá – um e outro existindo só como 
memória ou como esperança. Só o que temos é o presente. 
E viver deveria ser, tão-só, a arte de tecer o presente. 
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Tapete mágico
Uma bela e pouco conhecida canção do Cae-
tano Veloso.   

Caetano diz numa canção linda chamada Livros: “Os li-
vros são objetos transcendentes”. Além de transcenden-

tes, digo que os livros são objetos voadores. Um livro aberto 
tem o exato desenho de duas asas. E quando se abrem as 
asas de um livro, quem voa somos nós. A bordo de um li-
vro, sinto-me como se estivesse sendo guiado por um tapete 
mágico bordado de palavras do começo ao $m. As palavras 
bordadas pela imaginação, pela memória, pelo sentimento, 
têm o incrível poder de nos transportar para as mais varia-
das geogra$as, aí incluída a misteriosa geogra$a interior. É 
preciso convir que não há magia maior do que essa viagem 
que não conhece fronteiras de tempo e de espaço e, ápice da 
magia, para a qual não é preciso sequer sair do lugar. Ca-
valgo nesse tapete mágico todos os dias e com uma volúpia 
sem par. O exercício diário de entrega às asas da leitura me 
permite certa autonomia de voo com a qual deslizo mais 
leve pelos dias. Preciso dessa saída diária de mim para voltar 
com mais força ao meu eixo. Sem esse espraiar-se sedento 
por várias geogra$as humanas, eu di$cilmente me reconhe-
ceria no que tenho de nítido e preciso. Para me encontrar 
por inteiro, preciso sair de mim. E, para sair de mim, nada 
melhor que o tapete mágico das palavras.      
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No $m dá certo
 Livro do Fernando Sabino (1923-2004).

Cada vez acredito mais nesta frase: “Viver é especializar-
-se no erro” (Maria Esther Maciel). Errar é humano, de-

masiado humano. O acerto, na rota de qualquer indivíduo, 
é um acaso estatístico. Nascemos para errar. Apesar dessa 
sina, e de fazer a minha parte exemplarmente, do que dão 
notícia os tantos malfeitos que venho perpetrando, apesar 
disso trago em mim a mais profunda vontade de acertar. 
Ainda assim, não me livro de seguir errando triunfalmente. 

A natureza criou o mecanismo da seleção natural para 
aperfeiçoar seus frutos. O homem humano – pequeno, falho, 
frágil – submete-se a uma espécie de seleção emocional para 
tentar aprimorar-se. Nas palavras do mais que humano Gui-
marães Rosa, “é preciso sentir até tirar as cascas da alma”. 

Não é que eu goste de errar. No entanto, sei que o erro 
que não desejei cometer vai esculpir o acerto que não cal-
culei. No erro presente pode estar o futuro acerto. Errar é a 
sina dos viventes. Acertar é um desvio. De desvio em desvio, 
vou errando até o $m. No $m dá certo. Ou melhor: no $m, 
quem sabe, acerto. 

Não tenho medo da vida
Uma bela canção do Gilberto Gil. Dialoga 
com a belíssima Não tenho medo da morte, 
também de sua autoria. 

Viver é isto: agarrar a vida pelo cangote, todo dia; a$nal, 
“o que ela quer da gente é coragem” (Guimarães Rosa). E 
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se “o correr da vida embrulha tudo” (mais Guimarães Rosa), 
viver é o ofício de tentar desatar, ou pelo menos afrouxar, os 
tantos nós pelo caminho. É o que venho tentando. No entan-
to, a sensação é a de estar sempre embaraçado, embrulhado... 
Feito fôssemos marionetes, um monte de $os nos movimen-
ta: o $o do trabalho, o $o do dinheiro, o $o da família, o $o 
dos afetos, o $o dos sonhos – e esses $os estão todos juntos 
e misturados. Com tantos $os nos puxando para todos os la-
dos, temos ainda de nos manter inteiros, íntegros, donos de 
nós – embora cheios de nós. Como conseguimos? Pergun-
tando melhor: conseguimos? Conseguimos apenas a ilusão 
de que temos algum domínio sobre os $os que nos enredam. 
Eles não nos prendem o bastante que nos impeçam de cami-
nhar, nem nos soltam o bastante que nos permitam voar. A 
vida é esse rés-do-chão onde nos $xamos rodeados de tantos 
que-fazeres que mal temos tempo de contemplar a vida “se 
vivendo em nós e ao redor de nós” (Clarice Lispector). Mes-
mo o mais do tempo con$nados ao rés-do-chão, não abrimos 
mão do mágico dom de olhar as estrelas. E isso nos salva. A 
vida é tão urgente que não dá tempo de temê-la. “A vida é tão 
rara” (Lenine). A vida é. E pronto. Não, não tenho medo da 
vida. Estou na vida para o que der e vier, até quando der. “So-
mos nós que fazemos a vida – como der, ou puder, ou quiser 
– sempre desejada” (Gonzaguinha).  

Escreviver
Livro de José Lino Grünewald (1931-2000).

Li uma crônica deliciosa do João Ubaldo Ribeiro em que 
ele conta a “$loso$a” de vida de certo amigo (imaginá-
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rio?) morador da Ilha de Itaparica. Para esse amigo, tudo que 
se pretende fazer deve antes ser submetido a estas perguntas: 
“Dá labuta?”. “Dá aporrinhação?”. Uma única resposta “sim” 
é bastante para a decisão inapelável: “Então, tô fora”. Quem 
dera pudéssemos levar a vida assim. A própria vida dá labuta, 
dá aporrinhação – e é difícil encontrar quem queira sair fora 
do círculo da vida. Seria o caso de dizermos assim: “Não con-
tando a própria vida, que é um des$le incessante de labutas e 
aporrinhações, não quero saber de mais nada que dê labuta e 
aporrinhação”. Mesmo isso não é possível e a margem que so-
bra para se aplicar tal “$loso$a” é bem pequena. Seria o caso 
de, isto sim, procurarmos evitar o que dê demasiada labuta, 
demasiada aporrinhação. Isso eu faço bem – acho. Preciso di-
zer que escrever estes textos mínimos dá uma certa labuta. 
Devo dizer, também, que “(...) gosto de ser recolhido pelas 
palavras” (Manoel de Barros), gosto dessa escrita beija-|or 
que voeja inconstante por vários assuntos. Pudesse, viveria 
para escrever. Não podendo, o jeito é escreviver. A recompen-
sa pra esse regime de escrivatura? Os elogios que os amigos 
generosos deixam pingar, com alguma constância, no pires 
da minha humildade.

Reengenharia
Canção do Itamar Assumpção que está no CD 
Pretobrás. A obra do Itamar foi toda relança-
da em uma Caixa Preta – genial!    

Quem viveu até os dezoito anos numa cidadezinha 
de nem dez mil habitantes jamais se integrará (ou 

se entregará) ao ritmo alucinante das megacidades. Me 
viro bem: faço o que preciso fazer, vou aonde preciso ir, 
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suporto os decibéis que tenho de suportar, vou levando a 
loucura do jeito que é possível levar. Trago dentro de mim 
reservas de calma, de simplicidade, de vida interiorana e 
lenta que metrópole alguma vai conseguir esgotar – es-
pero. Sinto falta de simplicidade. Tudo é quase sempre 
muito complicado. A inteligência humana, de tanto en-
genhar, foi complicando tudo, e mais engenho foi sendo 
necessário para dar conta da complicação, numa ciranda 
que parece sem fim. A tal ponto que o poeta do traste, 
do cisco, do desprezado, o prezadíssimo Manoel de Bar-
ros, lapidou estes versos no Livro das ignorãças: “Não sei 
mais calcular a cor das horas./As coisas me ampliaram 
para menos”. Minha aposta é na reengenharia – reenge-
nharia de tudo. Nesse tudo, a principal é a reengenharia 
do tempo – tempo do trabalho, claro! Se a gente admitir 
que está tudo ligado – e está –, a reengenharia tem de ter, 
de nascença, uma vocação holística. E só acredito numa 
reengenharia que postule o resgate do simples. Como? 
Há de haver um como. Não quero acreditar que a inte-
ligência humana, tendo ido tão longe, não consiga fazer 
o caminho reverso. Sinto – com toda falta de dados que 
há nesse sentir – que esse é o caminho. É o que o planeta 
pede. É o que a mãe natureza manda. Não nos esqueça-
mos: a mãe natureza, embora generosa com seus filhos, 
não hesitará em eliminar uma linhagem deles para o bem 
maior dos seus inumeráveis outros filhos.  
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As palavras
AutobiograKa de Jean-Paul Sartre que cobre o 
período de sua infância.   

Frase do Eduardo Giannetti que está no livro A ilusão da 
alma: “Fixado o centro, tudo o mais se ordena”.  Sinto que 

tenho um centro. O meu centro é a leitura. É a leitura que 
alarga enormemente a minha circunferência existencial. A 
leitura é um passaporte precioso que permite a mais fantás-
tica das viagens – que é a viagem de si a si mesmo. O fasci-
nante é que viajar em direção a si mesmo é viajar na direção 
de todos, na direção da essência que nos irmana a todos. 
Daí que leitura seja encontro no seu mais amplo signi$cado. 
A leitura tem o poder de nos pluralizar e, ao mesmo tem-
po, nos singularizar. Por isso gosto tanto destes versos da 
canção Umbigo, do Chico César: “Todos nós um só/Todos 
nós os mesmos/Todos nós um nó/Todos nós a esmo”. Sou 
uma pessoa deslocada para um monte de coisas.  Quando o 
assunto é a vida – essa matéria tão $na! –, minha adesão é 
total, minha atenção é máxima, meu interesse é incontido, 
minha curiosidade é sem limites, minha timidez dá licença, 
meu coração se alegra, minha alma canta, meu entusiasmo é 
visível... É bem possível que a timidez tenha me encaminha-
do para a leitura como forma de saciar minha fome de vida. 
Onde há vida, lá estou eu, entregue, absorvido, querendo 
apreender tudo. Para Sartre, ler é o ato de colher a vida no 
espelho da palavra. E não tenho dúvidas de que a leitura nos 
torna muito mais hábeis para colher a vida ao vivo.  
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Essencial
Linda canção da cantora e compositora Joyce 
Moreno.

A curiosidade em mim, que é grande, não tem a contra-
partida do interesse por estudar, pesquisar, mergulhar 

no que quer que seja. Sou um indisciplinado nato. Gosto 
de me deixar levar a esmo, gosto de passear pelos assun-
tos com a inconstância de um beija-|or. Mesmo quando o 
assunto é a literatura, a grande paixão, não sofro a tenta-
ção do estudo, da pesquisa, preferindo antes (con)vivê-la. 
E se é assim com a mais que amada literatura, que dizer de 
outros assuntos que as circunstâncias acabam impondo à 
minha gasta e parca inteligência? Desinteresse total. Assim 
tem sido com eventuais oportunidades que surgem na mi-
nha vida pro$ssional. Tento (juro!) me esforçar, faço planos 
de estudos, junto material, faço promessas sinceras de me 
dedicar minimamente – simplesmente não dá, está além das 
minhas forças. A sorte é que, embora a vontade de ter êxi-
to provoque umas coceirinhas na vaidade, a possibilidade 
de não conseguir êxito não me deixa nem um pouquinho 
triste. Eu tenho mais o que desfazer. Houve um tempo em 
que eu gostava de mirar os exemplos de sucesso. Emulava 
os vitoriosos. Agora minha atenção vai toda para os que não 
conseguem algum intento. E me consolo: se fulano, que se 
esforçou e se dedicou, não conseguiu... E volto ao berço es-
plêndido do desinteresse, sem descuidar do essencial. Pra 
minha sorte, o essencial passa muito, muito longe de tudo 
isso. Eu só quero o essencial.       

 !
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Como eu se $z por si mesmo 
Um livro delicioso do escritor paranaense Ja-
mil Snege (1939-2003). 

Nada melhor do que começar o texto enfeitando-o com 
um solecismo ou, em palavras chãs, um erro grama-

tical. O erro que esplende no título diz tudo da minha for-
mação: precária, inconclusa, incompleta, cheia de lacunas... 
Não ligo mais pra isso. A$nal, “é no desvio que as coisas 
acontecem” (Maria Esther Maciel). O fato é que, por desca-
minhos vários, cheguei ao cerne do meu interesse: gente e 
palavras. Antes disso, tentei um namoro com a $loso$a. O 
breve namoro foi ótimo, sobretudo por con$rmar: não nas-
cemos um para o outro. Não, pelo menos, para casamento. 
Um |erte, vez em quando, é quanto basta. É que a $loso$a 
ergue em triunfo o primado da razão e sabemos todos que 
a razão não está com essa bola toda. Guimarães Rosa, o fei-
ticeiro das palavras, gostava de chamá-la a megera cartesia-
na. Kant cuidou (suponho, porque não o li) de desbancá-la 
n’A crítica da razão pura. Antônio Damásio, neurocientista, 
escreveu O erro de Descartes. Por tudo isso, o que $cou do 
meu namoro com a $loso$a foi: “Nessas altas idéias navego 
mal” (Guimarães Rosa). Sigo diletante, um livre-pensador. 
O resultado? Penso, logo eis isto. Sinto a $loso$a longe dos 
movimentos da vida. Vivemos cercados de pessoas e pala-
vras o tempo todo. É preciso conhecer umas e outras mui-
to bem. Isso garante em grande medida o sucesso de nossa 
travessia por essa estrada que vai do berço ao túmulo. Acre-
dito profundamente nisso. Penso que quanto mais íntimo 
sou das palavras, mais hábil $co para desvendar as pessoas e 
aquilo que se oculta no mistério. Gente e palavras têm tudo 
a ver. As palavras são senhas poderosas que removem os 
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véus de qualquer aparência. Sobre o poder das palavras, um 
professor de $loso$a que conheci gostava de dizer: “Quem 
denomina, domina”. Com o meu arsenal de palavras, sinto-
-me preparado para qualquer embate. O embate de que falo 
é o de pôr as palavras a serviço da curva generosa da com-
preensão, da compaixão... Somos todos frágeis badulaques.                                               

Aqui e agora 

Canção do Gilberto Gil. A gravação original 
está no LP Refavela.

Verso de uma canção do Gil: “O melhor lugar do mundo 
é aqui e agora”. O presente é um presente (e um lugar-

-comum – mas não importa), é o nosso tesouro, é a nos-
sa única posse... Somos mestres em deixar que o presente 
perca a sua condição de maravilha ou de possibilidade de... 
Penso assim: na situação mais adversa há sempre uma fresta 
por onde pode entrar o beija-|or da alegria... E tudo vem de 
signi$car as nossas vidas com o máximo de sentido. Lem-
bro-me de períodos muito ruins da minha vida. Ainda as-
sim, achava um jeito de pôr uma |or onde só parecia haver 
espinhos. Um exemplo: mãe lavando roupa pra fora, eu tra-
balhando num escritório, almoço requentado e às pressas – 
eis um cenário com nenhuma graça. A graça que eu punha 
nesse cenário era comprar uma laranjinha (ou din-din nos 
dias de hoje) de tamarindo (o sabor preferido) para acom-
panhar o almoço que eu mesmo esquentava. Pode parecer 
bobagem, mas isso me dava uma enorme alegria. E posso 
inventariar outros tantos exemplos desse quilate. Quando a 
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tristeza é senhora, eu sempre acho um jeito de iluminar um 
desvão qualquer da minha vida com o sol da alegria. O mé-
dico e psiquiatra austríaco Viktor Frankl, sobrevivente dos 
campos de concentração, relatou sua experiência no livro 
Em busca de sentido (entre outros), convertendo aquela ex-
periência no processo terapêutico chamado “Logoterapia”. 
O grande motor de sua terapia é a conquista da liberdade 
interior, a força que permite a permanente construção de 
sentidos. Uma vida sem sentido não faz o menor sentido.                               

Caso sério
Sucesso da vovó roqueira Rita Lee.

Há quem costume ser acometido de delírios de grande-
za. Eu sou acometido de delírios de miudeza. É que 

vivo pequenamente – embora sonhe grande. A vida que 
mais me interessa é a vida miúda, ao rés-do-chão. Celebrar 
o miúdo – eis meu ofício. Gosto mesmo é de constelar com 
a luz das palavras tudo que pareça destituído de brilho. Será 
que consigo? Está certíssima a jornalista Eliane Brum quan-
do diz: “Não existem vidas comuns. Existem olhos domes-
ticados”. O meu olhar amoroso para a vida menor vive me 
premiando com belezas baldias escondidas nas dobras do 
quase invisível. E tudo porque, acho, não tenho um olhar 
domesticado. Não perdi a capacidade de assombro, de es-
panto diante do belo gratuito e de tudo o mais que é da vida. 
Minha adesão é total a tudo que chamamos distraidamen-
te de vida e cujo arco generoso vai do sublime ao grotesco. 
Acho que tenho mesmo um caso sério de amor com a vida. 
Mas não conte pra ninguém. É segredo!       
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O jogador
Livro de Dostoiévski, o russo fundamental.   

Gosto de pensar que a vida é um jogo e eu um impro-
vável bom jogador. A minha vida é pontuada de lan-

ces extraordinários. O extraordinário é que nenhum desses 
lances resultou de perícia, cálculo, e sim do mais puro acaso, 
da mais inesperada gratuidade. De onde me vem essa sorte 
no jogo tão duro da vida? Impossível saber. Jogando sem-
pre, cá estou no segundo ‘tempo’ desse jogo. A disposição é 
de cumpri-lo até o $m (desejo chegar aos 90), mas estamos 
todos sujeitos à afoiteza das glândulas, aos descompassos 
do coração e a tantos outros acidentes que podem nos tirar 
do jogo antes de cumprido o ‘tempo’ regulamentar. A glória 
máxima nesse jogo é ter direito à prorrogação. Eu adoraria. 
Mesmo se não conseguir, terei saído para fora do círculo 
do tempo com a imensa gratidão de, involuntariamente, ter 
sido agraciado com lances inesquecíveis. Viver é muito difí-
cil, mas, parafraseando Clarice Lispector, não requer de nós 
mais que o aprendizado da própria vida se vivendo/jogando 
em nós e ao redor de nós.

Catar feijão
Poema que está no livro A educação pela pe-
dra e depois. E se é do cabra Cabral, o que 
escrevia no idioma pedra, é pedra de toque 
fundamental.  

João Cabral, o poeta cabal, diz num belíssimo poema que 
catar feijão se limita com escrever. Não discordando, digo 

que escrever se limita com puxar $os. A gente vai emen-
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dando um $o no outro até surgir um tecido, um texto, um 
bordado. Dependendo do desenho que se vai fazendo, nem 
todo $o que se puxa serve – precisa ser descartado. E nem 
sempre se consegue puxar o $o que daria ao texto mais le-
veza, mais cor, mais movimento... Escrever será sempre um 
ofício de artesãos pacientes. Não há pressa que faça nascer 
um texto. O texto pode até ser feito depressa, mas isso terá 
sido precedido de uma elaboração longa e silenciosa. Gosto 
da ideia de artesanato – a beleza que surge do ordinário, do 
comum, unicamente pela habilidade do artesão. Só o que 
desejo: ser um artesão das palavras. E viver sob a certeza de 
que quanto mais escrevo, mais escravo.

O eterno Deus Mu dança
Parceria de Gilberto Gil e Celso Fonseca. Foi 
gravada pelo Gil no disco de mesmo nome, 
lançado em 1989. 

Ernesto Sábato (1911-2011), grande escritor argentino, 
escreveu no livro A resistência: “O pior é a velocidade 

vertiginosa. Nessa vertigem, nada fruti$ca nem |oresce”. 
Não é a mudança que assusta, a$nal é na mudança que as 
coisas repousam. O que assusta é a velocidade. A sensação 
é a de estar sempre correndo e, correndo sempre, aumen-
tar o atraso, aumentar o sentimento de estar $cando para 
trás. Tudo muito cruel e dramático. Mas estamos aqui para 
aprender. E o aprendizado resulta dos testes que a gente vai 
fazendo nos nossos modos de vida. A minha inteligência 
já aprendeu que esse modo de vida apressado não combi-
na com a minha natureza essencial. O meu corpo, contudo, 
não está praticando como devia esse novo aprendizado. É 
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que uma mudança, para ter envergadura, se faz com vagar. 
É preciso ter paciência. Não tenho pressa de mudar, agora 
que sei que estou no caminho da mudança – um caminho 
que começou há mais de trinta anos quando virei um leitor 
devotado. Hoje sou um leitor crônico que se obstina praze-
rosamente no ofício de ler para ser.     

Pássaros de voo curto 
Romance do escritor, dramaturgo e roteirista 
Alcione Araújo (1945-2012).

Por que é que eu demorei tanto a descobrir como fun-
ciono? É aquela velha pretensão de todo escrevente de 

fazer textos longos, elaborados, profundos... Antes tarde do 
que nunca. Agora sei de certeza certa que fui talhado para as 
miudezas, para o ordinário (nas dobras do ordinário pode 
estar o extraordinário), para a vida ao rés-do-chão. Sou pás-
saro de voo curto que não sabe voar para longe de si mesmo. 
E se não consigo abdicar da ancoragem biográ$ca em tudo 
que escrevo, que eu consiga pôr no que escrevo um pouqui-
nho de arte – a arte que sustenta a vida real. 

Riobaldo-Rosa diz de certo personagem: “Ele só fa-
lava por pedacinhos de palavras”. Escrevo assim: por peda-
cinhos de assuntos. Esses pedacinhos podem, quem sabe, 
fazer surgir um rendilhado que aqui e ali resulte belo. Uma 
beleza acidental e gratuita, nascida do acaso que terá dado 
ao tecelão belos $os e alguma habilidade (será?) para tramá-
-los. Não quero mais que isso. Melhor dizendo: não posso 
mais que isso.  
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Para viver um grande amor
Para viver um grande amor, é imprescindível 
ler o poema de Vinícius de Moraes.          

“Amar é mudar a alma de casa” – disse o poeta Mario 
Quintana. Esse sair de si, tão necessário ao amor, pa-

rece incompatível com os tempos atuais, regidos pelo que 
Gabriel Perissé denominou “individualismo de massa”. A 
experiência amorosa vem se tornando rarefeita em meio aos 
apelos imediatos do descompromisso, do é-com-esse-que-
-eu-vou-$car, dos prazeres fáceis. Tudo convida à super$-
cialidade, à frouxidão dos vínculos, ao egoísmo satisfeito. 
E para se viver um grande amor, a mais radical experiência 
de alteridade, é preciso comunhão plena – e, onde há comu-
nhão, não pode haver egoísmo. 

Para se viver um grande amor, é preciso tecer um $o que 
vai de si ao outro, e nele se equilibrar sobre um abismo de inse-
guranças e incertezas. Para se viver um grande amor, é preciso 
um alargar-se mútuo para um caber no outro. Para se viver um 
grande amor, é preciso fazer das palavras uma rede com que se 
proteger das armadilhas do silêncio e da indiferença. Para se vi-
ver um grande amor, é preciso aprender a olhar para além de si.  

A vivência amorosa, de tanto que exige de quem pre-
tenda experimentá-la em plenitude, parece não ter sido feita 
para amadores. No entanto, não há maior espaço para ama-
dores do que no amor. E tudo porque, como disse Guima-
rães Rosa, “qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um 
descanso na loucura”. 

No $m de tudo, por mais que se voeje beija-|or por 
vários corpos, resta sempre uma solidão essencial que só o 
amor de verdade preenche. Porque o amor é isto: “duas soli-
dões protegendo-se uma à outra” (Rainer Maria Rilke).                                                           
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Inclassi$cáveis 
Canção de Arnaldo Antunes cuja letra é mui-
to criativa. Foi gravada por Ney Matogrosso, 
inclusive escolhida para título do CD.

Sou um camaleão. Vivo de fazer pastiches, colagens, de-
calques, intertextualidades explícitas, baratos a$ns e 

outras mumunhas mais. Não tenho voz própria e o que 
escrevo não passa de trans$guração estilística do que leio. 
A falta de identidade autoral leva a um texto que não cabe 
em gênero nenhum – uma espécie de transgênero. Ou por 
outra: não é crônica, não é ensaio, não é memória, não é 
diário, não é nada... É qualquer coisa. É um amontoado 
verbal amorfo, escrito a esmo, sem plano, sem rumo, sem 
alvo. Repito: escrevo com o espírito de um epistoleiro sem 
mira, meio cego, meio surdo, meio ébrio, meio em transe 
– e o resultado é o óbvio: nonadas a mancheias e inclassi$-
cáveis. Sinto que tenho aquela mediocridade de virtudes e 
defeitos que se espera de um escrevente, mero escrevente. 
Vivo mesmo é de escriturar inutilezas, com o que me perco 
e me salvo. Ave!

O bicho alfabeto
Lindíssimo poema do curitibano Paulo  
Leminski (1944-1989). O poema está no livro  
La vie em close.

Indo na contramão da tecnolatria desenfreada, digo que 
manuscrever, para mim, é “a mais avançada das mais 

avançadas das tecnologias” (Caetano Veloso). Pode haver 
gesto mais simples e, ao mesmo tempo, mais so$sticado? Eu 
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$co embasbacado. E o mais assombroso é que a tecnologia 
da escrita está assentada, toda ela, nas míseras 23 (agora 26) 
patas do nosso bicho alfabeto. Com essa franciscana econo-
mia de meios se consegue dizer tudo que se queira. Inventar 
um equivalente grá$co para o som me parece a realização 
máxima da inteligência humana. E, para produzir esse equi-
valente grá$co, bastam os franciscanos lápis e papel. Não é 
fantástico? A expressão fônica é volátil por excelência. A ex-
pressão grá$ca possui índices de perenidade. O grá$co tem 
em si a possibilidade reversa de converter-se em fônico. O 
fônico, se não o recolhe a escrita ou a gravação audiovisual, 
perde-se para sempre.

Tempo de delicadeza
É tempo de ler esse livro do poeta, cronista e 
ensaísta AZonso Romano de Sant’Anna.  

Delicadeza e discrição vêm se tornando maneiras es-
cassas na paisagem de nossas  retinas fatigadas. O que 

se vê são (doces?) bárbaros comandando o espetáculo do 
mundo. Tinha razão Oscar Wilde quando dizia: “O mundo 
pode ser um palco, mas o elenco é um horror”. Mon Dieu, 
o que fazer? Nada além do que sugere Manuel Bandeira: 
“Só nos resta dançar um tango argentino”. Um dos medos 
que mais me rondam é precisamente este: o de perder cer-
ta delicadeza essencial. Tento uma resistência heróica, mas 
o mundo convida à barbárie. E repito com Antônio Cíce-
ro ($lósofo, poeta e letrista): “Será que terei de me tornar 
um insensível apenas para atender à demanda do mercado  
atual?”. Sou alguém nostálgico da delicadeza perdida. Pro-
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curo um jeito de ser que me torne, sempre que possível, 
macio, de tal modo que o contato com o outro seja antes 
um afago e não um duelo de espinhos. Mas não: parecemos 
porcos-espinhos ásperos e desesperançados. Estou exage-
rando, como é do meu feitio. O triste é que não é um exage-
ro infundado. Mas não me pense um desencantado radical. 
Apenas sei que não faço parte da vibe (leia-se vaibe) do mo-
mento. E sei também, ecoando Caetano, que há “diversas 
harmonias bonitas possíveis sem juízo $nal”. 

Quase sem querer 
Sucesso do Legião Urbana.

Quase sem querer, descon$o que fundei um novo gêne-
ro literário, o gênero do Quase – ou quase-gênero, sem 

querer fazer gênero. A opção por uma escrita quase telegrá$-
ca coloca o que escrevo no limiar do quase. Não são crônicas 
– mas quase. Não são ensaios – mas quase. Não são memó-
rias – mas quase. Não são per$s – mas quase. O escrito ter-
mina antes de se estabilizar num determinado gênero. Quase 
sem querer, fui certeiro quando dei aos meus escritos o título 
geral de Quase nada. E quase me espanto com a quantidade 
de nonadas que faço aportar no papel ou na tela, quase todo 
dia. Quase sem querer, já tenho material su$ciente para al-
guns livros – todos, naturalmente, impublicáveis. E por sabê-
-los tais, decidi bancar uma edição de quase nada dos meus 
escritos (o livro que o leitor tem em mãos). Devo dizer que 
quase tudo alimenta o meu quase nada. Já não cheguei ao 
ponto de escrever sobre um espirro – que quase não saiu!? 
Alguém que se dispõe a escrever sobre um espirro está dis-
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posto a escrever sobre qualquer coisa. Venho cumprindo a 
sina. E antes que, quase sem querer, mais abobrinhas sejam 
semeadas no papel, o pouco de senso que me resta manda 
recolher o lápis. E eu obedeço – quase sem querer. 

Banalogias
Livro do ensaísta Francisco Bosco. O título 
brinca com o famoso Mitologias, do Roland 
Barthes.   

