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� JAMIL SNEGE 
 

           MUSA E A MARIPOSA1 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

17 maio 1997 | pg. 2 

 

Na terça-feira, uma enorme mariposa negra amanheceu no alto da cabeceira de 

minha cama. Devo ter dormido com o belo troféu de asas veludosas emoldurando meus 

sonhos. Como adoro bichos noturnos, talvez pela simples razão de serem rejeitados pela 

maioria, deixei minha amiga no seu porto diurno na esperança de que, janelas abertas e 

a noite retornando, voltasse ela ao seu reino de trevas e mistério. Não voltou. Às duas da 

madrugada, temendo despertar com um soturno tatalar de asas no rosto, resolvi pô-la 

delicadamente para fora. Logo de manhã, o telefone tocou. 

A primeira imagem que me veio à cabeça, quando ouvi a notícia, foi a da 

mariposa negra pousada no bandô da cortina. Dizem que a aparição de certos bichos 

prenuncia morte próxima. Pois foi: o Musa havia morrido. Musa é o apelido familiar de 

meu tio e padrinho Alfredo Snege, 84 anos, cuja alma deve ter alçado vôo justo no 

momento em que atirei a mariposa no abismo da janela. Meu primo Ademir o encontrou 

no leito, discreto e silencioso como convém aos bons defuntos, mal surgidos os primeiros 

claros do dia. 

Perdeu o mundo um santo homem? Nada disso: o Musa era terrível. Passou a 

vida distribuindo sopapos. Quando entrou na casa dos oitenta, e todos torciam pela sua 

aposentadoria, ei-lo engalfinhando-se com o vizinho, um terço de sua idade, em 

memoráveis e repetidas cenas de pugilato. Motivo alegado: o Musa acusava o homem de 

ter-lhe envenenado um pé de butiá, seu xodó, que crescia no passeio diante de casa. 

Apesar do vizinho jurar inocência, o Musa passou a assediá-lo com mil provocações. Ora 

varria furiosamente o lixo para junto da porta do suposto exterminador de palmáceas, ora 

invadia a propriedade alheia, vassoura em punho, pespegava generosas lambadas no 

infiel e em quem estivesse por perto. Nos intervalos, para não perder a forma, arranjava 

umas briguinhas com cobradores de ônibus e gerentes de supermercados, as quais 

quase sempre vencia por desistência dos adversários. O Musa vangloriava-se, oitenta 

anos e picos, de sua perfeita combinação de ganchos e cruzados. 

Dono de temperamento tão irascível, todos se afastavam dele. À exceção de um 

único e fiel escudeiro: o cachorro do vizinho, velho e tão irascível quanto ele, e que 

                                                
1 Texto de estréia de Jamil Snege na seção de crônicas do Caderno G. 
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haveria de acompanhar meu tio em seus taciturnos volteios pela vida. A princípio, o Musa 

tentou repelir o bicho. Não pelo que o bicho fosse, mas por de quem o bicho era. Por fim, 

acabou curvando-se àquele magro e inesperado afeto e admitiu o cão em sua 

companhia. Ambos passaram a ser vistos a deambular pelo bairro, um na cola do outro, 

uma rosnadela de advertência a quem ousasse se aproximar. 

Depois de meses de estiagem, finalmente na quarta-feira uma garoa fina deixou-

se cair sobre Curitiba. Era o pranto do céu – umas lagrimazinhas esquálidas e 

desmilingüidas. Encrenqueiro como ele só, o Musa que se contentasse. 
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           UMA VISITA 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

7 jun. 1997 | pg. 2 

 

Ela comprou meu livro na feira e quer que eu o autografe. Vem me procurar na 

editora e por coincidência estou aqui. Deve ter uns dez anos. Enquanto espera, sapateia 

de um lado para outro no carpete da recepção, fazendo ares de senhora muito ocupada. 

Aliás, é uma senhora executiva em miniatura: a roupinha, o cabelo preso no alto da nuca, 

umas elegantes botinhas de antílope que lhe cobrem metade das canelas. 

Compenetrada, tem o narizinho empinado de quem convive com grandes decisões. A 

uma respeitosa distância, discreto e atento, um senhor que poderia ser seu avô. Mas a 

maneira como segura as chaves do carro, mãos cruzadas à altura do estômago, 

denuncia-o como o motorista da madame. 

Como devo me dirigir a tão distinta senhora? Aguardo ainda alguns instantes, no 

fundo de meu esconderijo, e finalmente caminho para a recepção. Ela retribui meu aperto 

de mão com o ar solene de quem esperou demasiado mas não quer me dar o gosto de 

mostrar-se irritada por isso. Olha-me como se algo lhe dissesse que posso ser um 

impostor. Por fim, vencendo a própria desconfiança, estende-me o livro e, antes que eu 

lhe pergunte o nome, soletra-o com exagerada ênfase, acentuando o ipsilone final. 

Devolvo o livro autografado à Peggy, com os gês e o ipsilone exigidos. Ela confere a 

dedicatória, agradece de um modo como se eu é que devesse lhe agradecer, olha para o 

motorista (sinal de “vamos, partamos sem demora”) e sai batendo as botinhas na soleira. 

Estranha visita. Qualquer coisa, desde o primeiro momento, contrariou a ilustre 

dama. Talvez ela tenha se decepcionado com a figura do autor. É comum leitores nos 

imaginarem como realmente não somos. Atribuem-nos uma certa cara e de repente 

oferecemo-lhes outra. Às vezes é nosso tom de voz que não confere com as modulações 

que a leitura de nossa escrita sugere. Outras é nossa idade, o tamanho de nossas unhas, 

a quantidade de cabelos que exibimos no alto da caixa craniana. Imaginam um dândi à 

Oscar Wilde e em seguida nos apresentamos com a aparência do merceneiro (sic) da 

esquina. Fazer o quê? 

Prometi a mim mesmo esquecer a visita da senhora das botinhas rompantes. Se 

decepcionei-a, lamento. Sou obrigado a escrever o melhor que posso, não a ganhar o 

papel de galã na novela das seis. Já havia me recolhido ao insano ofício de garimpar 

palavras quando – eureka! – o óbvio desabou sobre mim. Tolo fui de não perceber, de 

cara, a origem de tão singela frustração. Acontece que o livro que Peggy comprou na 



 

 

4

4 

feira, cujo título é “Como Eu Se Fiz Por Si Mesmo”, traz na capa a foto de um macaco. 

Mais exatamente: um chipanzé, com cara de filósofo kierkegaardiano, dedilhando uma 

máquina de escrever. 

Preciso dizer mais? Fiel à fantasia de seus dez aninhos, a gentil dama imaginou 

que, aqui chegando, o rapaz da capa, preso por uma coleira a seu tratador, viria ao seu 

encontro e, às cambalhotas, firmasse o desejado autógrafo. 

Desculpe, Peggy, se tomei por empáfia a frustração de uma expectativa tão 

comoventemente infantil. 

Não ligue, não. É só uma questão de tempo. A cada dia que passa, estou mais 

parecido com o tal macaco. 



 

 

5

5 

 

           LINDO!2 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

28 jun. 1997 | pg. 2 

 

Tenho até vergonha de relatar. Mas foi o que aconteceu. Eu estava subindo a 

José Bonifácio, quatro da tarde, aquela montoeira de gente. Um senhor de uns sessenta 

anos vem na direção contrária e a poucos passos percebo que me encara. Olho-o, 

receptivo, esperando reconhecer alguém que não vejo há tempos. Ele reduz o passo, um 

meio sorriso, e com o olhar veludoso, melífluo, dispara: 

– Lindo!... 

Céus, estremeço. Eu, lindo? Um galanteio dirigido a mim, que já não sou alvo de 

galanteios há uns bem vinte anos? E da parte de quem, de um velhote encanecido, 

baixinho, olhar enlanguescido de medusa? 

Continuo a andar firme, inabordável. Mas não resisto. Alguns passos e volto-me. 

Lá está ele, o senhor, aranha papa-mosca tentando hipnotizar a presa (eu) à distância. O 

que estará a pensar, o atrevido? Chamando-me de lindo, a mim, quase tão encanecido 

quanto ele? Há uns vinte anos, já disse, nem mulher ou homem me dirige olhar assim, 

ainda mais acompanhado de tão sedutor adjetivo. Que loucura, concluo, este mundo está 

perdido, e pasmado mergulho na galeria Júlio Moreira, deixando a aranha de grisalhas 

madeixas para trás.  

Lindo... De onde surgiu tal fera? Funcionário aposentado dos Correios? Burocrata 

da Secretaria da Cultura? Avô recentemente convertido à bissexualidade militante? E por 

que logo eu, centenas de rapazes apetecíveis sob este céu de outono, o alvo de sua teia 

pegajosa? 

Terei agido bem, virando-lhe indignado o rosto? Entre ofendido e lisonjeado, 

continuo a caminhar e, já no Largo da Ordem, atrevo-me a olhar novamente para trás. 

Cabeças de transeuntes, pés, pernas em sincopado movimento, nenhum vestígio do 

galanteador. Sumiu-se engolido pelo anonimato da pedestre multidão. Foi-se, o adúltero 

homenzinho, deixando-me preso no ouvido, como um bandaid, o galanteio de há pouco. 

É sob tal influxo que imagino um outro desfecho para a história que acabo de 

narrar. Ao invés, de afastar-me mais e mais, como faço agora, eu correria ao encalço do 

torpe sedutor. E o interceptaria junto à Catedral. E indagaria: 

– Que disse, senhor? 

                                                
2 Republicado com o título de “Entre fúcsias e hibiscos” na coletânea Os verões da grande leitoa branca. | 
SNEGE, Jamil. Os verões da grande leitoa branca. Curitiba: Criar Edições, 2000. p. 117-120. 
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– Lindo!, ele repetiria, as pupilas se acendendo de grata comoção. 

Eu então, sem mais nem menos, toma-lo-ia nos braços e começaríamos a bailar. 

E rodopiaríamos ao compasso da valsa vespertina por entre a turba boquiaberta. E em 

doce enlevo, a valsar, pisotearíamos os canteiros de fúcsias e hibiscos. E olhos nos 

olhos, a girar, nossos pés alados decepariam as pétalas amarelas dos crisântemos. E os 

sinos da Catedral a tocar, e a turba delirante a nos aplaudir, atravessaríamos 

embriagados os passeios até que na extremidade norte da Praça Tiradentes, bem junto 

ao sinaleiro, um ônibus nos colheria em cheio, espalhando pedaços de nossos miolos 

pelo asfalto. 

Lindo!, exclamaria a turba embevecida. E cada qual ao seu destino, pés e pernas, 

cabeças transeuntes, a praça readquiriria sua feição normal, apenas o céu azul por 

testemunha. 
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           SOB UM CÉU DE TEMPESTADE3 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

30 set. 1997 | pg. 2 

 

Sonho que estou retornando a Curitiba, depois de uma longa ausência. É um dia 

de céu coberto, horário indefinível, uns clarões de futura tempestade eletrificam as 

nuvens. Devo ter desembarcado na rodoviária, porque já avisto o centro. Digo ao taxista 

meu destino e vou tentando reconhecer a cidade através das ruas movimentadas. 

Identifico um ou outro edifício, uma praça, monumentos. Mas, estranhamente, as 

distâncias ficaram maiores, as imagens se desdobram, é como se intercalassem uma 

outra Curitiba – monstruosa réplica de si mesma – na velha Curitiba que eu deveria 

conhecer. 

Não tenho coragem de transmitir minha inquietação ao taxista, que segue sua 

marcha imperturbável. Estamos no rumo certo, a grande avenida que conduz ao bairro 

onde moro abre-se diante de nós, porém tenho a impressão de que cruzamos duas vezes 

as mesmas esquinas. Apesar de avançarmos rigorosamente em linha reta, não raro 

repetimos uma mesma arquitetura, a inconfundível silhueta de uma torre. O grande 

edifício amarelo que vemos à frente, repito, é o mesmo pelo qual passamos há pouco. 

À custa das repetições, que não são poucas, começo a perceber diferenças entre 

elas. Por exemplo: a primeira igreja de Santa Terezinha pela qual passamos tinha as 

portas fechadas; a segunda, ao contrário, engalanava-se para celebrar um feérico 

casamento. O mesmo aconteceu com a folhagem de um enorme plátano, tingida de 

outono, e logo adiante repetida em verde brotação. Concluo que o objeto original e seu 

duplo, ou a realidade e seu simulacro, indistinguíveis entre si, habitam não apenas 

espaços, mas tempos diferentes. 

É um sonho, penso no sonho, sem saber ao certo se sou o que sonha ou o que é 

sonhado. Mas, de qualquer maneira, isso me tranqüiliza, pois posso acordar a qualquer 

momento. E como tenho pouco tempo para sonhar, percebo a urgência de chegar logo 

em casa, rever os meus, abrigar-me da chuva que se anuncia na pulsação ameaçadora 

do céu. É com alívio, portanto, que obedeço e desembarco do táxi quando o motorista 

avisa que chegamos. A rua me é familiar, o número confere, mas a casa não é 

exatamente a minha casa. Avançou sobre o jardim, sofreu acréscimos na fachada e só a 

muito custo noto que a antiga janela frontal, agora recuada na parede cega da varanda, 

                                                
3 Republicado em Os verões... | SNEGE, Jamil. Os verões da grande leitoa branca. op cit., p. 13-17. 
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sobrevive na forma de um retângulo de tinta levemente mais escura. Eu poderia bater, 

chamar alguém, perguntar pelos antigos moradores, mas me ocorre que, dentro dessa 

lógica de repetições, no próximo quarteirão ou no anterior encontrarei minha outra casa. 

Olho para o céu, agora mais baixo e denso. A nervura elétrica do raio percorre a 

carne escura das nuvens. Um estampido longínquo sucede cada clarão. Tomo a direção 

da direita e caminho até a esquina. Mas nem chego a atravessar a rua: do outro lado, a 

casa de frutas do Espanhol, ou o que restou dela, me indica que se trata do quarteirão 

seguinte. Volto, passo novamente diante da casa reformada e chego à esquina oposta 

com a certeza de que, mais alguns metros, encontrarei minha velha morada, sem os 

acréscimos que mutilaram sua feição original. 

É o que acontece, não exatamente da forma que eu esperava. Minha casa é muito 

nova. O jardim está mal formado e até a velha parreira que, quando parti, crescia 

retorcida junto ao portão, é apenas um ramúsculo verde que o vento atira contra o muro. 

Uma grossa gota de chuva estoura no meu rosto. Estou parado na calçada, sem 

saber para onde ir. Só sei que não pertenço a esse tempo, que cheguei, 

simultaneamente, cedo e tarde demais, que talvez nunca devesse ter voltado. O táxi se 

foi, a chuva se aproxima e nesse momento as cortinas da janela da frente se afastam e 

um menino de uns sete ou oito anos, ar assustado, cola o rosto na vidraça. Ele não me 

vê, os olhos fixos no céu, na massa de nuvens que revoluteia ao sabor da tempestade. 

Conheço bem essa expressão, o pânico que lateja na superfície de seus olhos. É 

bem antigo o medo que tenho de chuva. 
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         O PERIGO VEM DA ÁSIA4 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

1º nov. 1997 | pg. 6 

 

O albergue está meio vazio ultimamente – cinco ou seis camas ocupadas, mais os 

retardatários que irmã Brígida acolhe depois da meia-noite e dos quais nem vemos a 

cara. Tenho preferência pelo salão dos fundos, o mais precário dos três, duas fileiras de 

camas com seus cobertores esverdeados, dobrados em dois. Gosto daqui de trás. Há 

uma janela de grades, muito alta, por onde se filtram as luzes de neon da rua. Há vozes, 

vez por outra, e música de saxofone. Às vezes chove e uma nuvem de gotículas invade o 

dormitório – a música fica mais densa, pesada, e desce até os nossos sonhos. Irmã 

Brígida teme a umidade, seu vulto desliza multicor entre os leitos, arruma um travesseiro, 

cobre um dorso, verifica se o hóspede do canto não parou de respirar. Irmã Brígida teme 

a umidade e as apnéias noturnas – sempre dou um jeito de tossir ou pigarrear quando 

percebo seu vulto guardião esgueirando-se ao som do sax entre nossos barcos de 

sonho. 

Quem sou eu nesta nau de desvalidos? Um homenzinho limpo, com seu saco de 

aniagem. Um aposentado, talvez, rejeitado pelos filhos. Roupa surrada, porém serzida e 

asseada. Seu Honório, pede irmã Brígida, e confia-me a distribuição dos pães e dos 

canecos de sopa. Nunca perguntou-me nada, pois o drama de cada um a cada um 

pertence. 

Depois da sopa, reunimo-nos à porta dos banheiros que ficam na parte central do 

porão. Paredes de compensado, empenadas, exalam um hálito podre em torno de 

nossas cabeças – mas rimos, brincamos, como se estivéssemos num salão de vernizes e 

cristais. Irmã Brígida evita o local, os homens urinam de portas abertas, o box do 

chuveiro exibe insistentemente pêlos, peles, um odor de jaula molhada que nos torna 

ruidosos e felizes. Irmã Brígida espera que o frio e o sono afugentem os animais de seus 

quartéis de júbilo. 

Há uma estranha lógica nessas reuniões, um entendimento que se sobrepõe às 

nossas diferenças. O pobre rapaz drogado é cúmplice do ex-pastor, bocas desdentadas 

dialogam com dentes absolutamente perfeitos, todas as noites um louco me entrega uma 

bolacha redonda com hieróglifos desenhados e a recomendação de que não devo comê-

la sob risco de quebrar o encantamento do universo. Já levei algumas dessas bolachas à 

                                                
4 Republicado em Os verões... | SNEGE, Jamil. Os verões da grande leitoa branca. op. cit., p. 27-31. 
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Suíça, já as deixei espalhadas na toalete de um avião em Taipé. Já tentei trocá-las com o 

aturdido caixa de um cassino em Atlantic City. Aos pés do grande Buda de Bangkok, um 

desses discos é admirado com desconfiança e respeito por peregrinos e turistas. 

Sempre que deixo o albergue, pela manhã, caminho incógnito até o pequeno 

apartamento de fundos que aluguei próximo ao centro financeiro. Lá troco de roupa e 

saio a visitar os bancos, onde sou invariavelmente interceptado pelos gerentes. 

Oferecem-me um café forte, muito diferente do pobre café aguado de irmã Brígida, e 

exibem-me os resultados de minha carteira de ações. Hoje eles estão tensos, houve uma 

queda vertiginosa nos índices Dow Jones e Nikkei, a Bolsa de Hong Kong arrastou o 

mercado para o fundo. Finjo que me preocupo, recomendo-lhes maior empenho, ameaço 

liquidar minha carteira, transferir meus investimentos para outros agentes. É da mesa de 

um nervoso gerente que faço minha primeira ligação para o escritório. Minha secretária 

me põe a par dos telefonemas, da agenda do dia. Estou sendo aguardado por uma 

comissão argentina, tenho um almoço com o presidente da CPI, a secretária quer saber 

se viajarei à tarde com o avião da companhia. 

Esta noite pousarei fora. Irmã Brígida passará pelo meu leito vazio, o músico do 

saxofone derramará suas notas sobre um cobertor dobrado, a distribuição matinal dos 

pães não contará com os préstimos do senhor Honório.O albergue não anda muito bem 

ultimamente. Tenho medo que irmã Brígida se decepcione, feche as portas, vá cuidar de 

crianças de rua. Já recomendei uma doação maior para o próximo mês, temos de 

controlar5 (sic) uma atendente, irmã Brígida quase não dorme e seus tornozelos estão 

muito inchados. 

O perigo vem da Ásia, desculpa-se o gerente, um brilho servil nos caninos 

amarelados. Sim, o perigo vem da Ásia, repito num tom dúbio, enquanto ele me 

acompanha até a porta. Vou caminhando para o escritório, reunindo forças para enfrentar 

os argentinos, o almoço com o senador da CPI, o vôo de logo mais pra falar a uma 

platéia de mulheres de negócios. No bolso do paletó, a última bolacha, uma espécie de 

software – eu e o louco sabemos – cuja função é programar a máquina do universo para 

mais um dia inútil. 

                                                
5 Possível erro de digitação ou de revisão na versão do jornal: a palavra correta, segundo versão publicada em 
Os verões..., seria “contratar”. | SNEGE, Jamil. Os verões da grande leitoa branca. op. cit., p. 31. 
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           A EXECUÇÃO DE CARL E. JONES, TEXAS6 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

14 fev. 1998 | pg. 6 

 
As últimas horas de Carl E. Jones, executado com uma injeção letal na 

penitenciária de Hunstville, Texas, na última quarta-feira, transcorreram mais ou menos 

assim: 

5 horas – foi despertado 45 minutos antes que o habitual. Revoltado, recusou o 

desjejum (pão preto, fatias de bacon, café com creme e mingau de aveia) e voltou a 

dormir. 

6 horas – recebeu muda de roupa limpa, mas não quis tomar banho. Limitou-se a 

enxaguar o rosto com água fria e pentear os cabelos. 

6h14 – recusou assistir ao noticiário matinal pela tevê, sob alegação de que a 

apresentadora se parecia intoleravelmente com um travesti que conhecera no Arkansas. 

Soube do pedido de clemência do papa pelos guardas da prisão. 

6h27 – pediu papel e lápis, mas nada escreveu. Fitou demoradamente o teto, 

depois desenhou algo semelhante a um pássaro, amassou e jogou no lixo. 

7h40 – conversou pelo telefone com seu advogado. Queixou-se da falta de apetite 

e da boca amarga. 

8h10 – bebeu um copo d’água e pediu uma bíblia. Devolveu-a logo em seguida, 

sem nenhum comentário. 

8h11 – recebeu a visita do pai, da mãe e da primeira namorada, que veio 

especialmente da Carolina do Norte. As visitas permaneceram numa cela ao lado, sem 

qualquer contato físico. 

8h27 – aceitou um refrigerante e um pedaço de torta de maçã, que a ex-namorada 

trouxera numa bolsa térmica. Sempre odiou torta de maçã, mas não quis decepcionar a 

moça. 

10h26 – leu uma passagem da bíblia (Philippians 4:6,7), por insistência do pai. A 

mãe, cantora da igreja metodista, entoou a seguir um louvor. Carl E. Jones chorou pela 

primeira vez. 

11h54 – a namorada e os pais de Carl colocaram as mãos na parede da cela em 

sinal de adeus. 

11h55 – Carl E. Jones chorou pela segunda vez. 

                                                
6 Republicado com o título de “Sorriso nos lábios” em Os verões da grande leitoa branca. | SNEGE, Jamil. 
Os verões da grande leitoa branca. op. cit., p. 49-53. 
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12 horas – fim das visitas. 

12h10 – foi servido almoço ao condenado: peito de peru, brócolis na manteiga, 

pudim de leite. Ele recusou o brócolis na manteiga sob alegação de que aquilo era uma 

bomba para o seu colesterol, mas acabou não tocando no resto. 

12h14 – fim do almoço. 

12h15 às 12h18 – seus pertences foram registrados e empacotados. Inclusive um 

tabuleiro de damas, que não tivera tempo de devolver a um detento do pavilhão 9. 

12h26 – orou com o pastor da prisão, que se atrasara por causa das reformas no 

piso do banheiro da igreja. 

13h03 – foi conduzido à câmara da morte, vizinha à sala de execução. Reclamou 

da ausência de visitas, “pois ainda poderíamos conversar um bocado”. 

Por volta das 15horas – recusou a última refeição (salada, pêssego e banana 

caramelada), mas aceitou uma xícara de café descafeinado. 

Até às 18 horas – aguardou com ansiedade o resultado do recurso apresentado 

ao Supremo Tribunal, pedindo o indulto da pena. O pastor ainda atendeu a uma chamada 

telefônica, mas era apenas sua esposa avisando que não havia mais pasta de amendoim 

em casa. 

18h10 – a prisão anunciou que iria começar a execução. Jornalistas do país 

inteiro congestionaram as linhas de comunicação do Texas. 

18h45 – anunciou-se oficialmente a morte de Carl E. Jones. Treze pessoas, entre 

elas três familiares da vítima e cinco jornalistas, assistiram à execução. O condenado 

recebeu uma injeção em cada braço e morreu oito minutos depois. 

18h55 – o pastor falou à imprensa que o condenado entregou-se a Jesus e 

expirou com um sorriso nos lábios. O diretor do laboratório declarou que esses esgares 

são comuns, uma espécie de espasmo nervoso depois que a droga espalha-se pela 

corrente sanguínea. 

 

 

 

           ANTES DE MORRER DECLARA: “AMO TODOS VOCÊS”7 

Reportagem publicada na seção Internacional da Gazeta do Povo 

5 fev. 1998 | p. 19 

 

                                                
7 GAZETA DO POVO (AFP). Antes de morrer declara: “Amo todos vocês”. Curitiba, 5 fev. 1998. 
Internacional, p. 19. 
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Hunstville. EUA (AFP) – Antes de ser executada anteontem à noite com uma 

injeção letal na penitenciária de Hunstville (Texas), Karla Faye Tucker leu uma 

declaração a seus familiares e aos de suas vítimas, quando já estava amarrada à mesa 

na sala da morte. 

“Sim, senhor”, disse quando lhe perguntaram se tinha algo a dizer. 

“Queria dizer a todos, à família Thornton e à de Jerry Dean (as famílias do casal 

que ela matou a picaretadas em 1983), que realmente sinto muito. Espero que Deus lhes 

dê paz. Baby, amo você. Ron, dê um abraço em Peggy por mim. Todos foram muito 

gentis comigo. Amo todos vocês. Agora, estarei com Jesus. Obrigada a todos. Vocês 

foram muito bons comigo. Os amo muito. Verei vocês quando chegarem lá. Estarei 

esperando”, disse, lendo o texto escrito em letras grandes e irregulares, cuja cópia foi 

passada depois à imprensa. 

Treze pessoas, entre elas dois parentes de Karla, três familiares das vítimas e 

cinco jornalistas, presenciaram a execução. 

Seu marido Dana Brown fez uma declaração rápida após a execução. Segundo 

ele, a morte da esposa é “a prova de que o sistema deve mudar”. 

Pouco depois do entardecer, na antiga prisão do centro de Huntsville, Karla, de 38 

anos, foi amarrada a uma mesa na sala da morte e recebeu uma injeção em cada braço. 

Oito minutos depois, foi declarada morta, oficialmente às 18h45 locais (22h45 de 

Brasília). 

Karla usava a tradicional roupa branca dos condenados à morte no Texas. 

Em nenhum momento perdeu o sorriso, informaram os cinco jornalistas que 

também presenciaram sua execução. 

As últimas horas de Karla Faye Tucker, segundo relatos das autoridades 

penitenciárias. 

Terça-feira, dia 3 

3 h (hora local) – não quis fazer o desjejum e voltou a dormir; 

6h00 – recebeu roupa limpa, mas não quis tomar banho; 

6h14 – não quis ver o noticiário na televisão; 

6h27 – escreveu; 

7h40 – conversou por telefone com seu advogado; 

8h10 – bebeu um copo de água e leu a Bíblia; 

8h11 – recebeu a visita do marido, do pai e da irmã (na cela vizinha à sua, sem 

contato físico); 

8h27 – aceitou um refrigerante e uns biscoitos de seu marido e reconheceu estar 

enfraquecida por não ter comido nada na segunda-feira; 

10h20 – leu a Bíblia para sua família; 
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11h50 – seu marido Dana Brown cantou um louvor; 

11h54 – Karla chorou pela primeira vez; 

11h55 – Karla e os parentes colocaram as mãos na parede que os separava para 

dizer adeus; 

12h00 – fim das visitas; 

12h10 – não quis almoçar ao meio-dia; 

12h12 às 12h15 – seus pertences foram registrados e empacotados; 

12h26 – orou com o pastor da prisão; 

13h03 – foi levada para a câmara da morte, celas vizinhas à sala de (sic) sala de 

execução. Visitas não são mais permitidas. 