Causou um certo tititi o livro O culto do amador, escrito 

do Silício que atualmente publica artigos sobre mídia, cul-
tura e tecnologia. O alvo do livro é a web 2.0. A tese é de 
que a pirataria digital e o narcisismo desenfreado (do tipo: 
não quero saber de notícia; eu sou a notícia) estão destruin-
do nossa economia, cultura e valores. Acho tudo um pouco 
apocalíptico pro meu gosto. A verdade é que paira mesmo 
certa inconsequência no mundo on-line. Mas isso são ten-
dências, desvios que a nossa sensibilidade vai, assim acre-
dito, corrigindo aos poucos. Milênios de civilização ainda 
não conseguiram extirpar de todo nosso instinto bárbaro. 
Outros milênios são precisos. Mesmo assim, não deixa de 
ser desolador assistir à apoteose da mediocridade. O ama-
dorismo é o dono do pedaço. A idade mídia em que vive-
mos consagra o medíocre, o raso, o que não tem mérito ne-
nhum a não ser o fato de tornar-se visível. Daí que o céu do 
ciberespaço está cada vez mais inundado de zilhões de blogs 
e companhia (Twitter, Orkut, Facebook, YouTube, MySpace 
etc)... Ah, pobre idade mídia que, ao contrário do que se 
pensa, tem a sua quota de obscurantismo (que vem pelo ex-
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cesso de estímulos) e lembra a sua prima distante, a idade 
média! Olhando bem, a internet é, como dizia Paulo Fran-
cis, um repositório de inutilidades. É muito joio e quase ne-
nhum trigo. E se a lei da seleção natural prevalecer no meio 
digital, o pouco trigo é capaz de não sobreviver. Pre$ro não 
acreditar nisso. Não, apocalipse never!                                                                        

Desacordo ortográ$co 
Antologia organizada por Reginaldo Pujol 
Filho.

Ajudado por uma outrora excelente memória visual, 
nunca me foi difícil a assimilação da gra$a correta das 

palavras. Ainda assim, é certo que cometi e venho come-
tendo inúmeros lapsos ortográ$cos. Com o apoio da última 
reforma ortográ$ca e de uma memória em plena descida 
de ladeira, os lapsos vêm se multiplicando. Fosse em tem-
pos outros, eu estaria aferrado às novas regras. Hoje, não. 
Não me incomoda a prática de certo desacordo ortográ$co. 
Os usuários somos os donos da língua. Não concordo com 
algumas mudanças trazidas pela reforma, entre elas a elimi-
nação do trema. Para essa e outras mudanças advoga-se que 
a nova ortogra$a não interfere na pronúncia. Ah, tá! Isso 
vale para os utentes (expressão usada pelo $lólogo Antônio 
Houaiss, um defensor da reforma) já escolarizados e fami-
liarizados com o manejo da língua escrita. Para quem está 
se alfabetizando, é um complicador. Como ensinar que se 
escreve “cinquenta” mas se pronuncia “cinqüenta”? E como 
ensinar que se escreve “esquenta” e não se pronuncia “es-
qüenta”? Eis um grande problema. Tremo ao pensar. Mesma 
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coisa para a eliminação, por exemplo, do acento em “ideia”. 
Como ensinar que não se diz “idêia” mas “idéia”? E como 
ensinar que não se diz “baléia” mas “balêia”? Perco o assento 
ao pensar. Isso é só o que me ocorre de imediato. Reconheço 
que há muitíssimos casos de assimetria entre escrita e pro-
núncia. É normal. Não é normal, ou não é bem-vinda, uma 
reforma que promova o aumento dessas assimetrias. 

Como dono da língua que sou, tenho feito uma salada 
ortográ$ca a meu bel-prazer – do que deve resultar um ma-
nual de tortogra$a para uso próprio. 
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Quase homenagem

Mapas dos afetos
Documentário do cineasta Júlio Lellis sobre a 
escritora Nélida Piñon.    

Posso dizer que sou um tímido ousado. A ousadia 
máxima se situa lá no $nzinho dos anos 80, tempos 
dos meus vinte e poucos anos, tempos de quando a 

literatura era uma descoberta recente e eu um leitor indô-
mito. A essa altura estava encantado pela escritora Nélida 
Piñon. O encantamento talvez viesse do contato inaugural 
com uma linguagem de altíssima voltagem criativa. Leitor 
obsessivo-compulsivo, fui atrás de tudo dela e sobre ela. 
E tamanho era o entusiasmo que me atrevi a escrever-lhe 
uma carta. Embora tomado de admiração pela enverga-
dura de sua imaginação criadora, o livro que me levou a 
escrever para a Nélida foi A doce canção de Caetana, um 
livro de tessitura simples, se comparado aos seus outros 
livros, mas apaixonante. Escrevi-lhe uma carta amazôni-
ca, decerto que recheada dos arroubos próprios da idade. 
Passaram-se uns três meses e, para meu supremo espan-
to, recebo um telefonema da Nélida. A primeira reação 
foi arrepender-me da minha desenvoltura de tímido. Po-
dia muito bem ter mantido meu provincianismo a salvo 



40

T A R L E I  M A R T I N S

de uma exposição inesperada. Mas Nélida é uma mulher 
de grande generosidade e delicadeza, e soube me deixar 
menos deslocado do que o que seria natural. O fato é que 
o improvável aconteceu: falamo-nos. Podia ter $cado aí, 
mas eu desejei conhecê-la pessoalmente. Lá fui eu para o 
Rio de Janeiro a bordo da falta de desembaraço típica de 
um provinciano. Foi um encontro desses destinados a não 
mais sair do casulo da memória. Outra vez a generosidade 
da Nélida cercou de atenção o jovem leitor que eu era, tão 
comum quanto obscuro. Continuo tal qual, apenas menos 
jovem. Aquele encontro mereceu uma longa carta de agra-
decimento. Àquela altura eu já sabia da profunda admira-
ção da Nélida pelo avô Daniel, exaltada, tempos depois, 
no livro O pão de cada dia, em que brilha solitária esta 
frase: “Meu avô é minha narrativa”. Escrevendo a carta, 
tive um estalo: Nélida é anagrama perfeito de Daniel, seu 
avô tão amado. Contei isso na carta, certo de que a mi-
nha descoberta fosse do conhecimento da Nélida, certo de 
que a escolha do nome tivesse sido uma decisão familiar 
com a deliberada intenção da homenagem. Nélida, aten-
ciosa sempre, me respondeu surpresa e emocionada com 
a descoberta. Guardo estas palavras da sua resposta: “Era 
meu destino amar meu avô!”. Sinto que essa descoberta  
casual me ligou a ela para além da condição de admirador. 
A história do anagrama, de tão signi$cativa para a Nélida, 
é capítulo do livro de memórias Coração andarilho e crô-
nica do livro Até amanhã, outra vez, e o meu nome, em 
ambos os livros, é carinhosamente mencionado. Com que 
palavras agradecer tamanha generosidade? 

Nesse breve mapa do meu afeto por Nélida, tenho de 
contar ainda um acontecimento extraordinário envolven-
do a Dona Carmen, mãe da Nélida. Convém destacar que 
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no mapa dos afetos de Nélida brilham estas três estrelas-
-guias: o avô, a mãe e o pai (Sr. Lino), cada qual reveren-
ciado comovidamente no Coração andarilho. O aconte-
cimento com a Dona Carmen teve lugar no dia da posse 
da Nélida na Academia Brasileira de Letras. Lá estava eu, 
mais uma vez agraciado com a generosidade amiga. No 
tumulto natural de uma noite de gala, apinhada de imor-
tais, de autoridades, de amigos tantos, e me sentindo meio 
deslocado, resolvi me aproximar de uma senhora miúda, 
austera, elegante, que eu intuí fosse a Dona Carmen. E era! 
Pude falar brevemente com ela e tenho uma grata recorda-
ção de nossa conversa.    

“A história da amizade se tece com enredos simples” 
– Nélida escreveu a propósito de sua amizade com Clarice 
Lispector, lembrando episódios que dão conta do quanto é 
no despojamento dos gestos cotidianos que uma amizade 
se consolida. Os poucos encontros que tivemos não dei-
xam dúvidas quanto a isso. Sigo admirando a trajetória da 
grande criadora que é Nélida Piñon, ainda que mantenha 
minha admiração o mais do tempo silenciosa.    

Nélida, “uma peregrina sábia e sorridente”, nas pala-
vras precisas de Carlos Fuentes (escritor mexicano), aniver-
saria hoje (3/5/2011). É um bom dia para, além de cum-
primentá-la pelo aniversário, deixar consignado o quanto 
a admiro e o quanto sou agradecido pelos repetidos gestos 
de atenção.
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Antes que elas cresçam
Famosa crônica do poeta AZonso Romano de 
Sant’Anna.  

Sou tio de quatro sobrinhos, lindos e queridos. As minhas 
crianças têm crescido sem parar e, antes que elas cres-

çam mais, aproveito para falar delas no dia a elas dedicado 
( ). Não importa o quanto elas cresçam – e a sobrinha com 
quem me iniciei no sentimento de ser tio está a poucos dias 
dos vinte anos –, para mim elas vão permanecer no casulo 
encantado da infância e serão sempre as minhas crianças. 
São elas: Tamara e Natália, $lhas da minha irmã; Guilherme 
e Bárbara, $lhos do meu irmão. 

A Tamara foi a primeira a chegar. Chegou frágil, além 
de sensível ao extremo: foi uma di$culdade para acertar 
com o leite. Depois disso, não demorou muito e ela virou 
um bebê gorducho, de faces rosadas e rechonchudas. Hoje, 
à beira dos vinte anos, menina responsável, $lha amorosa, 
graduanda em ciência da computação, muita coisa mudou, 
exceto a extrema sensibilidade. Ilustro com um exemplo 
recente. No Facebook dela deparei com esta frase: “Já pode 
$car bom, né, pézinho?”. Tio preocupado, procurei saber o 
que tinha havido. A resposta: “Ahhh, só um raladinho, titio! 
Mas sabe como sou, né?”. Embora tenha admitido ser só um 
raladinho, confessou que estava amarrando uma sacolinha 
no pé para tomar banho, único jeito de garantir que não iria 
água no machucado. 

Depois veio a Natália, desde sempre com um vigor 
de dar inveja. Cheia de energia, foi criança irrequieta, de-
sassossegada... Hoje, aos dezoito anos recém-completados, 
graduanda em ciências contábeis, mantém o mesmo vigor: 
adora festa, alegria, movimento e esbanja animação para as 
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coisas boas da vida. Tal como a irmã, é muito responsável e 
amorosa.

O Guilherme chegou na virada do terceiro milênio. É 
um menino discreto, a ponto de não gostar que comentem 
seu elogiado desempenho escolar. Menino alegre, quando 
vibra de entusiasmo é bonito de se ver. E tem um apetite de 
dar gosto para as gostosuras da mesa.

A Bárbara chegou por último e de todos é a que está 
mais no centro do balão mágico da infância, ali vivendo to-
das as delícias a que tem direito. É falante, articulada, atenta, 
esperta, cheia de graça. Talvez por conviver com o irmão 
dois anos mais velho e pela proximidade com as primas 
também mais velhas, começou a falar muito cedo e feito 
gente grande. Responsável, preocupada, é boa aluna, boa 
irmã e boa $lha.    

Com as sobrinhas Tamara e Natália convivi muito de 
perto. Durante um bom tempo elas $caram sob os cuidados 
da avó, minha mãe. Era uma luta e uma festa. Às vezes eu 
chegava cansado do trabalho e as encontrava sempre anima-
díssimas, não havendo como desligá-las. Era cansativo, mas 
também muito divertido. Curti tudo: os primeiros passos, os 
primeiros tombos, os primeiros dentes, as primeiras palavras, 
o primeiro dia de aula, as festinhas de aniversário etc. Não fui 
um tio perfeito, claro, mas amor havia (e há) de sobra. 

Com o casal lindo do meu irmão, Guilherme e Bárba-
ra, o convívio estreito foi quase nenhum. Quando nasceram, 
eu já havia me mudado para Brasília. Essa circunstância não 
me fez amá-los menos, mas me deu muito menos ocasião de 
expressar esse amor.

Embora sigam crescendo, desejo que as minhas crian-
ças mantenham, feito eu, residência $xa na infância. E que 
não hesitem em visitá-la amiúde, sem medo de ser feliz. A 
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data de hoje, aliás, é mais do que propícia para $car ao abri-
go dessa casa encantada. 

Vamos brincar?  

( ) Texto escrito em 12/10/2011.

Meu professor inesquecível
Livro organizado pela escritora e pedagoga 
Fanny Abramovich. O livro traz textos be-
líssimos de Marina Colasanti, Bartolomeu 
Campos de Queirós, Marcos Rey, Ana Ma-
ria Machado, Ivan Angelo, da própria Fanny 
Abramovich, entre outros. Imperdível!

Certa vez a escritora Nélida Piñon resumiu assim a im-
possibilidade de delimitar a importância de tantos cria-

dores na sua trajetória de também criadora: “Eu devo tudo a 
todos”. Sou tentado a dizer o mesmo para assinalar o tama-
nho da gratidão que tenho por tantas pessoas fundamentais 
que encostaram suas vidas na minha, ainda que por breve 
percurso. Entre todos, os professores estão na linha de fren-
te. Menino pobre e tímido, mas muito curioso e interessa-
do, fui caminhando graças à atitude generosa de professores 
que viam em mim uma capacidade que eu não via – e não 
vejo. Mas pensava: se eles veem, vou em frente. A voz de 
muitos era: você tem de seguir nos estudos, você tem de se 
mudar de Buriti Alegre. E lá fui eu tentar o impossível que 
se fez possível. Essas palavras poucas são apenas para dizer 
o quanto devo a todos os professores, cicerones dos viajan-
tes afoitos que somos.    

Meu primeiríssimo contato com o mundo da escola 
se deu em nível informal. A professora era a Dona Osória 
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– já de certa idade, talvez aposentada –, que se dedicava 
ao ofício de iniciar no sortilégio das primeiras letras os 
que ainda não tinham idade para frequentar escola regu-
lar. E deve ter sido por instâncias minhas que lá fui parar. 
Além do nome da professora e da casa em que morava, 
não tenho quase nenhuma memória dessa experiência. 
Esse marco inaugural parece não ter sido bem-sucedido 
pois, até onde me lembro, não saí de lá alfabetizado, fosse 
pela minha curta permanência, fosse pela ine$cácia peda-
gógica. Nem por isso é menor minha gratidão à professora 
Osória. 

O aparente insucesso no primeiro encontro com as letras 
não anunciava, por certo, a profunda identi$cação que mais 
tarde eu viria a ter com o mundo encantado das palavras.

Na ponta mais recente da linha do tempo está a pro-
fessora Hilda Lontra. Encontrei-a quando eu já era de muito 
tempo um leitor apaixonado. E por ser já um leitor apai-
xonado, pus em dúvida o proveito que poderia me trazer 
um curso de especialização em Leitura, Análise e Produ-
ção de Textos, oferecido pela Universidade de Brasília. Com 
o pêndulo da dúvida martelando um insistente “faço ou 
não faço?”, fui assistir à aula inaugural do curso. Quando 
cheguei, já encontrei a professora Hilda falando. E falava 
tão apaixonadamente que era impossível não aderir àque-
la paixão. Não tive mais nenhuma dúvida. O curso foi um 
maravilhoso acerto, não apenas pelo que me acrescentou à 
condição de leitor apaixonado, mas pela oportunidade de 
partilhar um (breve) percurso na companhia de alguém em 
quem divisei o maior exemplo de paixão e de entrega a um 
ofício.              

Ao deixar o meu comovido agradecimento à profes-
sora Osória e à professora Hilda, desejaria que minhas pa-



46

T A R L E I  M A R T I N S

lavras, por uma magia qualquer, percorressem o enorme 
$o que se estende entre uma professora e outra e chegas-
sem ao coração de cada um dos outros tantos professores 
que tive, todos eles inesquecidos no meu sentimento de 
gratidão.      

Para completar a homenagem, eu não poderia deixar 
de mencionar um professor por quem me apaixonei desde 
que li as palavras agradecidas e profundamente emociona-
das de um de seus alunos – o escritor, roteirista e dramatur-
go Alcione Araújo (1945-2012). Comovo-me até às lágrimas 
sempre que leio as palavras do Alcione Araújo na magní$ca 
crônica Mestre, que está no livro Urgente é a vida.        

Umbilical
Conto do escritor João Anzanello Carrascoza 
que está no livro Dias raros. É um dos mais 
belos contos que já li, narrado em “duas” pri-
meiras pessoas. As vozes de mãe e Klho se al-
ternam ao longo do conto, mas a mudança de 
narrador acontece de uma frase para outra. 
O efeito é emocionante e dá bem a medida de 
uma relação verdadeiramente umbilical.                              

Sou muito ligado ao meu irmão e à minha irmã. Com o 
meu irmão, Leandro, tenho uma relação que posso cha-

mar, sem exagero, de umbilical. Fui eu quem cuidou dele e 
essa circunstância desenhada pela necessidade acabou nos 
ligando para além da condição de apenas irmãos. Era mais 
que isso. Primeiro assumi o papel de quase mãe: era de mim 
que vinha o cuidado imediato, enquanto nossa mãe lavava e 
passava roupa em casas de família. E o cuidado de que falo 
era o cuidado possível, vindo de alguém com apenas onze 
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anos. Depois foi a vez de me investir do papel de quase pai: 
tendo nosso pai saído de casa, era eu a presença masculina 
em que ele podia se mirar; era eu o pai possível numa rea-
lidade toda ela feita de impossibilidades. Em meio a tanta 
impossibilidade, o amor: profundo, largo, irrestrito... Meu 
irmão cresceu, se rebelou, se fechou em si, bateu cabeça, 
caiu, levantou – e a nossa relação, que nunca deixou de ser 
umbilical, se esgarçou um pouco. Os desvios tantos acaba-
ram desenhando o caminho da reaproximação. Meu irmão, 
embora às vezes saia dos trilhos da razão, acima de tudo é 
um homem de bom coração. Além de irmão amoroso, é um 
$lho amoroso, é um tio amoroso, é um pai mais que amo-
roso... Nossa relação, umbilical sempre, hoje é feita daquele 
silêncio de quem entende sem precisar perguntar; daque-
la compreensão de quem quer acolher sem julgar; daquele 
desvelo de quem quer cuidar sem invadir; é feita daquele 
amor quase sem palavras... 

Meu irmão faz hoje (30/3/2011) 38 anos. Para ele, 
todo o meu amor, assim, sem mais palavras...

Maninha
Belíssima canção do Chico Buarque, daquelas 
que justiKcam o que  Tom Jobim, segundo con-
tam, gostava de dizer sempre que via o Chico: 
“Morro de medo desse rapaz!”. O talento do 
Chico é mesmo assustador. 

Acho que você vai concordar comigo, maninha: na 
nossa infância não tinha quase nada, mas nada nos 

faltava. Quando digo que nada nos faltava é só um jeito de 
dizer que aquilo que concretamente nos faltava não nos 
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impedia de viver a alegria da infância. Tivemos uma infân-
cia difícil, mas não menos feliz. E uma infância feliz, como 
assegura a Dra. Nise da Silveira, é quase tudo na vida de 
uma pessoa. Daquele tempo em que “a gente era obrigado 
a ser feliz” (Chico Buarque), me lembro das brincadeiras 
de rua, das novelas no vizinho, das jabuticabas chupadas 
no pé, dos passeios na roça com a nossa madrinha, das 
excursões ao cerrado em busca de pequis e gabirobas, dos 
leilões na praça da cidade, da revoada de primos com quem 
vivíamos aos tapas e beijos – “tudo predisposto a dormir na 
memória” (Nélida Piñon). Isso que parece quase nada é o 
mais precioso tesouro que a infância nos legou. Com esse 
legado na bagagem e mais um sortimento de sonhos, lá 
fomos nós desbravar o futuro. Se lembra do quanto a gente 
parecia sem futuro? No entanto, quem poderia imaginar 
que o futuro que a gente nem ousou combinar pudesse ser 
tão generoso! Veja você, maninha: já reparou no lindo per-
curso que o seu caminhar já desenhou? Nesse caminhar 
que vem de longe, duas conquistas despontam: um casa-
mento bem-sucedido e duas $lhas lindas – $lhas de quem 
você parece irmã (tá podendo, hein?). Celebre muito as 
suas conquistas, maninha! Elas fazem de você uma pessoa 
vitoriosa. Se um dia eu quisesse deixar de ser tão criança e 
se me perguntassem o que eu queria ser quando crescesse, 
sem dúvida eu responderia: “Quando eu crescer, quero ser 
como você, maninha!”.    
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Ave, palavra
Livro póstumo de Guimarães Rosa, o feiticei-
ro-mor das palavras, organizado por Paulo 
Rónai. 

A grande Adélia Prado esteve em Brasília participando 
do projeto "Escritores Brasileiros", que aconteceu no 

CCBB. A palavra de Adélia me toca profundamente. Mi-
nha admiração por ela e sua poesia vem de longe. Nessa 
trajetória de admiração há um acontecimento marcante: a 
participação de Adélia na Flip de 2006. Eu estava lá. Tive 
oportunidade de contar a alguns amigos o efeito das pala-
vras de Adélia sobre mim e sobre todos os outros (isso eu 
só soube depois!) que partilharam aquela emoção única. 
Divido com o raro leitor as palavras (poucas) que escrevi 
no calor da emoção:

"Agora Adélia: a palestra me arrombou o coração. Lutei 
o quanto pude com as lágrimas. E pude muito pouco. Eu e 
muita gente. A humanidade de Adélia me assombra. A gente 
Kca desarmado, todo à +or da pele. Não é a primeira vez que 
ouço Adélia, mas dessa vez o bisturi foi fundo, muito fun-
do. Não havia blindagem que nos protegesse. ‘Chorei até Kcar 
com dó de mim’. A emoção tomou conta de todos. Ao meu 
lado, uma pessoa chorava de se assoar. Não tive coragem de 
repartir com ela o meu pranto. Há emoções que pedem re-
colhimento. Adélia terminou aplaudida de pé. Eu, por mim, 
aplaudiria de joelhos. Bendita Adélia!"

"O que foi que Adélia Prado disse? Não guardo de-
talhes, só a sensação. O tom da palestra foi o de lembrar a 
miserabilidade da nossa condição humana. Daí precisarmos 
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todos de misericórdia. E de beleza. A beleza – venha ela da 
arte, da natureza, da fé, de onde quer que seja – é a nos-
sa possível redenção. E Adélia diz – emocionada, veemente, 
plena de santidade humana: ‘Beleza não é luxo. É ne-ces-si-
-da-de’. As palavras de Adélia me Ksgam de um jeito tal que 
não sei explicar. Não adianta tentar. Sei apenas que minha 
humanidade cresce toda vez que ouço Adélia. Dói saber que 
somos frágeis badulaques. Mas anima saber que, embora 
frágeis, somos capazes de prodígios surpreendentes. Essa 
condição miserável faz lembrar que o homem será sempre 
esse bicho da terra tão pequeno! E, por isso, às vezes tão 
milagrosamente grande."

"Não sei falar muito daquilo que me toca profunda-
mente. Adélia, ao falar, tem o dom de instaurar uma atmosfe-
ra religiosa (no sentido de religação) que enreda todo mundo. 
O que conta não é o que ela diz, mas a unção com que ela o 
diz. Rubem Alves vive citando Adélia,  sem parar. Adélia tem 
um quê de grande mãe doando palavras de imensa sabedoria 
e compaixão a tantos de seus Klhos perdidos de si mesmos. As 
palavras de Adélia põem em relevo nossos desvãos, não para 
condená-los, mas para não esquecermos de nossa condição 
miserável. Se esquecemos isso, Kcamos facilmente reféns da 
arrogância, da intolerância e de tantos outros males que rou-
bam a nossa humanidade essencial. Sempre que ouço Adélia, 
choro – choro por mim e por todos nós."
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Hoje é dia de Maria
Microssérie de TV comandada pelo diretor 
Luiz Fernando Carvalho.   

Hoje é dia de falar da madrinha Maria, a irmã mais velha 
de minha mãe. Bastaria dizer dela que é uma força da 

natureza. Embora isso baste, quero (e preciso) dizer mais. 
A madrinha de agora não lembra em nada a força da natu-
reza que acabo de dizer que ela é. O meu lugar de falar da 
madrinha é desde o ontem, é desde uma vida inteira – vida 
que já passa dos noventa anos ( ). A madrinha que recordo, 
tão diferente da que vejo, é a madrinha dos almoços em fa-
mília, das pamonhadas, dos passeios, da matança de porcos. 
A madrinha de ir buscar lenha no cerrado, de estar sempre 
disponível para ajudar algum dos seus, de abrir o quintal 
para a sobrinhada quando era tempo de jabuticabas. A ma-
drinha que morava num barracão de apenas três cômodos 
(sem luz, sem água encanada) e onde era tão bom estar. A 
madrinha e sua “sabedoria agra” (Cora Coralina) cobrindo 
de plantas os quintais de onde morou, a madrinha mestra 
no manejo do algodão – seu saber ia da colheita à tecedu-
ra de uma coberta... Estar em presença da madrinha era se 
sentir seguro, protegido... Com ela por perto, nada de mal 
nos aconteceria. 

Meu avô enviuvou cedo e a madrinha $cou sendo 
meio mãe dos irmãos todos. A madrinha não teve $lhos. 
Casou-se e enviuvou logo – e viúva $cou para sempre. Os 
sobrinhos todos éramos meio $lhos postiços dela. Minha 
irmã, entre todos, foi o maior xodó da madrinha. Embora 
não tenha tido $lhos, criou como $lha uma sobrinha – a 
irmã morreu no parto. É aos cuidados dessa $lha que a ma-
drinha está. Reconheço na madrinha um lado difícil, um 
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temperamento genioso que implica facilmente com pes- 
soas, que fala mal, que fala duro... É preciso pôr tudo o que 
digo no passado, porque hoje a madrinha mal consegue $-
car de pé. E como é duro vê-la tão miúda, tão magrinha, tão 
sem forças!! Embora costumasse ter implicâncias gratuitas, 
quando gostava de alguém, ninguém mais doce do que ela. 
Quando não gostava, não havia jeito de mudar isso. Apesar 
da braveza toda, o natural dela era gostar. E talvez a bra-
veza fosse só uma estratégia de defesa de alguém que teve 
de tomar muito cedo a vida nas mãos – uma vida que não 
foi nada fácil. Uma vida que agora se esvai na solidão, no 
silêncio, num quartinho anexo à casa da $lha lá em Buriti 
Alegre. Inevitável não me lembrar deste poema da Adélia:

Gerou os Klhos, os netos,
deu à casa o ar de sua graça
e vai morrer de câncer.
O modo como pousa a cabeça para um retrato
é o da que, aKnal, aceitou ser dispensável.
Espera, sem uivos, a campa, a tampa, a inscrição:
1906-1970
SAUDADE DOS SEUS, LEONORA.

Poderia falar muita coisa mais sobre a minha madrinha 
e, por mais que eu falasse, não ia conseguir evitar a sensação 
de ter dito muito pouco, quase nada. Há um mundo de senti-
mentos que a palavra não alcança. Então me calo.

( ) Texto escrito em 4/6/2012. A madrinha encantou-
-se no dia 9/10/2012.
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Raça de heróis
Canção do Guilherme Arantes.   

Venho de uma raça de heróis. É um heroísmo anônimo, 
mas nem por isso menos admirável. Eu me orgulho de 

pertencer a uma estirpe brava, guerreira, de palavra, que 
não se entrega diante das adversidades. Quisera eu ter a for-
ça desses meus heróis a quem hoje reverencio.   

Minha mãe, caçula dos irmãos, recém-completou 70 
anos. Pagou o preço de não se sujeitar a um casamento in-
sustentável. Separada do meu pai, foi à luta – e que luta – 
para cuidar de si e dos três $lhos pequenos. Trabalhou em 
casas de família anos a $o. 

Tia Joana (nove $lhos) é a Sherazade da família, tanto 
ela gosta de conversar, de inventariar o cotidiano. Tem sofri-
do com a sequela de um atropelamento ocorrido há mais de 
vinte anos e que lhe comprometeu todo um pulmão e me-
tade do outro. No último ano a lesão pulmonar se agravou 
bastante. Foram meses de UTI. Vive, agora, em regime de 
home care e não prescinde do uso de aparelho para respirar. 
Mantém a fé na vida a despeito de tudo. 

Tia Dalva (sete $lhos), a mais doce das criaturas, é 
do tipo que não se queixa de nada. Uma dor é sempre uma 
dor a caminho da melhora. O mal maior é uma renitente 
depressão, consequência, talvez, de uma doçura que prefe-
re abafar as próprias contrariedades. Convive, sem maiores 
queixas, com outros achaques da idade. 

Tio Manoel (sete $lhos) adorava crianças. Tinha com 
elas (e elas com ele) um xodó especial. Sempre curioso do 
que se passava com os seus, gostava de saber de tudo. Diag-
nosticado com um câncer que o levaria em um mês, doeu 
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muito saber que ele, como que pressentindo a partida, fazia 
questão de abraçar forte todos de quem gostava.

Tio Chico (quatro $lhos) casou-se tarde. Era de nature-
za alegre, mas a solteirice prolongada o levou (acho) a cultivar 
certas rabugens, todas elas desfeitas com o casamento. Traba-
lhador da terra como os outros dois irmãos, viveu sempre de 
empreitas ajustadas com os  fazendeiros da região. 

Tia Dejena é apenas memória de relatos familiares. Mor-
reu no parto da única $lha. Não a conheci, mas é como se. Sen-
do todos da mesma estirpe, conheceu um, conheceu todos. 

Tio Eurípedes (quatro $lhos) era ao mesmo tempo 
doce e casmurro. Homem de pouco falar, tinha um enorme 
coração. Jamais me esquecerei que a atenção desse tio esteve 
por trás de momentos particularmente felizes da minha in-
fância e que consistiam em passar as férias escolares na roça, 
em companhia dele, da tia e dos primos.

Tia Divina (quatro $lhos), tão pouco divina na sua 
frágil humanidade, sofria de cismas e fobias que não en-
tendíamos. Medo de gato, que depois eu soube tratar-se 
da elurofobia, era o mais estranho. Outro medo era o de 
dormir sozinha. Durante anos ela e os $lhos dormiram na 
nossa casa.

Tia Eterna (oito $lhos) é a única dos irmãos que vi-
veu, desde que me lembro, fora de Buriti Alegre, o burgo 
primeiro de todo o clã. Lembro uma única – e memorável 
– visita dela à família. Nessa brevíssima visita, deixou em 
todos o rastro de uma alegria solar, da língua solta, do jeito 
de falar sem meias-palavras. Vítima de um derrame que a 
mantém há anos numa cadeira de rodas, nada perdeu, se-
gundo contam, de sua essência.

Madrinha Maria, a mais velha dos irmãos, encantou-
-se no dia 9/10/2012. Não teve $lhos de sangue: o tempo 
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entre o casamento e a viuvez não o permitiu. Uma sobrinha, 
$lha da irmã que morreu no parto, foi a $lha de coração. 
Carregava o dom da maternidade e, por isso, foi um pouco 
mãe de todos os irmãos. Órfã de mãe na adolescência, era 
a única que enfrentava os destemperos do pai, destemperos 
causados pela bebida. O maior exemplo de força que co-
nheci – a força dos que sabem que não há outra saída senão 
tomar a vida nas mãos. 

Essa é a minha raça de heróis – tão obscura quanto 
amada!

PSiu: Texto escrito em homenagem ao Dia da Família.

Flor do cerrado
Uma canção de Caetano Veloso – que ainda 
não ouvi. 

Hoje o assunto é a |or do cerrado que faz cinquent’anos. 
Quando eu cheguei por aqui, encontrei Brasília na au-

rora dos quarenta. Hoje, cinquentona, é ainda (e sempre) 
um avião. Ave, Brasília, cheia de graça, bendito o dia em que 
pousei numa de tuas asas! Daqui só voo quando o tempo, 
esse Deus insubornável, decretar que é hora de bater as asas 
rumo ao derradeiro pouso. Bendito quem te sonhou; bendito 
quem disse sim ao sonho; benditos os dois gênios que deram 
traços geniais ao sonho; benditos todos os que te escreveram 
em concreto. E bendito o teu céu – a maior de tuas catedrais 
– que te coroa da aurora ao poente. Brasília tem um quê de 
es$nge, mas é facilmente decifrável. Noutras cidades há es-
quinas, avenidas, bairros – isso que pronto dá orientação a 
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uma cidade. Aqui temos tesourinhas, (super)quadras, blocos 
e outras coordenadas geométricas à primeira vista indeci-
fráveis. Basta um breve convívio e a es$nge se mostra nítida 
e precisa na sua lógica cristalina, sem deixar de guardar em 
si mistérios outros. Uma cidade feita de sonho, eixo e asas 
nasceu destinada a voar sem tirar os pés do chão, proeza só 
possível no âmbito dos sonhos – totalmente possível para ela 
que nasceu de um sonho. Brasília pousou num altiplano das 
terras goianas e nele aeroplana monumental. Brasília nasceu 
decidida a $car de frente pro Brasil e de costas para o mar. 
Brasília conseguiu a façanha de pôr num quadradinho o Bra-
sil inteiro – aqui “tem gente de toda cor, tem raça de toda fé”. 
Em Brasília me sinto mais perto do Brasil. E pensar que Bra-
sília nunca foi um plano meu! Agora sou eu que não saio do 
plano dela. Quem entende a escrita do destino?

Para Brasília, todo o afeto que se encerra no meu peito.
Ave, Brasília, cheia de graça!

PSiu: Texto escrito em 20/4/2010, dia do cinquentenário 
de Brasília.

Mãe
Bela canção de Caetano Veloso. Gal Costa 
gravou no LP Água Viva.

Toda mãe, no seu poder de fecundar, se parece um pouco 
com rio. É nas águas amnióticas do leito da mãe-rio que 

os $lhos-peixes navegam até desaguarem no mar do mundo.
Toda mãe, na maré (amar é) incessante do seu amor, 

se parece um pouco com mar. A mãe-mar não se cansa de 
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movimentar seu amor, feito onda, na direção dos $lhos lan-
çados além-mar.   

Toda mãe, na sua solidez, na sua generosidade, na sua 
proteção, na sua doação, se parece um pouco com árvore. Os 
$lhos-frutos que a mãe-árvore lança à vida carregam a cer-
teza do pertencimento, do amor incondicional; carregam, 
sobretudo, a certeza de que, nas intempéries, a mãe-árvore 
estará sempre com o colo-sombra pronto para abrigar.  

Toda mãe, no seu às vezes desarrazoado amor, se pa-
rece um pouco com fera. Na ânsia de cuidar, a mãe-fera às 
vezes se machuca e machuca aqueles que quer defender.

Toda mãe, no descompasso do seu amor tão extrema-
do, parece ser toda coração. Ou melhor: toda corações. A$-
nal, o adágio popular sustenta que, quando se é mãe, cada 
$lho é um coração que bate fora do peito. No seu caso, mãe-
zinha, são três corações batendo fora – e os três batem no 
compasso do amor e da gratidão. Obrigado!

Mamãe coragem
Parceria de Caetano Veloso e Torquato Neto.  

Minha mãe devia ter trinta anos quando foi aban-
donada pelo meu pai. Anoiteceu casada, amanhe-

ceu separada. Sim, meu pai saiu de casa na madrugada. 
Embora eu já estivesse com oito anos, não tenho muita 
memória desse dia. Não bastasse ter de viver a dor do 
abandono, minha mãe ainda tinha de pensar, e de ime-
diato, no sustento dela e dos dois filhos pequenos, eu e 
minha irmã. (Meu irmão caçula veio quatro anos depois, 
numa volta beija-flor do meu pai). Um baque para qual-
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quer um e minha mãe sofreu (sofremos todos) muito, 
mas aguentou o rojão. Por não ter nenhum estudo, nem 
mesmo o ensino primário foi concluído, a única ocupa-
ção possível para ela era trabalhar em casas de família. E 
foi o que minha mãe fez desde então. Lavando e passando 
roupas para fora durante toda a semana, sobrava o fim 
de semana para cuidar da casa, das roupas etc. Uma luta. 
Essa luta durou até eu entrar para o Banco do Brasil e se 
passou quase toda em Buriti Alegre. Só o finalzinho dela 
se passou em Uberlândia, pouco antes de eu entrar para o 
Banco. Pouco depois do meu pai ter saído de casa, minha 
mãe teve problemas com dívidas deixadas por ele. Foi 
preciso vender algumas coisas (não lembro o quê). Um 
pouco mais à frente, e com a ajuda de um tio (casado com 
uma irmã), minha mãe descobriu que meu pai tinha um 
dinheiro a receber de um patrão. Mexeu com advogado 
e conseguiu receber metade do dinheiro. Com esse mon-
tante, comprou uma casinha de quatro cômodos, piso de 
tijolo, para onde nos mudamos. A casa maior (sete cô-
modos) em que morávamos foi alugada com o objetivo 
de aumentar a renda.  

Apenas com o que está dito já é possível mensurar a $-
bra de minha mãe. Era ela e ela para dar conta de tudo e sem 
poder contar com nada nem ninguém. Consegue imaginar 
isso? Sem precisar enumerar outras qualidades, o que mais 
admiro em minha mãe é essa força para enfrentar a vida, mes-
mo com tudo contra. A força de que falo se estende a todos os 
meus tios, uma verdadeira raça de heróis. Admiro de quase 
chorar a estirpe desses que nada têm, mas não cessam de lutar. 

Pelo imenso sentimento de gratidão que trago em 
mim, decidi que faremos, os $lhos, uma festa-surpresa 
em comemoração aos setenta anos de minha mãe a serem 
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completados em outubro ( ). A festa será em Buriti Alegre. 
Além de homenagear minha mãe, a ideia da festa é reunir 
e homenagear toda a família, a minha tão amada quanto 
obscura raça de heróis. Tomara que eu consiga! 

( ) Os setenta anos foram completados no dia 
5/10/2012.

Pessoa 
Uma canção de Dalto e Cláudio Rabello.    

Há quem pense que só os extrovertidos chamam a 
atenção. Tenho exemplos de pessoas que chamam 

a atenção justo pelo comportamento oposto. É o caso 
do meu cunhado, um exemplo de discrição. Ele chama a 
atenção, ainda, pela atenção que dedica a todos: amigos, 
irmãos, pais, esposa, $lhas, cunhados, sobrinhos, sogra... 
Tem sempre uma gentileza na manga, uma palavra apazi-
guadora, um trato cuidadoso... Embora discreto, ele não 
deixa de ser descontraído, não perde ocasião de repartir 
alegria. Aceita com resignação o que o destino impõe e 
não se esquece de agradecer os agrados que a vida oferece. 
É a mais calma das pessoas que conheço. Pode até se a|igir 
com os desacertos próprios da vida de todos nós, mas não 
deixa que a a|ição tome o lugar da calma. Com a sabedoria 
de quem acredita que devagar se vai ao longe, ao lado da 
minha irmã vem desenhando uma bela história familiar.   

Hoje, 31/8/2012, é o aniversário do meu cunhado e 
meu desejo é que ele siga distribuindo gentilezas por onde 
passe e que saúde, alegria e tranquilidade continuem sem-
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pre presentes na sua vida. Apesar de ser ele o aniversarian-
te, os presenteados somos os que podemos partilhar da sua 
presença serena, descontraída, de bem com a vida.

Parabéns para ele!

Vamos comer Caetano 
Canção de Adriana Calcanhotto. 

Hoje, 7/8/2011, é o aniversário de um leonino tímido e 
espalhafatoso, o nosso mano Caetano.
Saboreio Caetano desde antes de poder comprar as 

bolachas de vinil que tanto frequentaram (e ainda frequen-
tam) a minha mesa de som. Caetano e tins e bens e tais vi-
nham pelo ar, pelas ondas do rádio... E o ouvido $cava que-
rendo provar mais daqueles sabores musicais. 

Tanto tempo depois, continuo indo atrás do que sai da 
cozinha sonora de Caetano – cozinha onde tudo entra, cozinha 
onde é proibido proibir. Caetano, onívoro, não recusa nada. 

A língua de Caetano adora criar confusões de prosó-
dia e profusões de paródias. A língua de Caetano é o que 
soa, é o que há, é beleza pura, é superbacana, é certa como 
dois e dois são cinco. Caetano sabe o que é bom.

Caetano, o mais doce bárbaro, chegou para desa$nar 
o coro dos contentes; veio e cumpriu a sentença de sempre 
pedir licença, mas nunca deixar de entrar. Foi assim que en-
trou em todas as estruturas e saiu de todas – sem lenço, sem 
documento.

Caetano pôs mais água na fervura tropical, pôs mais 
-

dou o movimento movido por um coração vagabundo que 
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só quis e quer velar pela alegria do mundo – pra $car tudo 
odara, qualquer coisa que se sonhara. 

Tá combinado que o que eu disse de Caetano é quase 
nada. É tudo somente aquilo que, nunca tendo estado ocul-
to, bem que podia ser dito de modo menos óbvio. E se disse 
pouco é porque, mais que dizer Caetano, é preciso comê-lo.  

Tá combinado que todo dia é dia de saborear Caetano.

Viva Veloso-so-so!
Maravilhoso-so-so-so-so!
(Eis mais um refrão possível para a canção Tropicália)

Meu amigo, meu herói 
Linda canção do Gilberto Gil, sucesso na voz 
de Zizi Possi.   

Amigo,

Você sabe que gosto muito de 
gente, mas sabe também que 

tenho um temperamento introver-
tido. É por isso que tenho poucos 
– e bons – amigos. Nossa amizade 
vem de longe. A precariedade da 
foto que eu e você (D) dividimos 
ao lado, de muito antes da altíssi-
ma resolução das câmeras digitais, 
revela o tempo de nossa amizade e revela um tempo em que 
éramos alegres e jovens. Continuo alegre, mas menos jo-
vem. Você continua jovem, mas menos alegre.
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Sinto que a tristeza que você carrega veio da infân-
cia profunda, sofrida, cercada de privações. Vejo-o meni-
no numa foto antiga, ao lado do caixão da avó. Mesmo de 
per$l, dá pra ver o tamanho da sua tristeza. Hoje, além da 
avó, pesa-lhe no coração a perda de duas tias, uma prima e 
um sobrinho. Se é verdade que você é triste, não deixa de 
ser verdade que, quando algo ou alguém põe o sol de um 
sorriso no seu rosto, você tem o mais iluminado dos sorri-
sos. Quando o vejo sorrir de um jeito tão iluminado, tenho 
a tentação de perguntar: onde a tristeza, essa senhora?

Admiro em você, além da beleza, a $dalguia de alma, o 
coração generoso e o dom de cuidar. Impressiona o zelo com 
que você cuida da mãe, da casa, de três cachorros – e de quem 
mais chegar. O resultado é um quase descuidar-se de si.

Descon$o que ter nascido pisciano in|uiu no fato 
de você nadar com desenvoltura nas  águas da palavra. Me 
espanta a acuidade com que você, lendo, vai às minúcias 
do entredito e, escrevendo, vai às funduras do entrevisto. O 
resultado dessa aguçada atenção para os desvãos da alma 
humana é uma compreensão sangrada de tudo. E por isso 
você tem um olhar desencantado para o humano – mas sem 
perder a poesia jamais.

Reparo desde sempre sua vocação para explorar altu-
ras e funduras. Penso que isso pode ser um desígnio traça-
do pelo próprio nome, Marcelo – um elo entre mar e céu. 
Ávido de in$nito, você sofre a danação de ser um peixe ten-
tando corrigir o mar, um pássaro tentando corrigir o céu. E 
por tamanha ambição, certamente fadada ao malogro, você 
sofre – sofre pelos desacertos do mundo e pelos desatinos 
dos humanos.

O que disse de você, meu amigo, é quase nada. Para 
dizer tudo, só mesmo estas palavras do encantado e mais-
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-que-humano Guimarães Rosa: “Amigo, para mim, é só isto: 
é a pessoa com quem a gente gosta de conversar, do igual o 
igual, desarmado. O de que um tira prazer de estar próximo. 
Só isto, quase: e os todos sacrifícios. Ou – amigo – é que a 
gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é”. 

Mais não digo.

Graça
Romance do mineiro Luiz Vilela, prosador dos 
melhores.    

Há uma frase que, de tão verdadeira, está para além do 
lugar-comum em que deve ter se convertido: “As pes-

soas entram em nossas vidas por acaso, mas não é por acaso 
que elas permanecem”. O ambiente de trabalho me pôs em 
contato com uma pessoa que veio pra $car, dessas que ca-
tivam à primeira gargalhada – sim, a pessoa de quem falo 
tem na gargalhada uma de suas marcas principais. Traba-
lhávamos no mesmo local, mas não juntos. Não sei como 
me cheguei a ela. O que sei é que durante um bom tempo 
fui presença assídua no pequeno espaço que ela ocupava. 
Entre um telefonema e outro, falávamos de um tudo. E tudo 
terminava em sonoras gargalhadas. Não é à toa que minha 
amiga se chama Graça. Ela é, com o perdão do trocadilho, 
a Graça em pessoa. E a graça se mantém mesmo com uma 
vida que não é nada fácil! Estar em presença dela é ter cer-
teza de partilhar momentos de alegria, de leveza, de des-
contração, haja o que houver. Atualmente, estando eu em 
Brasília e ela em Uberlândia, os encontros escassearam, mas 
a amizade continua a mesma e já dura uns vinte anos. Não 
importa o tempo que $quemos sem nos falar (e às vezes $-
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camos muito tempo), a cada contato o papo |ui como se 
estivéssemos sempre conversando. 

Desejo que a vida da minha amiga Graça, que aniver-
saria hoje (18/4/2011), continue cheia de graça.  

Raça
Belíssima parceria de Mílton Nascimento e 
Fernando Brant. A música é uma celebração 
da alegria, da força, mas, estranhamente, cho-
ro toda vez que a ouço.        

Elisa Lucinda é dona de uma fulgurante beleza. A maior 
expressão de seu brilho, contudo, está na palavra. Di-

zendo melhor: está na poesia falada. Sendo ainda mais 
preciso: está na poesia feita vida. O dom da beleza, Elisa 
traz no próprio nome – Lucinda reverbera a palavra “lin-
da”. O dom da palavra poética ela descobriu graças à mãe, 
Dona Givalda, e à professora Maria Filina. Hoje, a palavra 
de Lucinda está no papel, no palco, na rede ( -
cinda.com.br/alira/) e nas notas (Lucinda assina algumas 
composições)... O sopro de sua palavra vibrante, urgente, 
necessária, inadiável, apaixonada e apaixonante encontra 
no palco a caixa de ressonância perfeita para dali tocar 
nossos corações, enchendo-os de poesia e vida. Parem de 
falar mal da rotina já tocou milhares deles. O espetáculo 
comunga com o que não se cansa dizer a santa do meu al-
tar poético, Adélia Prado: “O cotidiano é o nosso tesouro. 
Nele está o extraordinário, está toda a nossa metafísica”. 
Ao ver a Elisa tão plena de si em excelente entrevista para 
uma edição da revista Raça, lembro estes versos da canção 
Raça: “Lá vem a força, lá vem a magia/Que me incendeia 
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o corpo de alegria”. Elisa é da estirpe dos menestréis, dos 
saltimbancos... Ela e sua poesia, umbilicais, não se furtam 
de ir aonde o povo está. Linda Lucinda! “Deus te preteje” 
( ) e mantenha cheia de (g)raça! 

( ) Canção do Itamar Assumpção que está no CD Pre-
tobrás. A obra do Itamar foi toda relançada em uma Caixa 
Preta – genial!         

Dois irmãos 
Romance do escritor amazonense Milton Ha-
toum. 

A psicanalista Maria Rita Kehl é autora de um ensaio famo-
so sobre a função fraterna. Porque hoje, 5/9/2012, é dia 

do irmão, deu vontade de falar dessa relação, mas num registro 
comandado menos pela vivência do sentimento de ser irmão 
e mais por testemunhar relações entre irmãos. Pra falar dessa 
relação tão delicada e tão essencial ao nosso estar no mundo, 
preferi olhar para fora da minha própria vivência de irmão. 
Quando se está dentro da coisa vivida, perde-se o privilégio 
de um olhar em perspectiva. Tenho uma irmã e um irmão 
queridíssimos, mas quero falar de outros dois irmãos, Diogo 
e Magno, em quem vejo em alta resolução a beleza da frater-
nidade se fazendo concreta em cada gesto, em cada palavra, 
em cada silêncio. Filhos de um primo, acho-os admiráveis em 
tudo. Estudiosos (ambos graduaram-se pela Universidade Fe-
deral de Uberlândia), educados, inteligentes, bem-humorados, 
responsáveis – aprenderam muito cedo a tomar conta de si, a 
tomar conta um do outro. Não é que faltassem cuidados – me-
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lhor pai e melhor mãe não podiam ter. Foi pelas circunstâncias 
de terem pai e mãe trabalhando fora. Além do mais, sendo o 
pai gerente de banco, as mudanças de cidade foram frequentes 
durante toda a infância e adolescência. Penso que tudo isso os 
aproximou ainda mais. De certo modo, experimentaram cedo 
a certeza de que tinham de contar muito um com o outro. E 
presumo que isso os fez crescer mais amigos, mais parceiros, 
mais irmãos... Sei bem que nenhuma relação é fácil e não é 
diferente a relação de irmãos. No mar revolto do convívio há 
lugar para sentimentos turvos como o ciúme, a raiva, a rivali-
dade e a inveja. Aí vem o tempo com sua força depuradora e 
transmuta os sentimentos turvos em cuidado, paciência, coo-
peração e admiração.

O Magno, grande na estatura e no coração, é pro$s-
sional da área da computação. O Diogo, engenheiro mecâ-
nico, vem vivendo a saga dos concursos públicos e não de-
mora sairá vitorioso de um deles. Ambos estão chegando à 
casa dos trinta e é bonito ver o quanto um admira o outro, 
o quanto um dá força pro outro, mesmo hoje cada qual mo-
rando em uma cidade.

Para os dois, todo meu carinho e admiração. Para os 
meus irmãos, todo meu amor.    

Todas as mulheres do mundo
Canção da Santa Rita de Sampa, a bendita 
desvairada da Paulicéia. 

Mulher é desdobrável, disse a grande Adélia Prado no 
primeiro poema do seu primeiro livro publicado, Ba-

gagem. 
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Desdobrável e múltipla, toda mulher é feita de sombra 
e tanta luz, de tanta lama e tanta cruz, que acha tudo natural! 

Tem mulher para quem Deus entendeu de dar toda 
magia. Bonita com o que Deus lhe deu, às vezes não tem a 
menor vaidade. 

Tem mulher que às vezes é sob medida, às vezes é pe-
rigosa. Que é meio tigresa, meio Godiva do Irajá, meio ove-
lha negra. 

Tem mulher que é divina e graciosa. Que inventa cada 
carícia! Que é vera gata. Que é cheia de graça. 

Tem mulher que é superstar para seu marido. E tem 
mulher que só é amada como esposa, não como star. 

Tem mulher que é totalmente demais. Que é fonte de 
mel nuns olhos de gueixa.

Tem mulher que é mais macho que muito homem. 
Que é dura na queda. E tem “mulher” que é fêmea pra nin-
guém botar defeito. 

Tem mulher que prepara armadilhas mil. E tem mu-
lher que é pura no sabor de amor e de amora. 

Desdobrável e múltipla, tem mulher que consegue ser 
todas elas juntas num só ser.

A verdade é que todas elas, santas e megeras, pe-
cadoras e donzelas, filhas de Maria ou deusas lá de 

tão belas. 
Um beijo para todas as mulheres do mundo, em espe-

cial para aquelas que fazem parte do meu mundo. 

PSiu: Não custa ressaltar que o texto foi bordado com 
títulos e trechos de canções que homenageiam as mulheres.  
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Quase bobagem

Por um triz
Canção do Gilberto Gil.      

Tenho dois lados em perfeito desequilíbrio: um muito 
atento; outro muito distraído. O lado distraído deu 
de aprontar durante uma prosaica compra na pada-

ria. Assim: costumo me abastecer de água de coco e biscoi-
tos numa padaria próxima ao local do caldo de todo dia. Lá 
estava eu no caixa pagando as comprinhas da hora quando 
me vem uma vontade louca de espirrar. E como é bom um 
espirro daqueles que quase nos viram do avesso! Era um 
assim que se anunciava. Preparando-me para a apoteose, fe-
cho os olhos, viro pro lado e na hora do espirro triunfal um 
senhor se materializa na minha frente, não havendo mais 
tempo de interromper o espasmo estrepitoso. Por um triz 
os perdigotos da incontida eructação nasal não atingiram 
o senhor. Acho até que uns respingos não pude evitar, tal 
o olhar com que o senhor repeliu meu descontrole. E não 
pude deixar de vê-lo se limpando apressado. Só o que cabia 
era me desculpar, sem acreditar muito no efeito das minhas 
desculpas sinceras. O olhar do senhor dizia em alta de$-
nição: “Cada uma que me acontece!”. Apesar do incômo-
do involuntário que causei ao senhor, a cara de horror com 
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que ele se esquivou da minha incontinência nasal teve sobre 
mim o efeito de cócegas. E por um triz não explodia numa 
gargalhada. Felizmente consegui segurar o riso – que teria 
sido tão inconveniente quanto o espirro que não consegui 
segurar. 

Água perrier
Linda parceria de Adriana Calcanhotto (mú-
sica) e Antônio Cícero (letra). 

Ainda me divirto ao lembrar certo encontro com 
uma amiga. Estávamos numa doceria e, na hora de 
escolher o que beber, e só para fazer pose, pedi água 

perrier, que só conhecia de fama. Numa virada de ano, na 
casa de outra amiga, passei a conhecê-la também de gosto. 
E gostei. Não sei se foi pelo gosto da novidade ou se porque 
pegava bem exibir um certo re$namento de gosto, o fato é 
que gostei. Desde então vinha desejando comprar água per-
rier, mas lá onde faço as compras da semana só tinha de 
750ml. Até que num domingo desses encontrei água perrier 
em garra$nhas de 330ml. Comprei. Não sei se porque resol-
vi beber minha água perrier logo depois de ter comido uma 
saborosa maçã, o fato é que não gostei. Que ninguém me 
ouça, mas senti um gosto de água salobra – ou água cho-
ca, como diziam os antigos. Em nome da pose, vou manter 
sempre na geladeira umas garra$nhas de água perrier. Para 
além da pose, que eu também preciso, devo confessar mi-
nha adesão incondicional à água de $ltro de barro, como até 
bem pouco havia na casa de minha mãe. Ela, mais moderna 
que eu, quis um desses $ltros modernos. E agora me deu 
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uma saudade doida de água de pote, daquela que se tomava 
mergulhando no pote o copo de alumínio. Melhor que isso, 
só água de mina tomada a mãos ambas – como diria Nelson 
Rodrigues. 

Chamadas telefônicas
Livro do escritor chileno Roberto Bolaño 
(1953-2003). 

Não sei se são rabugens próprias da idade. O que sei é 
que não gosto de nenhuma das opções de toque de 

celular. E me re$ro apenas às opções do próprio aparelho. 
Nem tomo conhecimento dos ringtones sem $m que se 
podem baixar no aparelho. No mundo dos ringtones tem 
bizarrice pra toda falta de gosto. Tem coaxar de sapo, tem 
canto de passarinho, tem galo cantando, boi berrando, bebê 
chorando, tem sirene de polícia, tem a música do plantão do 
Jornal Nacional, tem som de caixa registradora etc. E tem as 
músicas que também viram ringtones. Um sobrinho queri-
do é chamado ao som de “Eu quero tchu/Eu quero tchá...”. 
Acho todos os ringtones chatos, até mesmo o que reproduz 
o toque das chamadas telefônicas de aparelhos $xos, o nos-
tálgico “triiiimmmm”... A in$nidade de opções é um campo 
aberto para as bizarrices. Meus ouvidos fatigados já ouvi-
ram de tudo. Ainda assim me espantei com o toque que era 
o de um $lhotinho de cachorro ganindo. Estando eu num 
ônibus, ao ouvir os ganidos, logo pensei num atropelamen-
to ou em alguém maltratando um $lhote. Era uma chama-
da telefônica. Não pude deixar de ouvir, e de deplorar, um 
pouco do que a mulher falou a quem ligou. Logo ao atender, 
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ela disse: “Você não liga pra mim, seu cachorro!”. Até que 
ela foi coerente na escolha do ringtone. E o cachorro que 
ligou devia ser pai do $lhotinho que gania. Ai, minha nossa 
senhora do bom gosto, valei-me, que assim eu não aguento. 

Um passarinho me contou 
Livro delicioso de uma tuitólatra assumida, a 
Rosana Hermann.

Um passarinho me contou que a escritora Nélida Piñon 
aceitou o desa$o de fazer parte da comunidade Twitter 

( ). Será que também eu terei 
de soltar meus pios por lá? Era só o que me faltava! Não bas-
tasse blogar, facebookar, ainda terei de descer à indignidade 
de tuitar? É bem possível. Nélida assim se apresenta no seu 
per$l inaugural: “Sou uma escriba que a cada dia lhes cede 
um naco de carne. Em troca, $njam que sou Melquior, Bal-
tasar, Gaspar trazendo-lhes ouro, incenso, mirra”. 

Talvez seja chegada a hora de me render a esse cati-
veiro linguístico que é o Twitter. Talvez seja chegada a hora 
de integrar o blog, o Facebook e o Twitter. Talvez deva pedir 
ajuda a uma sobrinha, graduanda em ciência da computa-
ção, para, quem sabe, arranjar um poleiro virtual de onde 
emitir os meus pios – pios que, estou certo, ninguém ouvi-
rá. Quem lê tanto tweet? Todo mundo tuíta freneticamente. 
Será que vale a pena pôr mais um $ozinho (ou piozinho?) 
na rede e com isso $car mais e mais enredado? Estamos to-
dos conectados, mas em que medida essa conexão garante 
efetiva comunicação? Só tenho dúvidas. Parece assim: uma 
vez que você se joga no mar da internet, o jeito é seguir o 
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movimento da onda. Aonde a onda vai parar? Só vou saber 
se me deixar levar. “Não sou eu quem me navega/Quem me 
navega é o mar” (Paulinho da Viola). 

Todo dia era dia de índio...
“... mas agora eles só têm o dia 19 de abril”, 
como diz a canção do Jorge Ben Jor, gravada 
com grande sucesso por Baby ainda Consuelo.

Durante um tempo da minha meninice fui apelidado de 
“Índio”. Na época não entendia o porquê e hoje penso 

que era pela vasta cabeleira que decerto sugeria a forma de 
uma oca, de uma cuia. Em se tratando de um país mestiço 
como o nosso, o sangue índio certamente está presente nos 
meus genes. Deve ser por isso que o modo de vida indíge-
na me atrai tanto. Se eu pudesse, viveria numa taba. Se eu 
pudesse, só tomava banho de igarapé. Se eu pudesse, minha 
dieta seria à base de beiju, canjica, tapioca, mandioca, pa-
çoca, pipoca, pamonha... Se eu pudesse, andava pintado de 
urucum. Se eu pudesse, não fazia nada, feito Macunaíma. Se 
eu pudesse, só andava de canoa, rio abaixo, rio acima. Se eu 
pudesse, fugia da arapuca do trabalho – o trabalho me deixa 
tiririca. Se eu pudesse, me guiava apenas para o alto, feito o 
buriti. Se eu pudesse, deixava de nhenhenhém e ia direto ao 
ponto. Se eu pudesse, liberava a pororoca da inventividade 
e ia modelar samburás, cocares, tacapes, muiraquitãs... Se 
eu pudesse, não escrevia esse texto mirim em que exibo um 
punhadinho de indigenismos que fui catar no Google. Se eu 
pudesse, falaria a língua Tupi. Se eu pudesse, ressuscitaria 
o ideal de Policarpo Quaresma, o de triste $m, aquele per-
sonagem sonhador e visionário que, tomado de fanatismo 
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patriótico, levantou a bandeira da volta do tupi-guarani. Se 
eu pudesse, diria num brado bem retumbante “Tupi or not 
Tupi?” e o cara pálida que respondesse “não” seria alvejado 
com uma |echa embebida em curare. Como eu nada posso, 
$co quieto na minha toca.         