Por volta das 15h – Recusou a última refeição (salada, pêssego e banana) – 

Espera os resultados dos recursos apresentados ao Supremo Tribunal dos Estados 

Unidos, que os rejeita. 

18h10 – a prisão anunciou que iria começar a execução; 

18h45 – anunciou-se a morte de Karla depois de suas últimas palavras: “Amo 

todos vocês”. 
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       A MULHER-ARANHA8 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

2 maio 1998 | pg. 6 

 

Uma cabeça decepada – é tudo o que lembro de minha mãe. Uma cabeça atenta 

de medusa, repousada sobre o travesseiro. Eu passava tardes inteiras brincando no 

quarto, em silêncio, inquieto por saber aqueles olhos enormes cravados em mim. Às 

vezes aproximava-me da cama e procurava adivinhar-lhe o corpo sob as dobras do 

lençol; mas minha imaginação repelia-me antes, com garras de ave ou escamas de 

peixe. Quando minha mãe morreu, a coisa pareceu-me extremamente fácil: minhas tias 

devem tê-la erguido pelos cabelos e depositado no caixão. Afinal, minha mãe não 

passava de uma cabeça. 

De meu pai, ficaram-me apenas as mãos. Meu pai tinha mãos enormes, fortes 

como garras. Depois da morte de minha mãe, meu pai arrumou as malas e partiu. 

Lembro-me da facilidade com que colocou a bagagem nos ombros e saiu batendo a porta 

dos fundos. Minhas tias mudaram-me para a sala, numa pequena cama de vime, e eu me 

distraía à noite com as lagartas fosforescentes que deslizavam na vidraça. Às vezes as 

lagartas invadiam-me a casa e os sonhos e eu tremia de pavor ao vê-las subir pelos 

lençóis. Minhas tias dormiam e eu acordava sobressaltado, molhado de suor, com uma 

palavra mole (ou uma lagarta?) entalada na garganta: – mãe... 

Minhas tias foram ficando cada vez mais velhas e mais caladas. Passavam os 

dias trancadas no quarto, as janelas fechadas, untando os cabelos com banha de 

galinha. Eu espiava-as pelo vão da porta, fascinado da destreza com que teciam longas 

tranças uma na outra. Com o passar dos anos, porém, a ausência de minha mãe 

cicatrizou-se por completo. Passei a evitar minhas tias, pois já não precisava delas e 

tampouco elas de mim. Nunca mais espionei-as e seus cabelos duros e cinzentos, 

enrolados no sabão da cozinha, causavam-me viva repugnância. 

Com um pouco mais de idade, aventurei-me a pequenos passeios vadios pela 

vizinhança. Havia outros meninos no bairro e não me foi difícil achar um amigo. 

Celebrávamos uma amizade rude, feita de pequenas maldades que cometíamos juntos. 

Depois de cada proeza – roubar frutas ou destruir ninhos – nossas pequenas mãos sujas 

                                                
8 Escrito originalmente, segundo o próprio autor, na apresentação da coletânea A mulher aranha, entre 1966 e 
1972. Republicado na seção de crônicas, em 1998, e em Os verões..., com as alterações pontuais da versão 
publicada no jornal, no ano 2000. | SNEGE, Jamil. A mulher aranha. Curitiba: Editora Hoje, 1972. (Série 
cadernos de ficção; v. 1). p. 51-56. | SNEGE, Jamil. Os verões da grande leitoa branca. Curitiba: Travessa 
dos Editores, 2000. p. 7-12. 
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se tocavam, num velado assomo de ternura. Prova da amizade que me dedicava, meu 

companheiro insistia em dividir todas as suas posses comigo. Uma, entretanto, jamais 

pude aceitar; por nada deste mundo trocaria aquela mulher grande e desajeitada pela 

bela cabeça de cera que fora a minha mãe. 

E assim haveria de ser, até o dia em que chegou na cidade um parque de 

diversões. Quando soube da notícia, cheguei a supor que reencontraria meu pai, 

erguendo pesadas bolas de ferro. Meu companheiro seguiu-me na exploração das 

barracas e em breve tornamo-nos íntimos de todas as deformidades da feira. Anões, o 

cordeiro de cinco patas, um gigantesco embrião de aparência humana – nada me causou 

tanto espanto e fascínio quanto a descoberta, feita ao acaso, de uma estranha criatura: 

aprisionada num cubículo mal iluminado, tinha a mesma cabeça decepada, os mesmos 

olhos escuros e profundos de minha mãe. Só que em vez de lençóis, um enorme corpo 

de aranha flutuando num simulacro de teia. 

A partir desse instante, uma profunda modificação foi se operando em mim. 

Passei a evitar meu amigo, para não ter de explicar coisas que aconteciam comigo – a 

necessidade, por exemplo, de permanecer longo tempo imóvel num canto ou a sensação 

de que meus braços e pernas se duplicavam monstruosamente. Ele ainda insistiu, até 

perceber que eu já não o queria a meu lado. Tornou-se hostil e acabou despedindo-se de 

mim atirando-me um punhado de serragem nos olhos. Mas não o odiei por isso: ao 

contrário, quando soube que se afogara num pequeno lago das vizinhanças, chorei 

sentidamente. Fora ele, enfim, meu único amigo. 

Por um estranho sortilégio, minha vida haveria de manter estreitas relações com a 

morte. Nem bem eu completara dezoito anos, eis que me chegam notícias de meu pai. 

Morrera roído por um tumor, numa cidade próxima, deixando sua segunda mulher e um 

meio-irmão meu, de quatro anos, sem a proteção de suas garras. Minhas tias ainda 

resistiram algum tempo, até que a mais velha tombou para a frente, metade da trança por 

fazer. A outra nunca mais teve quem lhe penteasse os cabelos e era vista, à noite, 

conversando sozinha na janela. Da última vez que passei por nossa cidade, a pequena 

casa de minha infância havia sido tomada pela espessa hera que crescia junto ao muro. 

Por um sentimento qualquer, esperei que escurecesse para rever os pequenos riscos de 

fogo moverem-se entre a folhagem. 

Graças à minha insistência, hoje tenho interesses no parque. Viajamos de cidade 

a cidade e eu diariamente refaço meu itinerário de édipo. O grande corpo de aranha 

muda periodicamente – nem todas as mulheres que lhe emprestam a cabeça têm a 

persistência de minha mãe –, mas a esfinge e eu nos entendemos. Além da grosseira 

magia do encontro, há o pacto de jamais revelarmos nosso segredo. 
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          VOCÊ JÁ FOI CLEÓPATRA?9 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

20 jun. 1998 | pg. 6 

 

Se você tem alguns trocados sobrando, uma boa sugestão para quebrar o tédio é 

arranjar rapidamente um analista. Não um psicoterapeuta tradicional, com suas rigorosas 

sessões horárias de 50 minutos, mas um profissional que aplique a técnica – é o dernier 

cri do momento – denominada terapia de vidas pssadas (sic). É um baratão, leitor. 

Durante duas horas você vai regredir, através da hipnose, a um estágio de consciência 

anterior ao seu próprio nascimento. Ou melhor, anterior àquele momento em que você-

espermatozóide rompia a capa do você-óvulo e engendrava essa coisinha graciosa 

chamada você-você mesmo. Pensou que tudo começava aí, não é mesmo? Pois o 

terapeuta vai provar o contrário. Aliás, você mesmo vai fazer isso. Vai experienciar outras 

vivências, em épocas distintas e países diferentes. Vai mudar de sexo, de roupa, de 

status social. E vai poder relatar aventuras maravilhosas, nas quais não raro aparecerão 

dragões, batalhas eqüestres, personagens mitológicas, monstros aterradores. E você ali, 

feito um Indiana Jones, espetando seus inimigos com a reluzente excalibur ou sendo 

cruelmente arremessado na boca de um vulcão. 

Não é divino? De repente, a vidinha burra que você levava até então não tem 

mais sentido. Você agora é um trânsfuga de épocas heróicas. Seu estatuto ontológico é 

múltiplo. Seus problemas ganharam uma dimensão atemporal, que recobre vários 

períodos históricos. Aquela dorzinha crônica de cabeça – você descobrirá – teve origem 

num passado remoto quando, no cerco de Nabucodonosor a Judá, uma trave 

desprendeu-se e atingiu em cheio a sua nuca. Essa sua aversão a lugares fechados, 

aparentemente uma reminiscência de tempos de internato, iniciou-se na realidade em 

1683 quando, no cerco de Viena pelos turcos, você teve de ficar escondido num porão 

cheio de ratos. 

Longe de mim contestar por contestar a reencarnação ou as tais técnicas de 

terapia regressiva. Longe de mim pôr em dúvida as provas zelosamente coligidas pelos 

pesquisadores de nossas supostas vidas passadas. Uma coisa, entretanto, minha pobre 

ignorância não consegue compreender. Por que, em vidas anteriores, sempre fomos reis, 

rainhas, sacerdotes, princesas, feiticeiros? Por que fomos a rainha de Sabá, o capitão 

Cook, um discípulo dileto de Sócrates, a favorita de Saladino, o lugar-tenente de Átila ou, 

                                                
9 Republicado em Como tornar-se invisível em Curitiba. | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em 
Curitiba. Curitiba: Criar Edições, 2000. p. 24-26. 
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mais freqüentemente, o próprio Alexandre o Grande? Por que cargas d´água, ó Zeus, 

ninguém nunca foi ascensorista mexicano, comerciante de bananas em Trinidad e 

Tobago, vendedora de pamonha na feira de Cascadura ou tratador de macacos do Beto 

Carrero World? Por que quinze mil generais e nenhum cozinheiro? Por que marquesas, 

duquesas e baronesas aos borbotões e nenhumazinha, uma só que fosse, amante 

estrábica do último dos cavalariços de Luís XIV? Por que somente vidas trágicas, 

retumbantes, e nenhuma vidazinha a se extinguir anônima durante uma epidemia de tifo? 

 A menos que alguém dissipe as trevas que me toldam a compreensão, arrisco 

afirmar que a reencarnação é um fenômeno aristocrático e seletivo que guarda íntima 

semelhança com outro fenômeno seletivo e aristocrático – que são as fantasias que 

escolhemos para brincar o carnaval. Não são as mesmas personagens? Não são os 

mesmos tipos? A única diferença é que, nas fantasias carnavalescas, a paródia e a 

galhofa criam um distanciamento que imprime um sentido de humor e crítica social 

totalmente ausentes na análise. As psicoterapias regressivas querem-se sérias – e talvez 

por esse motivo nunca foram encaradas muito seriamente. 

 Ora, todo mundo sabe que a eficácia de uma técnica não significa que ela se 

apóie sobre uma hipótese cientificamente correta. Há muitos métodos de cura, que até 

funcionam, não obstante partirem de premissas totalmente equivocadas. Será que a 

terapia de vidas passadas não é mais uma dessas práticas? Será que no lugar de 

lembranças de vidas anteriores nós não estaríamos diante de conteúdos do imaginário 

popular, essa espécie de inconsciente coletivo ou memória genética da raça? 

Uma sugestão aos terapeutas da reencarnação: pesquisem o imaginário. Tentem 

penetrar nessa usina de representações simbólicas. Sou capaz de apostar que as vidas 

passadas de vossos pacientes são as mesmas que desfilam todos os anos na Marquês 

de Sapucaí. 
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       SAUDADES DA COPA 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

11 julho 1998 | pg. 5 

 

Nem bem terminou – e que saudades que ela nos traz. A mais disputada (32 

seleções), colorida, televisionada de todas as copas encerra-se amanhã, com Brasil na 

final, e deixa um vácuo difícil de ser preenchido. Foram 64 jogos, 704 atletas, centenas 

de técnicos, médicos, roupeiros, cozinheiros e massagistas – num mega-evento que 

exigiu um esforço orquestrado de milhares de colaboradores. Foram partidas eletrizantes, 

reproduzidas nas telinhas e telões do mundo todo com o que há de melhor em técnica e 

equipamento, a maior, sem dúvida, cobertura jornalística já realizada em todos os 

tempos. Amanhã, os 22 jogadores que entrarem em campo – mais que a vitória – estarão 

buscando um troféu inédito: nunca, na história da humanidade, tantos assistirão a tão 

poucos. E a afirmação, tautológica, de que o mundo é uma bola, nunca será tão 

verdadeira. 

E agora, depois dessa apoteose, com que ânimo voltaremos a assistir um Ituano e 

Matonense? 

Como aplaudir Bangu e Madureira depois de Holanda e Argentina, França e 

Paraguai, Brasil e Dinamarca? 

Como vibrar com nossos domésticos artilheiros depois dos gols antológicos de 

Hadji, Laudrup, Owen, Lopez, Rivaldo, Klinsmann, Suker, Bergkamp e Okocha? 

E nossos goleiros, diminutos debaixo da trave, diante da majestade de gigantes 

como Chilavert, Barthez, Schmeichel, Van der Sar, Taffarel, Mondragon, Stelea? 

Como tolerar, ó Deus, os estádios vazios, os tristes campeonatos estaduais, as 

baterias de rádio, as latas de cerveja, os chinelos, os rolos de papel higiênico atirados 

dentro do campo? 

E as denúncias de suborno, os malas-pretas, as gravações telefônicas, a 

manipulação de resultados? 

Como procurar, no sábado, um joguinho pela tevê e dar de cara com Formiga e 

Pretinha (pobres moças) dividindo uma bola no Paulistana 99? 

Como conviver, depois de rompido o cordão umbilical eletrônico que nos ligava ao 

melhor do mundo, com o futebolzinho triste e desassistido do nosso dia-a-dia? 

E nossos comentaristas esportivos, depois do coq au vin e do entrecôte, que farão 

até a próxima Copa, a de 2002 no Japão e na Coréia, senão segurar seus microfones 

com o ar desalentado de quem empunha um sorvete que já derreteu? 
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E as roupas e as caras pintadas, os chapéus e as cornetas, os tambores e as 

bandeiras, os adereços e os símbolos tribais do maior festival multiculturalista a que o 

mundo já assistiu nessa virada de milênio – de que maneira sobreviverá em nossa 

memória senão como uma esteira furta-cor de nostálgica e confusa ressonância? 

Todos nós, de uma forma ou de outra, voltaremos aos embates da vida ordinária 

com uma sensação de fim-de-festa – Cinderelas a embarcar de volta nas insossas 

abóboras do cotidiano. 

Mas uma coisa, entretanto, permanecerá. A sensação de que o mundo é bonito. 

De que a humanidade é bonita. De que a diversidade – peles, cabelos, trajes, olhos, 

idiomas – é bela e fascinante. Essa capacidade que temos de transformar um pendor 

atávico para a guerra, a agressão, em batalhas simbólicas travadas sob regras e juízes, 

independentemente do grau de civilização de nossos povos, é prova inconteste de que 

simular um combate é mais inteligente do que levá-lo a sério no teatro de operações. 

Vocês viram Irã versus Estados Unidos. Venceu Irã. Nenhuma manobra de porta-

aviões no Golfo Pérsico. Nenhum morto ou ferido. Viva o futebol. 
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       COMO TORNAR-SE INVISÍVEL EM CURITIBA10 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

1º ago 1998 | pg. 8 

 

Você pode começar treinando numa dessas manhãs de muita neblina, à margem 

de um lago ou num bairro bem afastado do centro da cidade. Pode optar por uma rua 

deserta, no começo da noite ou numa véspera de feriado. Pode vestir um uniforme 

camuflado ou levar o seu “personal trainer” a tiracolo, pouco importa. Esteja você com a 

síndrome do pânico ou com o coração amargurado, existe um método muito mais 

eficiente para tornar-se invisível em Curitiba do que essas desambulações (sic) pelos 

ermos da cidade. Embora não esteja ao alcance de todos, convém conhecê-lo, já que é 

absolutamente infalível e seus resultados surpreendentes. Primeira condição: você 

precisa ter talento genuíno. Estudar bastante também ajuda, mas não substitui aquele 

toque de gênio inconfundível que marca e distingue certas pessoas desde o berço. Pois 

bem. De posse desse talento que Deus lhe deu – e contra a falta de estímulo da família, 

do meio e particularmente da própria cidade – você deve se atirar de corpo e alma na 

consecução de seu destino. Guiado unicamente pelo seu daimon, pelo seu anjo tutelar, 

você dará início à construção de sua lenda pessoal e dos projetos que dela advirão. 

Você estará, finalmente, a caminho de tornar-se invisível. Cada conquista, cada 

livro publicado, cada poema, escultura ou canção, cada tela, espetáculo, disco, filme ou 

fotografia, cada intervenção bem sucedida no esporte, no direito ou na medicina, cada 

vez que alguém, lá fora, reconhecer com isenção de ânimo que você está produzindo 

obra ou feito significativo – o seu grau de invisibilidade aumenta em Curitiba. E é muito 

fácil perceber isso. Primeiro, não faltarão pessoas tentando dissuadi-lo de seu próprio 

talento. Tudo farão para reconduzi-lo de volta à mediania, ou melhor, à mediocracia, que 

é o sistema vigente nesse estrato a que denominamos cultura. Se você resistir, tentarão 

cooptá-lo com promessas de nomeações ou ofertas de emprego em atividades 

sucedâneas. Se você é um belo projeto de escritor, alguém tentará convencê-lo de que é 

melhor, mais lucrativo, ser um redator de propaganda. Se você é jovem e promissor 

cirurgião plástico, com projetos de especialização no exterior, não faltará quem o convide 

para sócio de uma dessas empresinhas de medicina privada lá onde o diabo perdeu as 

botas. 

                                                
10 Republicado em Como tornar-se... | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 9-11. 
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Se mesmo assim você se mantiver fiel ao seu daimon, à sua lenda pessoal e não 

arredar pé de seu destino, a invisibilidade torna-se então um processo irreversível. Os 

amigos mais chegados são os primeiros a acusar falhas em seus sistemas de radar 

quando o objeto a ser captado é você ou algo que lhe diz respeito. Os convites tornam-se 

mais escassos, o telefone já não toca como antigamente; e mencionar seu nome ou seus 

feitos, nas reuniões para as quais você não foi convidado, para11 (sic) a ser tomado como 

um gesto de imperdoável traição ao grupo. Desse momento em diante, só os inimigos 

falarão de você. Falarão mal, obviamente. E o mais curioso: à maioria desses “inimigos”, 

a noventa por cento deles, você jamais falou, jamais sequer foi apresentado. Os amigos a 

gente escolhe, os inimigos escolhem-se a si próprios. 

Esta talvez seja a parte mais cruel (ou mais irônica) da história. A sua visibilidade, 

enquanto pessoa, transfere-se para a imagem que os outros fazem de você. Pois é ela, a 

sua imagem, que circula e passa a freqüentar os lugares para os quais você já não é 

solicitado. Não é mais você em pessoa – carne, sistema nervoso, personalidade, alma –, 

que se oferece à percepção do outro, mas uma espécie de correlato simbólico 

impregnado de tudo o que os outros lhe atribuem. 

Para encurtar: vale a pena manter-se fiel ao seu daimon e cumprir com 

resignação cada etapa de sua lenda pessoal? Acho que sim. Curitiba está cheia de 

pessoas invisíveis. 

                                                
11Na versão publicada na coletânea de crônicas, o texto aparece corrigido, com “passa” em lugar deste 
“para”. | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba., op. cit., p. 10. 
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           EM BUSCA DE ROSTROPOVICH12 
 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

12 set. 1998 | pg. 8 

 

Gosto dos outonos nublados e frios de Curitiba. Vista aqui do alto, do vigésimo 

andar, Curitiba lembra um pouco Buenos Aires, a Calle Lavalle, lembra um pouco Lyon, 

Bruxelas ou outra cidade européia que jamais conheci. Por um momento essa atmosfera 

me envolve a ponto de me convencer a vestir o casaco e descer até a rua, predisposto a 

saciar uma súbita fome intelectual por um bom livro, uma boa música, uma obra de arte 

qualquer. Li recentemente que Rostropovich reuniu em álbum suas principais gravações 

feitas entre 1950 e 1974, das Bachianas a Schumann e Beethoven, incluindo os dois 

concertos de Chostacovich. Eis o pretexto: procurar Rostropovich nas casas 

especializadas de Curitiba, embora saiba de antemão que será uma busca vã. Já imagino 

o ar de riso das moças que me atenderão, as consultas ao gerente, as desculpas, mas 

preciso manter a qualquer custo a atmosfera. Estou, afinal, numa capital européia – não é 

disso que a propaganda oficial sempre tentou nos convencer? Não duvido, portanto, de 

cruzar com o próprio Rostropovich e seu violoncelo no meio da Praça Osório, atrasado 

para o ensaio de dali a pouco na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. 

Animado por tal perspectiva, ergo a gola do casaco e avanço. Pose de intelectual 

compenetrado, finjo não ver garotos cheirando cola, meninas se prostituindo, gente mal 

vestida remendando o frio com tudo o que havia no guarda-roupa, do plástico à lã 

sintética, das malhas ordinárias ao nailon made in Taiwan. Nunca ouviram falar de 

Rostropovich – e isso me enche de soberba. Sou um intelectual europeu, casaco de pura 

lã escocesa, produzida por ovelhinhas criadas nas Highlands entre gaitas de fole e 

destilarias de uísque. Natural, portanto, que eu busque Rostropovich, enquanto eles se 

entregam à caça de suas premências elementares. 

Como havia previsto, a busca é infrutífera. Percorro as casas de discos e não 

encontro Rostropovich. Funcionários mais atenciosos chegam a sugerir opções – Pablo 

Casals, of course, contra o que argumento que Casals é maravilhoso, porém muito 

diferente do erotismo aveludado de Rostropovich. Esse “erotismo aveludado” foi usado 

pelo autor do artigo, Jorge Coli, para distinguir a arte do russo do timbre “negro e 

doloroso” de Casals. Aproprio-me dele não para humilhar o rapaz que me atende, mas 

porque preciso manter a atmosfera, fingir que estou em Paris ou Amsterdam (sic), 

                                                
12 Republicado em Os verões... | SNEGE, Jamil. Os verões da grande leitoa branca. op. cit., p. 89-96. 
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sensação que volta mais nítida quando subo a Ébano Pereira e desemboco na Saldanha 

Marinho. O casario antigo, o espinhaço neogóticoi (sic) da Catedral projetado contra as 

nuvens escuras, pombos, lojas de vitrinas acanhadas – eis-me de volta à velha Europa. 

Levanto ainda mais a gola do casaco e escolho uma loja de discos usados, na qual 

encerrarei meu périplo em busca do erotismo aveludado de Rostropovich. 

É mais fácil enganar a percepção em pequenos recintos do que nos grandes 

espaços abertos. O teto embolorado, o cheiro dos velhos discos, a penumbra – de 

repente toda essa atmosfera é estilhaçada por um violento choque de realidade. Dois 

homens e uma mulher, o mais alto empunhando um revólver, irrompem na loja e dão voz 

de assalto. Aos gritos, o chefe do bando empurra a arma contra o peito do lojista e exige 

dinheiro. O outro comparsa investe contra um casal de meia-idade e começa a revistar a 

bolsa da mulher. O homem não reage, somos apenas três pacatos fregueses, e só então 

percebo que os assaltantes são pouco mais que adolescentes. Eu, que estou mais ao 

fundo e não esboço reação alguma, recebo as atenções da garota. Ela tem dezesseis, 

dezessete anos no máximo. Magra, cabelo curtíssimo, uma pequena cicatriz na face 

muito branca, parece-se à Joana D´Arc de Bresson. Veste um casaco cinza-escuro 

amarrado na cintura e tem bons dentes – detalhe que percebo ao vê-la sorrir da fúria 

encenada pelo rapaz do revólver. Seu sorriso me tranqüiliza, mas em seguida estremeço: 

ela empunha uma seringa e avança com a agulha apontada em minha direção. Espalmo 

as mãos à altura do peito, num gesto de rendição incondicional, e tento sorrir. Ela me 

examina com curiosidade, um leve ar de pouco caso. Responde ao meu sorriso – aliás, 

ela não parou de sorrir desde que a vi, ao contrário de seus cúmplices, que se esmeram 

em representar o papel de durões. 

“A grana”, ela finalmente se decide, a agulha muito próxima à minha jugular. 

Aponto para minha coxa, pedindo sua licença para meter a mão no bolso. Ela autoriza 

com um movimento rápido de cabeça, a agulha a uns dois centímetros de meu pescoço. 

Puxo três notas, uma de cinqüenta e duas de dez, é tudo o que tenho comigo. “Só isso?”, 

ela desdenha, deixando as três notas suspensas entre meus dedos. Preferiria que ela 

apanhasse logo as notas, mas sua atenção se volta agora para o rapaz do revólver, que 

empurra o dono da loja escada acima, um escritório minúsculo onde deve haver mais 

dinheiro. Por sorte ninguém entra na loja, rezo que continue assim, por enquanto 

ninguém se feriu nem agrediu. 

 Minha guardiã relaxa a vigilância e resolvo puxar conversa. “O que é isso?”, digo, 

apontando para a seringa, que agora está a uma respeitável distância de minha jugular. 

“HIV, não está vendo?”, indigna-se ela, compenetrando-se numa careta trágica. O líquido 

comprimido pelo êmbolo pode ser tudo, menos sangue. “Parece refresco de groselha”, 

arrisco, num tom cúmplice. “Quer experimentar?”, zanga-se, ameaçando punçar minha 
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bochecha. “Misturei com água”, insiste, “pensa que é mole tirar sangue toda hora?”. 

Concordo plenamente, mas continuo com a mão erguida, as três notas esquecidas entre 

os dedos. Ela faz questão de alardear ao mundo que aquele é todo o dinheiro que 

possuo. O casal, já devidamente despojado, suspeita que estou sendo alvo de uma 

proteção injusta. Seus olhares dizem isso; exigem não apenas o pronto recolhimento do 

dinheiro que tenho na mão, mas uma revista minuciosa e imparcial em minha pessoa. 

Joana D´Arc, porém, está mais atenta aos movimentos do escritório, um abrir e fechar 

raivoso de gavetas. O outro rapaz faz o mesmo, interrogando a garota com gestos de 

caricata perplexidade. O que deveria ser uma operação relâmpago está se tornando um 

jogo demorado e perigoso para todos. O dono do revólver e o dono da loja não 

conseguem entrar em acordo. Talvez para manter o controle, Joana D´Arc resolve se 

entreter um pouco mais comigo. “O que você está procurando?” – ela examina 

interessadamente os discos na estante, como se quisesse participar de minha busca. 

“Rostropovich”, ela repete com graça, prosódia perfeita, consoantes e vogais na exata 

inflexão. “Ele canta o quê?”, quer saber. “Ele toca”, esclareço, “é um dos dois grandes 

violoncelistas do século”. “E o outro?”, insiste. “Pablo Casals, catalão. Rostropovich é 

russo”. “Que nome!”, admira-se. “Casals?” “Não. Catalão. Nunca ouvi falar”. “É uma 

região da Espanha, Catalunha”, informo, as três notas ainda miseravelmente ignoradas 

entre meus dedos. 

Nesse momento crescem os ruídos na escada, o dono da loja desce aos 

trambolhões com o revólver atropelando suas costelas. “Todos no chão!”, berra o chefe, e 

o outro rapaz atira-se sobre o casal, prostrando-o no chão com violência. Eu 

imediatamente me ajoelho e deito de bruços no cimento frio, pouco me importando o 

ridículo e a poeira. Meu casaco nem escocês é, apenas um velho casaco feito em Caxias 

do Sul, que me acompanha há anos. Não temo propriamente o revólver, mas a mão 

descontrolada que o empunha. Prefiro a injeção de groselha de minha amiga, ou de HIV, 

como ela prefere, mas minha amiga aceita a submissão de minhas nádegas e me poupa. 