Um náufrago que ri 
Livro do escritor e jornalista Rogério Menezes.

Machado de Assis disse do seu personagem Quincas 
Borba: “É um daqueles náufragos da existência”. Não 

teria o direito de dizer de mim que sou um náufrago da 
existência, mas em alguma medida eu, naufrágil, me sinto à 
beira do naufrágio. E por razões bem prosaicas: pendências 
em série que me cercam por todos os lados. Ah, mas como 
sou hábil no ofício de escapar pelas frestas e frinchas, apa-
recendo na superfície dos dias sempre com a mais cândida 
das feições! Quem me olhe há de pensar que tenho a vida 
toda em ordem. Devo essa aparência às virtudes de cama-
leão às avessas: adapto as circunstâncias de modo que não 
se altere a geogra$a da face – que mantenho sempre com 
um sorriso à espreita dos lábios. Não ponho de lado as vivas 
desimportâncias que regem nossas vidas, com a condição 
de que elas $quem no lugar que lhes cabe – o da irrelevân-
cia. Quero acreditar que a desordem externa que me cerca 
tenha como contrapartida uma ordem interior. Vejo algum 
sentido nisso: minha mãe sente absoluta necessidade de or-
dem exterior, o que talvez seja indício de alguma desordem 
íntima e isso me preocupa. Essa ordem interior que sinto 
possuir devo-a toda à leitura. Ave, leitura, bendita sois vós!   
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Óculos
Primeiro do sucesso dos Paralamas.  

Assisti há algum tempo a uma cinebiogra$a do Padre 
Vieira pelo grande cineasta português Manoel de Oli-

veira. A longa jornada de Vieira impressiona tanto quanto a 
quantidade e qualidade dos seus escritos (sermões e cartas). 
A certa altura do $lme, Vieira se queixa (ele se queixava de 
múltiplos achaques) de estar precisando de óculos. Junta 
à queixa um agradecimento: o de ter podido dispensá-los 
até aquela idade (66 anos). Não vou me queixar, embora a 
reclamação (com bom humor, claro!) seja uma de minhas 
distrações favoritas. Sinto, porém, que estou precisando de 
óculos. Décadas de leitura, oito horas diárias à frente de 
uma tela há não sei quantos anos, os cinquenta anos de ida-
de, e uma gafe imperdoável, tudo isso somado leva à óbvia 
conclusão: devo estar com o que chamam de vista cansada 
ou, tecnicamente (bem mais chique!), presbiopia. A gafe – 
que só não foi maior porque tive o sábio escrúpulo de pin-
gar um humilde “acho!” ao fazer o pedido – foi a seguinte: 
estava à procura de um CD do Edu Lobo. Com o meu jeito 
apressado, agora agravado, ao que parece, pela presbiopia, 
li que o CD se chamava Tantos mares. Foi esse o título que 
informei à atendente da Livraria Cultura (tendo o cuidado, 
repito, de acrescentar um “acho!”), que nada encontrou no 
sistema. Ao pesquisar pelo nome do artista, eis que se desfaz 
o equívoco monumental. O nome do CD é Tantas marés. 
Foi a gota d’água. Um equívoco dessa dimensão pode acabar 
com qualquer reputação. Tá decidido: vou procurar urgente 
(ressalva: um urgente à minha maneira. Quem sabe aos 66 
anos?) um o�almologista.                                                                    
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Cena de cinema
Música do Lobão.    

Estar sempre disponível para a observação da vida alheia 
é uma das delícias da solidão. Curioso do que se passa 

ao meu redor, tenho sempre olhos e ouvidos atentos. É claro 
que pratico a curiosidade com toda a discrição – a discrição 
que põe ares de desinteresse em quem se interessa absur-
damente pelas ocorrências humanas, feito esta que passo 
a contar. No cinema, entre uma sessão e outra, espectado-
res entram e saem. Logo que me sento, vejo dois jovens da 
sessão anterior procurando algo que esqueceram na sala. 
Começamos a nos preocupar, eu e outros espectadores. O 
instinto solidário não nos falta. Perguntamo-nos solidários: 
o que terão perdido? Dinheiro? Celular? Documentos? O 
que quer que fosse, seria um transtorno. Aderimos todos 
ao aparente infortúnio dos rapazes. Até que um deles, de-
sistindo da procura, e com todo ar de Mauricinho mimado, 
endinheirado, atira-nos estas palavras: “Putz, um Armani!” 
Entendo que o pobrezinho perdeu um (óculos) Armani. 
Sinto a brusca mudança de humor dos espectadores presen-
tes. Antes solidários, somos envolvidos por uma onda de 
contrariedade e indignação. E não nos furtamos a dizer em 
silencioso uníssono: “Bem feito!” E lá se vão os jovens, sem 
o Armani, mas com toda a arrogância dos endinheirados. E 
nós, mastigando a insolência do comentário, mergulhamos 
no escuro do cinema e de nós mesmos – mas não ouso dizer 
o que secretamente desejamos àqueles jovens. Brasileiro é 
tão bonzinho! 
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O pato
Parceria de Vinícius, Paulo Soledade e Toqui-
nho. Virou um clássico do cancioneiro infantil. 

Convidado por uns amigos do trabalho, resolvi encarar 
um pato ao tucupi na Feira do Guará. Não preciso di-

zer o quanto é popular uma feira. E se é popular, é grande o 
a|uxo de gente. É uma feira coberta que tem de tudo, com 
destaque para gastronomia e roupas. Em treze anos de Bra-
sília, é a segunda vez que vou lá. A primeira vez foi logo 
quando cheguei por aqui e fui à procura – pasme! – de rou-
pa. Que me lembre, não entrei em loja alguma. A aglome-
ração humana deve ter me espantado antes. Não contava 
voltar mais lá, não por nenhum elitismo, que não sou disso. 
É que a Feira do Guará está bastante fora do eixo em que 
me movo. E estou bem servido pelo eixo do meu entorno. 
Apenas isso. Já em Uberlândia há uma feira-livre bem perto 
de casa e pretendo frequentá-la amiúde. Já à Feira do Guará 
é bem possível que eu não volte mais, a não ser que haja ou-
tro convite de amigos, o que espero não aconteça. Aceitei o 
convite mais pela companhia do que pelo sabor irresistível 
de um pato ao tucupi. Além das companhias, aceitei o con-
vite também para quebrar um pouco da $delidade canina 
que devoto ao restaurante Green’s. Decidi que era dia de o 
pato ser o prato principal – “tantas fez o moço que foi pra 
panela”. Comi bem e aprovei tudo: o pato, o tucupi, o pirão, 
o angu e demais acompanhamentos. Por mim, ousaria su-
gerir à proprietária que pensasse em pratos, talheres e mesas 
de qualidade um pouquinho melhor. Para a maioria, no en-
tanto, isso pertence ao capítulo das frescuras. À parte isso, 
tá tudo aprovado. 



77

Q U A S E  N A D A

Coisas nossas
Um belo samba do Noel Rosa.     

Tem certo tipo de gente que é um patrimônio das coisas 
nossas. Dona Maria, a senhora da limpeza do local em 

que trabalho, está nessa categoria. Ela adora coisar – quero 
dizer: ela adora usar o verbo-bombril “coisar” – o verbo das 
mil e uma utilidades. E como é bom vê-la coisando sem pa-
rar. Bem cedinho ela coisa as nossas workstations. E pra isso 
ela tira todas as nossas coisas do lugar. Dia desses cheguei 
justo na hora de ela coisar a minha mesa. Sugeri que, em eu 
já havendo chegado, não era preciso limpá-la – não gosto 
das minhas coisas fora do lugar. Dona Maria fez que não me 
ouviu. Tive de passar da sugestão à a$rmação: “Dona Maria, 
hoje a senhora não precisa limpar minha mesa”. Falei de um 
jeito educado, mas senti que ela não gostou da interferência. 
Falou qualquer coisa e foi desarrumar outra mesa. E haja 
mesas para a Dona Maria coisar. Ela cuida de um andar in-
teiro. E ainda coisa os banheiros – masculinos e femininos. 
Certo dia, Dona Maria contou-nos de uma calça coisada no 
banheiro. Preocupada, resolveu procurar o dono. Em plena 
sala da che$a, ela chega logo perguntando quem tinha coi-
sado uma calça no banheiro. E mais: quis saber se não tinha 
alguém só de cueca. Se houvesse, sem dúvida era esse o des-
cabeçado dono da calça coisada no banheiro. Gargalhada 
geral, inclusive da Dona Maria que, ao nos contar a peripé-
cia, rolava de rir. Dona Maria chama quase todo mundo de 
coisinha. E adora ouvir as coisas que conversamos. Quanto 
mais besteiras dizemos, mais ela se demora limpando as coi-
sas. Quem gosta de coisar é a Dona Maria, mas quem não 
tá dizendo coisa com coisa sou eu. Acabei me perdendo em 
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meio a tanta coisa. Melhor deixar a coisa quieta, não sem 
antes dizer que a Dona Maria coisa muito mais do que con-
segui coisar – quero dizer: lembrar. O que coisei aqui é coisa 
pouca. Não sou bom de coisar. Que coisa, né?

Nem pensar
Um sucesso da dupla Kleiton & Kledir.

Rubem Alves conta uma historinha que adoro. Um certo 
bicho, muito impressionado de a centopeia conseguir 

caminhar sem se atrapalhar com tantas pernas, resolveu 
perguntar a ela qual era o segredo. A centopeia, também 
espantada com o próprio feito, disse que não sabia, mas que 
ia passar a observar. Desde então, ela não conseguiu mais 
caminhar.

Depois de tanto escrever, pareço espantado com meu 
próprio feito. Aí sou acometido de ligeiro pânico: sobre o 
que mais vou escrever? Vem-me a sensação de que não vou 
ter mais assunto, de que não vou conseguir escrever. Tal 
como o andar da centopeia, tenho de escrever sem pensar. 
Se penso, não escrevo. Acabo me perdendo entre as patas 
do bicho alfabeto, entre os buracos negros da memória. A 
pobre da centopeia: provida de tantas patas e sem conseguir 
andar; o pobre do escriba que sou: quilômetros de linhas 
escritas e sem conseguir uma linha mais. Tudo é possível. 
O natural seria: penso, logo escrevo. Por uma insondável 
mutação cognitiva, no meu caso o que vale é: penso, logo 
desisto. Por pensar tão pouco e escrever tanto, em vez do 
fundador “penso, logo existo”, o desnudador “não penso, 
logo eis isto”. Isto sou eu. Pensar? Nem pensar. 
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E o mundo não se acabou
Um clássico de Assis Valente. Trechos da letra 
estão citados no texto, sem aspas. 

Como já esperávamos, o mundo não se acabou – ainda  
( ). Se o homo sapiens mantiver esse modo de vida pre-

datório e insustentável em relação à mãe natureza, o mundo, 
e falo do mundo biológico, tem tudo para acabar. O que o 
homem tem de fazer, e com urgência, é cuidar para o mundo 
não acabar antes da hora. Se o homem não o $zer, não será 
o mundo que vai acabar, mas a vida que há nele. Até que não 
seria má ideia acreditar que o mundo ia se acabar. E, em acre-
ditando, aproveitar da melhor forma todas as horas do $m, 
feito $zeram de outras vezes em que anunciaram e garanti-
ram que o mundo ia se acabar. Beijou-se na boca de quem 
não devia. Dançou-se samba em traje de maiô. Ih, o que hou-
ve de barulho, o que houve de confusão quando se viu que o 
mundo não tinha acabado!! Dessa vez, não. Poucos acredi-
taram nessa conversa mole de $m de mundo, mesmo com 
a TV mostrando bandos de lunáticos se preparando para a 
vida depois do $m. Cá estamos no the day a�er à espera de 
outro $m. Se real ou inventado, ainda não se sabe. O certo 
é que caminhamos todos para o $m, qualquer $m. O nosso 
$m, sem querer ser mórbido, está garantido, pelo menos na 
sua dimensão terrena. Viver é esse caminhar com a morte, 
como já disse algum sábio. Chega de pensar no $m. Só o que 
cabe agora é desejar que o dia acabe bem e que dê lugar a uma 
noite feliz.

( ) Texto escrito em 24/12/2012, uns dias depois da 
onda sobre o Km do mundo.
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Feliz por nada
Livro da escritora Martha Medeiros.

“Existirmos – a que será que se destina?”, pergunta 
Caetano numa belíssima canção. A ser feliz, res-
pondo eu. Como? Sendo, como sou, feliz por nada. 

Nunca medi, nem sei se é possível mensurar, mas presumo 
que meu índice de FIB (Felicidade Interna Bruta) é dos mais 
altos. Sou uma pessoa contente. Gosto da vida. Gosto de 
gente. Minha linhagem comunga com o que diz Adélia num 
poema: “Não quero faca, nem queijo. Quero a fome”. Tenho 
um grande apetite para a vida. E gente é o que há.

Entendo que ser feliz por nada é não depender de ne-
nhum acontecimento exterior para estar feliz. É como me 
sinto. A felicidade está nos genes e creio que “sua raiz vai 
ao meu mil avô” (Adélia Prado). Acontecimentos exteriores 
interferem no meu índice de FIB, mas só ao ponto de fazê-
-lo oscilar para mais feliz ou menos feliz, nunca para infeliz. 
Na sexta-feira, por exemplo, meu FIB $ca altíssimo, com 
tendência de alta por todo o $m de semana, sendo que a 
pontuação máxima ocorre, via de regra, na manhã de sába-
do. Na segunda-feira, como era de se esperar, o FIB registra 
uma queda, mas mesmo assim num nível que me permite 
atravessar bem a semana. 
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O fato é que, com esse dom de ser feliz por nada, ve-
nho atravessando bem os dias, os meses, os anos, a vida... 

Pro dia nascer feliz
Uma canção do Cazuza, não sei se em parce-
ria com Frejat. Ney Matogrosso gravou com 
sucesso.  

Pro meu dia nascer mais feliz nada melhor que a sexta-
-feira. A sexta é um dia abensonhado a bordo do qual 

seguimos em direção à paradisíaca ilha chamada sábado. 
Não há travessia mais prazerosa que a da sexta-feira. E nem 
amanhecer mais prazeroso que o do sábado. Quando tem 
feriado na sexta, aí é um despropósito de felicidade. Os fe-
riados em geral, a propósito, são oásis no meio do calendá-
rio. Precisam ser vividos como a preciosidade que são no 
deserto dos dias. O que me salva é que, mesmo nos dias 
úteis, conto sempre com horinhas de oásis com as quais me 
deleito. Essas horinhas têm até hora marcada: sete da manhã 
e meio-dia. A primeira horinha é a da leitura. A segunda é 
a do almoço com uma amiga querida, momento preferido 
para dispor as abobrinhas que abundam no meu quintal de 
nonadas. Vê como sou feliz por nada? Basta a horinha de 
leitura de toda manhã pro meu dia nascer feliz. E sendo a 
horinha a de sexta-feira, não tem jeito: o dia nasce muito 
mais feliz.  
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A alegria é a prova dos nove
BiograKa intelectual de Oswald de Andrade, 
por Luiz RuZato.  

Adélia Prado, que ocupa um lugar especialíssimo no 
meu altar poético, escreveu num poema: “Minha tris-

teza não tem pedigree/Já a minha vontade de alegria/Sua 
raiz vai ao meu mil avô”. Não sei dizer onde está plantada a 
raiz da minha alegria. Só sei que ela jamais deixou de a|orar 
no meu rosto, nos meus dias. Mesmo sendo eu um tímido 
incorrigível, minha timidez não contém a alegria e, quando 
esta irrompe, inunda toda a geogra$a da face. 

Li um livro que se chama A ciência de ser feliz, da Drª. 

que o meu propósito era confrontar a minha prática de ser 
feliz com as descobertas da ciência. Dependendo do resulta-
do do confronto, eu abonaria ou não os estudos cientí$cos. 
A amiga respondeu, brincando: “Totalmente insuportável”. 
O certo é que a alegria alheia tem mesmo um quê de insu-
portável, sobretudo quando não se está na mesma sintonia. 
A alegria é senhora da minha vida. Claro que não sou um 
bobo alegre que leva a vida na risada. Já escrevi certa vez: 
“Quando a vida ri, sou o mais alegre dos viventes. Quando 
a vida dói, choro até $car com dó de mim”. Não se pode 
esquecer que o poema da Adélia diz “a minha vontade de 
alegria”. É perfeito. Não sou alegre sempre, mas tenho sem-
pre vontade de alegria. E quando a gente quer, a gente tem. 

dos nove. Será por isso que nasci no dia nove?
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Divã
Sucesso da escritora Martha Medeiros no 
papel (não li), no palco (não vi) e na tela do 
cinema (adorei) e da TV (vi pouco e gostei do 
pouco que vi). 

“Onde eu me sento? Aqui? Obrigado! Ahn?! Falar? Não 
gosto de falar. Não tenho nada pra falar. O que tem 

de errado comigo? Vim aqui para não saber. Subscrevo os 
versos de Cazuza: Eu vou pagar a conta do analista pra nun-
ca mais ter que saber quem eu sou. O que vim fazer? Nada. 
Meu Deus, será que sempre é preciso fazer alguma coisa? 
Poderia dizer que vim cultivar o meu silêncio. Tenho gos-
to em contrariar. Assim: sua pro$ssão é ouvir. A minha é 
calar. A quem vive da escuta, ofereço o silêncio. A quem já 
não aguenta mais me ouvir, falo sem parar. Para quem falo? 
Não importa. O meu problema? É não ter problema. E isso 
é um baita problema. Como resolvê-lo? Ando feliz demais, 
e isso me preocupa. Ando rindo demais, o que lança dúvi-
das sobre a minha sanidade. Ando bem-humorado demais, 
e não são poucos os amigos que perdem a paciência comigo. 
Queria não achar tanta graça na vida. Queria não $car feliz 
por qualquer acontecimento ordinário. Vai bem uma certa 
angústia metafísica, um certo descontentamento de viver – 
sei lá! O que não dá é pra $car des$lando as feições cândidas 
por aí como se a vida me sorrisse sempre. Desculpe tomar 
o seu tempo com a minha falta de problema. O que eu pre-
ciso? De um problema pra me distrair de mim mesmo. É 
pedir muito? Acabou? Ah, que bom! Na próxima sessão falo 
menos. Prometo! Até lá!”

 



84

T A R L E I  M A R T I N S

Mais feliz
Parceria de Cazuza, Dé Palmeira e Bebel 
Gilberto. Adriana Calcanhotto gravou com 
sucesso. 

Sexta-feira é o dia de eu $car “McFeliz! Muito feliz!”. O 
que vai entre aspas é como a sobrinha de uma amiga di-

zia $car a cada vez que ia ao McDonald’s. E é como $co toda 
sexta-feira. Nesse dia não tem jeito: $co sempre mais feliz. 
É certo que há nos outros dias úteis as horinhas de descuido 
em que a felicidade bate à porta. O ruim é que é sempre uma 
visita beija-|or. Na sexta, não. A sexta é toda felicidade. Não 
dá pra dizer que todas as horas da sexta são felizes. O que 
conta é o clima, é o estar aberto para a felicidade, mesmo 
que ela não apareça, embora, para mim, ela não costume 
faltar, nem mesmo nos outros dias úteis. Começa que tenho 
encontro marcado com ela, a felicidade, toda manhã. Difícil 
me encontrar mais feliz do que na hora em que, terminado 
o meu frugal desjejum, empunho o livro da vez. A esse gesto 
de empunhar o livro segue-se uma hora de puro prazer. Essa 
mínima quota de felicidade garante que eu atravesse o dia 
(quase) cheio de graça. Não bastasse isso, ainda tem a hora 
do almoço no restaurante Green’s, sempre em companhia de 
uma querida amiga. Mais uma hora de puro prazer: pela 
comida, pelo papo, pelas risadas etc. Depois tem a volta pra 
casa, a pé, tem o caldo (de novo no restaurante Green’s), tem 
o cochilo diante da TV, tem as tentativas de leitura, às vezes 
tem internet, isso tudo até à hora do mais justo dos sonos. 
E ainda tem as horas felizes da Livraria Cultura, de um ci-

lançamento de livro... Quer saber? Sou feliz todo dia e mais 
feliz ainda na sexta-feira. Não tenho culpa!
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A felicidade
Parceria de Tom e Vinícius. Pedacinho da 
letra: “A felicidade (..) voa tão leve/Mas tem 
a vida breve/Precisa que haja vento sem 
parar”. 

Gilberto Gil disse em algum lugar: “Há muitas formas 
de fazer música. Eu pre$ro todas”. Eu digo: “Há mui-

tas formas de ser feliz. Eu pre$ro todas”. Só não vale ser fe-
liz à custa da infelicidade de alguém. E também não vale 
a felicidade arti$cial das drogas. O resto, tudo vale. Minha 
felicidade é zen e nem um pouco ruidosa. É muito mais da 
alma do que da geogra$a móvel do rosto. Minha felicidade 
não tá na cara... A alegria, sim... Esta é exibida, visível, tá 
toda na cara... A felicidade, não... A felicidade mora numa 
casa muito engraçada, não tem teto, não tem parede, mas 
nela todo mundo pode entrar... Dizendo melhor: a felici-
dade pode entrar em todo mundo. A felicidade faz discreta 
folia na minha casa: entra e sai quando quer, não quando eu 
quero... Ah, mas que intrusa bem-vinda! Quando você quer 
que ela $que, ela insiste em sair: “Queira desculpar. Com 
licença. Preciso ir”. Quando você pensa que ela não virá, ela 
já está, há muito tempo que chegou e você nem havia per-
cebido. Felicidade é assim: não tem hora pra chegar, mas, 
quando chega, chega com tudo. Põe uma corbelha de |ores 
na sua alma e diz: “Vai, Tarlei, ser feliz na vida”. E você vai, 
claro... Fazer o quê?
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Mamma, son tanto felice
Livro com que o escritor Luiz RuZato, um mi-
neirim danado de bom, estreou seu projeto Kc-
cional Inferno Provisório, composto de cinco 
volumes. Antes do Inferno, o antológico Eles 
eram muitos cavalos, publicado em 2001, e 
eleito um dos 10 melhores da década em en-
quete feita pelo jornal O Globo.  

Olha a graça do que escreveu Mario Quintana sobre a 
felicidade: “Quantas vezes a gente, em busca da ven-

tura,/Procede tal qual o avozinho infeliz:/ Em vão, por toda 
parte, os óculos procura/Tendo-os na ponta do nariz!”. Digo 
isso para repetir que eu, de verdade, son tanto felice! E essa 
felicidade é mais coisa dos genes (a minha fortuna gratuita!) 
do que de sabedoria para viver a vida. Sou feliz por aca-
so. Manuel Bandeira, ao se saber tuberculoso jovenzíssimo, 
eternizou a certeza da morte próxima nos versos que dizem: 
“Uma vida inteira que poderia ter sido e não foi”. Para mim, 
os versos são o exato oposto:  “Uma vida inteira que poderia 
não ter sido e foi”. E é. E eu? Agradeço muito e sempre. Não 
se pense que a minha vida é um mar de rosas. É só um jeito 
de ter para a vida um olhar compassivo. O certo é que te-
nho cá os meus buracos, meus tormentos, minhas tristezas, 
minhas angústias... O contentamento de viver, no entanto, 
se mantém para além de qualquer adversidade. Está certo o 
Riobaldo-Rosa: “Felicidade se acha é em horinhas de des-
cuido”. Para fechar, uma frase que li em algum lugar: “Não é 
fácil encontrar a felicidade dentro da gente, mas é impossí-
vel encontrá-la em outro lugar”.                                                                 
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Felicidade clandestina
Livro que reúne contos e crônicas de Clarice 
Lispector com forte cunho autobiográKco. A 
crônica que dá título ao livro é um exemplo 
tocante de relato do que hoje se vem chaman-
do “autoKcção” ou “escrita de si”.

“João, o Rosa, (…) a mais silvestre Rosa do sertão”( ), 
disse: “Felicidade, mesmo, só em raros momentos de 

distração”. Devo ser muito distraído, porque sou muito fe-
liz. Não sei bem por que, só sei que sou – e muito. “A gen-
te só sabe bem aquilo que não entende” – disse o mesmo 
Rosa. Não entendo a razão da minha felicidade, mas sei 
bem o quanto sou feliz – e isso me basta. É que a felici-
dade tem razões que a própria razão desconhece. Minha 
felicidade é feita de tão pequenas coisas, tão reduzida ao 
essencial, tão recolhida em si mesma, tão aquele camo-
niano “contentar-se de contente”, que é inevitável não me 
lembrar do lindo poema O haver, de Vinícius de Morais, 
que tem versos lindos como estes, vindos de alguém que 
olha amorosamente para a vida vivida e vê o que $ca, o que 
resta, depois de tudo: “Resta, acima de tudo, essa capacida-
de de ternura/Essa intimidade perfeita com o silêncio (...)/
Resta (...) essa economia de gestos (...)/Resta esse coração 
queimando como um círio/Numa catedral em ruínas (...)/
Resta essa vontade de chorar diante da beleza (...)/Resta 
esse sentimento de infância subitamente desentranha-
do/De pequenos absurdos, essa capacidade/De rir à toa, 
esse ridículo desejo de ser útil/E essa coragem para com-
prometer-se sem necessidade (...)/Resta essa faculdade  
incoercível de sonhar (...)/Resta esse diálogo cotidiano 
com a morte, essa curiosidade/Pelo momento a vir (...)”.  
Muito lindos, não?                                                            



88

T A R L E I  M A R T I N S

( ) Assim o poeta AZonso Romano de Sant’Anna inicia 
uma crônica magníKca em homenagem a Guimarães Rosa. A 
crônica foi publicada originalmente no livro A raiz quadrada 
do absurdo e republicada na antologia Quartas Histórias, or-
ganizada por Rinaldo de Fernandes.

A vida é bela
Um Klme do italiano Roberto Benigni em cuja 
inverossimilhança a gente embarca graças à 
criança que somos.

Vivendo há treze anos entre Brasília e Uberlândia, as 
viagens entre uma e outra são frequentes. A viagem da 

vez seguiu os trilhos do esperado: o táxi, a rodoviária, o per-
curso, a parada (posto Ponte Alta), o lanche (uma pamonha 
assada), retomada da viagem, a chegada (duas da manhã), 
o táxi, a casa de minha mãe... A viagem acaba aqui e aqui 
começa o que desejo contar. É tão pequeno o que tenho a 
contar que será preciso espichar as bordas do texto para que 
ele não $que curtinho demais. Falo do pequeno momento 
que sucede a minha chegada (depois do abraço na mãe, do 
banho, da comida esquentada pela mãe, da mãe voltar para 
a cama): é nesse momento breve que desfruto de um prazer 
sem preço. É o prazer egoísta e hedonista vindo da certeza de 
que, naquela hora, nada me perturbará. Entrego-me ao pra-
zer da comida simples (arroz, feijão, carne de frango, molho 
de jiló, salada de tomate), ao prazer do silêncio, ao prazer de 
ouvir o motor da geladeira, de ouvir o som do garfo tocando 
o prato, de ouvir um galo cantando em algum quintal. Na 
noite escura estamos eu e o silêncio, aconchegados um ao 
outro como o $lho no útero da mãe. A plenitude de prazer 
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dura o tempo breve da refeição. Depois escovo os dentes, 
tomo um copo d’água, apago a luz e me deito à espera das 
ondas envolventes do sono – que não tardam a chegar. Na-
quele momento, tenho certeza de que sou o homem mais 
feliz do mundo. Uma felicidade que é puro despojamento, 
pura gratuidade. Antes de entrar no casulo do sono, um 
pensamento agradecido me visita: “A vida é bela!”. Depois 
que raia o dia, entro na rotina da casa: compras, queixas, 
providências etc. No entanto, nada me rouba aquela ilha de 
prazer dentro da noite silenciosa. Ilha só minha e que visito 
de tempos em tempos. De novo: a vida é bela!
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Sentimental
Uma linda canção do Chico Buarque que Zizi 
Possi canta lindamente.

Certa vez escrevi para uma amiga: “Quando a vida ri, 
sou o mais alegre dos viventes. Quando a vida dói, 
choro até $car com dó de mim”. Ando sentimental, 

todo à |or da pele. Talvez seja coisa da idade. Talvez seja o 
mundo que anda triste demais. Meus minadouros portáteis 
vivem transbordando. Não me defendo da emoção que che-
ga, o que costuma me expor a situações vexaminosas. Não 
me importo. E nem sempre é a tristeza que me faz chorar. 
Certas alegrias, a beleza, a bondade, os gestos delicados, a ge-
nerosidade – tudo isso me faz chorar. Uma música, um texto, 
um $lme, uma fala, um olhar – isso também me faz chorar. 
Se vejo alguém chorando, sinto imediata vontade de chorar. 
Lembro uns versos de uma linda canção do Itamar Assump-
ção: “às vezes eu choro tanto, já logo quando levanto”.  

Um tempo atrás, eu estava triste com a situação do 
meu irmão. Ele estava recém-separado e reagindo muito mal: 
cultivava sentimentos de vingança, falava em sumir, fazia  
ameaças... Estava nesse clima e resolvi ir à festa de aniversário 
da madrinha Dorica. Fomos eu, minha mãe e os $lhos do 
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meu irmão. Meu irmão se recusou a ir. Lá na festa, todo mun-
do alegre, aquela alegria que de si mesma toma mais alegria 
(Guimarães Rosa diz de uma certa mandioca: “Vai em amar-
gando, (...) de si mesma toma peçonhas”. Assim as alegrias 
espontâneas: alimentam-se mais de si mesmas), os $lhos do 
meu irmão se divertindo muito, gostando muito, a madrinha 
Dorica toda contente, e meu irmão perdendo tudo aquilo, 
doendo sua dor além do que era preciso doer, aí foi me dando 
um nó na garganta, eu fui tentando disfarçar, e, quanto mais 
eu tentava disfarçar, mais o nó apertava, todo mundo já esta-
va percebendo, eu não tinha mais saída: pedi que chamassem 
a madrinha Dorica, me retirei da presença dos convidados, e 
me esvaí num choro que parecia inestancável, ela não enten-
dendo nada, eu não conseguindo falar, minha mãe preocupa-
da, meus sobrinhos preocupados; Deus, que situação! Depois 
de um tempo o coração se acalmou e eu pude, en$m, dizer o 
que tanto doía em mim, mas o desconcerto já estava instaura-
do... Desnecessário dizer que, relembrando o episódio, meus 
olhos chuviscam insistentes. 

Crônica de uma morte anunciada
Livro de Gabriel Garcia Márquez. 

Era uma morte anunciada. Ainda assim, o golpe da no-
tícia não foi menor. Lá se foi o brasileiro José Alencar. 

Costumo ter uma antipatia prévia por qualquer político. No 
caso do José Alencar, não foi o empresário, não foi o polí-
tico, foi o homem humano, esse frágil badulaque capaz de 
insuspeitados prodígios de coragem e de luta, que chamou a 
atenção do Brasil. Vi-o poucas vezes pela TV. Em todas elas, 
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o jeito de um lutador que não punha de lado a serenidade, 
a serenidade de um resignado que não perdia o otimismo... 
Luta é a palavra que melhor o de$ne. De luto é como $ca-
mos os brasileiros que aprendemos a admirá-lo. A cada no-
tícia de internação, assaltava-nos o pressentimento de que 
aquela era uma luta vencida. Foram vários rounds. E quan-
do pensávamos que ele iria sucumbir, a gana de viver e a fé 
na vida o faziam ressurgir disposto a um novo e improvável 
round. Até que o lutador sucumbiu. Entre tudo que de sábio 
ele disse, lembro estas palavras que a memória imprecisa 
tentou capturar: “Não quero viver um minuto além daquele 
que Deus me permitir. E se Deus quiser me levar, é porque 
Ele sabe que isso é o melhor pra mim. Deus não faz nada de 
mal pra nenhum de seus $lhos”. Apesar das belas palavras, o 
discurso essencial foi dito com o corpo, com a luta incansá-
vel pela vida... Requiem aeternam dare – dai-lhe o repouso 
eterno... Assim seja!

A maçã no escuro
Livro de Clarice Lispector (1920-1977).         

Morre Steve Jobs, o homem da maçã. Steve Jobs foi, sem 
dúvida, um Deus supremo para todos os Geeks, um 

Deus que fez um mundo a partir da minúscula vogal “i”. 
Feito o Big Bang primordial que deu origem ao cosmos, o 
Big Bang computacional empreendido por Steve deu origem 
à santíssima trindade do iPod, iPhone e iPad. Steve, apesar 
de ser um Deus para os Geeks, era homem humano e, como 
todos nós, sujeito ao que o corpo tem de insondável. Uma 
pena! Não idolatro a tecnologia, mas tenho paixão pelos 
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apaixonados, pelos desvairados, pelos sonhadores. Steve era 
dessa estirpe, apesar dos modos discretos – vi-o pouquíssi-
mas vezes pela TV e me $cou essa imagem de homem dis-
creto. Tudo que ele fez gerou alarde, mas ele próprio parecia 
muito discreto. Havia pouco tinha anunciado sua saída da 
Apple e menos de dois meses depois saiu para fora do círcu-
lo do tempo. E ele, que com suas invenções geniais deixava 
nas nuvens os tecnólatras de todos os quadrantes, tratou de 
presentear os nefelibatas com o iCloud. Desejo para o Steve 
a mais esplêndida das nuvens. Amém!

Pista de dança
Parceria de Adriana Calcanhotto e Waly Sa-
lomão.   

Gosto muito de dançar, embora quase nunca dance. E 
como sou reservado, amigos se surpreendem quando 

me veem dançando. Me lembro de um lance divertido na 
confraternização da turma da pós em Filoso$a. Fui com 
uma amiga, também tímida e um pouco deslocada como 
eu. Lá chegando, $camos separados até que, a certa altu-
ra, ela resolve me procurar, supondo que eu pudesse estar 
pouco à vontade, e me encontra animadíssimo na pista de 
dança. Ela $cou completamente surpresa. Lembro esse epi-
sódio apenas para lamentar a morte prematura de Michael 
Jackson – que fez o mundo dançar. Não sou exatamente fã, 
mas me rendi muitas vezes – e sem medo de ser feliz – ao 
apelo dançante de seu som. Há tempos vínhamos assistindo 
entristecidos à derrocada ruidosa de um ídolo. MJ é a cara 
dos anos 80. Engraçado que eu não gostava daqueles anos – 
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achava-os brega demais. Mas a coisa decaiu tanto com cer-
tos funks, raps e correlatos que o resgate dos anos 80 veio 
com força total e eu os redimi da breguice. O MJ que se foi 
quase nada tem a ver com aquele MJ que embalou a juven-
tude do mundo. A memória afetiva, no entanto, consegue a 
façanha de manter intocados todos aqueles de quem um dia 
gostamos. Que ele vá direto para os braços da paz –  a paz 
que ele parece não ter desfrutado em vida, tão estranha é a 
vida sobre a terra.   

José 
Um dos mais conhecidos poemas de Drum-
mond, está no livro José e outros. Está, 
também, na Antologia Poética (Ed. Record) 
organizada pelo próprio Drummond e cuja 
primeira edição é de 1962.    

“Lá se nos foi Saramago para a última palavra, a só pro-
nunciável de corpo inteiro”. O verso é do poeta A�onso 

Romano de Sant’Anna e foi escrito por ocasião da morte do 
mestre Aurélio. Não resisti à tentação de, com a devida li-
cença, me apropriar dele. É verso que vale para todo aquele 
que se devota à vida e à palavra com irrestrita paixão. 

E agora? Estamos sem José, sem sua palavra incon-
formada, sem sua lucidez desencantada... O lançamento 
de A viagem do elefante, o penúltimo livro, revelou-o 
muito debilitado, muito magro... Assustei-me. A dedi-
catória do livro (“A Pilar, que não deixou que eu mor-
resse”) induz a pensar que Pilar conseguiu, com o des-
velo que a caracteriza, uma intermitência da morte. Não 
por muito tempo – que a indesejada é implacável no seu 
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mister. Autor de vasta obra desde Levantado do chão, e 
apostando sempre n’A consistência dos sonhos( ), che-
gou ao Nobel em 1998, o primeiro e único da última 
Flor do Lácio. Ensaio sobre a cegueira é o livro de maior 
impacto; Memorial do convento, o livro que o projetou 
mundialmente. Contudo, o livro As pequenas memórias 
me enternece profundamente. Há trechos que leio com 
uma insistente neblina nos olhos. 

Lá se foi Saramago habitar de corpo inteiro a última 
palavra. Aqui $camos nós, depositários do seu legado de 
inquietação e inconformismo diante dos movimentos do 
mundo. E agora? 

( ) Título dado a uma importante exposição sobre a 
vida e obra de Saramago.  

Arquitetura do arco-íris
Livro da escritora Cíntia Moscovich.

Lá se foi Niemeyer para o último traço, o só traçável de 
corpo inteiro.

Depois de tanto driblar “as curvas do tempo”, lá se foi 
Niemeyer para as dobras da eternidade. Arquiteto que deu 
leveza ao concreto, que fez das curvas a marca do seu traço, 
lá foi ele cuidar da arquitetura do arco-íris, lá foi ele cuidar 
do “céu de Brasília”, “imaginando como se faz palácio em 
chão de estrelas”. 

Lúcio Costa traçou as coordenadas da cidade. Nie-
meyer escreveu-a em concreto. Nessa escrita há muitas 
obras com traços geniais: a Catedral, o Palácio do Planal-
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to, o Palácio da Alvorada, a Igrejinha e tantas outras. A 
mais recente delas é a Torre de TV Digital, apelidada Flor 
do Cerrado. Há também aquelas que, na minha leiguíssi-
ma opinião, destoam da suave elegância das suas irmãs de 
traço. Cito apenas duas: a Biblioteca Nacional de Brasília 
e o Museu da República. Para além de qualquer opinião, 
o “traço do arquiteto” reina soberano nesse “sonho feliz 
de cidade”. É um traço que dá identidade arquitetônica 
única (ou arquitetúnica) a esta cidade. Mesmo com essa 
forte assinatura, é fato que Brasília já está além da “nie-
meyer lei”. O tempo “já cobre de ruínas tuas impecáveis 
matemáticas”. Embora me encante com a Brasília monu-
mental, não deixo de olhar para a Brasília fora do eixo, a 
Brasília para além das asas. 

Antes de bater asas para o derradeiro pouso, o corpo 
de Niemeyer pousou na cidade a que deu corpo e forma. 
Glori$cado como arquiteto, o Oscar que Niemeyer merece 
– e soube como ninguém conquistar – é o de bem viver. 

Viva Niemeyer!      

PSiu: a frase inicial é paráfrase de um poema do AZon-
so Romano de Sant’Anna em homenagem ao mestre Aurélio 
Buarque de Holanda. As expressões aspeadas fazem referên-
cia a um livro do Niemeyer, a uma crônica da Conceição Frei-
tas, a uma parceria de Caetano/Djavan [Linha do Equador], 
a uma canção do Caetano [Sampa], a uns versos do Leminski 
no poema Ruinogramas.
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Missão do bibliotecário
Livro do espanhol José Ortega y Gasset.  

Com o falecimento da grande Conceição Salles, em 
7/1/2012, a cultura de Brasília perdeu um de seus no-

mes fundamentais. Essa mulher admirável esteve à frente 
da Biblioteca Demonstrativa de Brasília (BDB) por mais de 
vinte e cinco anos. Na verdade, a Conceição estava toda na 
BDB, não apenas à frente, tamanha a paixão que devotava 
a seu ofício. Há pro$ssionais que concentram em si todo 
um ideal de pro$ssão. Conceição era dessa estirpe. Estive 
em sua presença uma única vez. Foi num sarau do Núcleo 
de Literatura da Câmara realizado nas dependências da 
BDB. Conceição abriu o sarau dando a todos as boas-vindas 
e prometendo para breve a ampliação do espaço da BDB 
destinado a eventos culturais. Além das boas-vindas, Con-
ceição brindou-nos com um texto de sua lavra lido comovi-
damente. Não foi preciso mais que esse único encontro para 
eu ter a dimensão da grandeza da Conceição. Essa grandeza 
foi captada por dois jornalistas, mestres na arte de guardar 
vidas no estojo das palavras: Conceição Freitas e Marcelo 
Abreu. E no estojo da minha memória lá está guardada a 
Conceição Salles, a quem reverencio como símbolo de al-
guém que cumpriu com paixão exemplar a missão do bi-
bliotecário. 
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Dinos
Saborosa crônica da Martha Medeiros que 
está no livro Feliz por nada.

Sou Dino, se a con$ssão não fosse mais do que desne-
cessária em face do meu histórico. Não me vanglorio 
nem me envergonho dessa condição. E sou um Dino 

por falta absoluta de aptidão para lidar com máquinas, ex-
ceto as de escrever. Só sei lidar com gente. Mas as pessoas 
estão cada vez mais ocupadas em lidar com máquinas. E 
agora? Tenho horror dos Geeks que operam com facilidade 
desumana o que quer que apareça. Os Geeks, por sua vez, 
devem ter horror dos Dinos tecnófobos que entram em pâ-
nico se veem um iPad e dariam a vida por uma máquina 
de escrever. Dinos e Geeks não se dão. Os Geeks têm iMac, 
iPod, iPhone, iPad, compram no iTunes e mandam tudo pro 
iCloud. Os Dinos têm iGnorância, iNépcia, iPreguiça, vão 
cair no iSquecimento (passe essa tortogra$a e a de iPreguiça, 
ambas necessárias) e não caem nas iScas do mercado. Olho 
vez em quando para os iPhones e iPads de amigos e chego 
a ter um comichão – que passa logo. Refeito do comichão, 
renovo com gosto meu estoque de lápis e cadernos – para 
assombro de todos os Geeks. E não duvido que digam entre 
si: “Esse aí é um caso perdido. Podem mandar empalhar”. 
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A extinção dos tecnossauros
Livro que se propõe a traçar uma “biograKa” 
das máquinas que não emplacaram.  

Não sei bem por que, mas resolvi comprar o livro Desen-
volvendo sites e blogs com Wordpress sem programação, 

de Sérgio Ayroza Cury. Ah! Onde a maravilha de conhecer 
todos os comandos e recursos de um hardware/so�ware? 
Daí minha nostalgia assumida pela máquina de escrever, 
aquele objeto perfeito. É por isso que mantenho minha 
amada Olivetti Lettera 82. A propósito, a imponente máqui-
na de escrever que pus lá no meu puxadinho virtual (
artevida.blog.br) tem tudo a ver com essa nostalgia, além 
de $gurar o fato óbvio: o computador engoliu a máquina de 
escrever. O desejo de ter o livro, que certamente não vou ler, 
é só para não correr o risco de fazer encomendas esdrúxu-
las ao meu webdesigner de estimação. Não gosto de parecer 
desinformado, mesmo quando se trata de assuntos comple-
tamente fora do raio da minha curiosidade. O momento 
é de descarte de conhecimentos inúteis. Minha cabecinha 
atrapalhada não tem mais disposição para operar a tralha 
eletrônica que desembarca a toda hora no mercado, e tudo 
vem com zilhões de recursos. Sou um tecnossauro conde-
nado à extinção. Enquanto esse dia não chega, tiro onda de 
blogueiro, insinuo intimidade com a web, brinco de webwri-
ter e me iludo com um destino de webstar... Tudo fantasia. 
Na vida real, só faço atualizações tecnológicas quando não 
fazê-las ponha em risco a minha reputação. Passei por isso 
há não muito tempo.

Às voltas com a monogra$a de uma pós em Letras e 
precisando digitar o texto monográ$co, peguei meu disque-
te e fui para uma lan. Era uma lan de bairro (o bairro onde 
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minha mãe mora e onde eu passava uns dias), a mais sim-
plesinha que se possa imaginar. Cheguei, pedi uma máqui-
na, conectei-me e comecei a procurar o orifício onde inserir 
o disquete. Nem sinal. Senhor de mim, e deplorando men-
talmente a qualidade da lan, perguntei ao atendente: “Onde 
está o drive para disquete?” Não me esqueço da reação do 
atendente: ao dizer não existir o tal drive, era visível o pas-
mo divertido diante de um usuário tão absurdamente desa-
tualizado. Data daí o meu primeiro pen drive. Confesso que 
incidentes dessa ordem não me tiram a altivez, mas o epi-
sódio provocou nela ligeiro abalo, o que me obrigou a uma 
atualização urgente e, em alguma medida, envergonhada. 

A caverna
Livro do nosso Nobel José Saramago (1922-
2010).   

Sou um primata dos mais primitivos, a julgar por certos 
hábitos que mantenho. Manuscrever, por exemplo. Essa 

prática deveria $car restrita a situações excepcionais, extre-
mas. No meu caso, escrever diretamente no teclado é que 
con$gura uma situação extrema. Perco tempo, eu sei. Mas 
é preferível isso do que perder o rumo do texto. É o que me 
acontece.

Sinto que estou ultrapassado ao conservar o hábito de 
manuscrever, ainda mais quando se pressente que o próprio 
hábito de digitar está em jogo. Parece que o que se anuncia 
é a invasão do touch screen. Tudo funcionará à base do to-
que – e o toque humano essencial vai escasseando. O resulta-
do da evolução tecnológica é uma involução das habilidades 



101

Q U A S E  N A D A

humanas. “A vida é uma sinuca/Mas con$o no meu taco”. E 
digo: “Para o mundo que eu quero descer”. E bato o pé pelo 
meu direito de continuar primitivo. Manuscrever, para mim, 
continua sendo “a mais avançada das mais avançadas das tec-
nologias”.   

Pela internet 
Samba do setentão Gilberto Gil, que atualiza 
o antológico samba Pelo telefone, tido pelos 
entendidos como o primeiro samba gravado.   

Por mais que me custe admitir, sinto que é chegada a hora 
de pensar em mais um upgrade tecnológico. 

Depois do Google Docs, não tem mais sentido $car 
dependendo de O�ce e de pen drive.  Depois do iPhone, só 
os tecnossauros se contentam com um celular convencio-
nal. Depois do iPad, não ter tablet é passar atestado de fobia 
tecnológica. Depois do iCloud, ninguém mais pensa em ter 
arquivos locais. Depois do Instagram, quem mais quer saber 
de câmera digital?  

Por essa mínima amostra, e a amostra não pode ser 
aumentada porque meu conhecimento não permite, dá pra 
sentir o quanto atrasado estou. Dessa amostra, só tenho al-
gum vago interesse pelo Google Docs. É hora de ter meus 
textos guardados num único lugar e acessíveis de qualquer 
lugar. Quando digo acessíveis de qualquer lugar, estou di-
zendo qualquer lugar com internet, embora a ressalva nem 
precisasse ser feita já que qualquer lugar, hoje, tem inter-
net. Tenho os textos todos num único pen drive, mas há o 
risco de eu esquecer de levá-lo, de eu perdê-lo, há o risco 
de vírus etc. A próxima investida, então, será a migração 
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de tudo para o Google Docs. Pensei em tudo isso por causa 
de um livro que estou planejando ( ). A ideia está a galope 
e dela só apeio com o livro pronto. O livro, na verdade, está 
pronto. Eu só preciso desenhar um encaixe bacana para 
enfeixar os textos. Se tudo correr como planejo, o livro $-
cará pronto muito antes da data prevista para o lançamen-
to privê. Uma amiga conhecedora da minha faceta pouco 
pragmática não se conteve: “Você acredita mesmo em tudo 
isso que tá dizendo?”. É claro que não. E só por isso é que 
tudo vai acontecer exatamente como estou planejando.   

( ) O livro que o raro leitor tem em mãos. 

O elo partido
Excelente conto do escritor mineiro Otto Lara 
Resende (1922-1992) e título de um de seus 
livros.

Em matéria de tecnologia, $quei preso em algum ponto 
impreciso do passado. Sou uma espécie de elo partido – 

e perdido. Espio tudo como um matuto descon$ado. Sinta 
o descompasso: tudo muda em velocidade de trem-bala. Eu 
ainda estou a bordo, e feliz, de uma Maria-fumaça, e resisto 
quanto posso ao aprisionamento tecnológico capitaneado 
pelas redes sociais.

Não tenho tanta experiência com as redes sociais, mas 
já deu para observar alguma coisa. O que de imediato se 
percebe é que quem está na internet está sozinho. O que 
há são vastas solidões coletivas interconectadas. Conexão é 
tudo. Quanto mais conexão, mais solidão, o que não abala 
o mantra tecnológico “conexão é tudo” – tanto que já se fala 
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em computação ubíqua. O destino de todas as coisas (TV, 
geladeira etc.) será conectar-se à rede. Quem está só, quem 
se conecta, quer atenção. Mas não haverá atenção que dê 
conta dessa legião de sozinhos. A$nal, “hoje, cada ser hu-
mano conectado à rede é uma miniempresa de comunica-
ção de si mesmo, atrás de atenção” (Antônio Prata). O que 
se vê nas redes sociais é um monte de navegantes solitários 
despejando pixels no grande mar da rede. A esperança é de 
que na beira do grande mar haja um outro navegante soli-
tário que, entre zilhões de pixels, resolva pescar justo o seu. 
Porque, diferente dos peixes do mar – que tudo o que que-
rem é permanecer no mar –, tudo o que os pixels desejam 
é serem pescados por alguma atenção. A realidade é que a 
imensíssima maioria dos pixels está condenada à invisibili-
dade ou a uns mínimos cliques de consolação. Eu mesmo 
olho para o des$le sem $m de pixels e quase sempre recolho 
o anzol da minha atenção sem nada ter pescado. Isso é tudo. 

O mundo desde o $m
Livro de ensaios do poeta e Klósofo Antônio 
Cícero.    

Isso de ler muito deixa a gente meio avariado das ideias 
– palavras que um querido amigo subscreveria in totum. 

Pois eu li esta frase na rede, dita por um palestrante, e $quei 
pasmo: “E-mail é um meio de comunicação em extinção”. 
Quando leio notícias que me cobrem de assombro, ainda 
mais se a notícia tende a se tornar realidade, tenho vontade 
de dizer o que disse o Dussek na deliciosa canção Nostra-
damus: “Levanta/Me serve um café/Que o mundo acabou”. 



104

T A R L E I  M A R T I N S

A verdade é que a minha geração assistiu a um sem-$m de 
mundos. Segundo vaticinam futurólogos, está chegando a 
vez do $m do e-mail. Mundos acabam e nós, os Dinos, re-
sistimos. Melhor: eu resisto. Até quando? Tão avesso sou a 
certas mudanças que é um espanto que ainda não tenham 
me empalhado como último representante do homem de 
Neanderthal. Quantos mundos mais ruirão antes de mim? 
Quantos mundos mais serão inventados antes do $m? En-
quanto não chega a hora de desembarcar dessa cada vez 
mais tresloucada máquina do mundo – valendo ressaltar 
que não tenho pressa nenhuma para o desembarque –, te-
nho de me adaptar minimamente ao entorno. Minha mãe 
é que está certa: mal toma conhecimento do que vai pelo 
mundo, vasto mundo da rede. Mundos ruem, mas o mundi-
nho dela, embalado pelas ondas da TV, resta intacto.

Conspiração de nuvens
Livro da Lygia Fagundes Telles. 

Uma amiga já havia me falado em cloud computing, a tal 
da computação em nuvens. Não dei tanta bola e co-

mentei que talvez me desse bem já que eu vivo nas nuvens. 
Agora leio que o que me parecia delírio das mentes brilhan-
tes já é realidade. Realidade? Estranho falar em realidade 
quando se está diante da mais incorpórea das realidades. 
O nome da nova “realidade” é iCloud e foi lançada, claro, 
por Steve Jobs. Pensando melhor, era natural que a galáxia 
da internet ou, para ser exato, que o céu do ciberespaço se 
cobrisse de nuvens. Céu que se preze tem de ter nuvens. E 
não vejo a hora de ter a minha nuvem. As nuvens de verda-
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de precipitam as chuvas tão necessárias à vida na terra. As 
nuvens do ciberespaço vão cuidar de precipitar os pixels tão 
necessários à vida na tela. E pode ser que haja uma conspi-
ração de nuvens disputando o céu do ciberespaço. Imagino 
a corrida desenfreada de cada qual para ter a sua nuvem. E 
pelo que parece, não se trata de nuvem passageira. O risco 
é de que tanta nuvem junta provoque um dilúvio informa-
cional capaz de nos afogar no mar sem $m de pixels – e sem 
arca à vista. Que Noé nos salvará?

A pessoa é para o que nasce 
Um comovente documentário sobre três irmãs 
artistas populares – e cegas.

No Banco em que trabalho havia uma função chama-
da operador de periféricos. A função marcava uma 

brutal diferença entre os operadores e nós, os usuários co-
muns. Hoje o mundo tá povoado de periféricos e de igual 
número de operadores. A lembrança da função me ocor-
re por outra via – uma via que vai na contramão de todo 
mundo. Eis o que quero dizer: o periférico sou eu, cada vez 
mais distante dos chamados insistentes da tecnologia. E 
não cogito mudar a minha condição de periférico. Ocorre 
que, acometido de alguma rara inquietação, tento uns pas-
sos, mas logo me arrependo. Operar um blog parece não 
ter segredos – até o momento em que o WordPress solicita 
que se atualize a versão. Perguntei ao webdesigner se podia 
atualizar sem medo e ele foi reticente – aquela conversa de 
dizer “Olha, não costuma acontecer nada, mas...”. Mesmo 
com as reticências, resolvi arriscar. A primeira providência 
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que o WordPress pede é um back-up do Banco de Dados. 
Não fui adiante. 

Animado pelo que escreveu um primo em seu blog, 
tive vontade de usar o Google Analytics para estatísticas 
de acesso. Olha só o que o primo escreveu, a título de 
passo-a-passo: “Para que ele funcione no seu site, você 
tem que logar no analytics com uma conta google, colo-
car um trecho de código no cabeçalho da sua página, e 
pronto! Imediatamente ele começa a monitorar os aces-
sos ao seu site”. Quando li isso, ri três horas sem parar. 
Depois de conseguir estancar o riso, fui consultar o livro 
Desenvolvendo sites e blogs em WordPress sem progra-
mação. Fiquei no mesmo lugar. A conclusão: os infor-
matas só conseguem falar para informatas, jamais para  
primatas.

Resolvi comprar um exemplar da série Dicas Info 
cujo título é Blogs & Cia. Folheei rapidamente e encon-
trei o que vai adiante reproduzido e cujo propósito seria 
destacar a facilidade de instalação do Google Analytics: 
“Crie um novo perfil com a URL do blog no Analytics. 
Depois, na tela de gerenciamento do WordPress, acesse 
a seção Plugins e clique em Adicionar Novo. No cam-
po de busca, digite Google Analytics for WordPress e 
pressione Pesquisar Plugins. Localize o plug-in e acione 
Instalar Agora. Depois pressione Ativar Plugin. Na tela 
seguinte, clique no link Select Which Analytcs Profile to  

Track. Pressione o botão Click Here to Authenticate 

With Google e, depois, Conceder Acesso. Com isso, to-
dos os perfis do Analytcs serão baixados. Escolha o cor-
reto (grifo meu) e pressione Update Google Analytcs 

Settings”. A pergunta de um leigo que viria de imediato 
é: “Qual seria o perfil correto?” 
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Por tudo isso e muito mais, a minha trágica e ao mes-
mo tempo sábia conclusão é: a pessoa é para o que nasce. 
Nasci apenas para despetalar palavras. Para tudo o mais não 
sirvo. 
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É tudo tão simples
Livro da não tão simples Danuza Leão. 

Sou do partido da simpatia e da simplicidade. Em maté-
ria de simpatia, vou concordar comigo mesmo: “Acho 
que dá pra guardar qualquer incômodo no bolso e en-

tregar aos nossos vizinhos de vida a |or de uma gentileza”. 
Me faz bem ser simpático – ou desejar ser. E é tão fácil. É só 
se imaginar no lugar do outro. Se eu estivesse em tal situa-
ção, o que eu gostaria que $zessem? Penso – e ajo – muito 
por essa linha. É tudo tão simples. Se todos praticássemos 
o exercício de olhar mais para o outro e menos para a gente 
mesmo, haveria naturalmente mais troca de gentilezas. Se 
alguém está precisando de ajuda, um outro estaria perce-
bendo. E esse outro, quando estivesse precisando de ajuda, 
estaria sendo visto por alguém. De novo: é tudo tão sim-
ples! Acredito que o simples resolve quase tudo. E se o sim-
ples não resolve, menos ainda o complicado. O caminho da 
simplicidade é em linha reta. Simples assim. O caminho do 
complicado é um labirinto. Complicado assim. A simplici-
dade é acolhedora. Não há quem não se sinta bem numa 
casa simples, com uma comida simples, com pessoas sim-
ples. A simplicidade inclui. O luxo, além de exclusivo de 
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poucos, exclui. A simplicidade é irmã da leveza, da atenção, 
do cuidado – e é sempre discreta. Quase não faz barulho. 
Diferente do complicado – que às vezes faz muito barulho 
por nada. Salve a simplicidade! Bem-vinda a simpatia!  

A arte de ser leve
Livro da jornalista Leila Ferreira. 

Uma frase: “Quem não vive para servir, não serve para 
viver”. Embora a frase venha vestida com os trajes do 

lugar-comum, é preciso reconhecer a verdade que ela traz 
inscrita em si. Cada qual tem a própria travessia a cumprir, 
cada qual tem de carregar a própria bagagem. Mesmo cuidan-
do da própria bagagem, nada impede que procuremos aliviar, 
sempre que possível, a bagagem do outro. E se não pudermos 
aliviá-la, que ao menos não sejamos nós a aumentar-lhe o peso. 
Segundo Gabriel Perissé, vivemos regidos por um individua-
lismo de massa. Triste essa constatação porque a vida que 
conta é aquela que tem a cooperação mútua como princípio. 
Mesmo quando a vida põe no nosso caminho pessoas dispos-
tas a aliviar o que nos pesa, a vida ensina que a luta é sempre 
com a gente. O que mais me anima a enfrentar o que tenho de 
enfrentar não é saber que posso contar com uma mão amiga 
(ainda que isso conte muito), mas ver a leveza com que certas 
pessoas carregam o que para mim parece muito pesado. Isso 
me dá uma tremenda força. Por isso o egoísmo é tão nefasto. 
Se olho só para mim mesmo, assumo aquela postura fatalista, 
como se meus ombros suportassem o peso do mundo. Se se 
aprende a olhar para o lado, pode-se não só aliviar o próprio 
peso, como ainda perceber que se pode aliviar o peso do ou-
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tro. Se eu pudesse pleitear para mim a excelência em alguma 
arte, apenas esta me bastaria: a arte de ser leve, não importan-
do o peso do fardo que tivesse de carregar. Descon$o, até, que 
não existem fardos pesados.   