Ainda com s (sic) três notas encartadas entre os dedos, ergo o rosto para acompanhar a 

fuga do trio. Joana D´Arc é a última a deixar a loja. Imagino que ela ainda volte para 

apanhar o dinheiro, mas não, ela apenas me olha e sorri, “Rostropovic!”, grita lá da porta, 

e eu respondo, meio constrangido, meio sem jeito, ao animado aceno de sua mão. 
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           O PARAÍSO DO FERNANDINHO13 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

3 out. 1998 | pg. 8 

 

Meu amigo Fernandinho, ou melhor, Fernando Wagner de Abreu Duarte convidou-

me para conhecer sua nova casa num condomínio fechado em Santa Felicidade. Um 

paraíso, ele se antecipa, os olhos vidrados de êxtase. 

Domingo de tarde, céu azul, lá vou eu rumo ao paraíso. Os guardas da portaria 

me confirmam pelo interfone e um deles avisa: é a quinta casa à direita, tem um pavão 

pintado no vidro. Entro por uma alameda sombreada à procura do pavão e dou de cara 

com Fernandinho eriçando suas plumas hospitaleiras. Não precisa chavear o carro, ele 

sugere; pode inclusive deixar os vidros abertos. Reluto, mas obedeço. Dou uma olhada 

ao redor e só vejo seres angelicais: garotos andando de bicicleta, senhoras pastoreando 

cães, um velhinho lendo jornal à sombra de um plátano. Não deve ser um plátano, mas 

tanto faz: é o único nome de árvore que me ocorre no momento. 

Fernandinho traz uma cerveja e sentamo-nos na varanda. Aproveito para 

perscrutar a vizinhança. Além das personagens já descritas, descubro um cidadão 

lavando um carro, uma garota de patins, um casal de namorados deslizando rua abaixo. 

Estranhamente, todos têm o mesmo sorriso. Olho para Fernandinho e ele me olha 

estranhamente, com um sorriso idêntico. Concluo que é um sorriso exclusivo dos 

moradores do condomínio, um sinal de perene bem-aventurança que os distingue do 

restante dos mortais. Deve ter sido entregue pelo incorporador junto com as chaves e 

imediatamente afixado no rosto. Um sorriso aberto para ser usado apenas em 

condomínios fechados. 

Minutos depois, chega um vizinho. Trocamos amabilidades mas ele percebe, pelo 

meu sorriso, que sou um tenso habitante extramuros; não consigo sorrir com a mesma 

amabilidade. Entram os dois em busca de uma furadeira ou de um cortador de grama e 

aproveito para me consultar a respeito da experiência que estou vivendo. Descubro-me 

entediado. Há um excesso de paz e tranqüilidade ao redor.  Meu carro permanece 

estacionado na pracinha central com os vidros abertos e ninguém tentou surrupiar-me o 

toca-fitas. Estou a três passos da calçada e nenhum mendigo intimou-me a contribuir 

para uma mais justa distribuição de renda. Se ao menos um bebum me pedisse um gole 

de cerveja meu domingo já estaria salvo. 

                                                
13 Republicado em Como tornar-se... | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 33-
35. 
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Para fugir do tédio, que ameaça mudar-se em depressão, começo a imaginar o 

que faria para tornar o condomínio do Fernandinho um pouco mais excitante. Primeiro, 

deixaria entrar dois ou três trombadinhas; o velhinho à sombra do plátano seria um ótimo 

teste de estréia para eles. Em seguida, transformaria a casa diante da qual o tal sujeito 

lava o Vectra num boteco apinhado de bêbados. Um carro com policiais atirando podia 

muito bem substituir a moça de patins. Os garotos das bicicletas seriam surpreendidos 

por um ladrão de bicicletas, que invadiria o condomínio na garupa de uma moto. 

O casal de namorados seria arrancado de seu idílio pela chegada intempestiva de 

um terceiro elemento: o noivo traído, querendo resolver a questão a faca. Nessa altura, 

explodiria uma terrível briga de cães; a senhora que pastoreava seu cãozinho precisaria 

de no mínimo quinze pontos para suturar um talho na perna. Para completar o clima de 

normalidade, Fernandinho discutiria com o vizinho e enfiaria a furadeira ligada em seu 

umbigo. Ou a moto-serra, pois até agora não sei que objeto o outro veio tomar 

emprestado. 

Preso o tarado da moto-serra, socorrida a mulher abocanhada pelos cães, o 

velhinho do plátano devidamente atendido pelo Siate, eu iria tranqüilamente embora sem 

me dar conta do roubo do meu toca-fitas. Com a fuga do ladrão de bicicletas e dos 

trombadinhas, os bêbados voltariam a seus copos com um brilho de paz verdadeira nos 

olhos aquosos. 

Antes de passar pelo portão dos guardas, eu prestaria uma última homenagem ao 

condomínio do Fernandinho: a derrubada de todos os muros. Seria o primeiro 

condomínio fechado aberto do mundo. Fernandinho jamais me convidaria novamente. E 

eu passaria meus domingos lendo Jorge Luis Borges, para ver se aprimorava meu estilo. 
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Desde julho que estou com meu livro pronto, empilhado aqui num dos cantos do 

estúdio. Ainda não tive coragem de lançá-lo. Todo dia dou uma olhada para os fardos 

embrulhados em papel kraft (cada fardo contém 80 exemplares) e suspiro de angústia e 

arrependimento. Mais um livro impresso, o nono que escrevi, e a velha ladainha de 

sempre: enviar aos críticos, aguardar os comentários, recortar as colunas de jornal. E, 

caso o resultado seja favorável, tomar um uísque e um calmante, comprar uma camisa 

nova, aparar a barba e – finalmente – sair à caça do incauto leitor, em noite de 

autógrafos, exibindo um ar inteligente (coisa difícil de sustentar por mais de trinta 

minutos) e premiando o público com tiradas espirituosas, que é tudo o que se espera de 

um escritor. 

Já fiz isso umas quatro ou cinco vezes e sei perfeitamente como se sente a moça 

que fica rodando bolsinha nas esquinas da vida. É a mesmíssima coisa. Com uma única 

diferença: enquanto ela, a moça da bolsinha, torna-se testemunha sensível da 

experiência, comprovando ou não o prazer que prometera ao cliente, o escritor some da 

vista do leitor quando este se propõe a degustá-lo. Permanece o livro, a obra – e o prazer 

ou desprazer de sua fruição raramente é comunicado. O escritor nunca sabe se o leitor 

leu de uma sentada, se bocejou ou dormiu durante a leitura, se atirou o livro a um canto e 

ligou a tevê. O escritor nunca sabe se foi objeto de leitura exclusiva ou de leitura 

concomitante (entenda-se por leitura concomitante aquela que se pratica 

simultaneamente com outras atividades como, por exemplo, quando se vai ao banheiro). 

E o leitor, esse perverso, monstro sem face nem identidade, nunca se sabe se leu de si 

para si, compungidamente, ou para outrem em voz alta, entremeando a leitura com 

observações jocosas. 

Eis por que, reafirmo, a preguiça a que me referi no título. Escrever pode até ser 

divertido – publicar é que são elas. Você fica nuzinho em pêlo diante do leitor, com um 

sorriso meio idiota e cobrindo timidamente as partes. Agora mesmo, quando reúno forças 

para lançar o meu Viver é prejudicial à saúde, já começo a sentir a mesma ansiedade 

que Monica Lewinsky deve ter sentido ao entrar pela primeira vez no gabinete oval da 

Casa Branca: será que ele (o leitor, no caso) vai gostar? Clinton parece que gostou – 

tanto que repetiu várias vezes a experiência –, mas será que posso esperar o mesmo dos 
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amáveis leitores? Em relação à crítica, não posso me queixar – foi benevolente até 

demais. Wilson Martins comentou-me favoravelmente em O Globo, André Seffrin 

escreveu longo artigo no Jornal do Brasil, Miguel Sanches Neto publicou análise 

memorável aqui na Gazeta, Wílson Bueno derramou-se em afetividades em A Notícia e 

na Folha do Paraná, José Castello me botou os cornos da lua no Estado de S. Paulo, 

Jefferson Del Rios comparou-me a John Fante (preciso lê-lo urgentemente) na revista 

Bravo!. A julgar pelo que disseram esses senhores, sou um escritor de talento, fato que 

tratarei de comunicar imediatamente à minha família e aos meus íntimos. 

Como resultado da benevolência acima referida, comecei a receber telefonemas 

de São Paulo, Rio, Minas, Paraíba, Bahia. Até Lisboa entrou na linha pelo DDI. Todos 

querendo conhecer o livrinho que mantenho discretamente empacotado desde julho aqui 

no estúdio. Meio assustado com a expectativa criada, meio constrangido, vou enviando 

exemplares do Viver... pelo Correio e fornecendo o número de minha conta bancária para 

depósito do pagamento correspondente. Com receio de futuras complicações com o 

Procon e assemelhados, abro ao leitor uma prudente prerrogativa: sua satisfação 

garantida ou seu dinheiro de volta. É tão animador o número de ligações, entretanto, que 

temo esgotar a pequena edição antes de colocá-la à venda em Curitiba. Temo, não: 

estou torcendo para que isso aconteça. Não que não aprecie os leitores locais, mas acho 

ótimo quando alguma coisa produzida aqui em Curitiba consegue acender o interesse lá 

fora. Teve até uma moça de São Paulo, moradora dos Jardins, que me ofereceu a livraria 

do seu bairro para vender meu livro. Pelo que entendi, ela manda e desmanda no livreiro, 

coitado. Adoro mulheres mandonas, especialmente quando resolvem agir em meu 

proveito. 

Mas, voltando aos suspiros de angústia e arrependimento exalados no início, o 

mês de novembro está a esgotar-se, como diria Saramago, e eu tenho de fazer o 

lançamento. Já comprei uma camisa nova, um par de sapatos, já retoquei a barba com 

capricho. Falta apenas marcar local e data e – coisa mais difícil – convencer minha 

família e meus íntimos de que sou realmente um escritor de talento. 

Não custa tentar. Mas duvido que alguém acredite. 
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           BOAS INTENÇÕES PARA O PRÓXIMO INFERNO 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

12 dez. 1998 | pg. 8 

 

Sou um cara de 50 e vários anos e não apresento qualquer sinal de maturidade. 

Joguei 1998 pra cima como quem atira uma pedra ou uma bola. Danifiquei alguns 

telhados e, sobretudo, minha reputação, que já não era lá essas coisas. 

Ratifiquei as opinião (sic) negativas que se tecem a meu respeito. E não 

contraditei os tecelões da maledicência com qualquer ato em contrário. Fui indo por aí 

como costumam ir os meninos – o passo errado na parada, os pés trocados, a topada, o 

chute torto na trave. 

De que me acusam? De evitar o trabalho. De não gostar muito de dinheiro. De 

passar a última década em branco, sem sinecuras ou campanhas milionárias. De jogar 

sempre no time errado. De não correr atrás de clientes, os quais seduziria com os 

coelhos que tiraria da cartola. De não ter cuidado com os dentes e, sobretudo, com minha 

aparência pessoal, que nunca foi das melhores. 

Retruco como qualquer menino que dinheiro não é tudo; e mostro aos detratores 

uma caixinha que guardo há anos com duas ou três moedas raras. Esquivo-me ao 

constrangimento de cobrar dívidas de campanha, alegando que sempre fiz política com o 

ardor apaixonado de quem tenta conquistar uma dama; e que se satisfaz com apenas 

arrebatar o seu lencinho perfumado. 

De mais a mais, meus devedores continuam encastelados em Palácio, um 

caldeirão de chumbo derretido se alguém lhes ameaça cobrar o que lhe é devido. 

Profissionalmente, não evoluí um milímetro. Dono de empresa, sou um eterno 

desempregado. Ganho menos que o guardião de minha firma; e este ainda fatura no jogo 

do bicho uns bons trocados. 

Quanto a antigos traumas, ainda não me refiz de ter nascido em Curitiba. Nasci, 

pois, literalmente, com a corda no pescoço. Aceitei o meu destino, não me propus a 

corrigir geografias. Mas se pudesse escolher, sem dúvida Barcelona ou Buenos Aires. 

Quanto ao que gastei, o essencial em supermercados e livrarias. Muito mais nos 

primeiros, embora me alimente regularmente de palavras. 

Continuo achando a mídia um estupor, o mundo cada vez mais curto e achatado. 

Os atores são maus, estejam na pele de um sem-terra ou de uma rainha. Quanto às 

massas, sou conservador: ainda prefiro torteloni de ricota. 
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Se ainda não falei nos funâmbulos de nossa cena política, com seus saltos 

mortais na corda bamba, foi porque prefiro a rasteira evolução das formigas. Cumprem 

elas uma coreografia milenar, cujos gestos estão rigorosamente inscritos no seu código 

genético; e que não se alteram, independentemente de estarem ou não sendo 

observadas. 

(Entre políticos e formigas, apenas um traço em comum: costumam assaltar 

nossos açucareiros; só que os primeiros o fazem no sentido não literal.) 

Mas como 1999 vai chegar com a pontualidade de um trem suíço, aproveito para 

traçar algumas linhas de conduta. Primeiro, esvaziar o guarda-roupa, que anda 

demasiadamente cheio. Vou socializar minha deselegância. Se vocês virem uns 

mendigos mal vestidos por aí, podem crer que fui eu o responsável. 

Segundo, minha terrível dependência dos livros. Tenho fumado, cheirado, picado 

minhas veias com obras de duvidosa procedência. Depois de ler dez livros, chego à 

conclusão de que onze deles teriam sido dispensáveis. 

Terceiro, o trato com as pessoas. Às mais próximas, prometo libertá-las de meu 

jugo afetivo. Às mais distantes, prometo atraí-las para bem próximo, restaurando esse 

jogo de bem-querer e malquerer de que é feita a vida. 

Em relação à consciência social, essa luva fria e pegajosa que relutamos vestir, 

que ela esconda pelo menos as manchas de omissão e impiedade que nossas mãos vêm 

acumulando. 

Finalmente, se o espírito do tempo quiser retribuir minhas boas intenções, eu 

pediria apenas um pouco mais de talento – que tenho escrito umas coisas bem bobinhas. 
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           ONDE ESTAVA VOCÊ EM 1500?14 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

9 jan. 1999 | pg. 6 

 

Você conheceu seus bisavós? Eles eram oito, quatro homens e quatro mulheres, 

e o mais provável é que você não tenha conhecido nenhum deles. Já seus trisavós eram 

dezesseis, e devem ter se casado entre si noventa anos antes de você nascer. De seus 

tataravós, então, nem se fala; eles eram em número de 32 e devem ter entrado na idade 

núbil lá pela metade do século 19, ou antes mesmo, dependendo de quantos aninhos 

você tiver hoje. 

Toda essa conversa só para induzir você a uma brincadeirinha interessante. 

Como o número de nossos avoengos cresce em progressão geométrica à medida que 

recuam as gerações, com quantos ascendentes contaríamos – eis a pergunta – no ano 

em que o Brasil foi descoberto? 

Para fazer os cálculos, basta considerar que o espaço entre uma geração e outra 

é aproximadamente de 30 anos. A cada trinta anos que recuemos, portanto, dobra o 

número de nossos ascendentes diretos. Vimos há pouco que tivemos 32 tataravós, cujos 

pais, nossos pentavós, saltavam para 64 indivíduos. Ora, de 1500 até os dias de hoje, já 

nos precederam quatorze, quinze ou dezesseis gerações. Se você nasceu em 1980, por 

exemplo, nada menos que 65.536 indivíduos estavam genealogicamente envolvidos para 

engendrar você no ano em que Cabral [...] os costados na Bahia. 

Agora, um pequeno exercício de imaginação. Quem eram e por onde andavam 

esses 65.536 homens e mulheres cujo sangue, caprichosamente, viria confluir e se 

misturar para dar origem a esse acontecimento genético único que é o nosso leitor 

nascido em 1980? Os que viveram na Europa podem muito bem ter esbarrado ou 

convivido com algumas figuras da época. Botticelli, Erasmo de Rotterdam, Maquiavel, 

Tomás Morus, Gil Vicente e Hieronymus Bosch andavam muito faceiros por lá. Ou 

carregado nos braços o menino Rabelais, então com seis aninhos e um doce de criança. 

Ou, o que não é de todo improvável, qualquer um dos cidadãos acima pode estar incluído 

entre os 65.536 ancestrais diretos do ilustre leitor. O mais provável, porém, é que os mais 

de 65 mil figurantes dessa epopéia pessoal estivessem espalhados por todos os 

continentes, das savanas africanas às planícies geladas da Ásia Central, das pradarias 

americanas ao vale do Eufrates, da cordilheira dos Andes à Oceania, da península de 

                                                
14 Republicada em Como tornar-se... | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 48-
51. 
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Yucatán ao estreito de Magalhães. Não devemos esquecer que a era dos 

descobrimentos foi não apenas o passo inicial do processo de globalização mas, antes 

de tudo, uma experiência de miscigenação sem precedentes na História. A mestiçagem 

correu solta, provocando um substancial enriquecimento na cadeia de DNA da 

humanidade. Genes exóticos introduziram-se muitas vezes à força em linhagens 

autóctones, disso ressultando (sic) a irrupção de novos traços e caracteres. 

Façamos agora um exercício de autocomplacência. Se em 1500 já havia 65.536 

pessoas comprometidas com nossa gênese, e mais outras 65.534 que se agregariam em 

linha ascendente até nossos pais, de que formas, diabos, administrar com razão e lucidez 

essa doida e furiosa carga hereditária? Por que, afinal, nos julgarmos culpados por 

nossas falhas de caráter, quando na realidade somos vítimas de um indiscriminado 

arranjo de caracteres. Essa nossa mania de mentir, enganar, trapacear – não nos teria 

sido legada por um daqueles nossos antepassados escroques? E a rameira descarada 

que em 1860 era uma de nossas tataravós – não teria sido ela a responsável por nossas 

constantes puladas de cerca? 

Esses dois exemplos são uma pálida amostra do que nos reservaria uma 

estatística mais rigorosa, pois milhares de vidas tortas provavelmente embutiram-se em 

nossa genealogia. O mais provável é que todos esses 131.070 (aí somados os 65.536 

contemporâneos de Cabral mais os 65.534 que se agregaram, até nossos pais, em linha 

ascendente) tenham nos legado alguma tara, algum defeito de caráter, alguma falha de 

personalidade. E o mais provável ainda – e mais surpreendente – é que esses 131.070 

não tenham sido realmente 131.070. É impossível que em dezesseis gerações de 

fornicadores não tenha ocorrido nenhuma linha cruzada, nenhum caso de bigamia, 

nenhum incesto. Quem nos garante que nosso meigo tataravozinho de barbas brancas 

não tenha sido também – acumulativamente – nosso trisavô? 

Exercícios à parte, a brincadeirinha na qual estivemos envolvidos nos empurra 

rumo a um ceticismo saudável. Nada de dividir o mundo entre bons e maus, honestos e 

desonestos, superiores e inferiores. Nada de moralismo ranheta e preconceituoso. Nada 

de alimentar nobres expectativas em relação aos outros e a nós mesmos. Talvez nossa 

única grandeza resida exatamente na soma de pequenezes da qual somos feitos. 

Apenas uma ocorrenciazinha particular, sem nenhuma importância, nesse grande jogo de 

azar a que chamamos vida. 
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           ESPOSINHAS POR UMA NOITE15 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

23 jan. 1999 | pg. 6 

 

Ele já fez de tudo. Foi consultor de empresas, corretor imobiliário, dono de bar, 

vendeu seguros, trabalhou com reflorestamento, contrabandeou uísque, atuou como 

lobista nos corredores de Brasília. Sempre correndo atrás do dinheiro, e o dinheiro 

sempre correndo dele. Mas a idéia que me expõe agora, com um piscar de olhinhos 

rútilos por detrás dos óculos consertados com durex, é no mínimo surpreendente. E fala 

dela com tamanho entusiasmo que finjo nem ver a cinza que derruba no tapete, os 

perdigotos que voam em minha direção a cada efe que pronuncia. 

Mas em que consiste a genial idéia de meu amigo, com a qual pretende dar a 

grande tacada de sua vida? Tentarei descrevê-la, a começar pelo aspecto material. 

Trata-se de algo realmente inusitado. Um condomínio fechado, várias casas padrão 

classe média, com churrasqueira coberta, garagem para dois carros, calçadas de 

ardósia. Nele, uma clientela de solteiros, viúvos e descasados vai viver uma eletrizante 

aventura conjugal apenas por uma noite, quebrando a insalubre rotina de bares, noitadas, 

mulheres liberadas. 

Começa assim. Pouco antes de encerrar o expediente da tarde, o cliente recebe o 

endereço do condomínio, o número de sua residência, uma senha para passar pela 

portaria e, num cartãozinho dobrado em forma de coração, o nome da esposa. Ela o 

aguardará com os indefectíveis bobs nos cabelos e uma máscara nutriente feita com 

ovos, mel, babosa, abacate e pepino ralado. Nada de beijinhos ou carícias; um leve 

muxoxo saúda a chegada do rei do lar, baluarte e provedor-mor da instituição familiar. O 

leve muxoxo poderá ser substituído por uma zanga rápida ou por uma interminável 

arenga, caso o cliente chegue com os pés molhados ou com um bafo de pinga 

comprometedor. 

Pouco antes do jornal das oito e logo após constatar que não existem toalhas 

limpas no banheiro, o cliente é atraído para a mesa do jantar. Suculentas iguarias o 

aguardam: arroz queimado, feijão duro, murchos tomates da salada que sobrou do 

almoço e um picadinho indecifrável, facilmente confundível com ração para gatos. Um 

horroroso suco artificial de limão completa o repasto, servido em copo engordurado de 

requeijão. Sobremesa? Ah, íamos esquecendo: duas bananas colhidas no fundo da 

                                                
15 Republicada em Como tornar-se... | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 52-
55. 
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fruteira, ao lado de uma lâmpada queimada de 60 watts e um prendedor de cabelo ainda 

com alguns fios enroscados. Ao apanhar as pobres bananas, uma revoada de drosófilas 

– aquelas mosquinhas simpáticas que freqüentam frutas meio podres – anuncia ao 

maridão que amanhã é dia de levantar mais cedo e fazer feira, que a despensa está um 

deus-nos-acuda. 

Ao degustar o cafezinho (que sobrou da manhã), o distinto cliente é bombardeado 

com amenidades – a vizinha atirou restos de peixe na calçada, aquela obturação frouxa 

continua a doer, a taxa de condomínio subiu, tia Lili foi internada às pressas com 

suspeitas de úlcera supurada no duodeno. Aproveitando uma deixa da novela, a 

esposinha, com a máscara nutriente escorrendo para dentro do ouvido e afugentando as 

drosófilas sem-terra, aproveita para repor em pauta algumas reivindicações: prender o 

varal, trocar a lâmpada do quarto, consertar a tomada do liquidificador, substituir o botijão 

de gás, dar um jeito na privada entupida. 

Após trancos e barrancos, incluindo uma inesperada visita da cunhada que vem 

tomar emprestado o vaporeto, finalmente a hora de dormir. Livre da abominável máscara 

nutriente, a esposinha até que é apetecível. Mas nada de sexo – o médico mandou evitar 

exercícios até que a hérnia de disco da moça apresente melhoras. 

Frustrado, com um achaque de flatulência provocado pelo jantar, o consciencioso 

marido adormece diante da TV – um daqueles terríveis filminhos dublados e legendados 

que os vigias noturnos assistem para distrair. Pela manhã, torto na poltrona, o cliente 

desperta com uma sinfonia de metais – bule, colher, chaleira, frigideira. Resultado: café 

fraco, pão de ontem, um ovo frito com a gema gelada e sem sal. 

Hora de sair para o trabalho, pasta na mão, um último tranco na porta. Mal 

dormido e mal comido, ele enfiará a mão no bolso e deixará o dinheiro para o dentista, o 

açougue, o conserto da máquina de lavar, a aula de pintura em porcelana. O porteiro do 

condomínio aproveitou para dar uma geral no carro – “tava que só areia, doutor” – e 

agradece a gorjeta com um lindo sorriso sem incisivos. 

Meu amigo ex-consultor, ex-corretor, ex-contrabandista de uísque e ex-lobista 

acha importante manter esse clima de realismo até o final – no que concordo 

plenamente. Acho que ele vai ganhar rios de dinheiro com isso. 
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           ESCRITOR, OLHOS VERDES, SEXY, CARINHOSO 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 
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Poetisa, 1,57, corpo perfeito, tipo mignon, totalmente liberada. Romancista bem 

dotado, 1,80, ótima aparência, ambos os sexos. Liberte suas fantasias: tradutora bilíngüe, 

seios durinhos, você vai sentir-se no Salão Oval. Crítico literário, avantajado, jovem, 

técnica irresistível, inclusive casais. Crítica de arte, mestrado em Florença, sadô, com 

aparelhos, você vai delirar. Poeta concreto, meigo e sensual, só mulheres cultas que 

leiam Joyce no original. Casal cult: ela, cabelos loiros, plástica escultural, contista e 

romancista; ele, moreno, poeta e ensaísta, peito peludo, bem servido, em dupla ou 

individual. 

Aqui estão algumas sugestões de anúncios aos escritores da terra que queiram 

aumentar a venda de seus livros. Valem também para os departamentos comerciais 

criarem seções especializadas nos veículos, tipo “Acompanhantes”, como temos aqui na 

Gazeta. À primeira vista a coisa pode parecer extravagante, de mau gosto. Mas não vejo 

outra saída. O paranaense típico é um grande comedor de picanha e um péssimo 

consumidor de livros. Prefere o carvão à celulose. A churrasqueira fumacenta à poltrona 

reclinável. O ossão engordurado da costela à hígida e nívea página impressa. Prefere 

entupir as veias com colesterol do que estimular os neurônios com uma rica e leve dieta 

de palavras. 

Estou falando bobagem? Vejam as estatísticas. Raramente um bom livro, de um 

bom autor, vende mais que 300 exemplares no Paraná inteiro. E se vender muito mais do 

que isso, digamos mil, dois mil exemplares, podem crer que não se trata nem de um bom 

autor nem de um bom livro. Por delicadeza, deixo de citar exemplos. Prefiro voltar ao 

exemplo dos escritores da terra que, coitados, têm levado surras imensas de costelas, 

picanhas, filés & assemelhados na preferência do consumidor. 

Já estou vendo o consumidor, osso na mão, um halo de gordura em volta dos 

lábios, me olhando feio por entre os fumos da churrasqueira. Tem razão. Ele não é 

propriamente culpado. O consumidor dificilmente fica sabendo dos bons livros, escritos 

por autores locais, lançados no Paraná e no resto do Brasil. Exemplos? Roberto Gomes, 

o autor que divide este espaço comigo e com o Carlos Dala Stella aqui no Caderno G. 

Roberto Gomes lançou no finzinho do ano passado um livro de contos excelente, 
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Exercício de solidão. Vocês viram a cara do Roberto Gomes nos jornais? Não, mas 

garanto que viram mil vezes as nádegas das garotas do Tchan. 

Domingos Pellegrini acabou de lançar Terra-vermelha, um romance de 511 

páginas que narra com fartura de personagens e situações o início de Londrina e a 

colonização do Norte do Paraná. Vocês viram alguma entrevista do Domingos Pellegrini 

na tevê? Não, mas por certo vocês assistiram ao depoimento do cara que estuprou a 

leitoa ou que enfiou a mãe na máquina de lavar. 

Cristovão Tezza, que ganhou com Breve espaço entre cor e sombra o prêmio de 

melhor romance de 98 da Câmara Brasileira do Livro, reaparece agora como finalista do 

Prêmio Jabuti. Mas não vem só: disputando com ele na categoria romance, outro escritor 

do Paraná, Valêncio Xavier, com o seu instigante O mez da grippe, objeto de várias teses 

em universidades de São Paulo. Vocês viram as fotos coloridas de Cristovão Tezza e 

Valêncio nas páginas gráficas de nossos jornais? Não viram, porque Xuxa e Sylvester 

Stalone chegaram na frente. 

A lista não pára por aqui. Além de outros que lançaram livros em 98, como Maria 

Christina de Andrade Vieira e Walmor Marcellino, temos uma enfiada de poetas, críticos, 

contistas e romancistas para nenhum comedor de picanha botar defeito. Nossa literatura 

vem adquirindo tal visibilidade no país que, no pensar de Leo Gilson Ribeiro, não haverá 

um próximo boom literário no Brasil sem a presença de autores do Paraná. 

Ficcionista, 1,75, texto perfeito, razoavelmente bem dotado, experiente, ambos os 

sexos, inclusive casais. Satisfação estética garantida ou seu dinheiro de volta. 

Esse é o anúncio que fiz para chamar a atenção sobre minha novela Viver é 

prejudicial à saúde, já nas principais livrarias de Curitiba. Pois também ela corre o risco 

de ficar escondida atrás de um par de nádegas, que é o que mais abunda neste país. 
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Pode ser paranóia, mas já começo a acreditar que algo muito estranho ameaça 

abater-se sobre Curitiba. O que será, ignoro. Mas os presságios estão aí – e quem tiver 

olhos de ver, verá. Minha mãe, por exemplo. Nunca estudou os estóicos, mas de repente 

começou a ler sinais e correlacionar fenômenos de uma maneira que só um discípulo de 

Zenão faria. Outro dia, ao visitá-la, flagrei-a galgando as escadas que levam ao fundo do 

quintal. Venha ver isto aqui, ela comandou lá de cima. Subi e compartilhei a apreensão 

da boa senhora: um gigantesco cacho de bananas, fazendo vergar com seu peso a haste 

verde e lisa da qual se dependurava. E havia outros, alguns em gestação, com seus 

belos pedúnculos roxos em feitio de botão de flor. Um prodigioso bananal, em plena 

frutificação, nos fundos do quintal de dona Anita, ali, na costura dos bairros Iguaçu e 

Água Verde, nesta Curitiba que sempre se orgulhou de suas madrugadas árticas de 

alvuras e cintilações. 

Por onde andarão os invernos de antanho?, indaguei, retórico, em apoio à 

perplexidade materna que não se conformava em ver ali, impunes, as bananeiras e seus 

cachos, num clima sabidamente hostil às bananeiras. Dona Anita olhou para o céu, como 

se à procura de outros sinais, e eu tentei reproduzir de memória, naquele mesmo cenário, 

alguns junhos brabos de antigamente – eu, menino, saindo para a escola sobre o rígido 

tapete branco da geada e parando aqui e ali para quebrar a lâmina de gelo que recobria 

as poças d´água. 

E agora? Bananas! Bananas, mangas e abacates, subvertendo a lógica de nossos 

pomares que sempre privilegiou maçãs, ameixas e pêras, frutas de indisfarçável sotaque 

europeu. Abacates, eu disse? Esses até que já se tornaram corriqueiros, há uma boa 

quantidade deles em nossos quintais, mas e as mangas, o que vocês me dizem das 

mangas? As primeiras que vi em Curitiba, ali na Manoel Eufrásio quase esquina com 

Alberto Folloni, Juvevê, eram exibidas por uma arrogante mangueirinha de uns três 

metros de altura, toda prosa de seus coquinhos verdes e foscos. Parei para examiná-la 

com a incômoda sensação de que alguém pendurara ali frutos de plástico para estarrecer 

os incautos. Agora, para confirmar o fenômeno, a Gazeta mostrou as mangueiras 

carregadas do sr. Wilson Lingiardi, também da variedade coquinho, ali na Brasílio Itiberê, 

por coincidência próximo do já aludido bananal da dona Anita. 
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Mas isso não é tudo. Não bastassem os prodígios botânicos, um outro sinal 

inquietante expõe-se nas casas e muros da cidade. Lagartixas. Vocês provavelmente já 

as viram, iniciando a colonização de Curitiba, elas que nunca antes se aventuraram por 

aqui. E como vieram? De carona, suponho. Escondidas nos porta-malas, enfiadas numa 

trouxa de roupa ou num guarda-sol, elas abandonaram seus torrões natais e migraram 

para cá, talvez atraídas, como os paulistas, pela tão propalada qualidade de vida da 

capital das araucárias. 

Pois as lagartixas estão aí, escalando nossas paredes com o ar mais à vontade 

deste mundo, Imagino que as primeiras a chegar enfrentaram os rigores do frio com 

algum desassossego, uma certa inanição paralisante que as impedia de abocanhar suas 

mariposinhas. Mas as novas gerações parece que já tiraram de letra esse problema. 

Outro dia desci no elevador com uma lagartixa menina, de uns sete centímetros, grudada 

no teto, e em nenhum momento ela pareceu se incomodar com a minha presença. Ao 

contrário: seu olhar, juro, traía uma altiva indiferença pela minha barbuda pessoa, tal 

como o fazem as outras meninas, não lagartixas, do prédio onde moro. 

Creio, pelo exposto, que estamos sendo expulsos da faixa de clima temperado 

que a geografia nos destinou para uma zona de trópico úmido, a qual dividiremos com 

bananas, mangas, lagartixas e outros bichos. O processo está em curso e não duvido 

que logo-logo avistaremos, com seus turbantes brancos e saiais rodadas, legítimas 

baianas vendendo acarajé diante da Catedral. 

Enquanto não surgirem novas revelações e a espada do anjo do Senhor, como 

alertou Dalton Trevisan, permanecer suspensa sobre nossas cabeças, sugiro que 

aproveitemos os efeitos da tropicalização de Curitiba. De minha parte, nada a opor. 

Sempre preferi o calor ao frio, a delícia de dormir de janelas abertas e um leve lençol a 

nos cobrir a casta nudez. Quem, como eu, veio ao mundo numa gélida noite de inverno e 

aparou nas tenras nádegas a palmada inclemente e ardida da parteira, sabe muito bem o 

que está dizendo. 
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         MINHA VIDINHA DE CACHORRO16 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

2 maio. 1999 | pg. 6 

 

Este texto foi psicografado, por isso é importante que eu me identifique logo como 

seu verdadeiro autor. Meu nome é Tarugo –- e não me perguntem por que me botaram 

esse nome. Nós, cães, não costumamos contestar os nomes que recebemos. Puseram 

Tarugo, eu aceitei. Um nome é um nome, nada mais que isso. Não faz a menor 

diferença. É apenas uma necessidade que os humanos têm de dar nomes às coisas, 

desde que começaram a falar. Substituir a coisa por um som –- não é uma tolice? Nós, 

da comunidade canina, temos um método muito mais eficiente. Isto mesmo: uma 

cheiradinha. Um nome olfativo. Basta contornar o companheiro, chegar por trás e snif! –- 

já identificamos o cara. Se os humanos fossem realmente espertos, usariam o mesmo 

método. Mas eles acham que não ficaria bem. Já imaginou – dizem eles – o governador 

receber a visita de um representante estrangeiro, contornar e...? 

Tudo bem. Deixemos pra lá essa questão de nomes. O que me trouxe aqui, em 

espírito (vocês já devem ter notado que sou um cão falecido), é uma questão muito mais 

séria. Eu quero denunciar a tremenda injustiça que os humanos estão fazendo conosco. 

Se o cão é o melhor amigo do homem, a recíproca nunca foi tão falsa como agora. 

Vamos aos fatos. Vocês viram alguma notícia na imprensa de cães que são agredidos, 

feridos ou mortos por seres humanos? Nunca. Vocês vêem exatamente o contrário. Cães 

agredindo. Cães mordendo as canelas de velhinhas indefesas. Cães atacando garotinhos 

angelicais. Cães perversos. Feras assassinas pondo em risco a sobrevivência da 

humanidade. 

Eu que morri aos três anos, sem nunca ter abocanhado um glúteo, posso muito 

bem me insurgir contra essa descarada hipocrisia. O que vocês estão fazendo conosco é 

uma verdadeira cachorrada. Começa que somos numericamente inferiores a vocês. Um 

cão para cada sete pessoas, dizem as estatísticas. E já que falamos em estatísticas, 

sabem quantos cães foram mortos nas ruas somente no ano passado em Curitiba? 

5.730. Isso mesmo: cinco mil, setecentos e trinta cães. Vítimas de atropelamento, 

envenenamento e outras crueldades maiores. Algum vereador propôs qualquer medida 

pra reduzir essa catástrofe? Ao contrário: propuseram o uso de focinheiras. Não nos 

                                                
16 Republicada em Como tornar-se... | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 44-
47. 
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humanos, mas em nós. Só quem nunca foi cachorro pode aprovar uma barbaridade 

dessas. Cachorro não tem glândulas sudoríparas, como outros animais. Cachorros não 

podem suar, como suam os vereadores. Nós precisamos abrir a boca e botar a língua de 

fora para controlar a temperatura do corpo. Não é para fazer gracinha, não, nem cativar 

eleitores... 

Mas deixem eu contar minha história. Eu era um cachorrão bonito, pêlo marrom, 

curtinho e brilhante. Minha mãe era boxer, meu pai era fila. Puxei mais o meu pai e muita 

gente me confundia com um fila de verdade. Até os dois anos e meio tudo correu bem. 

Eu tinha uma casa, uma família e uma tigela de ração bem cheia. Disciplina militar: meu 

dono era capitão, gostava de ser obedecido. E eu o obedecia, principalmente quando 

havia visitas. Ele ficava todo orgulhoso, não da minha obediência, mas da sua 

capacidade de comando. Eu, generosamente, deixava que ele colhesse os aplausos. 

Tenho impressão que no quartel as coisas eram um pouco diferentes. Mas vamos lá. Um 

belo dia o capitão anunciou que ia ser transferido. Embrulha, encaixota, embala –- sobrei 

eu. Resolveram me dar para o jardineiro. Amarga experiência. Não sei se alguém de 

vocês já foi cachorro de jardineiro. É horrível. Você não pode fazer buraco, deitar nos 

canteiros, rolar no gramado. Se uma planta secar, foi você que mijou nela. Não agüentei. 

Fugi. Mas não tive nem tempo de me arrepender. A famigerada carrocinha me pegou e lá 

fui eu trancafiado para o Canil Municipal. Nunca imaginei que houvesse tanto cachorro na 

cidade. Celas superlotadas, pulgas aos milhares, companheiros que nunca tomaram um 

banho na vida. Voltando às estatísticas: dos 4.271 cães que a Prefeitura capturou no ano 

passado, só 1.485 voltaram para os braços de seus donos ou arranjaram uma família 

adotiva. O restante dançou: 619 foram doados para instituições de ensino e pesquisa 

(bisturi, extração de órgãos, etc.) e a maioria, exatamente 2.167 cães, foi sumariamente 

eutanasiada. Gostaram do verbo? Pois é como eles dizem lá: eutanasiar. Matar, 

sacrificar, exterminar são termos muitos duros. Eles preferem eutanasiar. Não preciso 

dizer que fui um dos eutanasiados. Me agarraram, prenderam uma borracha ao redor do 

meu focinho e –- doída, miseravelmente ardida –- me aplicaram uma injeção de sal 

amargo. Morri feito um cão, as pernas amolecendo, a cabeça pesando, um calorão 

desgraçado explodindo dentro do peito. 

(Assim termina o protesto de Tarugo, o Breve, que jaz sob toneladas de lixo no 

Aterro Sanitário desta mui ecológica e humana Cidade de Curitiba, amém.) 
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         HISTÓRIAS DO AMOR INSÓLITO17 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

23 maio 1999 | pg. 3 

 

O filhão 

Ela não podia ter filhos. Ele assumiu de bom grado o papel de bebezão da casa. 

Roupinha cheirosa, banho com esponja macia, a geladeira forrada de quitutes 

multicores. Adormecia no maternal regaço, cançãozinha de ninar acariciando o ouvido. 

Exigia peignoir de seda, decotado, que pudesse sentir no rosto a tepidez dos seios dela.  

Uma noite chegou em casa tarde, recusando o jantar. Fumou um cigarro atrás do 

outro, olhos perdidos na cortina. Então disse que havia outra mulher. Nem bonita era – 

uma colega de trabalho. Melhor se separarem por um tempo. De manhã colocou dois 

ternos e uma valise no porta-malas. Falou que telefonaria. 

Voltou no sábado para apanhar o rádio, no fim do mês para recolher as faturas do 

cartão de crédito e do celular. Depois já nem chegava correspondência para ele. 

Desde abril o silêncio. Uma noite, era setembro, o telefone tocou. 

- Preciso falar com você. 

Ela disse que viesse. Mas o homem que entrou em sua casa nem parecia o 

bebezão querido. Magro, macilento. Olhar vidrado. Até suas sobrancelhas haviam 

crescido. Nem falava quase. Ela notou suas roupas amarrotadas: 

– Tome um banho. Vou fazer uma sopinha. 

Ele demorou 32 minutos, durante os quais ela identificou um alegre chapinhar na 

água da banheira. 

Quando ele saiu, enrolado no roupão felpudo, a sopinha ainda não estava pronta. 

Mas o prato com a estampa do Mickey Mouse estava lá, bem arrumadinho sobre a 

toalha. 

 

O sinal de Caim 

Ele ficava assim às vezes. Imóvel, calado, olhos muito abertos. 

De repente, batendo com a mão espalmada no joelho, ele faz a pergunta insólita: 

– Você nota alguma coisa diferente em mim? 

                                                
17 “O filhão” foi republicado posteriormente com o título de “Filho pródigo” em Os verões da grande leitoa 
branca. “O sinal de Caim” já havia sido publicado em A mulher aranha e foi republicado em Os verões da 
grande leitoa branca. | SNEGE, Jamil. Os verões da grande leitoa branca. op. cit., p. 69-70 e 107-110. | 
SNEGE, Jamil. A mulher aranha. Curitiba: Editora Hoje, 1972. p. 11-15. 
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Ele deixa cair a revista e espreguiça-se na poltrona. Mais uma de suas crises, 

pensa, sentindo o olhar inquiridor cravado nela. Tira os óculos e esfrega demoradamente 

as pálpebras, como se dissesse, de si para si: tenha paciência, Pilar, muita paciência. 

– Que espécie de coisa? – resolve-se afinal. 

Ele faz uma expressão predestinada: 

– O sinal de Caim... 

Por um momento Pilar julga ver uma aureola flutuando sobre a cabeça dele. 

Apanha a revista no tapete, procurando ganhar tempo. E decide-se pelo tom que lhe 

parece mais natural. 

– Tem sim, meu amor. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção em você. 

Ele encolhe-se na poltrona, visivelmente contrariado. A resposta de Pilar não 

soara muito convincente. Ela própria reconheceria, procurando mudar de assunto. 

– Quer que eu leia teu horóscopo? 

Ele faz que não com a cabeça e volta à posição anterior. Olhos no teto, como 

quem conta estrelas. Um minuto, dois. 

– Já terminou? – voltando a encará-la. 

– Terminou o quê? – Pilar surpreende-se. 

– O horóscopo. Você não estava lendo meu horóscopo? 

– Estava, meu bem. Todas as pessoas de peixes são umas egoístas! 

– Aí diz isso? – ele se mostra ofendido. 

– Diz, não. Eu é que estou achando. 

Ele levanta-se, desdenhoso, olha-a de cima e sai batendo os pés. 

Pilar larga a revista e acende um cigarro. Engasga-se ao tragar. Com a mão 

direita, rápido, tapa o nariz e a boca, para que ele não ouça. Ele sempre zombou de sua 

falta de talento para fumar. 

O cigarro apagado, Pilar estica as pernas, apoiando os calcanhares na mesinha. 

Examina suas coxas, percorrendo-as com as unhas. Se fossem mais magras até que 

seriam bonitas, reconhece. Pára para ouvir a porta da geladeira, o correr de um copo no 

mármore da pia. 

– Meu bem? – chama, num tom aveludado. E como não viesse resposta. – É você 

que está aí? 

– Não – ele, debochado. – Aqui é a rainha Elizabeth. 

Pilar reclina-se na poltrona, divertida. Depois de esbarrar numa cadeira, ei-lo de 

volta, cruzando a sala e entrando no quarto. 

Ela escuta-o pulando num pé só. 

– Você vai sair? 
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Ele não responde. Instante depois reaparece, segurando qualquer coisa numa das 

mãos. 

– Puxa, você está ótimo! – ela exagera, conciliatória. – Venha, querido, venha até 

aqui. 

Ainda um pouco receoso, ele aproxima-se e ajoelha-se diante dela. Pilar toma-lhe 

o pequeno estojo, abre-o, experimenta nas costas da mão. 

– Olhe bem pra mim... 

Ele obedece e ela começa a riscar, cuidadosamente, sua pálpebra inferior. Afasta-

se para ver o efeito. 

– Desculpe, meu anjo. – E, continuando a maquiá-lo. – Sabe, às vezes eu acho 

que não sou uma boa esposinha para você. 
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         NO SEIO DA GRANDE MÃE SALSICHA18 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

25 jul. 1999 | pg. 3 

 

Estou cada vez mais convencido da origem extraterrena do homem. Não que 

acredite em deuses astronautas ou anjos geneticamente perfeitos que aqui desceram 

para apurar a raça dos humanóides. Nada disso. Para meu entendimento, a coisa 

obedeceu a objetivos bem mais pragmáticos. Querem ouvir? 

Muito bem. Acredito que fomos colonizados, num passado distante, por 

representantes de uma grande fábrica interplanetária de salsichas. Uma espécie de 

Sadia intergaláctica, que aqui aportou com a missão de implantar uma unidade 

experimental de fomento animal. Trouxeram alguns casais de uma família de primatas 

boa de corte e de fácil manejo, cujas condições de reprodução em nosso planeta lhes 

pareciam viáveis. Afinal, já existia na fauna terrestre a ordem dos primatas. Embora 

representada por famílias menos evoluídas, o novo alienígena não tardaria a estabelecer 

relações com orangotangos, chimpanzés, gibões e gorilas – com os quais descobriria, 

como de fato descobriu, grandes afinidades. 

Durante o tempo em que permaneceram na Terra, os salsicheiros extraterráqueos 

exultaram com o sucesso da missão. Fosse pela fartura de alimentos ou pelo clima 

favorável, os humanos reproduziam-se com grande entusiasmo. Era um tal de copular a 

toda hora e a todo momento. E o mais importante: pareciam encontrar um enorme prazer 

nisso, ao contrário do que sucedia em seu planeta de origem. Lá nos confins de Alfa 

Centauro, numa terrazinha esquálida e radioativa, os humanos só conseguiam se 

reproduzir em laboratório. Mostravam-se inapetentes, abúlicos, indiferentes. Preferiam os 

computadores e as discussões teológicas ao sexo. Para obter uns míseros 40 quilos de 

carne, o criador de humanos tinha de esperar 20 anos e gastar uma fortuna em ração, 

vitaminas, bebidas alcoólicas, drogas, revistas em quadrinhos e fitas de vídeo. Aqui não 

havia nada disso. Os humanos pareciam reencontrar a euforia original da espécie. 

Corriam em algazarra, balançavam-se em cipós, trepavam em árvores e comiam todos 

os frutos e insetos que encontravam pela frente. Os filhotes cresciam sadios e aos dois 

anos já pesavam o equivalente a um alfacentaureano de cinco. E o mais importante: 

criados em liberdade, com um farto regime onívoro, sua carne apresentava um novo e 

                                                
18 Republicado em Como tornar-se... | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 21-
23. 
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refinado sabor. Pedaços congelados de um macho adulto foram reservados para 

presentear na volta os executivos da companhia. 

Ao cabo de cinco anos, que foi o tempo em que os extraterráqueos demoraram-se 

aqui, todos os cálculos feitos indicavam a viabilidade do projeto. Mesmo os custos de 

transporte, apesar da longa distância, mostravam-se compensadores. A produção inicial 

era estimada em 100 ton/mês, a partir do vigésimo ano, reduzindo-se o tempo de abate 

para 14 anos ou 52 quilos. Sucesso absoluto. 

Os humanos poderiam continuar por séculos e séculos como a grande fonte de 

matéria-prima para as apreciadíssimas salsichas de Alfa Centauro não fosse um 

pequeno, porém decisivo, detalhe. Durante o período de implantação do projeto, os 

zootécnicos extraterrestres perceberam que outros animais, particularmente da família 

dos suídeos e bovídeos, que viviam nas imediações da unidade de fomento, mostravam 

um desenvolvimento corporal e um ganho de peso significativamente superiores aos dos 

primatas. Boa carcaça, tecidos bem formados e – vencida a relutância inicial – carne de 

sabor bastante agradável. Com alguns aditivos químicos, nenhum consumidor perceberia 

que não se tratava de carne humana. 

Como o capitalismo, em qualquer lugar do cosmo, não mostra muitos escrúpulos, 

quando a questão é o lucro, a decisão tomada pelos extraterráqueos foi exatamente esta 

que vocês estão pensando: embarcaram alguns casais de suídeos e bovídeos na grande 

nave e sumiram da vista dos humanos na forma de uma bola de fogo engolida pelo céu. 

Desde então, geração após outra, os mitos dos homens se referiam confusamente 

a essa experiência inaugural. Anjos, deuses, um irrefreável pendor para sondar as noites 

escuras e estreladas. E a estranha sensação de que o lugar do homem não é 

exatamente aqui na Terra. 
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         O FUTURO É DOS IMAGÓLOGOS 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

15 ago. 1999 | pg. 3 

 

Os publicitários tradicionais que me desculpem, mas seu fim está próximo. Um 

gigantesco meteoro, semelhante àquele que há setenta milhões de anos extinguiu os 

dinossauros da Terra, está prestes a se chocar contra o mundo da propaganda. Grandes, 

lerdos e protegidos por uma espessa carapaça de insensibilidade, os publicitários 

perecerão. E não haverá um só canal de mídia, no grande deserto que se seguirá, capaz 

de captar e transmitir seus bramidos desesperados. 

Ao contrário de seus irmãozinhos reptilianos, vitimados por uma catástrofe natural, 

os publicitários serão presas de sua própria soberba. A imagem de demiúrgica auto-

suficiência, que equivocadamente criaram para si mesmos, será a responsável por sua 

queda. Acostumados a exercícios baratos de futurologia, como o de predizer as 

tendências do mercado através do desenho da gravata que o cliente está usando, os 

publicitários acreditam que o mundo segue uma ordem misteriosa emanada do fundo de 

suas próprias mentes. Crêem-se criadores de realidades, confundindo capacidade de 

comunicação, que deveria ser deles, com poder de comunicação, que é uma qualidade 

inerente aos veículos. Atribuem ao seu talento pessoal o que não passa de uma 

característica técnica dos media de que se servem. Algo semelhante e tão absurdo 

quanto poder intervir na seleção do par de gametas que lhes deu origem. Mas os 

publicitários acreditam que são capazes de façanhas ainda maiores. 

Para eles, vender cuecas ou apartamentos de luxo é a mesma coisa. Fácil, fácil. 

Alimentados por uma leitura em diagonal de jornais e revistas, useiros freqüentadores 

das telinhas de TV, os publicitários tradicionais desconhecem tudo o que ocorre nos 

níveis mais profundos do conhecimento. Substituem a pesquisa e o estudo sério das 

ciências do comportamento, fonte na qual deveriam reabastecer seus reservatórios, por 

modas e modismos. Não ditam nada: são ditados por tudo que os rodeia. E não raro 

confundem impulsos provocados por problemas mal resolvidos com tendências 

universais do homem ou da civilização. Eu sou a medida do mundo, afirmam, embora 

seus [metros] jamais ultrapassem um palmo adiante do nariz. 

Foi Milan Kundera um romancista e por isso mesmo alguém mais afeito a sondar 

os abismos da alma, que cunhou o termo “imagólogo” para definir os novos profissionais 

da comunicação. Verdadeiros cientistas, operando em equipes multidisciplinares, muito 
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mais interessados em aprender do que em ditar regras. Pessoas que não vendem nada 

em particular mas que procuram produzir feixes de estímulos, sutis complexos de 

vibrações capazes de se oferecer à inteligência do destinatário. Nada que se assemelhe 

à prática tosca da persuasão linear do tipo estímulo-resposta, como se todos fôssemos 

ratinhos de laboratório a morrer de inveja do queijo do vizinho. 

Nada mais grosseiro e ingênuo do que pretenderem manipular nossas mentes 

através das tolinhas mensagens de 30 segundos que assistimos pela TV. Se os tais 

criativos da propaganda soubessem que o público muitas vezes ri, crítica e zomba de 

suas “geniais” criações, atribuindo-as à inconseqüência de espíritos mal formados, 

usariam um pouco mais do desconfiômetro. Menosprezar a capacidade de julgamento do 

público está se tornando um erro tão grave quanto aquele no qual incorreram os 

dinossauros ao imaginarem que um pequeno cérebro, sustentado por cinco toneladas de 

músculos, lhes garantiria o título de reis da criação. 

Aliás, toda vez que uma classe ou um grupo de indivíduos se apropria de um 

conhecimento, a tendência é considerar que esse conhecimento inerentemente lhe 

pertence. Mal supõem esses indivíduos que todo conhecimento é historicamente datado 

e, como tal, perecível e anacronizante. Esta é a grande ironia de que são vítimas não 

somente os publicitários mas todos os fabricantes do chamado produto cultural: do outro 

lado da telinha, entre o público indiferenciado, existem pessoas que estudam cinco, oito 

horas por dia e que estão intelectualmente muito mais armados do que eles próprios. E 

se continuam a comprar a marca de cerveja anunciada e a assistir aos mesmos 

programas, é porque consideram que não há nada melhor que uma cervejinha e um 

festival de tolices para relaxar... 
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         MEUS CABELOS LONGOS E LINDOS19 
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Depois de viver, desde os vinte anos, as agruras de uma calvície galopante, 

coadjuvada por um prematuro embranquecimento das têmporas, eis-me agora em pleno 

êxtase capilar. Que me sucedeu? Oh, nem vos direi. É que de semanas para cá, sem 

razões que as justificassem, irromperam-me pelo pelado crânio lindas e bastas madeixas 

do mais puro e castanho viço. Nem me acreditei, quando ao espelho acudi certa manhã, 

e nele surpreendi alguém que em tudo era eu, à exceção da calva, que milagrosamente 

se sumira debaixo de esplêndida massa pilosa. Boquiaberto, atônito, afastei de diante 

dos olhos a sedosa crina e olhei-me, interrogando duramente o aço enganador. Qual, 

continuava lá. Ainda incrédulo, puxei para baixo, para cima, a renitente marrafa, que de 

quimérica nada tinha, pois a dor que disso sobreveio pôs-me a gemer. Oh, voltaram-me 

os cabelos, gritava, e corri feito doido pela casa, abrindo portas e janelas por onde 

circulasse o vento. Aprazia-me, indescritível volúpia, o ar em movimento a revolver-me os 

cachos, para o que eu ainda contribuía, agitando a cabeça com violência para os lados, 

para o alto. 

Quando dei por mim, esgotara-se a manhã. Ofegante e afogueado, fui ao banho, 

munido de todos os xampus que jaziam esquecidos pela casa. E então, 

voluptuosamente, como quem se entrega a um prazer há tanto tempo negado, cobri de 

espuma, massageei, lavei, enxagüei demoradamente meus adventícios pêlos. Foram 

bem trinta minutos diante da janela aberta de digital massagem, ao fim dos quais, fulvos 

e fúlgidos, os cabelos deram-se por secos. Com um pente (foi-me custoso achar um) 

guiei-os em ondas, que já naturalmente se esboçavam, e eufórico ganhei a rua, com a 

pressa e a ansiedade que minha nova aparência exigia. 

Aí sucedeu coisa estranha, que se constitui na parte mais insólita deste relato. 

Não me viam as pessoas tal qual eu me via. Não causei surpresa nem espanto. 