Tudo azul
Uma canção do Lulu Santos.

Gosto de dizer que o céu de Brasília é de um azul celeste, 
celestial – e que o raro leitor releve a nenhuma origi-

nalidade do dito. A jornalista Conceição Freitas (cronista de 
mão cheia. Escreve para o Correio Braziliense) diz que o céu 
de Brasília é um mar de ponta-cabeça. Caetano diz numa 
letra: “Céu de Brasília/traço do arquiteto”. O céu de Brasília 
merece todas as loas – e luas. Uma imensa lua cheia boian-
do nua no céu é de arrombar a retina de quem vê. Aqui do 
mirante do Planalto, por onde se olhe há uma imensidão de 
azul. Sob a desmedida umbela de um céu todo azul, digo 
que “comigo vai tudo azul” (Caetano Veloso). E não digo 
por dizer. Apesar da $eira de obrigações, das aporrinhações 
miúdas da vida de todos nós, sigo em sintonia com o azul. 
O curioso é saber que, valendo-me de uns rudimentos de 
óptica aprendidos alhures, o azul não está no céu – está em 
mim. Todas as cores estão no nosso olhar e não na coisa 
olhada. Não é interessante? Há todo um jogo entre a luz e a 
nossa retina que produz o mistério das cores. Caetano tem 
uma canção linda que se chama Rai das Cores. Nunca en-
tendi por que Rai e não Rei. O refrão da canção pergunta: 
“Quais são as cores que são suas cores de predileção?” A 
minha é o azul. Pra terminar, estes versos do poema Quase, 
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do Mário de Sá-Carneiro, poeta português contemporâneo 
de Fernando Pessoa: “Um pouco mais de sol – eu era brasa,/
Um pouco mais de azul – eu era além. (…)”.

De alma leve
Livro da jornalista Joyce Pascowitch. 

O mantra da maioria é: eu quero é mais. O meu é: eu que-
ro é menos. Claro que o sentido desse “mais/menos” 

repousa no “ter”. Quando se trata dos domínios do “ser”, aí, 
sim, quero mais. No mais, quero menos. Em matéria de “ter”, 
vale lembrar a sábia observação do Millôr Fernandes: “O im-
portante é ter sem que o ter te tenha”. Em matéria de querer 
menos, caminho na direção destes versos do poeta José Paulo 
Paes: “Para quem pediu sempre tão pouco/o nada positiva-
mente é um exagero”. E se eu chegar a esse nível de desapego, 
poderei, en$m, subscrever estas palavras do José Saramago: 
“Talvez por nunca ter querido nada, tenho tudo”. A prática do 
desapego é um caminho seguro para a felicidade, felicidade 
que, segundo uma máxima latina, “é desejar o que se pode, 
e poder o que se deseja”. Tudo o que desejo é poder viver de 
alma leve, sempre aferindo se na bagagem não há pesos inú-
teis que podem ser eliminados. O budismo fala em caminho 
do meio como medida de equilíbrio. Eu proponho o cami-
nho do menos. Acredito que na vida, tal como na matemáti-
ca, menos com menos dá mais. Exemplos: menos gula com 
menos caloria dá mais saúde; menos ambição com menos 
competição dá mais leveza; menos apego com menos desejo 
dá mais contentamento; menos trabalho com menos pressa 
dá mais ócio etc. Ter mais com menos é tudo que quero. E 
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esse tudo virá de eu nada querer, o que me lembra esta frase: 
“Eu não tenho nada e nada me falta”. Melhor que isso, só estes 
versos do Fernando Pessoa/Ricardo Reis: “Quer pouco: terás 
tudo. Quer nada: serás livre”. Isso é querer muito?  

Exercícios de ser criança
Livro do Manoel de Barros que, do alto de 
seus noventa e tantos, jamais saiu da casa da 
infância.

Para umas coisas sou muito distraído; para outras, muito 
atento. A parte de mim que é distraída anda juntinha com 

a parte atrapalhada. Pra ser sincero, nem saberia dizer em que 
é que presto atenção. Talvez preste atenção no tanto que sou 
distraído. Historinha ilustrativa. Num começo de outubro, eu, 
recém-chegado ao Facebook, notei que muitas pessoas vinham 
substituindo a foto do per$l por imagens de desenho animado. 
Fiquei intrigado, mas não atinei com o motivo. Até que resolvi 
perguntar a uma sobrinha. E olha a explicação mais óbvia que 
eu, leitor arguto, não poderia ter deixado escapar: era um mo-
vimento no Face sugerindo às pessoas escolherem para ima-
gem de seu per$l qualquer personagem de desenho animado 
com o qual se identi$casse. Tudo por causa do dia das crianças. 
Como é que eu não pensei nisso, justo eu que me gabo de man-
ter residência $xa na infância? Como é que eu deixei passar 
esse convite para o exercício de ser criança, eu que gosto de 
dizer que trago em mim um precioso lastro de infância? Mais 
que depressa alterei minha imagem. Escolhi o anão Feliz, da 
história da Branca de Neve. Passada a data, a imagem antiga 
retornou ao seu lugar e eu continuei $el à felicidade de sempre 
e à distração que ninguém percebe. Aliás, acho que sou feliz 
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justamente porque sou distraído. Não posso me esquecer do 
que disse Guimarães Rosa, o feiticeiro das palavras: “Felicida-
de, mesmo, só em horinhas de descuido”.

Mais simples
Canção do José Miguel Wisnik.

Embora viva aquém de minhas posses, preciso ainda me 
desprender de muita coisa. Estou longe de ter uma vida, 

em termos materiais, reduzida ao essencial. Posso dizer que 
vivo em meio a uma opulência franciscana, querendo di-
zer que não vivo nem numa fartura descomedida nem num 
despojamento extremo – estou no meio do caminho.                                                              

Faço essa introdução para contar que descobri que o 
Mosteiro de São Bento daqui de Brasília recebe hóspedes 
a uma diária módica. É para lá que pretendo ir um $m de 
semana desses com o único propósito de meditar, de exerci-
tar o desapego. Em matéria de desapego, sei que tenho um 
longo caminho pela frente. 

O caminho do desapego começou com um diagnósti-
co de hipertensão, o que me levou à mudança de alguns há-
bitos. É tanto verde no prato que daqui a pouco estarei habi-
litado a realizar a fotossíntese. Além disso, eliminei o sal em 
saladas. Apesar das vastas porções de capim que compõem 
a minha dieta, não perdi nada do prazer de comer. Aceito 
o que vier. É um modo singelo de praticar o desapego que 
é, para o budismo, um caminho seguro para a felicidade. 
Se assim é, não quero nunca me afastar desse caminho. E 
pressinto que a rota desse caminho tem ligação direta com 
a simplicidade.
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A hora do espanto 
Filme americano de sucesso em sua edição 
original dos anos 80. 

Não sei se com o raro leitor é assim, mas eu me es-
panto com um monte de coisas. Me espanto de 
frequentar os subúrbios soberbos da escrita com 

tanta assiduidade. Me espanto de ter virado blogueiro. Me 
espanto de ter chegado ao meio século de vida. Me espanto 
de olhar para o percurso que o meu caminhar já desenhou. 
Me espanto de continuar rindo muito além das minhas pos-
ses. Me espanto com o tamanho da minha ignorância. Me 
espanto com a arquitetura do arco-íris. Me espanto com o 
céu de Brasília. Me espanto quando anoitece. Me espanto 
quando desanoitece. Me espanto com as trapaças da sorte. 
Me espanto de ser um homenino. Me espanto de nunca per-
der as feições cândidas. Me espanto com o tanto que traba-
lho – eu que faço tudo pra não fazer nada. Me espanto com a 
“insanidade militar das horas” (Marcos Bagno). Me espanto 
com a beleza. Me espanto de ir em frente, desbravando a 
própria $nitude. Me espanto com a vida. Me espanto de es-
tar vivo – e cheio de graça. Me espanto com quem não se 
espanta. Me espanto com o que nem sei. Convenhamos: é 
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muito espanto para uma pessoa só. Sou um coletivo de es-
pantos. Estou espantado de tanto espanto. É tanto espanto 
que talvez seja bom convocar um espantalho – que sou eu 
mesmo.

Baú de espantos 
Livro do Mario Quintana (1906-1994).

Nunca fui aluno exemplar, mas também nunca deixei de 
me dedicar minimamente. Houve um tempo em que 

eu tinha muita facilidade para o aprendizado. Hoje tenho 
incrível facilidade para o esquecimento. No meu tempo de 
estudante, às vezes um mínimo de dedicação era su$ciente 
para eu me destacar. E não vou negar que eu tinha um quê 
de competitivo: queria me alinhar aos melhores. Apesar de 
aluno relapso, tinha excelente desempenho – façanha tão 
fácil quanto fácil era o nível de ensino. Lembro um episódio 
do 1º ano do curso Técnico em Contabilidade. Tinha eu in-
dóceis 15 anos. Por alguma arruaça que a turma tinha pro-
tagonizado, lá veio o diretor, Eduardo, dar-nos um sermão. 
Reduziu-nos todos a nada: irresponsáveis, indisciplinados, 
desordeiros etc., etc., etc. E para fechar o sermão, fez ques-
tão de dizer que, naquela turma, não havia ninguém capaz 
de um desempenho de que a escola pudesse se orgulhar – no 
que estávamos todos de acordo –, acrescentando ao sermão 
a frase que cobriu de espanto meus infatigados olhos ado-
lescentes: ninguém era capaz, com uma única exceção. A 
exceção, acredite, era eu, inteiramente tomado pelo espanto. 
Embora aquela inesperada frase tenha me atirado do chão 
ao céu, eu não me sentia digno daquela distinção. E às vezes 
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o elogio tem efeitos perversos: eu tinha de corresponder, em 
alguma medida, àquela aposta em mim, tão gratuita quanto 
descabida. Não sei dizer se correspondi. Sei que carreguei 
aquele invisível triunfo vida afora e, sempre que sentia a in-
teligência claudicar, agarrava-me a ele. Depois veio o tem-
po irremediável de uma inteligência que já não responde a 
mais nada. No entanto, aquele triunfo adolescente foi para 
o estojo das coisas para nunca imêmores – e que me lembre, 
nunca o havia aberto para ninguém. Ainda hoje é esse lon-
gínquo triunfo que me consola das derrapagens, cada vez 
mais frequentes, da inteligência. “É a vida. É bonita, é bonita 
e é bonita”.        

O menino no espelho
Livro do Fernando Sabino, menino mais que 
sabido.

Lendo uma crônica da Clarice Lispector sobre o assombro 
dela diante do chiclete – a bala que não acabava nunca, 

segundo palavras da irmã –, lembrei-me de alguns de meus 
assombros infantis. Vou contar um deles. Uma vizinha nos-
sa, Dona Júlia, pobre como todos nós, tinha $lhos de dois 
casamentos. Os do primeiro casamento já eram maiores. 
Uma delas (não me lembro o nome) tinha sido adotada por 
uma família do Rio de Janeiro. Um belo dia, o pai adotivo 
chega à pobre casa da Dona Júlia para anunciar que estava 
devolvendo a $lha – uma adolescente difícil que ele e a es-
posa, já velhos e cansados, não se sentiam mais em condi-
ções de continuar educando. E no desenrolar da conversa 
– a meninada da rua curiosíssima de tudo –, ele vai arrolan-
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do alguns pertences com que generosamente presenteara a 
$lha adotiva ao longo da vida. Para meu completo assom-
bro, ele menciona um cordão de ouro. Cordão, para mim, só 
aqueles rústicos dos novelos de algodão. Um cordão de ouro 
me parecia a própria maravilha que meus olhinhos infantis 
não estavam preparados para contemplar. E não me lembro 
de tê-lo visto. Mas durante um certo tempo fui embalado 
pelo assombro de que existisse um cordão de ouro. Coisas 
da infância!  Ah, que saudades! 

A descoberta do mundo 
Um dos meus livros preferidos de Clarice Lis-
pector (1920-1977). Reúne crônicas escritas 
de 1967 a 1973. Minha edição (há uma edição 
bem mais compacta) tem generosas setecentas 
e tantas páginas.

Logo que selei meu destino ao lado dos números, em bus-
ca do sustento físico, as letras entraram na minha vida e 

delas é que tem vindo o imprescindível sustento metafísico. 
Quando tudo começou, tinha eu 19 anos, indóceis e indô-
mitos. Na mesma idade em que comecei o meu triste cal-
vário de bancário, comecei também a trilhar o caminho da 
leitura. Os livros descortinaram para mim um mundo in-
suspeitado. Posso dizer, sem medo do exagero, que os livros 
me proporcionaram uma verdadeira descoberta do mundo 
– do mundo recolhido pela palavra, que é o que importa. Eu 
devo tudo ao amplo raio ordenador da leitura. Acho fun-
damental a vivência de alteridade que a literatura propicia, 
ainda mais num tempo que consagra o individualismo, o 
narcisismo etc. Nesses trinta anos de pro$ssional dos núme-
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ros e amador das letras, venho administrando como posso 
o desequilíbrio em favor dos números. Dia virá, e logo, em 
que as letras serão as donas do pedaço. De todo modo, serei 
grato aos números. Eles é que $nanciarão o ócio de todas as 
futuras horas vagas, a maioria delas, espero, em companhia 
das letras. Assim seja! 

Mistérios
Uma parceria linda de Joyce Moreno e Mau-
rício Maestro.

Diz o A�onso Romano de Sant’Anna que a memória é 
um imenso retrovisor. Quando olho para o percurso 

que o meu caminhar já desenhou, $co espantado com o 
tanto de acontecimentos que roçam as dobras do mistério. 
“Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos”, 
como nos diz o feiticeiro Rosa. Fatos misteriosos tenho aos 
montes para contar. Conto alguns ao acaso. 

Como é que um patrão (dono de um bar) aconselha o 
empregado a aceitar o convite para trabalhar num escritório de 
contabilidade? Isso me aconteceu. Esse patrão me achava inte-
ligente, insistia para eu estudar mais. Ao saber do convite, não 
hesitou em me dar força. Não é um mistério? Outro mistério 
foi o convite vindo de um professor para trabalhar no escritó-
rio de contabilidade em que era sócio. Entre tantos alunos, por 
que convidou justamente a mim? O trabalho no escritório sem 
dúvida era melhor, mas o salário, não. Mesmo assim o patrão 
do bar aconselhou-me a aceitar. Aceitei. Fiquei no escritório 
por quase três anos, até o dia da mudança para uma outra ci-
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dade. A mudança não foi uma decisão. Foi uma tentativa que 
deu certo. Quando a necessidade (não a vontade) se impôs, 
meu pai reapareceu misteriosamente, depois de anos longe 
de casa. Não fosse a presença dele, é bem possível que minha 
mudança não tivesse se concretizado. Foi meu pai que me ins-
talou na casa do avô paterno – avô com quem eu nunca tinha 
tido contato. Não é um mistério? Concretizada a mudança, a 
necessidade imediata era um trabalho. Não é que o trabalho 
apareceu? Assim: um professor meu, Areno Braz da Fonseca, 
conhecia um advogado da cidade e me deu uma carta de apre-
sentação para eu levar a esse amigo. Levei. O amigo advogado 
me indicou para o escritório de contabilidade de outro amigo. 
Não é que fui aceito? Fiquei nesse escritório até entrar para o 
Banco do Brasil. Entrei no escritório sem acertar salário. O pri-
meiro pagamento foi uma decepção: um salário mínimo. Não 
lembro se manifestei minha insatisfação. O que lembro é que 
o segundo salário foi melhorado e em pouco mais de ano eu já 
ganhava TRÊS salários mínimos. Não era o máximo? Conse-
guido o emprego, era hora de pensar em trazer minha mãe e 
meus irmãos. Era preciso alugar uma casa. O patrão, Joaquim, 
foi meu $ador. Alugada a casa, minha mãe, amedrontada (com 
razão), decidiu não mudar. Lá fui eu desfazer o contrato. De-
pois de muito aconselhamento de amigos e parentes, minha 
mãe resolveu encarar a mudança. Voltei à imobiliária e não é 
que a casa ainda estava por alugar? Embora eu seja feliz onde 
quer que esteja, posso dizer que a memória de felicidade que 
trago daquela casa é das maiores. Era a prova viva do impro-
vável acontecendo. Foi morando lá que passei no concurso do 
Banco. Foi morando lá que passei no vestibular.

Os mistérios não param por aqui, mas eu preciso parar. 
E só o Rosa para dar conta dos mistérios com estas palavras 
encantadas: “As coisas que acontecem, é porque já estavam 
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$cadas prontas, noutro ar, no sabugo da unha. (...) Cabem é 
no brilho da noite. Aragem do sagrado. Absolutas estrelas!”.

Milagrário pessoal
Livro do escritor angolano José Eduardo 
Agualusa.

Sou um menino (passe o menino) que não cessa de es-
pantar-se com o quanto a vida lhe tem sido generosa. A 

memória guarda um tanto de acontecimentos, todos desti-
nados ao que eu chamaria de pequeno milagrário pessoal. 
Veja:

a) fui menino de brincar na rua, subir em árvores etc. 
No quintal da nossa casa havia uma mangueira bem alta. 
Pois estava eu lá nas grimpas dela quando os galhos (de 
cima e de baixo) se quebraram. No trajeto da queda a espera 
pelo pior. Uma prosaica cerca de arame farpado amorteceu-
-me a queda, rendendo-me apenas uns arranhões nas cos-
tas. Quando vieram me socorrer, já estava de pé, feições sur-
presas com o milagre que acabava de me acontecer;

b) aprendi a soletrar de medo. Tinha uma professora 
muito brava. Na hora da soletração, ia vendo os colegas indo 
para o castigo. Na minha vez, diante da palavra “fubá”, de 
puro medo e susto, consegui balbuciar um quase inaudível 
“fuba”. Fui salvo do castigo – e da vergonha;

c) entrar para o Banco do Brasil, antes de ser um de-
sejo, era uma necessidade premente. Minhas desvantagens 
eram muitas: escolarização precária, sem dinheiro para cur-
sinho, pouco tempo para estudar... A meu favor só a vonta-
de de vencer o desa$o – e foi o que fez a diferença. Quando 
recebi o primeiro salário, foi uma festa. De cara o que recebi 
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equivalia a uns dez salários mínimos. Isso me faz lembrar 
uma historinha. Contam que a novelista Janete Clair teve 
uma ascensão $nanceira muito rápida. Aí alguém cunhou 
esta frase maledicente: “Janete Clair se mudou tão rápido de 
Bangu para o Leblon que nem deu tempo de tirar o pinguim 
da geladeira”. Tive uma ascensão parecida e tratei logo de 
comprar a geladeira – o pinguim veio depois;

d) leitor que mal tinha dado os primeiros passos no 
caminho da leitura e impressionado com um livro da escri-
tora Nélida Piñon, decidi que escreveria a ela. Não contava 
que ela fosse responder, o que não me fez refrear o sagrado 
ímpeto juvenil que me animava. Mais que responder, recebo 
dela um telefonema. O resto está contado no texto Mapas 
dos afetos (p. 39); 

e) o blog tinha tudo pra ser mais um desejo abortado. 
Pela minha preguiça com a tecnologia, pela minha falta de jeito 
com a informática, pelo perfeccionismo, pela mania de querer 
fazer tudo (sou um contínuo de mim mesmo) – era mais que 
provável que nada acontecesse. E, no entanto, o blog pisca sua 
desimportância no céu do ciberespaço desde o dia 9/5/2010;   

f) num período em que trabalhava feito um remador 
de Ben-Hur, calhou de eu me atrever a fazer uma pós lato 
sensu em Filoso$a e outra em Letras, ambas na UnB. Quase 
poderia repetir aquela conhecida frase: “Não sabendo que 
era impossível, fui lá e $z”. A frase vale especialmente para a 
pós em Filoso$a. Como sofri! Tinha aula sexta à noite e sá-
bado o dia todo. Anotava febrilmente tudo. Uma maratona. 
Depois dessa maratona, tirei de letra a pós em Letras.

Convenha comigo: haverá outro lugar para esses 
acontecimentos que não um milágrário pessoal? 
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Outras palavras
Uma grande (nos dois sentidos) canção de  
Caetano Veloso. 

Deu vontade de mobilizar meus dons de pensageiro 
serelépido, de pôr em prática todo o meu manual de 
tortogra$a, de soltar um manusgrito feito de silên-

cio, de cobrir o nadifúndio do papel com obgestos não iden-
ti$cados, de abrir meus arquívocos minimentais cheios de 
inutensílios – tudo para deixar o raro leitor boquiaberto ou, 
quem sabe, ensimesmudo. Sinto-me um opóstolo sempre in-
sensatisfeito. Desencontrário por natureza, nunca deixo de 
inventar falsas dissonâncias  para aumentar minha diversão. 
Eu, náugrafo contumaz, corro o risco de afogar o raro leitor 
na minha cachoeira de desaforismos. Conto que o raro leitor 
seja astuto e saiba o melhor lugar para os meus derrames, a 
saber: a lixeratura. Enquanto o raro leitor se livra do naufrá-
gio, eu, naufrágil, tento que o ego sobreviva a hematombos 
colossais. Porque o meu abensonhado e não menos delirante 
desejo é que a leituratura dos meus minifestos provocasse 
algum têxtase, por mínimo que fosse. Sabedor humilde de 
quão equidistante estou do que pretendo, não posso deixar 
de agradecer ao raro deleitor que se dispôs a folhear estas pá-
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ginas baldias. E desculpas peço por não conter a fúria kami-
quase com que venho disparando palavras e frases por onde 
passo. Ah, como eu sou zen-vergonha!! 

Mania de explicação
Livro da escritora e roteirista Adriana Falcão.                                                                               

Não é que eu tenha mania de explicação, mas deu vonta-
de de uns escurecimentos (esclarecimento não é comi-

go) acerca dos neologismos do texto Outras palavras. Tudo 
para aumentar a tempiratura do que (pa)lavrei: 

Pensageiro é do moçambicano Mia Couto. Na minha lei-
tura, denomina alguém que pensa de passagem, um pensa-
mento passageiro. Isso é a minha cara.

Serelépido: meu mesmo. Inventei-o (ou copiei, agora não 
sei) no dia em que, tendo sofrido um perrengue de véspera 
(aeroporto/embarque para Sampa/check-in/voo encerrado/
correria/atendente insolente/patadas de parte a parte etc.), 
acordei no sábado mais que serelepe, ou seja, serelépido.

Tortogra"a é do Paulo Leminski. Em tempos de desacordo 
ortográ$co, me parece perfeito e imperdível.

Manusgrito: Leminski de novo. Fala (grita) por si.

Obgesto: Leminski. Pela vizinhança com objeto, sugere um 
gesto mais concreto, portanto identi$cável. “Obgesto não 
identi$cado” é porque eu gosto de nadar contra a corrente 
– “só pra exercitar”.

Nadifúndio é do Manoel de Barros, o maior dos nadifundiários.
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Arquívoco: mais Leminski. Digo de mim que sou um arqui-
vista implacável. E como só cometo equívocos, meus arqui-
vos não passam de arquívocos.

Minimental: meu mesmo. Para funcionar bem, ele preci-
saria estar junto da palavra de que é o avesso: monumental. 
Essa oposição não $ca imediatamente clara. O que se lê de 
imediato é algo como “mente pequena”.

Inutensílio: Manoel de Barros. Amo tudo que é inútil.

Ensimesmudo: Guimarães Rosa. O neologismo (não) fala 
por si.

Opóstolo: Leminski. Me permita ser óbvio: o oposto de 
apóstolo.

Insensatisfeito: Leminski. Ninguém mais que eu se satisfaz 
com a própria insensatez.

Desencontrário: Leminski. Irmão gêmeo do opóstolo. Não 
basta o desencontro. É preciso ainda ser contrário. Cumpro 
a sina.

Náugrafo: Leminski. Minha leitura: navegar pela escrita. É 
o que mais faço.

Desaforismo: não sei de quem, mas é perfeito para o que 
venho praticando. 

Naufrágil: Sérgio Villas-Boas. A nossa sina: navegar por 
nossas fragilidades tentando não afundar.

Lixeratura: Caetano Veloso dos tempos do Pasquim.

Hematombo: Leminski. O tombo causa hematoma. Simpli-
$quemos para hematombo.

Abensonhado: Mia Couto, ele mesmo abençoado de sonhos.
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Leituratura: meu mesmo. Acho que a leitura que mais im-
porta é a leitura de literatura. Daí, leituratura.

Minifesto: Leminski. Opõe-se a manifesto, aquilo que vem 
carregado de palavras de ordem. Minifesto é para quem tem 
quase nada a dizer.

Têxtase: do poeta Ricardo Schmitt Carvalho. Misturar texto 
e êxtase é uma sacada genial. “Por que que eu não pensei 
nisso antes?”.

Deleitor: meu. Mistura deleite e leitor. E ler, para mim, só 
com deleite.

Kamiquase: Leminski. Perfeito para um tímido que se atre-
ve sem deixar de se ater.

Zen-vergonha: Aldir Blanc. Dá título a uma belíssima par-
ceria com o compositor Guinga.

Só louco
Canção do Dorival Caymmi, o nosso Buda 
Nagô, assim batizado numa linda canção do 
Gilberto Gil.     

Só louco pra continuar escrevendo esses textos sem quê 
nem pra quê. Só louco pra achar que vale a pena pre-

encher o vão das horas com nonadas. Só louco senta-se à 
mesa de um café e põe-se a buscar o que contar. Só louco 
ama tanto a vida a ponto de querer guardar fragmentos 
dela no estojo das palavras. Só louco olha para o que nin-
guém ouve e ouve o que ninguém vê. Só louco escreve 
qualquer coisa todo santo dia, tendo ou não o que contar. 
Só louco gasta o tempo que for preciso em busca de uma 
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palavra sob medida para vestir um acontecimento ou um 
sentimento. Só louco pra pôr no altar da página as ocor-
rências mais miúdas. Só louco pra continuar escrevendo 
feito louco e não ter ideia de quando essa loucura vai pa-
rar. Só louco pra farejar o cotidiano com tanto interesse. 
Só louco pra se encantar com o cortejo de ninharias que 
povoa a vida real. Só louco pra escrever tanto, mesmo 
sem ter nada a dizer. Só louco pra praticar essa escrita 
errática que vai do nada a lugar nenhum. Só louco de 
água e estandarte pra ver tanta graça na vida. Só louco(a), 
você, raro(a) leitor(a), pra achar graça no que escrevo. 
Tem toda razão Caetano: “De perto ninguém é normal”. 
Ah, vida louca!

Transleituras
Livro de ensaios do grande poeta José Paulo 
Paes (1926-1998).    

Escrevi em algum lugar: “Está tudo escrito. É só ler com 
atenção”. A tecnologia da leitura é fabulosa. E tudo que 

é vivo não vive sem ler. 
Eu leio a lua cheia que boia nua no céu.
A lua lê quando é chegada a hora de comandar o mo-

vimento das marés.
A maré lê a velocidade dos ventos e a temperatura das 

águas do mar. 
O mar lê o peixe que o navega.
O peixe lê que o mar não tá pra peixe.
O peixe lê que o homem o quer pescar.
O homem lê que tá todo mundo louco.
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O louco lê a ordem do caos.
O caos lê a desordem das coisas.
As coisas leem que a coisa tá preta.
O preto lê todas as outras cores.
As cores leem o rastro da luz.
A luz lê que é preciso dar a luz.
A luz lê o escuro da morte.
A morte lê a vida.
A vida lê o des$le dos dias.
Os dias leem as horas.
As horas leem os minutos.
Os minutos leem os segundos.
Os segundos leem a eternidade.
A eternidade lê sem $m.
O $m lê o começo.
O começo lê que devagar se vai ao longe.
O longe lê o perto.
O perto lê que “de perto ninguém é normal” (Caetano).
O normal lê que Deus está nas pequenas coisas. 
Deus lê o homem e pergunta: onde foi que Eu errei?
Eu (euzinho) leio que Deus é “uma superfície de gelo 

ancorada no riso” (Hilda Hilst).
Mas o que eu leio mesmo é que tudo são leituras. Ou 

melhor: transleituras.
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Anseios crípticos
Livro de ensaios do grande poeta Paulo Le-
minski (1944-1989).     

Apesar de sermos todos especialistas em leitura, há um 
mundo de textos escritos em linguagem críptica que 

mal soletramos. 
Eu não consigo ler o que as células estão escrevendo 

no secreto de mim.
Eu não consigo ler o que as galáxias estão escrevendo 

nas espirais de si mesmas.
Eu não consigo ler o que está escrito no meu incons-

ciente – e que me comanda.
Eu não consigo ler o que está escrito nas estrelas.
Eu não consigo ler o recado dos sonhos.
Eu não consigo ler a lógica das emoções.
Eu não consigo ler o sentimento de uma árvore.
Eu não consigo ler o pensamento de uma mesa.
Eu não consigo ler o alfabeto da matéria.
Eu não consigo ler o código da vida. 
Eu não consigo ler a órbita dos planetas.
Eu não consigo ler a mecânica celeste.
Eu não consigo ler a física quântica.
Eu não consigo ler a origem do universo.
Eu não consigo ler a origem das espécies.
Eu não consigo ler o avesso das palavras.
Eu não consigo ler o percurso dos ventos.
Eu não consigo ler o ser da pedra.
Eu não consigo ler todo o ser que sou.
Eu não consigo ler para onde vai o planeta.
Eu não consigo ler até onde quero ir com este texto.
Eu consigo ler que é preciso pôr um ponto-$nal neste 

texto sem nexo.
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Eu consigo ler que o mais importante está por ler. E é 
por isso que nós, leitores, somos especialmente dotados de 
anseios crípticos.