Cumprimentavam-me os conhecidos como se ainda a luzir me coroasse o antigo e 

desnudo crânio. Nem de amigos gozei melhor recepção, pois teimavam em me ignorar as 

melenas, embora eu as ajeitasse ostensivamente enquanto discorríamos sobre assuntos 

triviais. Intrigado com a invisibilidade de meus trunfos capilares, resolvi submetê-los à 

prova decisiva: um salão de cabeleireiros, diante do qual por acaso passei. Antes de 

                                                
19 Republicado em Como tornar-se... | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 59-
61. 
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entrar, localizei um sofá nos fundos, para onde me dirigi, e aguardei a minha vez 

folheando distraidamente uma revista. Reservava-me, assim, um estratagema: poderia 

fingir que esperava alguém. Há muitos senhores calvos que acompanham suas amantes 

ao cabeleireiro, e se realmente me vissem como tal, nada haveria a estranhar. 

Foi com um sobressalto que recebi o convite para sentar à cadeira. Um rapaz alto, 

muito bonito, de mãos finas e longos dedos vestiu-me a sobrepeliz e confirmou o que me 

delatava o espelho: “Ajeitar as pontas senhor?”. Aquiesci, com um largo sorriso, e uma 

confortadora sensação inundou-me o peito. Não desprendi mais os olhos do espelho, 

enquanto os dedos muito brancos do coiffeur, em pente, emergiam de quando em 

quando retendo entre os nós porções de meus cabelos, que a tesoura preste decepava. 

“Aposto que muitas mulheres invejam esses seus cabelos, senhor”, mimoseou-me ele, à 

saída, ao que retribuí com generosa gorjeta e inefável sorriso. 

Bem, se um estranho não só constatou-me a cabeleira, mas tratou dela e elogiou-

a, o que levou, então, meus amigos a ignorá-la? Este, o enigma. Decidi submeter-me a 

um novo teste. Cruzei a rua em diagonal e logo adiante dei com a placa de uma 

perfumaria. “Preciso de um bom xampu”, falei à moça do balcão. “Para que tipo de 

cabelo?”, ela me envolveu com seus longos cílios. “Este”, ofereci-me, a cabeça em 

elegante reverência. Ela examinou-me longamente, como se perscrutasse mina aura, e 

prescreveu: “Neutro. Xampu neutro. Este é muito bom”, e colocou um belo frasco 

esmeraldino à minha frente. “Levo dois”, prodigalizei-me, e ganhei a rua com meus 

xampus em plena e merecida bem-aventurança. 

Antes de voltar a casa, bem tarde, entreguei-me à roda de todos os amigos e 

conhecidos que me ocorreram. Ninguém notou nada de extraordinário. À exceção do 

último, que – insistiu – achou-me muito abatido. 
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           A CIDADE DE NOSSOS EXÍLIOS20 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

17 out. 1999 | pg. 3 

 

Meu amigo Álvaro Reis me remete, de lusitanas praias, três guias da cidade de 

Lisboa. A Lisboa de Saramago, Lisboa nos passos de Pessoa e Lisboa, cidade de exílios. 

Álvaro, ele próprio um auto-exilado, sugere-me na carta em anexo: “que tal se você 

escrevesse algo semelhante sobre Curitiba?”. 

A idéia me comove. Um roteiro sentimental pelas veredas de Curitiba, seguindo as 

pegadas de algum notório cidadão. Apanho o guia de Saramago e começo a folhear. A 

primeira foto que encontro, em página dupla, é de um bonde. Ou de um elétrico, como se 

diz em Portugal. Curitiba também teve seus elétricos, amarelos e bucólicos, como este 

que margeia uma praça em Lisboa, contrastando com o verde das árvores. À respeitosa 

distância de cinco passos, que é devida aos prêmios nobéis, resolvo acompanhar 

Saramago em sua peregrinação. Cá estamos nós no Largo da Estrela, no Miradouro do 

Alto de Santa Catarina, no Terreiro do Paço, no Cais do Sodré, na Praça de Armas do 

Castelo. Um longo giro pelas tramas da cidade, com seus rebocos, vielas, cantarias e 

tinturas. Lisboa exibe uns céus de poucas nuvens, fiapos de algodão a flutuar contra o 

brilhoso esmalte azul, e Saramago sente fome. Estamos saindo da Lapa e mais um 

pouco adiante, numa rua estreita, debaixo de um toldo, uma porta em arco abre um 

bocejo de penumbra à claridade do dia. É o restaurante Varina da Madragoa. Saramago 

já embarafustou-se e lá está ele, com a intrepidez dos assíduos, a encomendar uns 

pastéis de bacalhau “de crescer água na boca”, conforme reza o texto de Clara Ferreira 

Alves. Tímido e clandestino, aguardo junto à porta, como todo leitor que se preza. E só 

me movo dali, mantendo os cinco passos regulamentares, quando o mestre, saciado, 

reenceta sua visitação. O percurso ainda inclui outras paradas, como as estátuas de Eça 

de Queiroz e Fernando Pessoa. A estátua de Eça surpreende os desavisados: grave, 

formal, quase taciturno, ele ampara nas costas uma bela mulher nua, que marotamente 

lhe sorri com a cabeça inclinada para trás. Há algo de cômico no conjunto, como se as 

duas metades de que se compõe fossem juntadas por um arbítrio irreverente e jocoso. 

Ele, com o rigor e o apuro de um dândi fin-de-siècle; ela, como se egressa de uma 

remota orgia greco-romana para um encontro atemporal no Largo do Barão de Quintela. 

                                                
20 Republicado em Como tornar-se... | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 62-
64. 
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A legenda tenta restabelecer a sisudez necessária: “Eça de Queiroz, amparando a nudez 

crua da verdade”... 

A estátua de Pessoa fica para este novo parágrafo, pois são seus passos que 

estamos agora seguindo, por esta outra Lisboa. Começamos pela Baixa e pelo Chiado, a 

bordo do texto de Marina Tavares Dias, Rua da Prata, Rua do Ouro, Rua Augusta, Rua 

Garret. O microcosmo pessoano, uma Lisboa dentro de outra. “A aldeia em que nasci foi 

o Largo de São Carlos”, escreveria ele a João Gaspar Simões, em carta de 1931. Pessoa 

nunca se afastou, emocionalmente, do pedaço de Lisboa que lhe coube pelo fado. “Como 

todo indivíduo de grande mobilidade mental, tenho um amor orgânico e fatal à fixação. 

Abomino a vida nova e o lugar desconhecido”. Há quem veja, nesse apontamento sem 

data, uma alusão aos doze anos que teve de viver na África do Sul, em companhia da 

mãe e do padrasto. Pessoa tinha cinco anos; cinco anos foi quanto durou a sua infância. 

Ao voltar, aos dezessete, entregou-se à paixão pela sua cidade e viveu-a até o fim. Sem 

a retórica e a grandiloqüência da estátua de Eça – “amparando a nudez crua da verdade” 

–, a estátua de Pessoa é um tributo a uma vida sobretudo singela: ele, com seu 

indefectível chapéu, sentado, toma um prosaico cafezinho diante de A Brasileira do 

Chiado. Existe glória mais alta? 

O terceiro guia, Lisboa, cidade de auxílios21, me devolve novamente ao meu bom 

amigo Álvaro Reis e à sua Regina, ambos auto-exilados por fado e convicção. À pergunta 

que ele me faz no início – “E que tal se você escrevesse algo semelhante sobre Curitiba? 

(sic) –, respondo com a melancolia típica dos auto-exilados em si mesmos: acho que não 

conseguiria, Álvaro. Minha Curitiba é um cão ladrando para a lua da memória. E o único 

bonde que temos está parado. Não vai a lugar nenhum. 

                                                
21 Possível erro de digitação ou de revisão na versão do jornal: a palavra correta, segundo versão publicada 
em Como tornar-se..., seria “exílios”. | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 64. 
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         A IDADE DA SUKITA22 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

7 nov. 1999 | pg. 3 

 
A repórter Luciana, da CBN, me pede um depoimento sobre o tópico “A vida 

começa aos quarenta”. Meu comentário será reproduzido no sábado, a viva voz, no meio 

de um programa sobre a meia-idade. Um minuto, mais ou menos, durante o qual devo 

mostrar toda minha argúcia e inteligência. São dez e vinte, estou acordando, a sineta do 

telefone ainda retine em meus ouvidos. Voz pastosa, um gosto de guarda-chuva na boca, 

umas sobras de material onírico trafegando pelo cérebro, peço um tempo a Luciana. Ela 

me concede vinte minutos, eu agradeço. 

Coloco a água para o café e enquanto descasco uma banana (impulso atávico, 

irresistível, que me confronta todos os dias com a constatação de que eu e os chipanzés 

temos uma relação de parentesco bem mais íntima do que se supõe) penso no que direi 

logo mais. A primeira coisa que me ocorre a respeito da vida que começa aos quarenta é 

aquela série de comerciais da Sukita, na qual um trêfego cidadão de meia-idade tenta 

conquistar uma garota de vinte. Ele se insinua, insiste – e ela invariavelmente o rechaça 

com um arrasador “tio”, talvez a forma de tratamento mais corrosiva e reveladora do 

desdém que as novas gerações dedicam aos mais velhinhos. Não existe vendedor de 

chiclete em sinaleiro nem guardador de carro que não nos imprima um “tio” ou “tia” na 

testa à menor aproximação. Pois a garota da Sukita não deixa por menos: à menor 

investida do quarentão – um adepto das tradicionais laranjas in natura –, pespega-lhe um 

humilhante “tio” no nervo exposto. A voz off confirma a rejeição: “Quem bebe Sukita não 

engole qualquer coisa”... 

Que vou dizer à CBN? Bancar, hipocritamente, o arauto da esperança e afirmar 

que é verdade, sim, que a vida começa aos quarenta? Enquanto mastigo a segunda 

banana, tento reproduzir na memória algumas cenas dos meus próprios quarenta anos. 

Estremeço só de lembrar. Ó, terror! Divorciado, morando sozinho, freqüentando uma roda 

de malucos que se reunia todas as noites no Hotel Colonial, me agarrando 

freneticamente à vida enquanto a morte, eu supunha, já fungava no meu cangote, vivi 

todos os dissabores a meia-idade. Com a agravante de que a minha crise de meia-idade 

foi a mais longa que a ciência já registrou. Começou aos 33 anos, durante um joguinho 

de futebol na casa do Fábio Campana, e não exagero se afirmar que dura até hoje. Pode 

                                                
22 Republicado em Como tornar-se... | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 21-
23. 
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ter diminuído de intensidade, mas nunca me abandonou. Os achaques de uma recidiva 

doença do pânico ainda me assaltam de vez em quando (fui um pioneiro da doença do 

pânico, do tempo em que a chamavam de distonia neurovegetativa) e não acordo um 

único dia sem considerar a possibilidade da estação espacial Mir desabar justamente 

sobre a minha cabeça. 

Mas não pensem que encaro com pessimismo este permanente desacordo entre 

o que somos e o que sonhamos. A vida é um jogo de acasos extremamente divertido. 

Agora mesmo, quando tento capturar as coisas terríveis que me sucediam aos quarenta 

anos, me flagro assediado pelas lembranças mais frívolas e irresponsáveis. As meninas 

de vinte anos, pelas quais me apaixonava perdidamente (não tomavam Sukita nem me 

chamavam de tio); as madrugadas de pândega e gaiatice, na roda de dodos (sic) do 

Hotel Colonial; as manhãs indevassáveis (nunca acordávamos antes do meio-dia); a cara 

de tolo de meu chefe, tentando parecer severo, ao me ver chegar para o trabalho no meio 

do expediente da tarde, fresco e loução; os copos e pratos que esvaziávamos com 

sofreguidão esfuziante ao longo de festas que não tinham hora para terminar (na casa do 

Roberto Requião rolava uma macarronada às seis da manhã, para espanto e escândalko 

(sic) dos vizinhos que iam à missa). Como disse Sérgio Rubens Sosséla num poema, “Os 

piores anos de minha vida estão sendo os melhores”... 

O telefone volta a tocar, já se passaram mais de vinte minutos, é Luciana do outro 

lado cobrando meu depoimento. Pigarreio e procuro embutir, nos 60 segundos que me 

cabem, minha contribuição pessoal ao debate. A vida começa aos quarenta? Faço uma 

salada dos diabos, misturo Sukita, futebol e poesia, tudo comprimido em um exíguo 

minuto radiofônico. 

Falei de futebol? Ah, sim, me lembro. Disse que a sensação que eu tinha, aos 

quarenta anos, era de estar voltando a campo para o 2º tempo de um jogo em que meu 

time, com dois jogadores expulsos, perdia por 3 a 0. Hoje a percepção mudou: faltam 

vinte e poucos minutos para acabar, está de 3 a 2 e já chutamos duas bolas na trave. 
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           CANTO DE AMOR E DESAMOR A CURITIBA23 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

2 abr. 2000 | pg. 3 

 

Há uma Curitiba de 307 anos, há uma Curitiba de 332 anos. E há uma Curitiba 

ainda mais velha, guardada como um junquilho ressequido dentro de um missal vindo de 

Lisboa. 

 

Há uma Curitiba cruel, outra fiel. Uma que aprisiona e maltrata, outra que cura 

tuas feridas com a salivinha gelada dos rocios. 

 

Há uma Curitiba sonâmbula, vigiada por uma lua de osso contra a qual se lançam 

os cães da insônia, e uma plácida Curitiba em quarto-crescente, com suas tetas 

povoadas de êxtases e ternuras. 

 

Uma ri um riso desdentado de ventos, que lambe com sofreguidão os telhados, 

outra inunda tua janela com o inesperado perfume de uma saudade antiga. 

 

Uma que extravia teus passos por um labirinto de espelhos enevoados, outra que 

te reconduz, intacto, ao mundo das concretudes e das transparências. 

 

Uma Curitiba espectral, cindida por navalhas e gritos, o brilho da morte coagulado 

nos metais, e uma Curitiba matinal, maternal, que indeniza o filho pródigo com um prato 

de mingau polvilhado de açúcar. 

 

Uma Curitiba de refresco de framboesa, inocente e eucarística, que se pronuncia 

com um travo de fruta verde na língua, e uma Curitiba que é uma interlocução de lábios 

bambos, bares afora, num ritual caudaloso de imprecações e blasfêmias. 

 

Uma Curitiba que te promete um paraíso de campos bordados de bostas, onde 

vacas opalescentes ruminam tenros crepúsculos, e uma Curitiba que te atira no inferno 

da existência, no qual demônios de hálito doce e ancas lascivas rasgam tua carne com 

unhas esmaltadas de gangrena. 

                                                
23 Republicado em Como tornar-se... | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 39-
40. 
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Há uma Curitiba de manjedouras acetinadas, recendendo a lavandas e beijos, nas 

quais se vela o sono dos primogênitos, e uma Curitiba de marquises rotas, escuridão e 

mijo, sob as quais se aninha o torpor dos meninos que cheiram cola. 

 

Há uma Curitiba das recém-casadas, janelas aéreas, enxovais de linho, e uma 

Curitiba das velhas putas – olhar turvo sobre as pedras gastas. 

 

Há uma Curitiba de afogados, degolados e suicidas – e sobre essa Curitiba nós 

clamamos tua indulgência, ó Senhor. 

 

Há uma Curitiba de glutões, vendilhões, usurpadores – e por sobre esta Curitiba 

de avidez e cobiça nós rogamos que espalhes as cinzas da tua ira. 

 

E há ainda a Curitiba dos puros, dos corações desarmados, daqueles que a cada 

manhã refazem de qualquer retalho a teia de suas vidas – sobre esses, ó Senhor – 

velhos, viúvas, operários, menininhos – sobre eles a torrente de tua magnanimidade, 

porque são eles que retecem a teia de Curitiba, amém. 
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         VIVER CAUSA IMPOTÊNCIA SEXUAL 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

14 maio 2000 | pg. 10 

 

Em vez de perseguir os pobres e indefesos tabagistas, o Ministério da Saúde 

deveria ampliar o alcance de sua campanha. E mandar afixar em todas as esquinas e 

embalagens do país frases mais radicais. “Viver causa câncer do pulmão”; “Viver durante  

a gravidez prejudica o bebê”; “Viver provoca infarto do coração”; “Viver é droga e causa 

dependência”. 

Se você acha que isso é delírio de fumante, querendo repartir com os outros o 

anátema que lançaram sobre seus pulmões, dê uma olhada nos canais da mídia. Por 

toda parte, os comunicadores querem no convencer da inviabilidade da vida humana. 

Não temos salvação. E se ainda não perecemos é por pura teimosia. Ou pelo hábito, bem 

brasileiro, de não dar muita bola às advertências. 

Mas, quem tem interesse em propagar esse verdadeiro culto ao medo de estar 

vivo? Não precisamos ir muito longe. Há muitas e lucrativas indústrias do pânico 

generalizado faturando milhões por aí. Do setor médico ao setor imobiliário. Da indústria 

farmacêutica às patentes de sistemas eletrônicos de segurança. Da produção de 

dietéticos ao volante retrátil dos novos modelos de automóveis. Dos preservativos 

sexuais aos cursos de defesa pessoal. Das submetralhadoras às apólices de seguros. 

Dos antigermens aos antiderrapantes, dos anti-oxidantes às travas antifurto – tudo que é 

anti alguma coisa é a favor do medo mórbido que se instala nas camadas mais profundas 

da psique coletiva. 

Não há prateleira de farmácia que não contenha um miraculoso prolongador da 

juventude ou um desentupidor de artérias. Não há carrinho de supermercado que não 

esconda, por baixo de um vulgar pé de alface, um poli-insaturado porreta ou um filtro 

solar fabricado à base de testículos de carneiros selvagens do Himalaia. Não há edifício 

ou condomínio horizontal que não ofereça circuito interno de tevê e guardas equipados 

com sensores infravermelhos. 

A coisa seria ridícula se não fosse trágica. E não estivesse ganhando foros de 

paranóia coletiva. A farsa da improbabilidade da vida humana atrai a sua contrafação 

simétrica de sobrevivência a qualquer custo. Inimigos por todos os lados, do trânsito 

congestionado aos ácaros no tapete. Em qualquer maionese servida em restaurante 

flutua o sorriso cínico da salmonela. O vibrião da cólera salta de pára-quedas no meio 
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dos jantares mais elegantes. Uma simples visita à manicure é um torturante pavor de um 

futuro teste de HIV positivo. O vizinho do andar de baixo é um seqüestrador em potencial 

e o MST só não invadiu nossa fazenda simplesmente porque não temos uma. 

Até a corriqueira queda da Bolsa transformou-se em agente patogênico. Provoca 

náuseas, insônia, inapetência sexual. Diminui o fluxo das mulheres na mesma medida em 

que sufoca o orçamento doméstico. Uma geladeira vazia é mais aterradora que a solidão 

da morte. Os pilares da metafísica abandonaram os claustros e se instalaram nas salas 

de visita. Qualquer colegial de classe média é um filósofo do absurdo, a ponderar sobre 

as imponderabilidades da existência. De repente, o Brasil perdeu o ritmo, o balanço e a 

esperança. Até a alegria está se tornando um negócio muito triste. 

E não respeita as caras. Um amigo meu, que já enfurnou meio milhão de dólares 

num cofre do Citibank, anda padecendo de um desânimo infernal. Sente-se velho, tem 

medo de viajar e só não transferiu os filhos para a escola pública por medo dos ladrões 

de tênis. Agora deu para freqüentar as feiras livres em final de expediente, quando já 

estão desarmando as tendas, onde sempre arremata uns mamões machucados e uns 

murchos quiabos pela metade do preço. Há um ano não compra um par de sapatos e só 

recuperará a capacidade de sorrir se se submeter a umas quinze sessões de fisioterapia. 

Isso me preocupa muito, pois gostaria de vê-lo curado. Eu faria, confesso, 

qualquer sacrifício nesse sentido. Inclusive trocar o seu meio milhão de dólares pela 

minha dureza. 
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         JUVENTUD24 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

28 maio 2000 | pg. 10 

 

Não me lembro seu nome todo – era Jorge Fuentes, Jorge Rios, algo assim, um 

sobrenome com sonoridade de águas. Aportou em Curitiba como se chegasse a 

Jerusalém ou Amsterdã, uma vaga certeza de que ali existiam ruas, casas, pessoas; e 

que essas pessoas poderiam repartir com ele uma refeição ou um pouco de afeto, como 

em qualquer cidade do mundo. Gostou do prédio da Biblioteca Pública – e ali na rampa 

de acesso à biblioteca abriu sua mochila e sobre um pano de veludo expôs seu tesouro, 

brincos e colares de arame dourado e umas pedrinhas cintilantes de duvidoso cristal. Não 

sei se ganhou o suficiente para comer seu primeiro dia ou dormir sua primeira noite; mas 

voltou na manhã seguinte e nas outras manhãs, estendendo suas jóias na rampa que 

agora era sua, meticuloso e exato como um deus. 

Jorge Fuentes ou Jorge Rios, nunca saberei ao certo seu nome, adotou a 

Biblioteca de tal forma que ficou custoso imaginar a Biblioteca sem ele. Vê-lo feliz era 

deixá-lo dissertar sobre suas criações – jamais exigia que lhe comprassem algo. Em 

pouco tempo construiu uma fiel clientela de interlocutores e os que se detinham hoje 

voltavam no dia seguinte. Para não dizer que não cobrava nada, às vezes filava um 

cigarrinho; e muito raramente um pastel no bar da esquina, de onde vigiava, com seu 

longo pescoço de pássaro, o tapete de preciosidades abandonado na rampa. 

Um dia, uns garotos que estudavam ali perto, e costumavam folgar uns quinze 

minutos com ele, viram Jorge se afastando ao lado de uma mulher de certa idade, toda 

de preto. Gringo, Gringo, puseram-se a chamar; Jorge despachou-os com um olhar 

recriminador por cima do ombro; a dama nem se voltou, altiva e misteriosa como numa 

tela de Velazquez. 

Quem era ela? 

Todos os dias, às quatro da tarde, a velha dama reaparecia. Postava-se, muito 

digna, a uma discreta distância, e esperava que Jorge Fuentes (ou Jorge Rios, nunca 

saberei ao certo) recolhesse o pano de veludo com tudo o que havia dentro. Seguiam até 

o ponto de táxi da Ébano Pereira, ao lado da Biblioteca, e sumiam diante dos palpites e 

conjecturas mais extravagantes. 

                                                
24 Republicado em Como tornar-se... | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 81-
83. 
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“Deve ser tia dele”, arriscavam os mais inocentes. “Que nada” – retrucavam os 

maliciosos – “o Gringo deve estar faturando a velhota.” 

Nem uma coisa nem outra. Jorge elegeu-me seu confessor e contou, no seu 

áspero castelhano, a história que a seguir traduzo. 

Espanhola, viúva de um confeiteiro. Interessou-se por uma miçanga de pedrinhas 

azuis. Desinteressou-se da miçanga e confessou-se solitária. Saudosa do idioma pátrio: o 

cavalheiro (Jorge) aceitaria um convite para um chá? “Quando?” “Hoy, si puede usted.” 

Já íntimos, algumas horas depois do chá, ela lhe faz a proposta insólita. Antes, 

mostra-lhe sua coleção de vestidos, de quando era moça, longos vestidos muito 

acinturados. Jorge relutou a princípio, depois aceitou o jogo da velha dama. Escolheu um 

verde-malva, vestiu-o, e foram para o jardim. Um homem magro, de cavanhaque, um 

olho meio estrábico, metido num vestido de mulher. Quis rir, mas as regras do jogo eram 

rígidas. Nada de risos. Que fizesse apenas a coreografia que a velha senhora lhe 

indicava: percorrer as aléias do jardim, ocultando-se de quando em quando atrás de um 

arbusto – fugidia miragem. Ela o perseguia naquele labirinto de troncos e folhas – 

“Juventud, juventud”, clamava, tentando alcançá-lo e à imagem que outrora lhe 

pertencera, que fora ela própria, e que agora se esbatia no grosseiro arremedo que se 

esgueirava furtivo pelo jardim. 

Jorge Fuentes, ou Jorge Rios – lembro apenas que seu sobrenome guardava uma 

sonoridade de águas – continuou a freqüentar a casa da velha senhora, cada vez um 

novo vestido, a mesma e inocente pantomima. Até que um dia sumiu da rampa de 

acesso da Biblioteca Pública, engolido por esse mundo que um dia nos sumirá. 

E a velha dama? A ver seus vestidos, talvez. Ou talvez, quem sabe?... 



 

 

61

61 

 

         PARA MATAR UM GRANDE AMOR25 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

9 jul. 2000 | pg. 10 

 

Muito se louvou a arte do encontro, mas poucos louvaram a arte do adeus. No 

entanto, não há gesto tão profundamente humano quanto uma despedida. É aquele 

momento em que renunciamos não apenas à pessoa amada, mas a nós mesmos, ao 

mundo, ao universo inteiro. O amor relativiza; a renúncia absolutiza. E não há sentimento 

mais absoluto do que a solidão em que somos lançados após o derradeiro abraço, o 

último e desesperado entrelaçar de mãos. 

Arrisco mesmo a dizer: só os amores verdadeiros se acabam. Os que sobrevivem, 

incrustados no hábito de se amar, podem durar uma vida inteira e podem até ser 

chamados de amor – mas nunca foram ou serão um amor verdadeiro. Falta-lhes 

exatamente o dom da finitude, abrupta e intempestiva. Qualidade só encontrável nos 

amores que infundem medo e temor de destruição. 

Não se vive o amor; sofre-se o amor. Sofre-se a ansiedade de não poder retê-lo, 

porque nossas cordas afetivas são muito frágeis para mantê-lo retido e domesticado 

como um animal de estimação. Ele é xucro e bravio e nos despedaça a cada embate – e 

por fim se extingue e nos extingue com ele. Aponta numa única direção: o rompimento. 

Pois só conseguiremos suportá-lo se ocultarmos de nossos sentidos o objeto dessa 

desvairada paixão. 

Mas não se pense que esse é um gesto de covardia. O grande amor exige isso. O 

rompimento é sua parte complementar. Uma maneira astuciosa de suspender a tragédia, 

ditada pelo instinto de sobrevivência de cada um dos amantes. Morrer um pouco para se 

continuar vivendo. E poder usufruir daquele momento mágico, embebido de ternura, em 

que a voz falseia, as mãos se abandonam e cada qual vê o outro se afastar como se 

através de uma cortina líquida ou de um vitral embaçado. 

Há todo um imaginário sobre os adeuses e as separações, construído pela 

literatura e pelo cinema. O cenário pode ser uma estação de trem, um aeroporto 

(remember Casablanca), um entroncamento rodoviário. Pode ser uma praça ou uma 

praia deserta. Falésias ou ruínas de uma cidade perdida. Pode estar garoando ou 

nevando, mas vento é imprescindível. As nuvens devem revolutear no horizonte, como a 

                                                
25 Republicada em Como tornar-se... | SNEGE, Jamil. Como tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 19-
20. 
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sugerir a volubilidade do destino. Os cabelos da amada, longos e escuros, fustigam de 

leve seus lábios entreabertos. Há sutis crispações, um discreto arfar de seios. E os olhos, 

ah!, os olhos... A visão é o último e o mais frágil26 dos sentidos que ainda nos une ao que 

acabamos de perder. 

Uma grande dor, uma solidão cósmica, um imenso sentimento de desterro. Que 

se curam algum tempo depois com um amor vulgar, desses feitos para durar uma vida 

inteira... 

                                                
26 Na versão em Como tornar-se..., a palavra “frágil” foi substituída por “ágil”. | SNEGE, Jamil. Como 
tornar-se invisível em Curitiba. op. cit., p. 20. 
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         OS ALEGRES RABANETES NA FEIRA 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

17 set. 2000 | pg. 3 

 

Era uma alegria só. Do jovem Márcio Santos ao quase septuagenário Valêncio 

Xavier, os escritores do Paraná tiveram uma Semana da Pátria de incontida felicidade. 

Até o Miguel Sanches Neto saiu da toca. Margarita Wasserman não faltou um único dia, 

distribuindo autógrafos com a proficiência de uma campeã. Cristovão Tezza, Domingos 

Pellegrini, Walmour Marcelino, Wilson Bueno, Antonio Garcia – qual deles o mais guapo 

e faceiro, desfilando suas imorredouras criações do espírito diante da turba estupefacta 

de leitores que afluiu ao stand (sic) dos paranaenses durante a Expolivro? 

Talvez Ernani Buchmann, um dos mentores intelectuais do evento. Ou o casal Iria 

e Roberto Gomes, anunciando um quádruplo lançamento para outubro da nova fase da 

Editora Criar. Ou ainda o poeta Ricardo Corona, feliz por ter viabilizado as doze próximas 

edições da revista Medusa. A verdade é que todos estavam guapos e faceiros, como há 

muito tempo não se via. A literatura que se faz no Paraná é hoje uma auspiciosa 

realidade, com pelo menos três centenas de autores escrevendo sobre tudo o que se 

pode imaginar. Da criação de canários à aerodinâmica de helicópteros, dos novos 

paradigmas da psicologia à saga dos imigrantes poloneses, havia livros para todos os 

paladares. Destaque especial, naturalmente, para poesia e ficção – no que não ficamos a 

dever para nenhuma outra literatura regional do país. 

Prova disso foi a reação do público que visitou a Expolivro. O stand (sic) dos 

autores do Paraná foi, supreendentemente, um dos que mais venderam. Esse fato ganha 

importância se considerarmos que, durante a feira, o pavilhão de exposições do Parque 

Barigüi abrigou uma constelação dos maiores nomes da literatura mundial. Se o leitor 

optou pela nossa Alice Ruiz, deixando de lado Jorge Luiz Borges ou Octávio Paz, isso 

deve ter algum significado. Outro exemplo: um dos nossos ficcionistas vendeu, entre 

milhares de ofertas, mais de quarenta livros; aposto que nem Cortázar nem Vargas Llosa 

conseguiram essa proeza. 

Mas, deixando de lado o aspecto comercial, o que valeu mesmo na feira foi o 

convívio. Apareceram autores dos mais insuspeitados. Eu próprio não conhecia a maioria 

dos escritores e escritoras que surgiram por lá. Algumas de discreta e suave presença, 

como a poetisa Denise Cury; outros pesadões e desajeitados, a derramar café e cinza de 

cigarro sobre a mesa, como o ornitólogo Álvaro Cesar Dutra. Alguns tomados de 
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encantadora timidez, quando alguém se aproximava para lhes pedir um autógrafo; outros 

a agarrar o pobre leitor pelo pescoço, mal este ousasse folhear o livro que ferozmente 

vigiavam. 

Questões de estilo, evidentemente. Tenras e recatadas alfaces, toscos chuchus 

espinhudos. Como em qualquer feira-livre que se preze. 
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         DELICIOSAS PORCARIAS 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

15 out. 2000 | pg. 3 

 

Se você já enjoou da gororoba de sábado – a feijoada medíocre do cunhado, a 

abominável lasanha da mamma –, experimente mudar de classe social. Explico: esqueça 

que você é um cidadão ou cidadã da classe média, com ares de bacana, e mergulhe de 

corpo e alma no roteiro da baixa gastronomia de Curitiba. 

São multidões de pastéis, sanduíches, empadas, empanadas, crepes, espetinhos, 

bolinhos, croquetes, bocados vários. Delícias que se oferecem à gula do passante em 

barracas, tascas, botecos, biroscas – quando não em isopores volantes e tabuleiros 

improvisados. O preço? Um real, em média. Às vezes um pouco mais, se o objeto do 

desejo for um acarajé ou um filé de cavala. 

Onde? Na área central da cidade. Particularmente nos lugares mais freqüentados 

pelo povão, imediações da praça Tiradentes e terminal da Rui Barbosa, ou talvez ali pela 

Osório e Rodoviária Velha. Ali, justo onde o subúrbio desce em pencas para celebrar o 

sábado, pois é para o audaz morador do subúrbio que o óleo chia na fritadeira, que o 

balcão do chinês se paramenta de alvas toalhas de massa, que o carvão dos grelhados 

desprende alegres e plebéias fagulhas. 

Mas vá com calma. Diz a regra que não se deve repetir o mesmo petisco, por 

mais apetitoso que lhe pareça. Nada de desperdiçar o sábado na primeira barraca. O 

roteiro da baixa gastronomia de Curitiba assemelha-se ao caminho de Santiago de 

Compostela – há que se andar de um ponto a outro, larga distância, mantendo o 

estômago em moderada penitência. Uma boa dica é começar pela Praça Generoso 

Marques no flanco direito do Museu Paranaense. Ali, aos sábados, à sombra do vetusto 

edifício, aninha-se a Feira do Litoral – profusão de farinhas, melados, pescados, balas de 

banana, rapaduras. Esqueça-os, entretanto, e concentre sua gula no bolinho de camarão, 

iguaria feita à base de generoso pirão de mandioca sobrenadado de pedacinhos de 

crustáceo. Prove apenas um, pois seu roteiro está apenas começando. 

A seguir, já em outra latitude, tente um pastel. Mas não esqueça: pastel se 

escolhe pelos olhos. Há que ter os olhos oblíquos e apertadinhos do dono – chinês ou 

japonês. São eles os reis da massa frita. O de palmito, evite: abusivo mingau de farinha 

no recheio. Melhores os de carne, mais secos e lépidos. Mas não queira saber como são 

feitos. Aquelas bolhas crocantes, que se esfarelam na língua, conseguem-se 
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acrescentando pelota de sebo de boi derretida na massa. E o delicioso recheio – carne 

de segunda à qual se agrega dose de ração canina amolecida na água. Mas não se 

preocupe. Se não faz mal ao seu cãozinho, não fará mal a você. Sabedoria oriental. 

Do pastel você seguirá adiante, enveredando por outros sabores. Um quibe nada 

ortodoxo, por exemplo, ocultando em seu bojo um ovo cozido inteiro. Ou um churrasco 

grego, servido no pão, faca muito afiada desbastando uma coluna de carnes superpostas 

num espeto. Ou uma empanada, disputada por chilenos e argentinos, embora os 

bolivianos jurem que já a conheciam há mais tempo... 

Igual ao caminho de Santiago, composto de vários trechos, esse é um pequeno 

trecho do roteiro da baixa gastronomia de Curitiba. Igual àquele, também oferece perigos 

– mas nada que a renovada fé em Deus e um bom anti-histamínico não possam curar. 
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         CURITIBA RACHADA AO MEIO 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

29 out. 2000 | pg. 3 

 

Você já se imaginou enfrentando uma platéia em que a metade aplaude e a outra 

metade vaia? 

Pois é exatamente isso que vai acontecer com Vanhoni ou Taniguchi, hoje, logo 

mais à noite. Só que na platéia, neste caso, estarão mais de um milhão de pessoas, que 

vão berrar de júbilo ou de raiva, de empolgadura ou desapontamento. Porque, a partir de 

hoje – ganhe quem ganhar – nada mais será como antes em Curitiba. 

A cidade rachou ao meio, como uma fruta madura que cai do pé. A oposição, 

ganhe ou perca, sabe que é dona da metade; a situação, perca ou ganhe, sabe que 

jamais será dona da maçã inteira. Esta não é simplesmente uma eleição igual a tantas 

outras, disputada voto a voto e decidida no olho eletrônico. O que está em jogo é muito 

mais que a escalada ao poder ou o desejo de permanência nele. Curitiba, de certa forma, 

antecipa o que será a eleição presidencial de 2002. O povo está tentando dizer algo, está 

articulando uma fala à margem dos discursos oficiais. Está tentando dizer de si para 

quem quiser ouvir – com outras palavras, sem a sintaxe enganadora e a prosódia 

redondinha dos experts da propaganda. 

Os políticos talvez ainda não perceberam, mas foi-se o tempo em que o povo era 

bobo. Foi-se o tempo em que a pequena classe média nutria esperanças de ascender 

através dos mecanismos da capilaridade social clássica – sucesso pessoal, elevação de 

renda, status, etc. Hoje, ou vamos todos juntos ou não vai ninguém – a menos que se 

escolha a contravenção, o roubo, o desvio do dinheiro público. Mesmo assim, é preciso 

saber operar em equipe, conforme nos ensinaram Georgina e o Juiz Nicolau, e correr os 

riscos de praxe. 

Mas o que está querendo nos dizer o povo? Simplesmente isto: o que hoje se 

manifesta como repúdio e descrédito em relação àqueles que exercem o poder, amanhã 

pode assumir formas bem mais graves. Há sinais evidentes no ar. A escalada da 

violência, por exemplo. É ingênuo supor que a violência cresce em função das condições 

sociais adversas e da inoperância do poder repressor. O que existe, por parte das 

pessoas, é um grande investimento emocional na revolta e no ódio que, não discernindo 

o objeto para o qual deveria dirigir-se, derrama-se contra todo o conjunto da sociedade. 

Alguns já perceberam quais são os culpados. A maioria, entretanto, prefere brigar em 
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casa, agredir os colegas na escola ou, nos casos mais extremos, seqüestrar, assaltar, 

matar. 

O Salão do Automóvel em São Paulo está sendo muito didático para quem tiver 

olhos para ver. Toda uma ala da exposição está ocupada por empresas que fazem 

blindagem nos carros. E não são apenas os proprietários de carrões importados que se 

interessam. Modestos condutores do Gol 1000 e Fiat Tipo entram na fila para pedir 

orçamentos – alguns por medo real, outros pelo status que tal proteção lhes conferiria. 

Voltando à eleição de hoje em Curitiba. Ganhe Vanhoni ou ganhe Taniguchi, o 

vencedor que se afaste por alguns instantes da turba estridente e procure ouvir a fala 

subterrânea, de sintaxe truncada e prosódia defeituosa com que o povo procura articular 

o seu discurso e fazer-se ouvir. Não custa lembrar: o dedo que digitou o número na urna 

é o mesmo que pode premir (sic) um gatilho. 



 

 

69

69 

 

           INVENTE SUA PRÓPRIA VIDA 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

12 nov. 2000 | pg. 3 

 

Alguém já disse que tudo o que acontece de importante na vida ocorre nos 

primeiros vinte anos. O que vier depois, mesmo que pareça inusitado e surpreendente, já 

estava de certa maneira embrionado na teia da vivência anterior. Somos originais até aos 

vinte anos; depois dos vinte, nos repetimos. É como se, à obra primeira, fôssemos 

acrescentando coisas em reedições sucessivas, preenchendo os claros de uma trama 

previamente delineada. No fundo – e apesar dos novos lances e pormenores –, 

estaremos escrevendo sempre a mesma história. 

O que isso significa? Que, a partir dos vinte, à custa de emendas e rasuras, a 

obra, até então inédita e original, vai gradativamente perdendo qualidade. O que somos 

aos quarenta ou cinqüenta é apenas uma versão piorada daquilo que imaginávamos ser. 

Mesmo com todo o sucesso do mundo, ficamos aquém. Aquém em talento, aquém em 

reconhecimento, aquém em relação às benesses existenciais que nós prometíamos. Não 

fomos amados o tanto que julgávamos merecer, os filhos não nos deram a imensa alegria 

que suspeitávamos, o dinheiro que se anunciava suficiente para um ocaso tranqüilo 

acaba se revelando tão escasso quanto no início de carreira. Pior ainda: como conviver 

com uma lustrosa calva ou com um par de seios murchos quando tudo nos acenava com 

uma maturidade de honradas melenas e rijos e saudáveis peitorais? 

Sobra-nos o quê? A nostalgia e os achaques. A celulite e a resignação. A ironia, 

talvez, que é uma forma de rir-se de si mesmo, e o progressivo entupimento das artérias. 

Alguns ainda sonham, é verdade. Mas em vez das aventurosas ilhas do Caribe, o que 

nos aguarda é uma melancólica aposentadoria em Caiobá. Aquela panaquice: caminhar 

pela praia, comprar um peixinho na canoa do pescador, exibir as gambitas varicosas em 

arrojados lances de jardinagem. Culpa de quem? Dos vinte anos. Com as devidas 

emendas e rasuras, estamos condenados a viver nossos vinte anos a vida inteira. 

Mas, não se suicide ainda, amável leitor. Brilha uma luzinha no fim do túnel. Ainda 

é tempo de reverter o fado. Creio que foi Puchkin quem disse que a ficção nos ergue 

acima de nós mesmos. Eis a palavra-chave: ficção. O poeta jamais pensou em escrever 

um livro de auto-ajuda (coisa inadmissível na Rússia czarista), mas acabou dando uma 

contribuição inestimável ao tema. A receita: ficcionalizar a própria existência. Tornar-se 

autor e principal personagem de seu destino. Esqueça-se, portanto, que você é um 

serzinho empírico, limitado e miserável e transforme-se num glorioso personagem de 
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ficção. Ao invés de emendas e rasuras, transforme o esboço daqueles vinte anos num 

épico inolvidável. Total liberdade de criação: mude o enredo, elimine os ângulos mortos, 

suprima personagens, acrescente outras. Se você tem uma mulher chata e castradora 

(ou um marido idem), reserve-lhe um papel bem secundário. Como o de aparecer 

somente em determinadas horas, trazendo um guarda-chuva ou uma xícara de chá. Se a 

personagem insistir em abrir a boca, corte qualquer possibilidade de diálogo. O texto vai 

ficar bem mais enxuto sem aquele palavrório inútil. 

Com um pouco de prática, dia após dia, você vai conseguir acrescentar mais ação 

e emoção à trama de sua vida. Não tenha complacência de ninguém: desembarque os 

maus amigos, despeça o motorista, espanque a empregada, aplique um pontapé no 

traseiro de seu sócio. E se aquela coisinha fofa insistir em entrar no enredo, abra portas e 

janelas e seja o que Deus quiser. 

Lembre-se: você é o personagem-principal, tudo gira em torno de você. Tudo 

contribui para o triunfo do herói. Os outros são meramente elenco de apoio. Quem achar 

ruim, que invente sua própria vida. 
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         NÓS E NOSSOS PRIMINHOS PELUDOS 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

4 fev. 2001 | pg. 3 

 

Não sei se você já fez isto. É uma experiência extremamente reveladora. Divertida 

e terrível ao mesmo tempo. Consiste em colocar-se num ambiente qualquer e, de um 

ponto de vista especial, observar atentamente e com um certo grau de estranheza os 

humanos a sua volta. 

Pode ser uma festa, uma reunião, a sala de espera de um cinema. Experimente e 

depois me diga. Ao cabo de algum tempo, após observar dentes, gestos, cacoetes, 

gengivas, piscar de olhos, caretas, meneios, você concluirá: que origem divina que nada!, 

que ser supremo de criação! Um bando de macacos, isso sim!... 

Pois bem. Um livrinho, publicado em 1985, tange a questão e apresenta uma tese 

no mínimo curiosa. Afirma que as sociedades humanas não evoluíram de um estágio 

primitivo, inferior, para as formas altamente complexas que apresentam hoje. O que 

houve, na realidade, foi a reprodução em massa de um mesmo padrão associativo 

biológico, comum a todos os antropóides superiores. E é esse mesmo padrão – 

elementar, arcaico – que viabiliza a existência humana em todas as instâncias da vida 

social. 

Mas, o que vem a ser esse padrão associativo biológico? Resposta: é o bando, o 

grupo interativo e cooperatório de indivíduos de uma mesma espécie. Bandos de gorilas, 

gibões, chipanzés, orangotangos. E de alguns humanos primitivos, como ainda ocorre 

com os bosquímanos. Grupos que variam de dois a 30 indivíduos – estáveis, mais ou 

menos hierarquizados – e no interior dos quais se garante a sobrevivência de cada um de 

seus componentes. 

Agora, a questão fundamental: por que somente os bandos humanos evoluíram 

para formas de associação mais complexas – tribos, nações? Por que nossos primos 

peludos não fizeram o mesmo. 

A resposta é nada lisonjeira. Simplesmente porque padecemos, desde a origem, 

de um grave defeito de caráter. Somos neuroticamente instáveis em nossas relações. 

Confira você mesmo: quantas vezes você já mudou de turma, de grupo, de tribo, de 

amigos? 

Pois no princípio não era diferente. Ao sentir-se contrariado, na primeira 

oportunidade nosso ancestral bandeava-se para o grupo vizinho. Mas como tinha um 
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caráter instável, logos depois estava de volta ou ingressava num terceiro bando. Assim, 

passou a pertencer, simultaneamente (preste atenção nesse advérbio), a vários bandos 

distintos. Essa transitividade passou a lhe conferir outros papéis e outras funções, 

estimulando trocas, estabelecendo acordos, alianças, vínculos operatórios. 

Enquanto os gorilas, os mais estáveis dentre os primatas, percorriam do 

nascimento à morte um espaço circular fechado, no interior de seus bandos de origem, 

os hominídeos, graças à sua volubilidade, acabavam por incorporar um espaço multi-

relacional à atividade do bando. 

Estava aberto, portanto, o caminho à societarização – com a conseqüente 

expansão do vínculo lingüístico e a segmentação de papéis. 

Agora, outra questão importante. Com a ruptura do bando primordial, rumo a 

experiências mais complexas numa sociedade que já incorporava centenas ou milhares 

de indivíduos, o que teria ocorrido com o padrão associativo biológico? Houve uma 

superação da herança natural e a adoção de novas formas de relacionamento? 

Não, absolutamente. O bando humano remanesceu e sobrevive até hoje. Você 

pode encontrá-lo nas gangues juvenis, nas equipes esportivas, nas quadrilhas, nos 

grupos de trabalho, no circulo dos amigos íntimos, na turma do carteado. Onde houver 

ação coletiva organizada finalisticamente, lá estará o velho padrão associativo biológico 

funcionando como cimento social. O padrão é tão persistente que, ao reunir-se uma 

multidão, de repente ela se fragmenta em inúmeros grupelhos que se aglutinam 

espontaneamente. Continuamos a trabalhar e a nos divertir em bandos, desde que estes 

não ultrapassem o limite de 30 indivíduos que a natureza nos impôs. Continuamos a 

bracejar, a fazer caretas e a mostrar as gengivas como nossos primos gibões, 

orangotangos, chipanzés e gorilas. Apenas perdemos os pêlos – se é que algum dia os 

tivemos. 

O livrinho do qual extraí a idéia acima chama-se “Para uma sociologia das 

práticas simbólicas” e passou totalmente despercebido pelo mundo acadêmico. Tanto 

que seu autor – um tal de Jamil Snege – abandonou o bando dos sociólogos e é hoje um 

ficcionista de relativo sucesso. 
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A idéia só poderia ter saído da cabeça de um sujeito irrequieto, baixinho, que 

costuma invadir meus fins-de-tarde no escritório. Ele mesmo. Só que desta vez Freitas 

exagerou. Apareceu vestido de guerrilheiro ou coisa parecida – um uniforme camuflado, 

botas, boné com a sigla CSA recortada em enormes letras vermelhas. Como é de seu 

feitio, desfilou garboso pela sala, chocando os calcanhares no carpete e dando voltas, até 

que finalmente freou a três centímetros da minha mesa: 

– Gostou do impacto? 

Sou obrigado a concordar, por um dever de hospitalidade. Freitas ensaia 

cuidadosamente suas aparições, não devo decepcioná-lo. 

– Ainda estou tremendo – e estendo as mãos agitadas para ele. 

– Não brinque – ele se irrita. – Estou fazendo um negócio muito sério. 

– Técnico de futebol? 

– Por que técnico de futebol? 

– CSA. Não é o time lá de Alagoas? 

Freitas cobre o rosto com a mão e agita negativamente a cabeça: 

– Ô, ignorância!... Isto aqui –- aponta para o boné–, CSA (soletra), quer dizer 

Curso de Sobrevivência no Asfalto. Deu pra entender? 

Faço o que Freitas espera que eu faça. Ar compenetrado, peço que me explique. 

Ele faz uma longa dissertação e mais uma vez me surpreende. Acaba de criar um curso 

dirigido a mulheres. Mulheres de classe alta, principalmente, dessas que vivem 

apavoradas com a violência, com os assaltos e que só saem de casa a bordo de suas 

Blazers e Cherokees, vidros levantados, portas travadas e corações aos pulos. 

A base teórica do curso do Freitas é simples. Mistura elementos de psicologia, 

sociologia, política e uma boa dose de senso comum. Defende a tese de que num 

universo de desigual distribuição de renda, de profundos contrates sociais, a exibição dos 

símbolos de status agride e oprime os menos favorecidos, criando sérios antagonismos 

de classe. Isso impede qualquer aproximação, qualquer movimento em direção ao 

“outro”. 
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“Outro” é a palavra-chave no método de Freitas. E uma espécie de meta a ser 

atingida. O “outro”, no caso, é o povão, a patuléia, o assaltante em potencial, o suposto 

inimigo. 

– Mas aí é que mora a coruja – Freitas adverte. – Para chegar ao “outro”, para 

superar as diferenças, não basta eliminar em você os sinais exteriores de status. Você 

tem de apagar os sinais que estão impressos em sua própria estrutura psicológica... 

– Que sinais são esses? – quero saber. 

– Os preconceitos, cara. Os medos. 

E aí que entra a parte mais divertida do método Freitas. Os exercícios práticos. As 

madames são obrigadas a participar de um verdadeiro “No Limite”.  Só que as provas são 

estritamente urbanas. Cherokee na garagem, lá vão elas apanhar um ônibus para o Sítio 

Cercado ou para a Vila Pinto na hora de pico. Missão: procurar por determinado pai-de-

santo, do qual só sabem o nome, indagando de boteco em boteco. Outras provas: 

trabalhar como diarista, faxineira de rodoviária, garçonete de bar de bêbado, servente de 

delegacia, vendedora de espetinho em forró. 

Freitas fornece tudo, da maquiagem ao guarda-roupa. Arranja as colocações, 

negocia a remuneração, fiscaliza o desempenho. As madames adoram. Na segunda 

semana (o curso dura dois meses) já saem de casa sem as jóias, desprezam seus 

carrões e embarcam no primeiro ônibus lotado que passa. Segundo Freitas, o cheiro de 

desodorante vencido vicia. Na terceira semana, a maioria já se filiou ao PT. 

O sucesso de Freitas é incontestável. As madames já não sentem medo do povão 

e acham super-excitante essa imersão em direção ao “outro”. Uma coisa, entretanto, não 

consigo engolir: 

– Esse seu uniforme, Freitas. Não é ele também um símbolo de status? 

Ele me olha com desprezo e sai pisoteando selvagemente o carpete em direção à 

porta. Pára e de lá me envia um gesto, unindo o polegar e o indicador, que eu por 

delicadeza me recuso a descrever. 
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           ACERCA DE MINHA ANDROPAUSA 
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Meninos, jamais imaginei que passaria por isso. Estava eu plantado na vida, muito 

descuidado, quando a danada chegou. Pensei no início que era stress, excesso de 

trabalho – ilusão que alimentei até me dar conta de que o trabalho e eu nunca 

mantivemos relações muito íntimas. A bem da verdade, convivemos em algumas 

ocasiões, mas não o suficiente para que nos causássemos qualquer dano. 

Mas, e os sintomas? Depressão, irritabilidade, suores, vertiginosas ondas de 

calor? Por que de repente esse desencanto, essa impaciência, esse desinteresse, esse 

apelo à solidão? 

Foi o Freitas, um dos poucos amigos dos quais não consegui fugir, que resolveu 

matar a charada: 

– É a andropausa, cara. Descompensação hormonal. 

Odeio quando alguém afirma algo que estou tentando esconder de mim mesmo. 

Posso até admitir o climatério, a andropausa ou o diabo que seja, mas não gosto de ser 

atropelado por um juízo exterior. Já que conseguiu acertar o dedo na ferida, Freitas 

resolve ir adiante: 

– Como é que estão teus seios? 

– Que seios? – reajo. 

– As tetinhas, cara – Freitas aponta acintosamente para o meu peito. – Você não 

iniciou uma novela com o personagem examinando as tetinhas? 

(Freitas refere-se ao meu livro “Viver é prejudicial à saúde”.) 

– Mamas, você quer dizer – corrijo. 

– Mamas, que seja. Você não notou nenhuma diferença nelas? 

– Por exemplo? 

– Mais flácidas, crescidinhas.... 

Instintivamente, contraio os peitorais. Não me agrada a idéia de que minhas 

mamas possam estar crescidinhas. Freitas, entretanto, não espera pela minha resposta. 

– É isso aí. – berra ele. – São os estrógenos, os hormônios femininos, 

responsáveis pelos caracteres sexuais secundários... 

A felicidade de Freitas é completa. Ele exulta com o meu presumido processo de 

desequilíbrio hormonal. Seus olhos despendem chispas malignas quando ele anuncia: 
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– E tem mais. Alteração da libido, da voz, queda dos pêlos, arredondamento dos 

quadris, emotividade incontrolável. E por falar nisso, como anda teu apetite sexual? 

Detesto a expressão apetite sexual. Sugere mesa posta, restaurante, um maitre 

atencioso nos oferecendo o cardápio. Resolvo manter o mesmo tom: 

– Continuo preferindo o trivial doméstico. Nada de muito tempero e só o 

estritamente necessário. 

Freitas não se confunde nem se abate: 

– Quem te viu, hein? Quer dizer que nem uma comidinha exótica de vez em 

quando? 

Já estou me arrependendo de ter confessado ao Freitas meus chiliques 

andropáusicos. O papo descambou para um terreno perigoso. Estou muito frágil 

emocionalmente para falar de perda de pêlos, arredondamento de quadris, alteração da 

libido. Por sorte, lembro de sua preocupação ao chegar hoje no escritório. 

– Você não tinha um compromisso às seis e meia? 

– Putz, já ia esquecendo, ele olha freneticamente para o relógio e pula da cadeira. 

– Cuide bem dessas mamicas, hein? – e me dá um despudorado apertão na parte 

correspondente. 

Livre dos Freitas, vou ao banheiro. Abro a torneira, olho-me demoradamente no 

espelho e refresco-me com as mãos molhadas de um súbito calorão que me invade o 

pescoço. 

Minutos depois, entro no elevador. Discreta e digna como qualquer senhora de 

minha idade. 
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Ela completou mais um ano, dia 29. Quantos? Não vem ao caso. Para quem tem 

uma carrada de anos, um a mais ou a menos não faz qualquer diferença. Pois a Velha 

continua a mesma. Meio avoada, meio distraída, como se nem pertencesse a este 

mundo. Às vezes temos a impressão de que a Velha vive na Europa, em meio a nobres 

silêncios e relíquias de família; outras vezes juramos que ela descende de rústica 

linhagem nativa, mestiçada e vulgar como a maioria de nós. Mas são meras impressões. 

A Velha é tudo isso e mais um pouco. 

Começa que a Velha, como toda velha, tem lá suas astúcias. Blefa 

descaradamente, em especial quando pretende encobrir um defeito de formação ou de 

caráter. Levem a Velha a um concerto ou a um teatro, por exemplo. Lá está a Velha, toda 

senhora de si, sonegando aos artistas o mísero pão dos aplausos. A Velha é muito 

exigente? Nada disso: a Velha apenas tem receio de bater palmas na hora errada. 

Outro defeito da Velha, este muito condenado pelos naturais da terra, é a 

facilidade com que ela se entrega aos forasteiros. Não os migrantes que aqui aportam, 

com sua esfarrapada bagagem de sonhos, atraídos pela falsa imagem de opulência – 

estes a Velha obriga às marquises e aos albergues. Mas os bem postos e bem falantes, 

etiquetados por grifes famosas, a estes a Velha escancara sua intimidade. Principalmente 

se manifestarem intenção de montar uma fabriquinha nas redondezas. 

Aliás, é vício bem antigo esse dar-se aos forasteiros. Quando Gumercindo Saraiva 

passou por aqui, em 1894, antes de sitiar a ferro e fogo a heróica Lapa, que lhe fez a 

Velha? Combateu-o? Nada disso. Bailou com ele e seus barbudos maragatos, em noite 

de suspiros e perfumados decotes. A desculpa da Velha: ganhar tempo, distrair o inimigo. 