Discurso à beira do caos
Uma crônica louca – e deliciosa – do Paulo 
Mendes Campos (1922-1991).       

Na volta pra casa costumo passar por uma parada (ponto 
de ônibus) apinhada de gente. Sou pontual no horário 

em que passo por lá. Pontual também é um moço que tenho 
visto discursando por lá. Não parece ser um moço normal. 
Ele discursa alto, exaltado, mas eu, passando sempre apres-
sado, não consigo apanhar nada do que ele diz. Embora o 
moço não pareça normal, ele sabe perfeitamente o horário 
de maior a|uxo de pessoas e conta, por isso, com uma pla-
teia numerosa. Esse moço, que nem sei se é tão moço, per-
tence à estirpe dos “loucos de água e estandarte” (Manoel 
de Barros). Costumamos olhar para esses “seres escalenos” 
(mais Manoel de Barros) com a superioridade de quem se 
julga assentado solidamente nos trilhos da razão. Será mes-
mo? Pierre Weil, fundador da Unipaz, chama de normose à 
doença da normalidade. Para ele, não é um sinal de saúde 
ser bem ajustado numa sociedade profundamente doente. 

A Dra. Nise da Silveira jamais quali$cou seus pacien-
tes de neuróticos, paranóicos ou esquizofrênicos. Para ela, 
há pessoas que estão sintonizadas com outros estados do 
ser. Apenas isso. E infelizmente não temos nenhum preparo 
para lidar com esses outros estados. Se não sabemos lidar, a 
saída é rejeitar, segregar...
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Já tive vontade de fazer um curso de especialização em 
Saúde Mental. O Instituto de Psicologia da UnB já promo-
veu um curso desses. Pena eu não ter tomado conhecimen-
to na época. As desorganizações psíquicas trazem sempre 
grande tormento tanto ao paciente quanto à família. E sinto 
que o passo mais curto para a cura dessas desordens está no 
acolhimento amoroso. O acolhimento em si não cura, mas 
sem ele não há cura possível – acho.
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Quase retrato

Amizade sincera
Uma parceria de Renato Teixeira e Domin-
guinhos.  

Autorizado por uma amizade que vem de longe – tre-
ze anos já –, segue um breve retrato falhado que $z 
da minha amiga Lúcia, salpicado, aqui e ali, de ino-

centes leviandades que só os muito amigos podem cometer. 
Sendo um retrato falhado, ele não poderia deixar de ser li-
geiramente in$el. E sendo a amizade sincera, como é o caso, 
ela resiste a quaisquer in$delidades. Ao retrato: 

Minha querida amiga Lúcia é uma geminiana consi-
derante, sempre atenta aos ângulos possíveis de uma ques-
tão... É terna quase sempre, mas sem perder a dureza jamais. 
Em momentos de Ira (com maiúscula, sim senhor!), funciona 
em linha reta: fulmina certeira e zen perdão o inadvertido. 
Não poupa nem mesmo quem se presume imune por conta 
de longa amizade – que o diga um certo amigo. De volta à 
curva generosa da compreensão, costuma arrepender-se de 
seus já famosos rompantes de impaciência. Adepta da me-
ditação diária, ostenta a marca de três retiros de meditação 
vipassana, uma senhora prova de resistência e paciência que 
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dura, cada qual, nada menos que dez dias. Os resultados já se 
fazem notar, mas não ainda de um modo explícito – é preciso 
dar tempo ao tempo... Não tem o chamado espírito prático, o 
que não a impede de cultivar um certo gosto pela arte culi-
nária e de exibir um certo talento nessa área. Apaixonada 
pela sétima-arte, gosta de se achar no escurinho do cinema. 
Tem o senso de direção ligeiramente deKcitário, não sendo 
incomum embrenhar-se por caminhos opostos ao do destino, 
e mesmo sendo Brasília, como se sabe, uma cidade pensada 
para os desorientados em geral. Não é muito de beber, mas, 
em momentos de descontração, deleita-se com uns goles e uns 
poucos bastam para deixá-la à deriva, desgovernada, mal se 
mantendo de pé, e rindo não se sabe de quê... Rir com gosto 
é uma de suas marcas, com ou sem bebida, e sem prejuízo 
de sua natureza brava... Ri muito com as abobrinhas de um 
certo amigo, companheiro de longa jornada... Ri menos dos 
rompantes narcísicos desse amigo, nunca admitidos como 
tais. O convívio com esse amigo – pelo tanto de atenção que 
lhe rouba – é bastante para desculpá-la de todos os rompan-
tes de impaciência, passados e futuros. Vista por esse ângulo, 
aliás, é uma santa.

Fotografei você na minha Rolley|ex
Livro de crônicas da cantora e compositora 
Joyce Moreno.

A existência deste livro deve muitíssimo à amiga que a 
seguir retrato. Sendo uma amiga das mais especiais, 

sinto que é meu dever de amigo tentar torná-la mais visível 
para o raro leitor, ainda que ao preço de revelá-la a partir do 
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meu olhar sempre impreciso. Conto apenas que o carinho 
verdadeiro compense as imprecisões mais |agrantes. Eis o 
que capturou minha Rolley|ex:        

Soninha, apesar do que sugere o diminutivo carinhoso, 
é alta. Alta e desconKada. DesconKa de tudo e de todos. Segue 
desconKando até que tenha provas bastantes de que se trata de 
uma amizade que vale a pena cultivar. Quem consegue trans-
por o limiar da desconKança está no céu com diamantes. É o 
melhor papo que conheço. Em nome dele, sacriKca o que for 
preciso: fome, sono e outras irrelevâncias. Professora univer-
sitária há anos, com ela aprendo um pouco de exagero, muito 
de bom humor e tudo de entrega apaixonada ao que faz... 
Dona de um raciocínio velocíssimo, não economiza os rom-
pantes de impaciência quando tem de lidar com a lentidão de 
certos interlocutores – um em especial. É capaz de pegar o ra-
ciocínio alheio e dar nele mil e uma voltas, enredando o dono 
do raciocínio, aparentemente seguro de sua lógica, nos mil e 
um labirintos da contradição. Contrapõe uma lógica cortante 
com uma imprevisibilidade quântica e frequentemente põe no 
semblante dos interlocutores a interjeição: ahn??!!. A bordo 
de uma lógica que não admite discussão, jamais dá o braço a 
torcer, exceção feita aos casos em que aceita um recuo estraté-
gico tendo em mira um novo e certeiro avanço. Perdulária ao 
extremo, não guarda nada do que escreve ou diz, sabedora, 
por certo, do manancial inesgotável que tem – justo o contrá-
rio de outros que, incertos quanto aos próprios cabedais, ar-
quivam tudo, de uma vírgula a um suspiro. É sóbria nos trajes 
e na maquiagem, mas às vezes tem de sacriKcar a sobriedade 
e envergar um casaco de pele, tal o frio que transforma cer-
tos ambientes em verdadeiros enclaves siberianos. Adora as 
peripécias humanas a ponto de colocar as de uma certa mãe 
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à altura dos maiores talentos na arte de atuar. Tem o dom de 
ver comédia onde outros só veem drama. Transita com ex-
trema desenvoltura nos domínios da química, da informática 
e – surpresa! – da psicologia transpessoal. Transita com igual 
desenvoltura por aeroportos, por vezes ignorando os obstácu-
los que se lhe antepõem no caminho, sobretudo se espelhados. 
No fundo bem fundo do fundo, é um doce de pessoa. Só não 
lhe provoquem o curto estopim. E antes que a última frase 
seja lida como uma provocação, apresso-me a repetir: é um 
doce de pessoa. E isso se descobre muito antes de ir ao fundo 
mais fundo do fundo. Basta olhar para o seu rosto sempre 
aberto em gargalhadas. 

Outro retrato
Canção do Caetano Veloso. Está no CD Es-
trangeiro.

Não é novidade que somos seres quânticos. Em termos 
quânticos, o “eu” que se estabiliza numa dada identi-

dade é só um de muitos “eus”. E se não alcançamos todos es-
ses “eus”, um pelo menos nos é familiar: o alter ego. O outro 
que trago nas dobras do “eu”, trago-o também nas dobras 
do nome. Tenho a palavra Álter abrigada no meu nome. O 
Álter que há em mim resolveu me presentear com o retrato 
que segue.      

O tal Tarlei é um tipo perigoso que se esconde atrás de 
uma enganosa suavidade de feições. Quem experimenta lhe 
dar trela, está perdido, não terá mais sossego. O perigo está na 
sua natureza sinuosa e na extrema facilidade que tem para dis-
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torcer as circunstâncias em seu favor. Esse poder de contornar 
situações às vezes delicadas o faz acreditar que tem o dom da 
diplomacia. Pensa, com alguma insistência, que deveria in-
vestir nessa carreira, não importando que já tenha descerrado 
as portas do meio século. Pensar numa tal carreira é pensar 
em milagres, já que, a essa altura da desmemória e do cansa-
ço, estudar é coisa que não consegue mais. É um sonhador. E 
sonhos, sonhos são. Camaleão esperto, combina humildade e 
narcisismo com a naturalidade de quem ignora solenemente 
o despropósito de uma tal combinação. Tem uma inequívoca 
vocação para a tirania, doce herança materna, mas procura 
disfarçá-la com a máscara de uma calma búdica. Não adianta: 
quando é contrariado, o sangue ferve-lhe nas veias taurinas. É 
bem possível que deva a esse sangue quente a hipertensão que o 
acompanha há já certo tempo. Ostenta uma natureza ao mes-
mo tempo curiosa, distraída e atrapalhada, colecionando em 
cada um desses domínios malfeitos monumentais. Seu maior 
prazer é espalhar ninharias a quantos incautos (pobres deles!) 
lhe deem atenção. Nadifundiário, adora lavrar as terras da es-
critura e pôr nelas uns canteirinhos invisíveis. Tem horror às 
pessoas que resolvem questões da vida prática com aquela faci-
lidade que ele gosta de chamar de desumana. Graças à falta de 
senso prático, vive rodeado de pendências. À falta de senso prá-
tico soma-se uma certa lentidão de raciocínio – eis pronto o ce-
nário para um mar de confusões. Dele se pode dizer, sem medo 
do paradoxo, que é um tímido exibicionista, tanto ele gosta de 
se mostrar aos que admira – já deu jeito de se achegar aos escri-
tores Nélida Piñon, Adélia Prado e Luiz RuZato. Parece ter uma 
permanente alegria grudada no rosto, não sendo implausível 
admitir que há um quê de mistiKcação nessa alegria toda, tão 
enganosas são as aparências! Gaba-se da silhueta que mantém 
aos 50, esquecido da barriga que insiste numa curvatura não 
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exatamente côncava, das rugas que, à custa de tanto rir (de 
quê, meu Deus?), fazem morada na geograKa móvel do rosto, 
dos cabelos que desertam e, quando não, embranquecem... É do 
tipo que segue em frente, sempre... Como se houvesse alterna-
tiva diferente dessa! Por menos que me agrade, ao menos uma 
qualidade é preciso reconhecer nele: não guarda mágoa. Prova-
-o a liberdade com que estou fazendo o retrato, nada lisonjeiro, 
de alguém que adora elogios. Rogai por ele!

Quem te viu, quem te vê
Canção do Chico Buarque.

A amiga do retrato que segue é sóbria, discreta... Por trás 
da sobriedade e discrição, uma natureza inquieta. Nos 

tempos de criança, como ela mesma me contou, foi arquite-
ta de inúmeras estripulias. Comparando a Bel de hoje com 
o que ela conta de si,  a conclusão óbvia é: quem te (ou)viu, 
quem te vê! Veja:  

Isabel de Oliveira Petrocchi Ribas é simplesmente Bel, 
embora lhe assente bem o nome por inteiro, com suas resso-
nâncias Kdalgas. Chegou ao mundo pelas terras das Alagoas, 
de pouso breve. Depois vieram, entre outras, Rio, Recife, Para-
ty, Belo Horizonte, até que as asas de Brasília convidaram-na 
a um  pouso mais prolongado. E cá está ela, bem casada, um 
casal de Klhos, levando a vida com graça, com garra e com 
preocupação máxima quando o assunto é segurança. Um úni-
co episódio é suKciente para se aquilatar o tamanho da pre-
ocupação com o tema, a saber: a viagem da Klha à Disney. É 
possível imaginar a extensa lista de recomendações, à qual se 
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somaria a angústia da incerteza de sua observância, angústia 
só passível de uma solução, infelizmente não levada a efeito: 
aguardar a Klha no aeroporto de destino, sorridente, braços 
abertos, e com a lista de recomendações bastante aumentada 
por conta de rápida inspeção in loco. Pode-se presumir que 
a preocupação com segurança seja fruto das tantas estripu-
lias que ela comandou em criança – se uma criança foi capaz 
de aprontar tanto, o que esperar de um adulto? Estripulias 
que, decerto, continuaram na juventude, bastando um único 
exemplo para assinalar essa continuidade: uma foto sua, toda 
serelepe, tendo ao fundo o Lula – ele mesmo, o cara. O certo 
é que, servida por rica imaginação e dona de feições cândi-
das acima de qualquer suspeita, foi arquiteta de incontáveis 
travessuras. Aliás, deu ao dom de arquitetar chancela proKs-
sional: formou-se arquiteta com louvor. Por trás das feições 
cândidas – que ainda hoje carrega – há um humor sempre em 
riste, um espírito pragmático e um generoso estoque de gosto-
sas gargalhadas... Decide e comanda reformas, por exemplo, 
com facilidade quase desumana – para espanto de naturezas 
pouco dotadas de senso prático das quais um certo amigo é 
referência. Sem prejuízo de sua natureza despachada, já foi 
vítima de acidentes que, à primeira vista, parecem conse- 
quência da distração, mas são antes frutos do excesso de aten-
ção. Os sentidos, sempre em alerta, estão um pouquinho além 
do momento – daí os acidentes (mão prensada por um  por-
tão eletrônico, dedo prensado numa porta de carro etc.). Não 
se pode dizer que tenha problemas de direção, conquanto seja 
comum sair do prédio onde mora sempre em direção contrá-
ria à do estacionamento do carro – o que lhe exige da polidez 
um duplo cumprimento ao porteiro do dia, à parte diverti-lo 
com o toc-toc-toc do ir e vir do salto alto. De tudo o que se dis-
se, o que causa verdadeira surpresa é ligar o dito a alguém de 
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estilo sóbrio, discreto, reservado... Ninguém acreditaria, não 
fosse a certeza mil vezes repetida: as aparências enganam... 
Ainda bem! Não seria justo Kar-se nas aparências e privar-se 
de um dos melhores papos que conheço.

DNA
Canção de José Miguel Wisnik.

Desde que li pela primeira vez o caudaloso (21 pági-
nas) relato ottobiográKco do grande Otto Lara Resen-

de, me vi inteiro nele. Não há nenhum mistério nisso. O 
que concluo é que, para usar os dizeres do próprio Otto, 
o saco de esterco ambulante que somos é adubado com os 
mesmíssimos sentimentos – daí a parecença, no essencial, 
de todos nós humanos. Tamanha parecença me animou ao 
desa$o de colher do texto o que eu julgava melhor me (in)
de$nir. O texto é de 1975, o livro (O  príncipe e o sabiá) é 
de 1994 e o relato ottobiográKco traduz o meu agora, como 
se o retrato estivesse pronto à minha espera. Foi difícil pra 
burro (ou pra inteligente?) todo o processo de me retra-
tar com palavras alheias. Fui lendo e anotando frases. De-
pois tive de re-costurar tudo, sem abrir mão de um texto 
que parecesse inconsútil. Consegui? Foi tudo feito à mão. 
Depois, veio a digitação das frases soltas. Por $m, o reen-
caixe das frases, um verdadeiro trabalho de enxadrismo 
verbal. Um baita trabalho. No processo de re-costurar, tive 
de fazer mínimos ajustes: alguns enxertos para dar liga ao 
texto, mudança do tempo de um verbo, alteração de frase 
a$rmativa para interrogativa. Mesmo assim, o raro leitor 
perceberá que em certos momentos o texto parece meio 
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descosturado. Não me importei muito porque o texto do 
Otto também tem essas “descosturas”. É que o texto tem a 
estrutura de uma conversa. E em conversas a gente não se 
preocupa tanto com isso. 

Como é próprio da natureza do DNA, e no caso um 
DNA textual, julgo estar inteiro em cada frase. Mas gosto 
particularmente de uma frase do retrato: “Sou visceralmen-
te conciliador”. E quando o Otto diz que a coisa que mais 
admira no mundo é ponte, eu pensei logo: o que são pa-
lavras senão pontes que nos levam ao coração do outro e 
ao mais profundo de nós mesmos? Deve ser por isso que 
sou um devoto da palavra, essa entidade tão mágica quanto 
poderosa, essencial a quem se pretende conciliador. Segue 
o retrato. 

A ideia que faço de mim? Um poço de contradições. Um 
falante que ama o silêncio. Um convivente fácil e um solitário. 
[Sou] comovível por todo ato de bondade, de doação, de solida-
riedade, mas não gosto de demonstrar. Sou seriíssimo e só gosto 
de brincar. Gosto de ser amigo. Ao mesmo tempo, sou discretíssi-
mo, não gosto de me abrir, sou concha, bicho-do-mato. Gosto das 
pessoas que se reinauguram. E gosto da Kdelidade a si mesmo, da 
imutabilidade. Não quero me desarrumar, sobretudo por dentro. 
Não gosto de palavras de ordem, não gosto de ordens. Devo ter 
um lado anarquista. E sou ordeiro, pacato, moderado, modera-
dor. Horror à ação. [E vontade] de viver todos os lances, estar 
presente. Rio [muito], acho graça na vida, no espetáculo huma-
no. Tenho uma alma seriamente amolecada. Sou mais para o 
palhaço, quem me vê não diz, sou companheirável, divertente. 
E sou um trágico, tenho consciência do drama de viver, da nos-
sa portátil mortalidade. Sofro um pouco. Sofro na imaginação, 
que é uma forma real, concreta de sofrer. Sou pessimista sobre o 
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homem: saco de esterco ambulante, com direito a +orir. Alguns 
+orescem. É preciso não entrar na intimidade abjeta do homem. 
E me pretendo o máximo de tolerante, entendo tudo, tolero tudo, 
mas quero ser exigente pra comigo mesmo. Gosto Ksicamente de 
agrado, de agradar, ser agente de agrado. Mas agradado, passivo, 
vítima de agrado, caio em melancolia. Não quero merecer nada. 
E quero ter tudo. E ao mesmo tempo me creio tão humilde, tão 
despretensioso, tão não-querendo-nada-de-nada. Gostaria de 
saber tantas coisas. Gostaria de saber uma coisa, uma só, mas 
muito bem. Tenho uma imensa curiosidade, o que é a melhor 
maneira de nada saber. Sei alguns minutos de muitos assuntos. E 
não sei nada. Há momentos que entendo tudo. Transvejo. O que 
não sei adivinho. Adivinho certo. Não tenho dúvida nenhuma de 
que somos seres destinados a voar e, exatamente por isto, não te-
mos asas. Vou aos trambolhões. Deixo tudo para a última hora. 
Só trabalho sob o aguilhão compulsório do último momento. De-
testo uma porção de coisas. Amo outras. Sou capaz de recuar de 
um detesto com a maior facilidade. Ao primeiro aceno, abano 
o rabo. E tenho anos-luz de soberba escondida. Tenho pena do 
homem. Tenho pena de mim. Mas detesto a autopiedade e dis-
penso que tenham pena de mim. Não conKo nada em mim. E 
no fundo conKo em mim, sei que, na hora H, não faço bobagem. 
Tenho sorte. Deixo acontecer. Nunca disputei nada. Se vem de 
graça, aceito. Acho que não mereço. Fui bom aluno, às vezes ca-
sualmente ótimo, me lembro de uns lances, até primeiro lugar 
tirei. Mas nunca tive método, nunca estudei a tempo e hora, di-
reitinho. Não fui, não sou avacalhado. Tenho uma bagunça or-
denada. Tenho [muita] preguiça. Pra andar razoavelmente bem 
vestido, isto é, sem dar vexame, tenho de fazer força. Saúde, boa. 
Melhora com a idade. Aos oitenta, estarei saudável, perfeito. Me-
dos, tenho hoje poucos. Quais? Sei lá. Um medinho de envelhe-
cer sem dignidade. Medo do ridículo. Quero solidão, retirar-me. 
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Sonho com um pouco de calma, parar, viver mais pra mim. E 
me interesso por todo mundo. Não há vida humana que não me 
interesse. Sou melhor minerador dos outros que de mim mesmo. 
Você me desculpe, mas não acabo mais esta conKssão, que de res-
to é factualmente pouco confessional. A gente vive e Kca devendo 
um testemunho, um troco, um troço. Não será isto que leva a gen-
te a escrever: a compulsão de ser interessante, interessar os outros 
na gente, chamar a atenção, e esconder-se dos outros? Quem fala 
de si quer a própria glória – é assim, quase assim, que diz o Evan-
gelho (de São João?). Não se vive às escâncaras, nem as virtudes 
devem abrir as próprias janelas. Tenho um soberano desprezo 
por gloríolas, mesmo glória. Todavia, minto se disser que não me 
sobe um corisco de agrado quando encontro uma palavra simpá-
tica dita, ou melhor, escrita, porque dita me encabula. Gosto da 
vida, [Kz meu] ninho no cotidiano. A vida em certos momentos 
me exalta, pulsa com força, vai me estrangular de felicidade. A 
vida é fecunda. A vida foi generosa, tem sido, para comigo. Se 
eu não a escolhi, tal como veio, ela me escolheu, aceitei. Acredito 
nos caminhos que me escolheram. Tive mais do que pedi. Gosto 
de gente. Dependo de gente. Programado para conviver, para ao 
menos não ser desagradável, estou sempre operando na faixa da 
delicadeza. Prezo muito a relação humana. Sou visceralmente 
conciliador. A coisa que mais admiro no mundo é ponte. Tenho 
a sedução dos contrários. Entro nas razões do adversário. E gosto 
de livro. Sou doido por livro. Livro é meu objeto sagrado, totêmi-
co. Só gosto de ler. Meu único esporte. Sou obsessivo. [Ufa!] Tanta 
coisa, tanto tempo. Não vale a pena chorar sobre o leite derra-
mado. Tenho horror ao ressentimento. O homem é um animal 
gratuito. Chora e ri porque ri e chora. Sem motivo. Ciao.
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Rotinas
Belíssimo poema do Carlos Drummond de 
Andrade em homenagem a Manuel Bandeira.  

Sou o tipo que gosta de ter tudo sob controle. Embora 
minhas ilusões quanto a isso estejam todas perdidas, 
isso não impede o sentimento de contrariedade que as 

circunstâncias impõem. Tenho um apego canino à rotina – 
não se vá concluir daí que sou um neurótico. Ainda não é 
o caso. E talvez nem seja adequado chamar rotina a certos 
rituais prazerosos. Por exemplo, o ritual da manhã, aquele 
que antecede a leitura. Pois esse ritual tem estado compro-
metido por esses dias e não por minha causa. Explico. A sal-
gadeira titular de onde tomo café todos os dias está em férias. 
A salgadeira substituta não é tão diligente quanto a titular e 
os salgados têm saído do forno ali pelas 7h30. Vale lembrar 
que chego à Galeria dos Estados às 7h, mesma hora em que 
são descerradas as portas do café. Dou um tempo de 10min., 
chego ao balcão e não preciso dizer nada. A atendente per-
gunta “O de sempre?” e eu só balanço a cabeça. No entanto, 
a ausência da salgadeira titular impôs um ritual provisório. 
Tentando disfarçar a contrariedade, digo: eu vou esperar o 
primeiro salgado que sair. Dito isso, vou para a minha mesa 
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ler o livro da vez, mas a leitura não |ui. Toda hora olho para 
a estufa: será que saiu? Mas essa contrariedade está perto do 
$m. A salgadeira Ivana, a titular, está pra voltar – é o que me 
disseram. E eu volto, feliz, ao ritual de antes. 

Sem enfeite nenhum
Texto em prosa da Adélia Prado.                         

Um dia na vida de todos nós cabe – acho – em poucas 
linhas. O meu cabe. Senão veja: seis da manhã, hora 

de acordar (com música, boa música), o banho, a barba, es-
covar os dentes, a roupa, a pasta, o ponto de ônibus, a cafe-
teria, o café, a leitura por uma hora, o elevador, bons-dias, 
ligar o computador, rabiscar algum texto, espiar uns pixels 
de estimação, ler informativos internos, hora do trabalho 
(“Mas já? Será que não tem notícia nova?”), antes mais um 
café, ver se já tem resposta à mensagem, hora do trabalho 
mesmo (“Quem foi que inventou isso? Mas vamos em fren-
te!”), meio-dia, almoço no restaurante Green’s, |anar um 
pouco pelo setor bancário, voltar pro trampo, ler notícias 
novas, ver a caixa de e-mails, um café antes de retomar o 
trabalho, mais uma olhada na internet, “Ao trabalho, Tar-
lei”, seis da tarde (Oh, alívio!), “Até amanhã, meninos! Bom 
descanso!”, ir embora a pé (“Tem que correr, tem que suar. 
Vamos lá!”), o caldo no restaurante Green’s, o apartamento, 
TV, um danone, uma maçã, uma água de coco, mais TV, 
leituras baldias, sono, escovar os dentes, dez da noite, hora 
de dormir. E começa tudo de novo, com variações pouco 
relevantes nos $ns de semana. Dito assim a seco, sem enfei-
te nenhum, parece uma vida em preto-e-branco. Mas não: 
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conforme o jeito de olhar, o que parece sem cor nenhuma 
esconde um monte de pequenos arco-íris. Eu garanto.

Viagem ao centro do dia
Livro fabuloso do escritor Eustáquio Gomes. 
Trata-se de uma recolha dos diários dele que 
cobre um período de 30 anos. O texto, no en-
tanto, foi inspirado no belíssimo conto Circui-
to fechado, do escritor Ricardo Ramos, Klho 
do grande Graciliano Ramos.                                                    

Despertar. Preguiça. Bocejo. Levantar. Chinelo. Ligar o 
rádio. Toalha. Banheiro. Vaso. Descarga. O chuveiro. 

O banho. Enxugar. Escovar os dentes. Abluções. Desodo-
rante. Pente. Vestir-se. A pasta. O elevador. A parada.  O 
ônibus. Rodoviária. Pequena caminhada. A cafeteria. Um 
café. Um salgado. O livro. A leitura (delícia!). A banca de 
revistas. Ir pro trampo. Outro elevador. 15º andar. Bons-
-dias. O computador. Água. Navegar é preciso. Outro café. 
Leituras baldias. Trabalhar (argh!). Resmungos. Falar mal 
de alguém/algo. Rir de qualquer coisa. Mais água. O remé-
dio da pressão. Hora do almoço. O elevador. Caminhada-
zinha. Papo com a amiga. O restaurante Green’s. A comida 
(delícia!). Mais papo com a amiga. Outra caminhadazinha. 
Segue o papo com a amiga. O prédio. O elevador. 15º an-
dar. Escovar os dentes. Mais um café. Navegar é preciso (de 
novo!). Água. Trabalhar (ainda morro disso!). Resmungos. 
Falar mais mal de algo/alguém. Rir muito. Mais água. Hora 
de ir embora. Até-amanhãs. O elevador. Mais caminhada. 
O restaurante Green’s. O caldo (delícia!). O quarto próprio. 
A TV. Mais leituras baldias. Uma maçã. Uma água de coco. 
Um danone. Repouso na chaise longue. O sono. Escovar os 
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dentes. Um copo d’água. Ligar o climatizador. Desligar: a 
luz, a TV e eu. Dormir. Sonhar? Despertar.      

É
Canção de grande sucesso do Gonzaguinha. 
Foi um dos temas da telenovela Vale Tudo.    

É a pressa. É o estresse. É o ofício. É o blog. É a pré-apo-
sentadoria. É a volta pra Minas. É a reforma da casa. 

É a diarista. É o carro. É a habilitação vencida. É o (desejo 
de) mestrado. É pagar contas. É comprar víveres. É comprar 
(alguns) presentes. É comprar roupa. É comprar sapato. É 
cortar o cabelo. É a lavanderia. É ter de ter paciência. É a 
preguiça. É não deixar de sonhar. É cuidar da saúde. É a 
hipertensão. É o perigo nos recônditos do corpo. É ajudar o 
irmão. É não desistir nunca. É “rir além das próprias posses” 
(Paulo Mendes Campos). É chorar os que partem. É saudar 
os que chegam. É aceitar a decadência física. É conviver com 
os desvãos da alma. É estar atento a tudo. É ouvir o que diz 
o silêncio. “É desbravar a própria $nitude” (Nélida Piñon). 
É cair e levantar. É dar a volta por cima (ou por baixo). É 
não dar cartaz pros desacertos. É querer mudar o mundo. 
É só poder mudar o seu mundo. É estar em equilíbrio. É ter 
fé. É estar em sintonia com o transcendente. “É voar fora da 
asa” (Manoel de Barros). É não perder o dom de mirar as 
estrelas. É olhar para o que ninguém vê. É ajudar o próximo. 
É guardar a própria dor no bolso. É dar ao outro a |or de 
um sorriso. É acolher sem julgar. É cuidar sem invadir. É 
correr atrás (ou na frente). É segurar o rojão. É dar um olé 
na tristeza. É saber “que tudo é uma questão de manter a 
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mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo” (Joyce). 
É não esquecer que “o melhor lugar do mundo é aqui e ago-
ra” (Gilberto Gil). É pra quem tem coragem. É uma luta sem 
$m. É “caminhar sempre, apesar da poeira” (Edna Freitas). 
É tudo isso junto. “É a vida. É bonita, é bonita e é bonita” 
(Gonzaguinha). 
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Egotrip
Sucesso da banda Blitz.  