Imaginem a cena: um bando de revoltosos chega às portas de uma cidade e, em vez de 

tiros e escaramuças, é recebido com um baile pela fina flor da sociedade local... 

Se tem coisa que a Velha não resiste, dizem seus detratores, é a qualquer apelo 

reacionário. A Velha talvez seja a única velha no mundo que ainda tem medo de 

comunismo. Basta ver o repetido insucesso dos partidos de esquerda entre nós. Falou 

em socialização, divisão, desapropriação, a Velha treme nas bases. Um de seus 

pesadelos mais freqüentes é o de que os moradores da Fazenda Rio Grande ou de 

Almirante Tamandaré estejam pulando o muro e roubando seus pés de couve. 
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Você perguntará: como é que tal senhora consegue impor-se aos olhos do mundo 

como avançada, moderninha, laboratório de inovações? 

Marketing, meu caro. A Velha é muito ciosa da importância da imagem. Mas só da 

cintura para cima: cabelinho ajeitado, maquiada, blusa engomada de rendinha. Da cintura 

para baixo, aquele desastre – meia enrolada no joelho e uns horrorosos chinelões. A 

mesma coisa em seus domínios: jardim frontal com azaléias e hibiscos, nos fundos pilhas 

de caixotes e águas poluídas. 

Apesar de tudo, continuamos a conviver com a Velha, a amar a Velha com 

pequenas infiltrações de rancor e ódio como tudo a que se ama na vida. E ela retribui ao 

nosso amor torto, recomendando que tenhamos paciência, que nos resignemos ao nosso 

destino. 

E nós, seduzidos e conformados, vamos ficando por aqui. Mesmo sabendo que 

um dia a Velha chupará nossos ossinhos com um estalido obsceno de língua e um brilho 

gozoso no olhar. 
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           MARGARITA E O LADRÃO 
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Foram três entrevistas naquela semana. Margarita Wasserman estava exausta. 

Não pelas entrevistas em si – os repórteres foram benevolentes e as luzes do estúdio 

não eram tão cruéis assim. Mas a emoção de estar diante das câmaras, de ser fitada por 

aqueles olhos redondos de ciclope como se fosse uma celebridade, isso sim abalou  

Margarita. Há uma idade certa para a fama, ela admitiu, ao mesmo tempo que reconhecia 

já ter passado muito daquela idade. 

Era o seu quinto livro publicado. De uma carreira iniciada aos 66 anos, quando 

descobriu, deslumbrada, que as histórias impressas na memória podiam ser transcritas 

para o papel. Receosa e surpresa com aquela súbita revelação, confiou aos familiares, 

aos amigos mais íntimos, algumas páginas de caderno cobertas por uma letrinha bem 

desenhada de professora. A cada palavra de elogio, Margarita acendia os olhos de 

inocente e ainda incrédula vaidade. 

Agora Margarita estava se preparando para dormir, mas as vozes dos 

entrevistadores ainda ciciavam confusamente em seus ouvido. Pareciam exigir novas 

respostas ou a confirmação do que ela já dissera. Vez por outra uma pergunta mais nítida 

fazia-se acompanhar da imagem correspondente – e Margarita revia bocas, narizes e 

amáveis bigodes bailando diante de si. “Estou cansada”, concluiu, “apreensiva”. Teve um 

vago pressentimento e adormeceu. 

O ladrão escalou um muro lateral, subiu na marquise do prédio vizinho e de lá 

esticou os braços em direção ao parapeito da janela entreaberta. Quando sentiu suas 

mão bem firmes, abandonou os pés no ar e com um movimento de meio pêndulo projetou 

o corpo para o alto. Fez um ruído ao entrar – o joelho resvalou no parapeito –, mas 

ninguém ouviu; e se ouviu, julgou que sonhava. À pequena luz das cinco e pouco da 

manhã, o ladrão distinguiu uma cama, e diante dela, o guarda-roupa. 

Margarita acordou com o rangido da porta do guarda-roupa e foi ao rangido que 

perguntou – “Quem está aí?” – pois não acreditava que estava vendo uma pessoa. O 

ladrão respondeu com uma leve emissão de ar por entre os dentes, baixa e prolongada, 

que Margarita interpretou mais como um apelo cúmplice do que uma ameaça. Pelo 

menos é gentil, pensou, e estranhamente tranqüila pôs-se a observar o vulto impreciso 

que, de costas, ia-se aos poucos revelando à luz da quase manhã. 
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Parecia bem vestido, o ladrão. Calça marrom, camisa bege e, não estivessem 

ocultos pelos pés da cama, provavelmente usaria sapatos de couro do mesmo tom. 

Margarita ainda admirava os bons modos do ladrão, a maneira meticulosa com que 

remexia na parte superior do guarda-roupa, quando percebeu que ele finalmente achara 

a caixinhas de jóias. Foi então que pôde vê-lo de perfil – jovem, talvez bonito, o cabelo 

em graciosa curva sobre a orelha –, pois ele agora se voltava para a claridade da janela a 

fim de examinar melhor as jóias. Não pareceu muito animado. Escolheu cinco ou seis 

anéis, um par de brincos, um relógio Technos pelo qual Margarita confessava-se 

apaixonada, e, assim como os embolsou com a maior naturalidade, devolveu à caixinha 

um broche de ouro gravado com o nome de Noemi. 

Noemi, a filha, que dormia no quarto ao lado, só soube da visita do ladrão quando 

o sol já projetava na parede oposta o rendilhado da cortina. “Por que você não gritou, 

mãe?” – exigiu, inconformada. 

Margarita, ainda na cama, pensou durante uns quinze segundos. Ia dizer – 

“Porque ele poderia me matar” –, mas não disse nada. Precisava se poupar. Foram três 

entrevistas naquela semana. 
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A respeito do êxito, do sucesso pessoal, tenho muito pouco a declarar. Sou 

prestigiado por uma pequena platéia de leitores, espalhada por este vasto Brasil, com a 

qual mantenho relações que eu ousaria mesmo chamar de afetivas – tal o calor e a 

intensidade com que se desenvolvem. Trocamos cartas, telefonemas e vez por outra sou 

abordado por um novo leitor ou uma nova leitora e daí em diante nos incluímos 

mutuamente em nosso rol de simpatias. 

Por isso, nada sei do assédio das grandes audiências, do desconforto e das 

mortificações de que se queixam as estrelas da mídia. Ouço apenas o que elas dizem 

sobre invasão de privacidade e outras lamúrias do gênero. Que não podem ir à praia, ir 

ao shopping, sem que uma multidão as envolva com mil tentáculos pegajosos. Posso até 

admitir que tenham razão. Mas, afinal, quem provocou isso? 

Eis o paradoxo. Essas figurinhas saem com o pires na mão, implorando o 

reconhecimento público, e depois que o obtêm correm a denunciá-lo como fonte de seus 

mais sinceros padecimentos. Elas adoram o público como a entidade abstrata que 

consome discos, livros, entradas de teatro; mas quando esse público se materializa e se 

individualiza, com seu teor implícito de odores, humores e suores, elas o odeiam do 

fundo do coração. Li há poucos dias que Gal Costa espinafrou e enxotou um fã que 

educadamente lhe pedira um autógrafo no aeroporto. Era um cidadão meio tímido, de 

terno e gravata, que viajava em companhia de dois filhos menores. Motivo da explosão 

estelar: o homem levava um cigarro entre os dedos. 

Tenho, para consumo interno, uma tese sobre o artista em relação ao seu público. 

Ou você ama generosa e sinceramente as pessoas ou as detesta com igual intensidade. 

Ambos os sentimentos são legítimos e respeitáveis. No segundo caso temos uma série 

de artistas que, escondidos do mundo e de si mesmos, refugiam-se no anonimato, fogem 

da imprensa, evitam aparições públicas. No primeiro caso temos aqueles cujo amor ao 

próximo é uma boa doença contagiosa que precisa ser transmitida ao mundo todo 

através de abraços, afagos, apertos de mão. 

O escritor Julio Cortázar pertencia a essa categoria. Numa entrevista a Jason 

Weiss, da The Paris Review, ele conta que andava uma noite pelo bairro gótico, em 

Barcelona, quando parou para ouvir uma garota muito bonita que cantava e tocava 

guitarra, com uma voz pura e clara, parecida com a de Joan Baez. Havia uma roda de 
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pessoas em volta, jovens na maioria, e Cortázar, graças à sua estatura, podia ver a 

garota perfeitamente do ponto de sombra em que se encontrava. De repente, um dos 

jovens, que devia ter uns vinte anos, o identificou e acercou-se dele. Tinha uma fatia de 

torta na mão e, com efusiva e espontânea alegria, foi logo dizendo “Julio, toma un 

pedazo”. Cortázar mordeu a torta que o outro lhe oferecia e agradeceu: “Muchas gracias 

por convidarme”. O rapaz respondeu algo como “Yo te di muy poco comparado con lo 

que tú me diste a mi”. E, abraçados e felizes, sem mais nada dizerem, comeram a torta e 

se despediram e se separaram. 

Julio Cortázar deu a entrevista pouco antes de morrer. De todas as suas 

experiências com os leitores, lembrou-se dessa – um pedaço de torta dividido 

fraternalmente numa rua em Barcelona, ao som de uma garota que cantava com uma voz 

pura e clara, parecida com a de Joan Baez. 
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A mania que o curitibano tem de economizar o pisca-pisca. O sacana vai dobrar à 

esquerda, mas só liga o pisca-pisca quando o sinal abre. 

Os emocionantes fins de semana em Curitiba. Se não é feira de filhotes no Barigüi 

ou festa da uva em Colombo, é exposição de vacas no Parque Castelo Branco. 

Os almoços de domingo. Ou é churrasco de contrafilé na casa do sogro ou risoto 

com polenta em Santa Felicidade. 

Os passeios dominicais nos parques da cidade. Madames com celulite desfilando 

seus cãezinhos ou cachorrões com celulite desfilando suas madames. 

Ou os atletas de fim de semana, que insistem em caminhar a nosso lado com o 

desodorante vencido. 

A comunicabilidade do curitibano típico. Prefere subir dez lances de escada a 

dividir o elevador com seu vizinho. 

O clima curitibano. Cinco estações que se revezam diariamente – outono, 

primavera, verão, rodoferroviária e inverno. 

A trepidante vida noturna em Curitiba. Começa às seis da tarde e termina às oito e 

pouco, que ninguém é bobo de perder a novela. 

O oba-oba em torno da cidade, uma das três melhores do mundo para se morar, 

de acordo com um gaiato norte-americano que passou uns dias aqui jantando no Ille de 

France. “Butiatuvinha? What is this?” 

A insaciável fome de cultura das elites: Hebe Camargo às segundas, joguinho de 

tranca na quarta, Faustão e Silvio Santos no domingo, que ninguém é de ferro. 

O trânsito, mais uma vez. A única cidade no mundo que fornece habilitação para 

antas, garnisés e peruas e depois promove uma campanha para reprimir a bicharada. 

O barulho ensurdecedor das 300 mil fábricas que o governo implantou no estado, 

cujo eco, dependendo do vento, dá pra (sic) se ouvir até com o televisor desligado. 

A rica fauna dos rios que banham Curitiba. Peixe-pneu, peixe-sofá, peixe-saco (de 

lixo) e às vezes até um pobre lambari com conjuntivite. 

As piscinas curitibanas, inativas durante onze meses do ano. No décimo-segundo, 

seus usuários viajam de férias. 

As aquecidas, nos clubes: mais umas fatias de cenoura e estaremos nadando 

num prato de canja. 
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Finalmente, o carnaval curitibano. Delírio das massas: lasanha, tortelone, 

espaguete, enquanto a Mangueira aciona suas mulatas na telinha da Globo. 
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           O POETA E O JEGUE MIJADOR 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

24 jun. 2001 | pg. 2 

 

Ele chegou aqui no final dos anos 50, vindo de Bauru. Mas não era paulista. 

Nascera no Ceará, em algum ponto do Crato ou Juazeiro do Norte, confluências da 

Paraíba e Pernambuco, lá onde o país Nordeste, ignorando fronteiras, estende-se sobre 

a Bahia e o norte de Minas, cumprindo o destino andejo de estar sempre se evadindo de 

si mesmo. 

Chegou sozinho. Um único terno de tergal, uma gravata espalhafatosa, uma 

camisa cuja cor original jazia sob encardidos de outras andanças. Hospedou-se no hotel 

Londrina, em plena Boca Maldita, e meia hora depois já estava na rua falando, 

gesticulando, visitando as redações dos jornais. Quando foi dormir, já conhecia metade 

dos intelectuais de Curitiba. Rosto esculpido a canivete, cabeleira de Lampião, fixava o 

interlocutor com uns olhos esbugalhados, nos quais fulgiam uns verdes de remota 

Holanda, heranças de Nassau. 

Ganhou a cidade da noite para o dia. Declamava poemas, improvisava trovinhas 

às moças dos cafés, brindava os garçons com acrósticos que homenageavam a bem-

amada ou um filho que acabara de nascer. Em troca, naturalmente, de um cafezinho 

furtivo ou de um sanduíche clandestino conduzido sob a bandeja. Ainda nos bares, 

circulava entre os fregueses trocando poesia por xícaras de café com leite ou um 

cachorro-quente, que devorava com a fome ancestral da espécie. 

Raramente conseguia um jantar. E nem parecia se importar com isso. As 

manchas de mostarda, no paletó, atestavam aquela rotina de refeições ligeiras. A 

gravata, apêndice inútil, servia de prático guardanapo quando um excesso de catchup 

escorria-lhe pelo queixo. Ria do espanto que causava nas pessoas de fino trato ao 

abusar do vestuário daquela maneira. E se a platéia mostrava-se deveras estarrecida, aí 

então assoava o nariz, com tudo o que ele continha, na pobre e humilhada gravata de 

flores vermelhas. 

Quando acabou o parco dinheirinho, o gerente do hotel Londrina mandou descer a 

bagagem do poeta para a portaria – uma sacola de plástico com dois ou três livros, 

algumas fotos, alguns jornais velhos. Porém, alma nobre, autorizou o porteiro a permitir 

que o ex-hóspede continuasse a usar o sanitário e o chuveiro do corredor. 

Sem ter onde dormir, mudou-se para o tanque do Bacacheri. Depois de uma longa 

madrugada pelos bares da rua XV, particularmente o Trocadero, que era o último a 
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fechar, o poeta embarcava no primeiro ônibus e ia-se deitar às margens do lago, 

escondido entre as macegas de capim. Se o sol raiava bravo, aproveitava para lavar a 

cueca e a camisa, que ficavam secando na moita mais próxima. Se chovia, abrigava-se 

na coberta de barcos de uma casa vizinha. À tarde, barbado e amarrotado, voltava para o 

centro, subindo direto as escadas do hotel Londrina para a ducha matinal. 

Aí chegou o inverno. O poeta decidiu que era hora de a cigarra enfiar a viola no 

saco e ganhar alguns trocados. E se deu bem. 

Organizou um negócio inédito em Curitiba. Uma banca de revistas em domicílio. 

Adquiria pilhas de revistas e entregava-as de casa em casa. Seus assinantes cresciam a 

cada semana. Em pouco tempo comprou uma lambreta e contratou um ajudante. Saíam 

os dois ziguezagueando Curitiba afora, a pilha de Cláudias e Manchetes acomodada no 

estribo da motoneta. Pouco depois, o negócio de vento em popa, comprou um fusca. 

Mais tarde, um reluzente Maverick. O poeta nordestino comprou novos ternos de tergal, 

uma dúzia de camisas volta-ao-mundo. Fiel à tradição, porém, continuou a assoar o nariz 

na pobre gravata, cada dia uma de cor diferente. 

Liberalino Estevan tornava-se figura proeminente em Curitiba, diante de uma 

platéia cada vez mais sofisticada e numerosa. Freqüentador de concertos e recitais, 

solicitado declamador, colaborador assíduo das páginas literárias. 

Vangloriava-se de ter tido várias mulheres e dezenas de filhos semeados pelo 

caminho. Casou-se mais umas duas ou três vezes em Curitiba. E aprontou das suas. 

Certa vez, resolveu lançar um livro com suas “populiras” na travessa Oliveira Belo, diante 

do Palácio Avenida. A nata dos centros de letras reunida, autoridades, lá vem Liberalino 

vestido de cangaceiro e arrastando um jegue pelo cabresto. Enorme platéia em torno. 

Centenas de pessoas na travessa. Aí então o jegue, fazendo jus à fama, resolve ejetar 

imenso apêndice viril, que quase arrasta no chão, e diante das estupefatas senhoras 

urina copiosa e espasmodicamente, borrifando bolsas e sapatos do mais rico verniz. 

Vergonha e humilhação da nata, rude explosão de júbilo da patuléia. 

Pela primeira vez na vida, Liberalino corou. E o jegue, recolhendo sua 

assustadora clava, fitou-o com o ar mais cândido e inocente deste mundo. 
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           COMO ESTOU DIGERINDO? 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

8 jul. 2001 | pg. 2 

 

Se você está se aproximando da famosa “idade dos três metais” – prata nos 

cabelos, ouro no bolso e chumbo no sexo –, não se desespere. Um mundo de prazeres 

inexcedíveis escancara-se à sua frente. Estou me referindo ao fascinante universo de 

cores, aromas, sabores, texturas, temperaturas e consistências a que denominamos 

gastronomia. Esse fabuloso repositório que o engenho humano construiu ao longo de 

milênios de civilização, extraindo da natureza bruta os segredos que a tornam mais 

palatável e conforme aos nossos anseios de perfeição e êxtase. 

Mas, como penetrar nesse reino de delícias? 

Alguns, vacilantes e neófitos, dele transporão os sagrados umbrais com o receio e 

o recato que convêm aos recipiendários de uma excelsa ordem mística. Outros, mais 

afoitos, já medianamente instruídos pelos ritos da boa mesa, o farão com alguma 

displicência, mas isso de nada adiantará. Tanto a uns quanto a outros recomenda-se 

contrição e sobretudo seguir os passos iniciáticos, sem o que não lhes será dada a graça 

da revelação.  

E que passos são esses? 

Antes de mais, a reeducação dos sentidos. De todos os sentidos. Para o 

verdadeiro gourmet, não bastam visão, olfato e paladar. Tato e audição também são 

importantíssimos, senão como sentir a agradável temperatura e o alegre crepitar de uma 

casca de crustáceo sob a pressão de nossos caninos? 

E mais importante ainda: como se trata de um ritual iniciático, há uma sucessão 

de graus a serem atingidos. Nada de começar com Paul Bocuse, Alain Ducasse, Michel 

Guérard e outros papas da “haute cusine”. Nada de entradas como escargots ou 

coquilles Saint Jacques. Se você mora em Curitiba, o ideal é começar com uns 

espetinhos de camarão da barraca da Nenega, aos sábados, na praça Generoso 

Marques. Não conhece a Nenega? Pois não sabe o que está perdendo. Nenega é uma 

matrona de ébano, redonda como um sonho-de-valsa, que serve uns espetinhos 

deliciosos de peixe ou camarão e depois ainda agradece ao freguês com um Deus te 

abençoe. 

Não é ótimo isso? Pois é assim que se formam os mais requintados paladares. 

Provando da rústica e honesta comida das feiras livres, das biroscas, dos bares. 
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Percorrendo o roteiro da baixa gastronomia, como já falei aqui em outra oportunidade, 

com o mesmo fervor e a mesma devoção com se percorre o caminho de Santiago de 

Compostela. Regra elementar ao futuro gourmet: só provar o Saumon a l’Oseille de 

Claude Troisgros depois de comer uns trezentos pastéis do Chinês e uns cento e oitenta 

bolinhos de carne do Bife Sujo. E, óbvio, generosa cópia dos espetinhos da Nenega e de 

outras virtuoses do tacho de azeite fervente. 

Só aí então os arcanos da gastronomia desvelarão sua face e, tal como ocorre na 

prática da alquimia, a prata, o ouro e o chumbo da temida idade dos três metais se 

transfundirão numa nova substância, cuja posse elevará o espírito do noviço a patamares 

nunca antes alcançados pelo tosco e vulgar exercício da sexualidade. 

Sei que a esta altura alguém me interpelará: – Sim, tenho a prata e o chumbo, 

mas falta-me o ouro. Que farei? 

Não se preocupe. Substitua-o pelo cobre. Ou por esta liga de níquel de que são 

feitas as moedinhas de real (você deve ter algumas no bolso, aposto). Dos três, o único 

metal imprescindível é o chumbo. No lugar anteriormente indicado, é claro. 
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           CARTA DE NAVEGAÇÃO DE CURITIBA 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 
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Você pode entrar na Rua das Flores inopinadamente, como quem entra num 

formigueiro ou num velório. 

Você pode entrar na Rua das Flores como quem entra num rio, deixando-se 

escorrer preguiçosamente por qualquer uma de suas tributárias. 

Você pode entrar pelo rumo do nascente, o sol enroscado entre o Correio Velho e 

a Universidade, ou pelo rumo do poente – um vitral estilhaçado entre as árvores da Praça 

Osório. 

Você pode calçar chinelos-de-dedo, sandálias romanas, sapatos emprestados. 

Pode usar tênis, botinas ortopédicas, cadeira de roda. Manso ou com o diabo no corpo, 

pouco importa. 

Importante é que você entre na Rua das Flores com o travo inaugural da fruta 

verde, sem nenhum preconceito. 

Pode levar seu filho ou sua hérnia de disco, seu enfisema ou sua namorada, seu 

estado civil ou sua doença do pânico. Pode portar canivete, alicate-de-unha, camisinha 

ou marca-passo. Também são permitidos diamantes da Tiffany, lenços do Sri Lanka, 

gravatas da Bloomingdale´s ou qualquer guarda-chuva comprado na Ponte da Amizade. 

Venha de Cancun ou Varginha, de boeing ou de ônibus da Soletur – se você não 

quiser entrar na contramão, entre na Rua das Flores sem nenhuma idéia preconcebida. 

Porque é na Rua das Flores que o demônio tutelar dos redemoinhos emperra a 

máquina do tempo, mistura todos os ventos, embaraça as linhas da História. 

Os saltimbancos vieram de Nínive, o legendário Aquiles agita uma bandeira do 

PT, Saladino vende meias a prestação, Marco Antônio cuida das pizzas. 

O DNA do negrinho office-boy ainda registra o cerco de Nabucodonosor a Judá, 

em 586 a.C. E o espanhol que estende a massa da torta mil-folhas, repare, tem a mesma 

fronte pálida de Joana, a rainha louca de Castela. 

Se não é o próprio Niccolò Paganini, quem é o músico ruivo que faz vibrar seu 

violino no calçadão para deleite do guarda de nariz etrusco? 

A Rua das Flores, que aparentemente reparte o centro de Curitiba, na realidade é 

uma sutura que junta as duas metades do mundo. 

Hicsos e caldeus, bantos e hotentotes cruzam de uma margem a outra e compram 

calças jeans e vendem descascadores de batatas e engraxam sapatos e devoram pastéis 
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japoneses e trocam dólares por reais e olham a polaquinha que exibe suas pernas 

grossas num provocante vestido azul-da-china. 

O deus da Rua das Flores – se você precisar dele – está tomando chope no 

Mignon, comendo pernil com verde no Triângulo, jogando sinuca em cima do restaurante 

Oriente, comprando joelhos de porco na rua do Rosário, vendendo marijuana na 

Saldanha ou deu uma saidinha atrás de uns relógios coreanos ali na Tiradentes. 

Melhor mesmo é não precisar de ninguém. A Rua das Flores é um rio calmo, 

cujos nenúfares florescem em pequenas jardineiras circulares, meio à moda dos jardins 

suspensos da Babilônia. 
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           DESPACHANDO DE BABEL 
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Cartas por responder, livros recebidos e não acusados, faxes, recados, pedidos 

de prefácios – minha mesa é o equivalente exterior do caos pelo qual navegam meus 

neurônios. Profissãozinha difícil, essa. Se os ilustres remetentes soubessem a quantas 

anda minha capacidade de resposta, seriam mais compassivos em seus estímulos. Mas 

como a amizade fala mais alto, tentarei corresponder ao crédito que essas almas 

benévolas ainda me oferecem. 

Começar por quem? Regina e Álvaro Reis. Telefonam convidando para sua nova 

casa em Lisboa. Prometo ir algum dia. Mais especificamente, quando se cumprir a 

profecia de José Saramago em A jangada de Pedra – Portugal se desprende do 

continente europeu e navega rumo ao Hemisfério Sul. Aí, queridos Álvaro e Regina, 

Lisboa distará um pulinho de minha casa. Podem ir reservando o vinho e o bacalhau. 

Agora, de Porto Alegre, o meu caríssimo Paulo Hecker Filho me envia o seu Nem 

Tudo é Poesia. Impressionante a capacidade do Paulo de passear seu olho de poeta 

sobre as coisas do mundo e nos servir, geladinho, o sumo que extrai delas. Que inveja, 

Paulo. Também quero ser poeta quando crescer. 

Outro poeta, que me espera atrás do balcão do seu Armazém de Ecos e Achados, 

é Edival Perrini, prata da casa. Por falar em prata, ele diz numa certa altura que “o ferro, 

renitente e inflexível, consente à umidade o gozo escarlate da ferrugem”. Não sei bem 

por que, mas essa imagem me causa uma forte impressão. Perrini, que é também 

psicanalista, talvez possa me explicar. 

Uma prosadora entra em cena. É a Liamir Santos Hauer, autora do autobiográfico 

O Circo. Pelo telefone, com sua voz gripada, Liamir me avisa que está terminando uma 

continuação do livro, na qual entrega todo mundo. O título é sugestivo: O Circo Pegou 

Fogo. 

Como os poetas predominam no ecossistema literário, três deles me enviam 

trabalhos. Cecim Calixto, from Tomazina, é um raro cultor do soneto clássico. Surpreende 

seu domínio. Carlos Ribeiro, de Londrina, é seu antípoda. Poeta solto, desabusado. Ele 

próprio adverte: “Borboleta que pousa em cerca não é flor que se cheire”. Entre Calixto e 

Ribeiro, a voz conciliadora de Martha Francisca Scripes, de Cambé, com o seu (ainda no 

original) Poemas para Louvar. Hora de recolher essas vozes todas numa antologia. 
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Vocês já ouviram falar de Greta Benitez? Ela mora bem pertinho, ali na Carlos de 

Carvalho... 

Voltando à turma da prosa, mais uma autora em minha mesa. É Heloísa 

Schürmann, que me envia Um Mundo de Aventuras, no qual narra as peripécias da 

família marinheira refazendo a rota de Fernão de Magalhães. O livro começa quente. A 

tentativa de abordagem ao Aysso, por um barco pirata, ao cair da noite numa enseada 

deserta do mar das Filipinas. A família Schürmann, que não é boba nem nada, deu no pé. 

Por fim, os pedidos. Lívia Garcia Roza me convida a participar da antologia 

Amores Fraternos, por uma casa publicadora do Rio. O editor Carlos Marcello me pede 

um conto para o Correio Braziliense. As livrarias Curitiba me incluem entre os autores 

que devem autografar seus livros na reinauguração da loja da rua das Flores. 

Mestre da esquiva, consegui até o momento driblar os três convites. À moça das 

Livrarias Curitiba, confesso, dei a desculpa mais vergonhosa. Menti descaradamente que 

nos próximos dez dias estaria fora da cidade. 
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           O AMOR DE UM HOMEM POR OUTRO 
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Imagino que Ismail e Abdul tenham crescido juntos numa pequena aldeia a leste 

de Bamyian (sic) e celebrado ritos de amizade entre carcaças de tanques soviéticos e 

casas destruídas. Imagino que empinaram pipas nas estradas poeirentas, toscas pipas 

feitas de papel de seda indiano, cujo azul revelava à claridade a costura esbranquiçada 

da cola de amido. Imagino que praticavam pequenos furtos – uma fruta, um pão – e 

coletavam sucata de guerra – fragmentos de ogivas e metais retorcidos que eram 

vendidos ao velho Mahmid. O velho Mahmid, dono do depósito, sempre os enganava no 

peso. 