Tudo começou quando uma amiga desferiu um cân-
dido “Como será que Narciso se manifestará hoje?”. 
Logo em seguida outra amiga desferiu um nada cân-

dido “Você fala demais de você mesmo. Cansei!”. Aí pensei: 
será? Assimilei os golpes e desde então venho tratando de 
brincar em cima do suposto narcisismo que as duas me atri-
buem. Eu presto muita desatenção no que elas dizem. Se eu 
fosse narcisista, subscreveria por inteiro o que pensa Oscar 
Wilde. Ele diz que o amor a si mesmo é o único com chan-
ce de durar a vida inteira. O amor que tenho por mim é um 
amor que se funda na compaixão. Não é amor “porque”. É 
amor “apesar de”. É sentimento que se a$na com o que diz 
Santo Agostinho: “A medida do amor é amar sem medida”. 
Reconheço que faço da minha vida miúda o $o de quase tudo 
que escrevo. Até onde consigo observar, nada do que digo de 
mim é comandado pela intenção de me enaltecer, pela razão 
óbvia de que nada tenho de enaltecível. O mais que faço é 
ressaltar minha consumada desimportância. Sabendo que es-
sas amigas (e sabe-se lá quem mais) enxergam rompantes de 
narcisismo em mim, e sendo eu um camaleão esperto, me 
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apraz simular arroubos de egotrip, só pelo prazer de esconder 
minha face verdadeira. Qual? A de Narciso, claro – que não. 
O certo é que me divirto. E quanto a falar tanto do miúdo 
chão da minha vida, respondo com Manoel de Barros: “Não 
tenho forças para desencostar-me”. E assim segue minha vida 
de Narciso às avessas. Vai daí, dia desses, detalhando para a 
amiga (a do comentário nada cândido) algumas ideias para 
um livro (este livro) a caminho, falei da intenção de o livro 
ter uma seção que eu chamaria de Quase egotrip. Ela rebateu 
com um “Não entendi” risonho e sem disfarçar um quê de 
divertido deboche. Esclareceu em seguida que não entendia a 
razão do “quase”. E disse com todas as letras que Egotrip deve-
ria ser o título geral de todos os escritos. Acredita que nossa 
amizade se estreitou mais ainda depois desse comentário? Te-
nho de confessar: juro que eu não presto. 

Que rei sou eu?
Telenovela de enorme sucesso do saudoso Cas-
siano Gabus Mendes, exibida em 1989, sob di-
reção geral de Jorge Fernando. 

Por alguma razão insondável, me dispus à tarefa de in-
ventariar as palavras abrigadas no meu nome, Tarlei. Fi-

quei espantado com o que descobri: um nome de apenas 6 
letras desdobrou-se em 21 outras palavras, boa parte delas 
caras ao meu coração. De posse da descoberta, tentei ali-
nhavar uma espécie de autorretrato a partir dessas palavras 
(em negrito).  Eis o que consegui: 

“Que rei sou eu, cabe perguntar? Por certo, um rei 
vagabundo, sem eira nem beira, longe de qualquer majes-
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tade e que nunca há de se sentir o tal. Um rei humílimo 
$el ao ofício encantado de ler para ser. Um rei tirânico que 
decretou para si uma única lei: seguir sempre em linha reta 
rumo à beleza. Um rei sonhador para quem o real é tudo 
aquilo que rompe as paredes do lar e vaza para o oceano da 
$cção. Um rei cativo da arte e da vida, unidas desde sempre 
por uma teia invisível e poderosa. Um rei tecelão que puxa 
do tear da memória $os de letra em busca de palavras que o 
de$nam. Um rei devoto que deseja ter sempre onde praticar 
a liturgia diária da leitura, não importa se no papel ou se na 
tela. Um rei vira-lata (ou vira-letra?) que adora latir por 
escrito. Um rei tímido mas que, se lhe dão trela, é capaz de 
ir longe, feito estivesse a bordo de um iate singrando o mar 
sem $m da imaginação. Um rei lavrador, fazendeiro do ar 
(dá-lhe Drummond!), em cujo quintal há sempre uma leira 
pronta para receber a semente da palavra e de onde espe-
ra, quem sabe, colher palavras a mancheias, alimento para 
a vida inteira. Um rei paciente que deseja ceder o menos 
possível à tentação da ira. Um rei saltimbanco que deseja 
ceder o mais possível à sedução da lira. Ah, quem dera eu 
fosse esse rei que desenhei!”.

O antinarciso
Livro de Mario Sabino (nenhum parentesco 
com Fernando Sabino).            

Com o poema No meio do caminho, Drummond atirou 
uma pedra certeira na vidraça da poesia brasileira. Lá 

estão estes versos: “Jamais me esquecerei deste aconteci-
mento na vida de minhas retinas tão fatigadas”. Jamais me 
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esquecerei da pedra que uma amiga atirou na minha vai-
dade: “Como será que Narciso se manifestará hoje?”. Claro 
que brinco. Os amigos podem tudo – e o fazem. E nesse 
fazer a leviandade está no topo. Não reclamo, acredite! Eu 
mesmo adoro cometer uma leviandade inocente. Não posso 
dizer que adoro do mesmo modo quando sou vítima dela. 
Os amigos, porque podem tudo, obrigam a gente a pensar 
em tudo que dizem sobre nós, sobretudo quando o que di-
zem contraria frontalmente o que pensamos de nós mes-
mos. Uma pessoa que não se dá a mínima importância ser 
chamada de Narciso dá o que pensar. Me sinto o antinarci-
so. Vale o que sinto? Deveria. Se o que sinto contraria a per-
cepção dos meus espelhos, há um sinal evidente de que me 
traduzo muito mal. Há quem diga que não há tradução sem 
traição. Então é isto: sou vítima da minha própria traição. 
Não há de ser nada. Sigo em frente em busca de um espelho 
que me re|ita tal qual sou – ou penso ser. 

O homem da quitinete de mar$m
Livro de crônicas do Marcelo Mirisola. É um 
grande escritor (pra ele mesmo, o melhor de 
todos), mas eu, embora beba água de todo rio, 
preKro banhar-me nas águas de outro tipo de 
literatura.   

Há quem veja rompantes de narcisismo em algumas 
brincadeiras minhas. Penso que isso é a outra face de 

alguém que não se leva a sério e não se dá a mínima impor-
tância. Pra fugir do reles, eu, o homem da quitinete de mar-
$m, invento meus castelos, brinco de me dar importância. É 
entre alguns amigos muito próximos que gosto de cometer 
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brincadeiras que podem ser lidas como sendo de autopro-
moção. Isso me diverte. Meu medo é que tomem a sério o 
que é pura boutade, cena, teatro… Gosto de me pôr másca-
ras. E corro o risco de esquecer de retirá-las, tão divertida 
é a brincadeira. Aí me vêm aqueles famosos versos de Fer-
nando Pessoa/Álvaro de Campos: “Conheceram-me logo 
por quem não era e não desmenti, e perdi-me. Quando quis 
tirar a máscara, estava colada à cara”. Penso que esse gosto 
pelas máscaras tem a ver com a aguda consciência do que 
de fato sou: “um fulano (...), um mano qualquer” (Caetano 
Veloso). Comigo me desavenho, sempre. E vivo o dilema: 
“Não posso viver comigo/Nem posso fugir de mim” (Comi-
go me desavim, Sá de Miranda). Pra compensar essa prisão 
sem habeas corpus, invento-me, reinvento-me, multiplico-
-me. Não quero ser um ou dois... “Eu quero ser trezentos” 
(Mario de Andrade). Que venham todos!     
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Andar com fé
Uma canção do Gilberto Gil. 

“Viver é muito perigoso” (Guimarães Rosa), então 
é preciso andar com fé. Sem fé não se vai a lugar 
algum. É preciso ter fé até o $m. É preciso ter fé 

na vida, fé no sonho, fé no amor, fé na alegria, fé em Deus, 
fé em si, fé no outro, fé no futuro, fé no transcendente... Se 
a gente olhar bem, estamos cercados de milagres por todos 
os lados. Os maiores deles, para mim, são a vida e a arte. 
Como não ter fé se somos produto de um milagre – o mi-
lagre da vida? Como não ter fé se o homem traz em si o 
milagre da arte? Como não ter fé se a natureza nos assombra 
com o milagre de uma beleza desenhada pela mão invisível 
do tempo? 

O médico psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente de 
um campo de concentração, se dedicou a entender o por-
quê de tantos terem conseguido sobreviver a uma realidade 
absolutamente incompatível com a vida. Ele concluiu que a 
força dessas pessoas, e dele próprio, vinha de enxergarem 
um sentido naquilo tudo. A vida precisa fazer sentido. E nas 
situações mais adversas, talvez seja preciso inventar um sen-
tido para a vida. Aí entra a fé. Aí entra a arte. A razão não 
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explica a fé. O fato de não se conseguir uma explicação ra-
cional para a fé em nada altera a realidade de sua existência. 
Do mesmo modo que se diz que 90% de nossa vida psíquica 
se passam no inconsciente, não é implausível admitir que 
a razão alcança uns 10% de tudo quanto há. Será? Eu nada 
sei. Parafraseando Gonzaguinha, só sei que acredito na vida 
e na vida eu ponho a força da fé. Não quero perder nunca 
“a estranha mania de ter fé na vida” (Milton Nascimento e 
Fernando Brant).  

Se eu quiser falar com Deus
O luminoso Gilberto Gil numa canção das 
mais iluminadas.     

No divertido $lme Deus é brasileiro, de Cacá Diegues, há 
uma cena em que Deus (Antônio Fagundes) reclama 

muito de suas errantes criaturas e, no auge da impaciência, 
solta um incontido e engraçado, vindo de Quem vem: “Che-
ga uma hora em que a Gente se estressa!”. Se eu falasse com 
Deus o tanto que tenho pra falar, Deus do céu!, o que Deus 
diria? Falar com Deus implica admitir a sua existência. Nes-
sa questão só deve haver lugar para a fé. A $loso$a, embora 
especule sobre, tem muito pouco a dizer justamente porque 
o que tem a dizer é forjado na razão. Os mistérios essenciais 
(a vida, a morte, a alma, Deus, o tempo, a consciência etc.) 
estão para sempre encerrados em si mesmos. Somos seres 
do tempo e do espaço – dentro, portanto, do mistério –, e 
por essa contingência jamais será possível a visão de qual-
quer totalidade. Para a visão da totalidade seria preciso que 
estivéssemos fora do tempo e do espaço – e aí já não mais 
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existiríamos como consciência conhecedora. Eis aí con$-
gurada uma impossibilidade epistemológica. Mesmo com 
essa impossibilidade, há argumentos interessantes para a 
existência de Deus. Descartes usa um argumento simples: 
o homem, ser $nito, falho e imperfeito, não poderia trazer 
em si uma ideia de in$nito e de perfeição, atributos divinos, 
sem que essa ideia não fosse inspirada por um Deus existen-
te. Belo argumento. Bertrand Russel, lógico, matemático e 
naturalmente cético, teria sido confrontado com a seguinte 
provocação: caso a existência de Deus fosse provada, como 
ele, Russel, um notório cético, reagiria? Sua resposta teria 
sido: “Ele não nos deu provas su$cientes”. Provas lógicas, 
claro! Para Feuerbach, $lósofo alemão, Deus é uma criatu-
ra do homem. Quanto a mim, ponho de lado tudo o que 
disseram e disserem os $lósofos todos, e $co apenas com 
estas palavras do feiticeiro Guimarães Rosa: “Como não ter 
Deus?! Com Deus existindo, tudo dá esperança: sempre um 
milagre é possível, o mundo se resolve”. “Com Deus exis-
tindo”, no que também acredito com a força da fé, só uma 
conversa com Ele para pôr $m à peleja $losó$ca. Mas, para 
falar com Deus, era preciso que eu aprendesse a falar ape-
nas com o silêncio. E com o silêncio comunicar o que Deus 
falasse comigo.   

A cura
Minissérie de TV, além de título de uma can-
ção do Lulu Santos.   

Preciso urgente de algum remédio que me cure de ser eu 
mesmo; que me cure de ser derramado, desassossegado, 
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obsessivo – para certas coisas; que me cure de ser preguiço-
so, indolente – para outras tantas coisas; que me cure de em-
barcar numa ideia (como já estou fazendo) e seguir desgo-
vernado até onde aguentar minha resistência; que me cure 
da absurda indisciplina discente – nunca consegui estudar 
direito para nada; que me cure de ser grande (Adélia Pra-
do), embora eu não passe de um homenino; que me cure de 
ser bonzinho, educadinho, inteligentezinho, engraçadinho, 
etcéterazinho; que me cure da tentação de pôr no papel (e 
na tela) minhas ninharias; que me cure da vaidade de achar 
que merecem leitura as ninharias que abrigo no altar da fo-
lha em branco; que me cure da vontade de inscrever-me em 
concursos de crônicas; que me cure de fazer da atenção ami-
ga o divã em que despejo problemas reais e imaginários e 
busco consolo para o desatino de viver... Só não quero nada 
que me cure da loucura sã que é essa doida vida. Ave!

Feitio de oração
Um samba antológico de Noel Rosa e Vadico.

Refém da minha natureza imprecisa, espalho de mim 
versões que nem sempre me con$rmam no que tenho 

de mais íntimo. Por isso invoco estas palavras em feitio de 
oração: livrai-me da tentação de querer escrever sempre bo-
nitinho, “com muito carinho” ( ) etc. Livrai-me da tenta-
ção de achar que tenho um blog também bonitinho etc. e 
tal. Livrai-me da tentação do elogio que, quando vem, me 
deixa a um só tempo constrangido e descon$ado. Livrai-
-me da tentação de me aproximar de escritores que admiro, 
achando que, pela simples admiração que lhes devoto, me-
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reço alguma distinção. Livrai-me da tentação de, amando 
a literatura como amo, querer estudar literatura. Livrai-me 
da tentação de achar que tenho algo a dizer e, em achan-
do, gotejar no papel o que penso ser, eu que não sou nada. 
Livrai-me da tentação de $car me justi$cando para amigos e 
desconhecidos – e sobretudo para mim mesmo. Deixai-me 
livre para cair em todas as tentações. 

( ) “Com muito carinho” é verso da canção Love, love, 
love, de Caetano Veloso.
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Linha do equador
Parceria de Caetano Veloso e Djavan.

Quando eu cheguei por aqui, eu logo entendi a geo-
metria dos eixos e asas desta cidade mais que ama-
da. E posso dizer que foi uma chegada triunfal, por 

cima, pelos ares... Mas não curti nada direito, vergado de 
apreensões... Primeiro a descon$ança de que não daria cer-
to o embarque com apenas uns numerozinhos fornecidos 
pela BBTur. Funcionou, para meu espanto. Depois a des-
con$ança de que outros numerozinhos garantiriam a hos-
pedagem no Manhattan Plaza. De novo, funcionou. Só en-
tão relaxei, ao preço de ter perdido as delícias gratuitas – do 
voo, do pouso, do trajeto de táxi até o hotel –, consumido 
por tolas preocupações de marinheiro de primeira voagem. 
Mas logo me recompus, logo assimilei a nova realidade – 
durou curtos três meses – que se descortinava para mim: 
diárias, hospedagem paga, vencimentos de assessor júnior 
– eu me sentia, para dizer o mínimo, o máximo. Pus ordem 
nas $nanças pessoais e tratei de desfrutar as benesses todas 
de colaborador da Direção-Geral. Voltar para Uberlândia? 
Nem pensar! E olha só as manhas do destino: pouco antes 
de vir como colaborador, tinha sido reprovado numa entre-
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vista para auditor assistente – última etapa de um processo 
seletivo de que participei por conta de uma (má)  classi$ca-
ção em prova escrita. E hoje estou auditor – pleno e abso-
luto. Pleno, sim! (Eles não sabem o que fazem). Absoluto, 
não! (Minha vaidade não é tão desgovernada quanto faço 
parecer). O encontro com Brasília representa a linha do 
equador que divide a minha vida. Por isso gosto de dizer, 
com algum exagero, que, tendo feito meu ninho numa das 
asas de Brasília, daqui só voo –  sem pressa nenhuma – para 
o derradeiro pouso...

Berço esplêndido
Livro da poeta Olga Savary.  

Não tenho queixas, mas o berço esplêndido da Brasí-
lia perfeita, paradisíaca, durou escassos e velozes 90 

dias. Depois disso, tive de suportar um verdadeiro cho-
que de realidade. O maior deles foi: numa noite estava no  
Manhattan Plaza, na noite seguinte estava numa kit no $nal 
da Asa Norte. Veja o endereço: Setor Terminal Norte, Lote 
K etc. Daí se pode perceber que estava praticamente fora da 
asa – e por um triz não cairia dela. Mas resisti. Os dias de 
fausto viraram um belo retrato na parede. De lá pra cá quase 
nada mudou. Continuo amando Brasília, tenho um quarto 
próprio (que é como eu chamo meu apartamento) no co-
mecinho da Asa Norte (daqui não saio, daqui ninguém me 
tira), vivo uma vida discreta, secreta, quase franciscana, sem 
luxo, sem vaidade, mas, a meus olhos, muito divertida. Gos-
to de repetir o que ouvi ou li não sei onde nem quando: “Eu 
não tenho nada e nada me falta”. Brasília, além de ter me 
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dado eixo e asas, foi o palco de duas conquistas acadêmicas 
para mim improváveis. Fico sinceramente espantado de ter 
conseguido levar adiante uma pós em Filoso$a e outra em 
Letras. Agora penso num mestrado em Literatura, se a tanto 
eu me atrevesse.                                    

No dia em que eu vim-me embora
Uma bela canção do Caetano. 

Já são 13 anos de Brasília. No dia em que eu vim-me em-
bora, sozinho, pra capital, não teve nada demais. Eu es-

tava feliz e apreensivo. Feliz por ter conseguido desatar, 
sem maiores dramas, os laços de família. E apreensivo por 
tudo o que estava por vir. O eixo da minha vida mudou por 
completo. Era tudo novo e tudo junto: nova cidade, novo 
local de trabalho, novas responsabilidades, novos colegas. 
A sorte é que Brasília me recebeu de asas abertas. Daí a 
pouco já estava bem aninhado na vastidão a céu aberto 
que é Brasília. 

Quando decidi levantar voo de Uberlândia, Brasília 
surgiu como pouso natural. Na hora do voo propriamen-
te dito, o primeiro, fato que fazia de mim um marinheiro 
de primeira voagem, eu estava tomado de prosaicas pre-
ocupações: descon$ado, quando eu podia acreditar que 
uns numerozinhos iriam garantir voo e hospedagem em 
Brasília? Resolvida a questão do voo (os numerozinhos 
funcionaram), restava a questão do hotel. Voei intranqui-
lo. No aeroporto, apenas minha mãe, a irmã, o cunhado, 
duas sobrinhas e uma colega de trabalho que apareceu na 
última hora quando eu já desfraldava na mão esquerda o 
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lenço de despedida. Acenei de longe, grato pelo carinho da 
presença. 

Agora, 13 anos depois, começo a pensar no voo de vol-
ta. Não contava bater asas daqui. No entanto, o futuro que 
se desenha acena para isso. Aceito. No dia em que eu for-me 
embora da capital, vou levar uma grande saudade embrulha-
da no peito. Elisa Lucinda diz que saudade é fome de presen-
ça. Para matar essa saudade, desejo poder vir aqui com fre-
quência. A ideia é manter o ninho de estimação. Assim seja! 
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Zen-vergonha
Parceria de Guinga e Aldir Blanc.         

Uma querida amiga, meditadora aplicada, agora deu 
de me cobrar que tenho de fazer meditação. Volta e 
meia insiste em que eu participe de algum retiro de 

meditação. Não digo nada. Tenho vontade, sim. Falta só jun-
tar vontade e ação, que comigo quase nunca andam juntas. 
Leio bastante sobre budismo (e esqueço quase tudo), vou a 
palestras, mas não passo disso. Como ensinam os próprios 
budistas, ler sobre o budismo é como carregar um barco na 
cabeça. A utilidade de um barco está em lançá-lo às águas. 
Totalmente verdade. Daí a praticar essa verdade vai um longo 
caminho. Sendo como sou, em matéria de budismo não pas-
so de um zen-vergonha. E tá bom assim. O mais engraçado 
de tudo é que a amiga medita, estuda, se aprofunda, e mes-
mo com tudo isso não parece, à primeira vista, muito zen. Já 
eu que não medito, leio sem nenhum método, ainda assim 
ostento um jeito zen que faz de mim um budista nato. E mi-
nha cara zen-vergonha nem $ca vermelha de proclamar isso. 
Quando admiti para a amiga esse meu lado zen-vergonha, 
ela, sem querer, acabou me dando um belo álibi. Ela disse ter 
ouvido de algum monge que era mais importante ser uma 
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boa pessoa do quer ser budista. Considero que sou uma boa 
pessoa, ou pelo menos com um bom caminho andado nessa 
direção. Estou, portanto, livre para continuar adoravelmente 
zen-vergonha. Ai, se a amiga me ouve!

Retiros espirituais 
Bela canção do Gilberto Gil. 

Faz tempo que venho ensaiando começar a prática de 
meditação. Faz tempo que venho desejando recolher-

-me por um $m de semana no mosteiro de São Bento. Há 
um certo tempo planejo participar de uma vivência monás-
tica no templo budista Zu Lai. Isso tudo quer dizer: estou 
precisando de uns retiros espirituais. Para a meditação, já 
comprei banquinho e tudo – não consigo a posição de lótus. 
Para o $m de semana no mosteiro, falta desapegar-me dos 
prazerezinhos mundanos. Para a vivência monástica, falta 
me aposentar. Enquanto nada acontece, considero que a lei-
tura de todo dia é o meu momento de meditação. E não dei-
xa de ser uma espécie de retiro: saio do (meu) mundo. E é 
uma vivência interior de profundo alcance. Muitos $os nos 
puxam para fora do nosso centro. Era preciso um $o que 
nos puxasse para dentro de nós mesmos. Esse é o propósito 
da meditação. E o que parece recolhimento é, antes, expan-
são, uma integração com um eu maior, cósmico... Claro que 
falo tudo isso em teoria. Ainda não sou um meditante. Sou 
um postulante – e um postulante relapso. De resto, sou re-
lapso em quase tudo, até mesmo, e principalmente, no que 
se refere à leitura, a grande paixão. Minhas leituras estão 
sempre muitíssimo aquém da minha ignorância e do meu 
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desejo de ler. Leio pouco, mas leio sempre. Com a Pasárga-
da da aposentadoria despontando no horizonte, talvez esse 
cenário mude. A Pasárgada chegando, como lerei! E como 
farei retiros espirituais! Zen-pre!

Meditação
Canção do Gilberto Gil. Está no LP/CD Refa-
zenda. Está, também, no CD Valsa brasileira, 
de Zizi Possi.

Acho que vai dar em casamento o meu namoro com o 
budismo. Que começou tímido, descon$ado, e agora 

vai muito bem, obrigado. Tenho lido bastante sobre o tema 
e cada vez me identi$co mais. É preciso, contudo, passar 
à prática. Aliás, para o budismo, conhecer apenas intelec-
tualmente os ensinamentos é como construir um barco e 
carregá-lo na cabeça. Não, é preciso lançá-lo às águas. A 
prática da meditação diária seria um bom começo. Mas sou 
preguiçoso e indisciplinado. Preciso corrigir isso. Cheguei a 
pensar (ainda penso) em participar de um retiro de medita-
ção vipassana que acontece aqui nos arredores de Brasília. 
São dez dias de meditação com intervalos apenas para as 
refeições, higiene e sono. Acho que depois disso não terei 
problemas com a meditação diária. Assisti há algum tem-
po um $lme argentino chamado O Buda. O $lme me to-
cou tanto que tive de comprá-lo. Acho que o meu caminho 
é o budismo. Com ele penso $car bem zen-vergonha (ah, 
não resisti!). Saber que é possível um equilíbrio em meio ao 
caos reinante é muito confortador. Se não podemos mudar 
o rumo dos ventos, podemos ajustar as velas do nosso barco 
– já disse algum sábio.      
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A magia dos gestos poéticos
Livro do Rubem Alves. Nele o autor se dedica 
a percorrer, de forma romanceada, o itinerá-
rio espiritual de Gandhi.      

Se a delicadeza, que devia ser pauta obrigatória no con-
vívio humano, passa a chamar a atenção, algo vai mal, 
mas vai mal demais. Certa manhã, uma delicadeza 

passou veloz pela minha retina e quase não a percebo. O 
alvo da delicadeza foi um moço que encontro na parada, dia 
sim, dia não. É bem possível que ele seja vigilante de algum 
prédio das redondezas (em se tratando de Brasília, melhor 
seria dizer quadradezas). Preocupado com o meu ônibus, 
ainda assim percebi o moço correndo (e muito) para lon-
ge da parada. Bem à frente, uns 50 metros além da parada, 
havia um ônibus parado. Era em direção a esse ônibus que 
o moço corria – e levava estampado na cara o mais largo e 
agradecido dos sorrisos. Não teria me perdoado se tivesse 
deixado escapar a magia daquele gesto poético tão gratui-
to, tão fugaz, tão feito para a desatenção de todos nós. Eu 
senti em mim a felicidade do moço que, graças à delicadeza 
de um motorista para quem a vida não deve ser nem um 
pouco delicada, pôde economizar um bom tempo de espera 
pelo próximo ônibus. E se o moço era um trabalhador da 
noite, como eu presumo, a pressa de chegar em casa devia 
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ser grande. Daria tudo pra ter embarcado no mesmo ônibus 
apenas para testemunhar, uma vez mais, a cara de felicidade 
do moço, ouvir o que conversaria com o motorista emissá-
rio do gesto poético. Desejaria $car mais tempo próximo 
daquela vibração de delicadeza tão rara nesses tempos áspe-
ros e desesperançados. Fico feliz de ter aprisionado aquele 
|agrante de beleza que cruzou meu campo de visão em voo 
ultrarrápido. O que vi e mal descrevi vai inteiro para o esto-
jo da memória. E na alma $ca o desejo de que outros gestos 
poéticos, tão mágicos quanto esse, cruzem o meu (nosso) 
caminho. Assim seja! 

Lindeza 
Uma lindeza de canção do Caetano.

Há quem pense que só olho para o próprio umbigo. Se 
fosse verdade, responderia com estas palavras do poeta 

Manoel de Barros: “Não tenho forças para desencostar-me”. 
Eu penso que a realidade é bem outra. E não poderia ser di-
ferente: gosto tanto de observar meus vizinhos de vida que 
me esqueço de mim. Não fosse o gosto de observar, eu não 
teria sido agraciado com a cena que passo a contar. Após 
o café e a leitura de toda manhã, prazeres sagrados, reser-
vo uns minutinhos para gastar numa banca de revistas ao 
lado da cafeteria. Lá compro jornal às segundas e quartas, 
além de algumas revistas ao longo do mês. Pois foi nesses 
minutinhos que testemunhei uma cena linda. Uma mulher 
entra na banca, cumprimenta as atendentes e vai em direção 
da dona, a Almira, dizendo: “Dê cá um abraço que hoje eu 
tô precisando de calor humano!” E dá um longo abraço na 
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dona. A mulher é funcionária de alguma loja vizinha – e 
funcionária da cozinha, pois estava com uma touca nada 
fashion na cabeça. Conversaram um pouquinho, a mulher 
perguntou quanto devia, reclamou de algumas revistas etc., 
e eu retardei o quanto pude minha permanência na banca 
apenas para acompanhar aquela manifestação espontânea 
de afeto, aquela lindeza de despojamento e simplicidade. 
Afetei desinteresse folheando disfarçadamente uma revis-
ta... De verdade, eu só tinha atenção para o que falavam as 
duas, para a beleza do ordinário que sempre irrompe sem 
aviso. Eu tive de sair antes que elas se despedissem, mas saí 
feliz de a manhã ter posto um sorriso na minha alma de 
forma tão gratuita e inesperada.

É luxo só
Parceria de Ary Barroso e Luiz Peixoto.

Às vezes estamos tão dentro de uma certa realidade que 
nos esquecemos do quão privilegiados somos. Tendo 

vindo da realidade de que vim, não tenho direito a esse es-
quecimento. E por isso quero proclamar que minha vida é 
um luxo só. Quer luxo maior do que poder comer fora – e 
bem – todos os dias? Quer luxo maior do que poder com-
prar – e nem sempre ler – os livros que desejo? Quer luxo 
maior do que ter um quarto próprio – e mínimo – em pleno 
plano? Quer luxo maior do que poder abdicar de carro na 
cidade habitada por uma estranha espécie constituída de ca-
beça, tronco e rodas? Quer luxo maior do que, a bordo dos 
trinta anos de cárcere laboral, continuar com o riso solto? 
Quer luxo maior do que ter a mente e o corpo sãos? Quer 
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luxo maior do que ser o equilíbrio em pessoa, digam o que 
disserem? Quer luxo maior do que, por exemplo, ver um 

(metro e meio, talvez) é uma gigante no talento musical. É 
uma baixinha de estatura internacional.  

Minha vida não tem nada demais, mas é um luxo só. 
Tenho tudo quanto quero, na exata medida do meu pouco 
querer. O meu luxo está na simplicidade, no querer menos, 
no precisar do mínimo. E se quero pouco, se preciso de pou-
co, o luxo de que falo é só um contentamento íntimo. É um 
luxo invisível. Onde está escrito que o luxo tem de ser visí-
vel? O luxo da ostentação não me interessa. A verdade é que 
só gosto do luxo que é luxo só pra mim.
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