Imagino que Ismail e Abdul certa vez encontraram uma garrafa de vodca ainda 

pela metade – e essa é uma das lembranças mais vivas de sua infância – no monturo de 

lixo abandonado pelos invasores. E entre bravatas e caretas, à luz de um céu muito claro, 

embeberam suas pequenas almas naquele fogo infiel até que as montanhas ao redor, 

como enormes mães punitivas, os puseram a dormir sobre um leito de pedras pontudas. 

Era quase noite quando se recolheram a suas casas, cada qual se queixando de 

ardências, febre. 

Quando se tornaram homens – e isso ocorreu aos treze, quatorze anos –, a aldeia 

ficou pequena e nem a cidade de Bamyian (sic), distante poucas léguas, era 

suficientemente grande para seus sonhos. O tadjique Ismail rumou para o norte, o pashtu 

Abdul rumou para o sul. Suas etnias de origem, que os irmanaram na infância pobre e 

errante, apontavam agora direções opostas. E durante muito anos, embora abrigados um 

na lembrança do outro, jamais voltariam a se ver. 

Até que o céu se tingiu de presságios e veio a guerra. A Terra povoou-se de 

murmúrios – falavam de aviões explodindo contra grandes edifícios, de vingança e 

desforra. Ismail recebeu um uniforme de combate, um fuzil Kalashnikov e pela primeira 

vez em muito tempo uma ração de comida equivalente à sua fome. Receberia também 

dinheiro – mas isso meses depois, ao concordar que lhe raspassem a barba diante das 

câmaras dos jornalistas estrangeiros. 

Apoiadas pelo novo e poderoso invasor, que abria crateras de fogo e destruição à 

sua frente, as tropas do norte avançavam para o sul. Não havia propriamente combates; 

cada cidade ou aldeia que caía era um cenário de rapina, os soldados disputando com os 



 

 

94

94 

saqueadores locais a posse de objetos ou de um anel arrancado do dedo de um cadáver. 

Os prisioneiros, feridos e estropiados, eram agredidos com palavrões e mortos após 

breve e cruel interrogatório. Aos executores interessava apenas testar o poder dos fuzis 

Kalashnikov; admiravam-se da eficiência com que transfixavam os corpos, fosse um torso 

ou um crânio. 

Foi durante uma dessas pilhagens que Ismail julgou ver, por trás de uma espessa 

barba e de um rosto enegrecido de fuligem, os olhos de Abdul. Aproximou-se do 

prisioneiro e olhou-o bem de perto. Os olhos de Abdul não tiveram tantas dúvidas; Ismail 

guardava o mesmo rosto liso de quando se separaram. Abdul tentou sorrir para o amigo, 

mas uma ferida na coxa e a mão rude que o conduzia desaconselhavam qualquer 

efusão. 

Ismail exigiu-o para si, como se fosse um ajuste de contas ou uma jurada 

vingança, e afastaram-se por entre nuvens de fumaça. Abdul arrastava a perna esquerda 

e seu pé estava empapado de sangue. Pararam junto a um jumento morto. Sobre o que 

falaram nunca se saberá. Talvez lembrassem das pipas azuis, das ardências da meia 

garrafa de vodca, da sucata que vendiam ao velho Mahmid. Talvez amaldiçoassem o 

velho Mahmid, que sempre os lograra no peso. 

Mas a circunstância exigia que a conversa saísse do poço das lembranças 

pessoais e emergisse na paisagem dura da guerra. 

– Chegou o inverno – observou Abdul, voltando o rosto para a cordilheira. 

– Já está nevando nas montanhas – completou Ismail, e só então ergueu o cano 

de seu fuzil Kalashnikov em direção à têmpora do amigo. 
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           COMO (NÃO) ESCREVER UM CONTO 
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Tudo por causa de uma caixa de papelão de 50 x 50 cm, pesando em torno de 30 

quilos, que tive a imprudência de aceitar em minha casa no começo do mês passado. 

Não tive mais paz. A caixa passou a me espreitar, a reclamar minha atenção, a 

rosnar ferozmente cada vez que eu apanhava um livro ou ligava a tevê. Que diabos, 

pensei, eu que amo o ócio, o descompromisso, agora tenho meus passos vigiados por 

esse ridículo pitbull de papelão. 

Liguei para o Miguel Sanches Neto, em Ponta Grossa. Ele confirmou minhas 

suspeitas: havia recebido encomenda idêntica. A terceira e última caixa fora entregue em 

Brasília, no apartamento de Regina Dalcastagnè. Éramos nós três os escolhidos. Não 

havia remissão. 

Conformado, resolvi abrir a caixa e iniciar o trabalho. Tínhamos apenas um mês 

para ler 1.378 contos, alguns com até 20 ou 30 páginas. Se a leitura é um prazer, ler em 

média 46 contos por dia é uma tortura inenarrável. Você perde os referenciais, confunde 

tudo, já não sabe o que é bom e o que não é. Na dúvida, deixa o conto de lado para reler 

mais tarde – e assim a média sobe para 50 ou mais contos diários. Vez por outra, vê-se 

obrigado a deitar-se, fechar os olhos, porque o som e a fúria de tantas vozes 

reverberando em sua cabeça criam um efeito bem próximo da alucinação. 

O “Concurso de Contos Luiz Vilela”, patrocinado pela prefeitura de Ituiutaba, 

Minas Gerais, é um dos mais prestigiosos do Brasil. O vencedor recebe um prêmio em 

dinheiro e os dez finalistas são editados em livro. Há candidatos de toda parte – inclusive 

de outros países de expressão portuguesa. E o que se pode notar, pelo número de 

inscrições, é a vitalidade do conto; talvez por sua aparente facilidade, o gênero atrai cada 

vez mais cultores – embora a isso não corresponda nenhum ganho qualitativo. Somente 

um por cento dos trabalhos pode ser considerado bom ou até mesmo exemplar. 

Há muita prosa derramada, muita história descosida aspirando à tensão e à 

concisão que o bom conto exige. Há seqüências rítmicas que melhor figurariam num 

longo poema e certas transposições temporais que até seriam toleráveis em romances ou 

novelas. E há faturas de textos, coladas à pele do cotidiano, que pertencem ao domínio 

exclusivo da crônica. 
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E há o terrível mal-estar de ser juiz e algoz de tantas e tão boas intenções. Mas 

como dizer a cada um dos 1.368 perdedores que um pouquinho aqui, outro tantinho ali, a 

eliminação de este ou aquele parágrafo poderiam resultar num conto que, mesmo não se 

classificando entre os melhores, viesse confirmar uma vocação genuína? 

Muitos talentos promissores se imobilizam definitivamente diante do primeiro 

obstáculo. O que não deixa de ser lamentável, pois o que os afastará da literatura, na 

maioria das vezes, é um pequeno deslize – não raro uma única palavra mal empregada. 

Curiosamente, no conto, esses “erros” sempre aparecem no primeiro e último parágrafos. 

Por exemplo, fornecer o boletim meteorológico no início de um conto. “O vento frio 

fustigava”, “A chuva tamborilava na vidraça”, “O sol batia forte”, etc. Além de se expor às 

intempéries, o leitor é penalizado com o lugar comum. O pior ainda é quando o nome do 

personagem e a observação climática formam um único signo: “Severino olhou para o 

céu”. Nordeste, seca, retirantes, o gado morrendo – o leitor já viu esse filme trezentas 

vezes. 

Por fim, o final. O contista revela-se um doutrinador e ataca de moral da história. 

Melhor se trocasse o computador por um púlpito. Terminar o conto com um sermão faz a 

desgraça da literatura e a alegria dos jurados de concursos – basta examinar o último 

parágrafo. 

Isso, naturalmente, se já não choveu, não ventou ou se Severino não olhou para o 

céu no primeiro... 
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           OS CARAS QUE INVADIRAM NOSSO TREM 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

6 jan. 2002 | pg. 3 

 

Pois é, cara. Você cumpriu todos os ritos. Tomou um banho de alecrim e guiné, 

caprichou nos florais, fez uma saudação aos santos e vestiu aquela roupa nova, 

branquinha, que saiu trescalando da gaveta guardada por um saché de alfazema. Até 

ensaiou algumas palavras bonitas, para o caso de abrir o coração a um camarada de fé 

ou amiga do peito. 

Foi um dos primeiros a correr para o embarque. Mas o 2001 se afastou e o 2002 

surgiu lá na curva, todo enfeitado e iluminado, você, de alma lavada, um sorriso de bem-

aventurança pendurado no rosto, postou-se firme na plataforma. Quando aquele 

retângulo de luz explodiu na sua cara, com o bom augúrio das coisas novas, você já 

estava lá dentro, já estava feliz, esperando por seus companheiros de viagem. 

Mas, diabos, quem você vê? 

Tudo era novo – as lâmpadas, os bancos, a pintura ainda recendendo a tinta 

fresca. Porém, os passageiros, os caras que você supunha terem sumido junto com o 

2001 no merecido olvido da história, esses continuavam ali. Refestelados em seus 

bancos, com suas fanfarronadas e bravatas, como se fossem (e de fato o são) os donos 

do mundo. Como se saltassem de uma dimensão pretérita do tempo para um 

eternamente agora. Ou como se o tempo, em vez de seguir o seu curso inapelável, se 

autoclonasse numa monstruosa réplica de si mesmo. 

Você pensa em fantasmas, mortos-vivos, invasão de corpos, alienígenas 

replicantes. Repassa na memória todos os clichês dos filmes de terror classe B. E conclui 

que 2002 já veio ao mundo com a marca do vampiro – lá estão, junto à jugular, os dois 

furinhos sinistros.  

Basta olhar para os atores que estão a bordo, egressos de um tempo que 

desejaríamos terminado mas que insiste  em se repetir. Canastrões, você sabe, sempre 

interpretam o mesmo papel. Especializaram-se em aterrorizar crianças, mulheres, 

pessoas inocentes. Dê uma olhada para eles: estão doidos para entrar em cena 

novamente. Não se diga, entretanto, que não buscam a superação. A cada nova aparição 

na mídia, reforçam a imagem que devemos guardar deles. Mocinhos ou bad guys (papel 

que depende da perspectiva das vítimas), seu desejo não se resume a destruir uma 
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aldeia, uma torre, um povo, um país; o que eles gostariam mesmo era de explodir a Terra 

toda. Só temem fazê-lo porque aí não haveria mais ninguém para os aplaudir. 

E você, que procura administrar sua vidinha anônima com dignidade, que renova 

a cada ano sua tola e ingênua esperança de um mundo melhor, que tenta incutir em seus 

filhos (embora eles riam da sua cara) que o homem pode ser o amigo do homem e não o 

lobo predador? Que fazer, imersos em nossa fragilidade, diante do acinte e da 

prepotência desses caras que tomaram de assalto o nosso trem, nosso ônibus, nosso 

expresso 2002? 

Desejar-lhes a performance máxima. Aplaudi-los delirantemente. Estimulá-los à 

apoteótica e final consagração. 

Pode ser que assim eles caiam do trem, estourem com suas próprias bombas ou 

se engasguem com os ossos da pombinha branca que agora mesmo acabaram de 

sacrificar. 
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           NA ALCOVA DO PRESIDENTE 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

3 fev. 2002 | pg. 3 

 

Podem achar que é ficção, mas eu já morei na casa de um presidente da 

República. A casa em questão ficava na rua Artur Bernardes, no Catete, e isto era no 

início dos anos 60. Garotão saudável, tisnado de sol, eu tinha o privilégio de ocupar a 

própria alcova presidencial, um amplo aposento do andar superior cujas sacadas se 

abriam para receber as brisas que sopravam das Laranjeiras. 

Lírico, aquele meu tempo. Era de lá, de meu poleiro dourado, que eu sondava as 

nuvens para ver se valia a pena arriscar um banho de mar no Flamengo. Se as nuvens 

mostravam-se grossas e plúmbeas, meus destino era uma livraria e depois um cinema, 

de preferência o Roxy, em Copacabana. Depois de um rápido chopinho no Florentina, a 

noite era minha: ali, quase na esquina da Barata Ribeiro, morava uma moça chamada 

Sônia, que eu abnegadamente entretinha quando seu noivo, um fuzileiro, achava-se de 

serviço no quartel. 

Antes que vocês coloquem em dúvida meu relato, deixem esclarecer alguns 

pontos. O presidente em questão fora presidente há muitas décadas. A casa em questão, 

cuja alcova presidencial eu ocupava, tornara-se uma pensão vulgar, despida de toda 

pompa; banheiros no corredor com as indefectíveis filas na hora do rush e uma cozinha 

povoada por foscos panelões e ágeis baratas. Estas últimas compuseram o clima 

genuinamente apropriado quando li pela primeira vez, no refeitório vazio e de madrugada, 

A Metamorfose, de Kafka. Jamais esquecerei os tormentos de Gregor Samsa lutando 

para ocultar sob os lençóis a queratina lustrosa e escorregadia de seu ventre. 

Mas não pára aqui a desmistificação do solar presidencial e da boa vida que eu 

levava. O aposento do andar superior, que abrigara o tálamo do próprio Artur Bernardes, 

deixara-se invadir por quatro camas plebéias, dispostas lado a lado, cada qual 

guarnecida de um guarda-roupa. Eu ocupava a primeira, a contar da porta. Todo santo 

dia, às cinco da matina, o despertador explodia meus tímpanos e eu iniciava um gracioso 

bailado na penumbra, ora saltando num pé só, enquanto calçava as meias, ora 

rodopiando perigosamente com os dois pés enfiados na mesma perna da calça. 

Deixava o quarto sem que vivalma aplaudisse meus arabesques, pois os três 

canalhas dormiam com uma tão obscena indiferença que eu tinha vontade de voltar e 

esganá-los. Jamais esquecerei de vocês, Guido, Washington e Moisés. Ainda hoje, 
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quando tenho de acordar muito cedo, a primeira coisa que vejo é a cara horrorosa de 

vocês – dormindo. 

Mas meu (sic) tormentos, na época, não se restringiam à falta de sono. Faltava-

me quase tudo. Dinheiro, conforto, paz de espírito. Às cinco e vinte, eu pegava minha 

primeira condução até a Lapa. Engolia um pingado com pão e manteiga na leiteria Boll e 

apanhava minha segunda condução até a Central do Brasil. Uns 50 minutos de trem e 

desembarcava em Marechal Hermes, onde um táxi-lotação me levava a Deodoro. Era 

passar pelo portão da guarda, trocar de roupa e, às sete e vinte, estar em forma para a 

chamada. “Presente!”, eu gritava do fundo de minhas olheiras, e em seguida a dura 

realidade despencava sobre nossas cabeças. Eu era pára-quedista militar, lotado no 

Batalhão Santos Dumont, Companhia de Comando. 

Entre os saltos e sobressaltos do ofício (descer de aviões antes de chegar ao 

aeroporto), às vezes sobrava um tempinho para uma siesta furtiva no “bosque dos 

campeões”, assim chamado porque era lá, sob uma águia de bronze, que se 

colecionavam as pedras com o nome gravado dos que morriam em exercício. Depois, 

pelas quatro e meia da tarde, era refazer em sentido inverso o périplo matinal e retornar à 

mansão do presidente. Chegava quase noite, uns restos do sol esbatendo-se no Cristo 

do Corcovado. Nada de praia ou cinema; apenas um jantar melancólico no refeitório da 

pensão do mineiro Euclides, entrecortado pela fuga de alguma barata antecipada. 

Único oásis neste deserto de agruras era a moça Sônia, nos fins de semana, em 

seu sofá de veludo vermelho do sétimo andar. Por um capricho favorável dos deuses, o 

noivo da minha namoradinha ficava ...27 

                                                
27 A crônica se interrompe desse modo na publicação do jornal. Aparentemente, sem errata ou republicação 
com o final desejado pelo autor nos dias subseqüentes. 
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           FREITAS, CAPITU E O TEOREMA 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

17 mar. 2002 | pg. 2 

 

Às vezes eu falo demais. Principalmente quando, na outra ponta, está uma jovem 

repórter, óculos e caderninho na mão, querendo saber particularidades sobre o ofício de 

escrever. Aí não me contenho; solto o verbo; depois me arrependo, pois tudo o que eu 

disse era exatamente o que não deveria ter dito. 

Assim foi na semana passada, ao responder a uma pergunta da moça do 

caderninho e que me fazem com certa freqüência: quem é Freitas, o cara que vez por 

outra me invade o escritório e a crônica com a sutileza de uma blitz policial? Existe 

realmente o tal Freitas? 

Aí é que me estrepei. Se dissesse que sim, não estaria sendo totalmente honesto; 

se dissesse que não, estaria faltando parcialmente com a verdade. A existência de 

Freitas não pode ser explicada pela lógica binária, argumentei, do sim e do não 

mutuamente excludentes. Há que se apelar para a lógica paradoxal, onde A é A mas 

também pode ser B. Portanto, Freitas é real e irreal ao mesmo tempo. 

A moça mordeu a caneta e franziu a testa, impressionadíssima com a minha 

exposição. Envaidecido, prossegui. Falei que, no primeiro caso, Freitas é real porque é 

uma coleção de caracteres de pessoas que realmente existem e convivem comigo. No 

segundo caso, é irreal porque não existe no universo empírico, com suas implicações 

biológicas e jurídicas, um indivíduo que seja exatamente o Freitas. Terceiro: pode até 

haver alguém física e psicologicamente idêntico ao Freitas, mas não se chamar Freitas 

nem viver nesta parte do mundo. 

A única coisa que posso afirmar com segurança, declarei, é que Freitas não é um 

produto de minha imaginação. (Tive de repetir a sentença, porque a jovem ainda estava 

anotando trechos da fala anterior.) Como ela não perguntou mais nada, despedimo-nos 

(a entrevista dera-se no café da livraria Ghignone) e eu rumei para o escritório. 

A sensação de que Freitas pudesse estar nos espionando acompanhou-me 

durante todo o trajeto. Não me importei com isso, pois sempre fui dado a manias 

persecutórias. Mas confesso que me espantei quando, mal havia aberto o jornal, eis que 

surge diante de mim, bermudas e pernas cabeludas, rompante como um tornado 

caribenho, a indefectível figura. 

– Então eu não existo, hein? – já me foi cobrando. 
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– Não foi o que eu disse. 

– Você está ficando babão, sabia? Querendo impressionar essas garotinhas de 

dezoito anos. 

(O pior é que era verdade.) 

– Eu falei – tentando justificar – que você pertence a uma outra categoria 

ontológica. 

– Que papo furado é esse? Que categoria? 

– A mesma a que pertence Capitu, por exemplo. Ou o teorema de Gödel... 

Freitas não gosta nem um pouco de ser comparado a um teorema. Quanto a 

Capitu, a reação parece ser outra. 

– Capitu, é?  – Freitas faz cara de quem leu Machado. 

– Você não vai encontrar Capitu no elevador, vai? No entanto, ela existe. Assim 

como Dom Quixote existe. Uma personalidade infinitamente mais rica que um George W. 

Bush, por exemplo, embora não goze das mesmas prerrogativas de destruição. 

– Ah, entendi. Quer dizer que, se eu bater com este cinzeiro nessa sua cabeça 

dura, não vai acontecer nada? 

Olho para a mão do Freitas. Ela repousa sobre um enorme cinzeiro de cristal, de 

um azul puríssimo, que se interpõe entre mim e ele. O objeto me fascina. É tão belo, que 

seria um gesto sacrílego apagar um cigarro nele. 

Freitas renova a ameaça. Eu não consigo despregar os olhos do cinzeiro. Como 

ele veio parar na minha mesa, se o cinzeiro que tenho (e que não vejo neste momento) é 

uma reles concha de plástico ordinário? 

– Acho que você anda um pouco confuso. – Freitas assume um tom professoral. – 

Esse negócio de escrever deixa o cara com o miolo mole, sabia? 

Faço que sim com a cabeça, concordo covardemente quando deveria enfrentá-lo 

– pois é para isso que vivemos um em relação ao outro. Mas continuo de olhos fixos no 

cristal. 

Freitas está rindo, triunfante. Dá um tapinha de despedida na minha cabeça e se 

afasta em direção à porta. 

– O cinzeiro, Freitas... – balbucio, atônito, quando percebo que ele o está levando 

debaixo do braço. 

– Que cinzeiro? – ele pára. – Isto aqui é um mero objeto de ficção. Você não vai 

querer encontrar a Capitu no elevador, vai? 
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           A HIPÓTESE ORNITORRINCO 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

31 mar. 2002 | pg. 4 

 

Meus avós paternos, sírios de Homs, viviam em São Paulo. Meus avós maternos, 

italianos da Lombardia, viviam em Buenos Aires. Não sei por que cargas d´água, os dois 

casais, que jamais se suspeitaram, resolveram juntar seus filhos e suas tralhas e tomar o 

rumo de Curitiba. 

A principal conseqüência desse tresloucado gesto, pelo menos para mim, é eu 

estar agora aqui, escrevendo esta crônica, quando poderia muito bem estar em lugar 

nenhum, gozando das delícias de uma existência meramente virtual no campo das 

probabilidades combinatórias do estoque de DNA humano circulante no planeta. 

Um amigo matemático garantiu que as possibilidades que me tornaram um 

cidadão curitibano seriam as mesmas que me fariam nascer, na Austrália ou na 

Tasmânia, na pele de um ornitorrinco. Desde então, tenho guardado a mais olímpica 

postura em relação à minha curitibanidade. Nada fiz para merecê-la. Encaro-a como um 

simples acidente, como ter a língua bífida, um par de barbatanas ou a cauda emplumada. 

Isso não me isenta, entretanto, de ser envolvido algumas vezes em discussões 

sobre o que Curitiba tem de bom e de ruim. Invariavelmente, adoto a mesma estratégia: 

se a maioria é ufanista, corro de pau com a cidade; se os detratores predominam, parto 

em socorro da donzela ofendida. Mas é pura farsa. Continuo acreditando que as alegrias 

e os padecimentos que acometem a espécie humana são os mesmos em qualquer lugar. 

Ou melhor, são quase os mesmos. Há algumas variáveis que precisam ser 

consideradas, como prestígio, poder, dinheiro. A escritora Françoise Sagan é autora de 

uma frase exemplar. Disse ela: “Se eu tiver de chorar, prefiro chorar no volante de minha 

Mercedes do que num ônibus”. Eis aí uma confissão absolutamente honesta. Bem ao 

contrário do que se ouve de algumas pessoas por aqui, que têm pudor de admitir que a 

fonte de sua felicidade emana dos bens e babilaques que possuem. Preferem creditar os 

méritos a Curitiba, como se viver aqui, por si só, já nos garantisse a assistência 

permanente dos deuses da prosperidade. Que bobagem, garotos. Todo mundo sabe que 

é bem mais fácil achar Curitiba maravilhosa a bordo de um apartamento de 800 metros 

quadrados no Champagnat do que num barraco da Vila Pinto. 

Outros curitibanos fanáticos confundem a saúde de suas artérias e um raro 

momento de esplendor hormonal com o fato, simplesmente aleatório, de estarem vivendo 

em Curitiba. Ora, meninos. Quando a gente sente-se em condições de matar um leão por 
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dia, tanto faz Curitiba como Cabul. Quero ver vocês conservarem o mesmo estado de 

ânimo numa fila para transplante de fígado do Hospital de Clínicas. 

Podem reparar. Falou bem de Curitiba – homem ou mulher –, é porque está 

ganhando muita grana, ou vive uma paixão abrasadora, ou acaba de entrar na herança 

do sogro, ou foi nomeado para o Tribunal de Contas, ou aprendeu a técnica dos 

orgasmos múltiplos, ou (no caso dos mais idosos) descobriu um milagroso regulador dos 

intestinos que lhe permite ir com muito êxito ao troninho toda santa manhã. 

Eu, que não devo ir muito bem das artérias e suspeito que minha taxa hormonal 

vem acompanhando pari passu o declínio de meu saldo bancário, tenho pensado 

seriamente no cálculo de probabilidades que me foi exposto pelo amigo matemático. 

E quando me bate um desânimo – coisa bastante corriqueira nesses dias –, 

francamente me questiono se não teria sido melhor a hipótese ornitorrinco. 
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           CONTEMPLANDO A MENINA MORTA 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

14 abr. 2002 | pg. 4 

 

Ela apareceu na manhã de segunda-feira, estampada na primeira página do 

jornal. Somaeah Hassan é o seu nome. Tem 6 anos. Terá eternamente 6 anos, pois foi 

nessa idade que lhe arrancaram da vida para a transformar em mais uma acusação 

contra essa coisa amorfa e inqualificável a que chamamos humanidade. 

É muita bonitinha a Somaeah. Narizinho bem-feito, longas pestanas e uns olhos 

docemente castanhos através das pálpebras semicerradas. Não tivesse essa enorme 

bandagem de gaze cobrindo-lhe o alto da cabeça e descobriríamos cabelos do mesmo 

tom, talvez fulvos e longos. Pudesse fazer um último pedido, Somaeah exigiria que lhe 

retirassem a bandagem, pois, vaidosa como todas as meninas, não admitiria que a 

vissem com aquela grosseira touca, justo quando tantos viriam para vê-la. 

Mas não se pode acusar seus familiares de não terem se esforçado para deixá-la 

bonita. Apesar do tecido singelo que lhe envolve o corpo, mãos amorosas, talvez ainda 

úmidas de lágrimas, foram colher uns belos cravos brancos e vermelhos, talvez os 

melhores que pudessem florir nesse árido chão palestino. E assim se adornou a menina, 

de cravos brancos e vermelhos, como se fosse a uma festa. 

Se foi em Nablus, Jenin, Rafah ou Belém, tanto faz. Também não importa de que 

morreu Somaeah. Se bala de fuzil, estilhaço de granada, foguete lançado de helicóptero. 

O mais provável, pela extensão do ferimento, é que algo duro e pesado, como o 

fragmento de uma parede derruída, tenha encontrado seu frágil crânio pelo caminho. 

Importa que não morreu na hora, pois se supõe que a improvisada bandagem, quase 

uma bandana, tentou em vão furtá-la do abraço frio da morte. Talvez até sobrevivesse, se 

o rosnado furioso dos tanques, montando guarda diante de sua porta, não dissuadisse 

qualquer socorro. Disto, entretanto, temos certeza: ninguém atirou contra ela, ninguém a 

matou deliberadamente. Seus verdadeiros assassinos nem estavam por perto. 

Seus verdadeiros assassinos (e eles estão rindo neste momento) estavam em 

seus quartéis generais, em suas salas de comando, em seus ranchos texanos, em suas 

coletivas de imprensa, em seus parlamentos. A fazer falsas advertências, a trocar 

telefonemas, a verificar seus índices de aprovação nas pesquisas, a cumprir a cínica 

coreografia dos que detêm impunemente os direitos sobre a vida e a morte no mundo. 

Se um desses respeitáveis senhores batesse à porta da casa de Somaeah, e ela 

fosse atender, por certo seu pequeno coração se encheria de um júbilo espontâneo. Pois 

ali estava a figura terna e grisalha de um avô, de alguém familiar, embora desconhecido, 
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que lhe trouxesse talvez uma boneca ou um saquinho de doces de presente. Em sua 

inocência, Somaeah jamais suspeitaria que o bom avozinho viria para matá-la. 

Mas é efêmero o martírio da menina morta. Amanhã ninguém mais falará seu 

nome. Ela será lançada na vala comum das estatísticas, não terá mais sexo nem idade e 

constará da lista oficial dos invasores como mais um inimigo destruído. 

E seus algozes terão glória e vida longa, sob os auspícios desse Deus que, 

estranhamente, prefere os facínoras aos puros. 
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           OS NOVOS DINOSSAUROS 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

12 maio 2002 | pg. 4 

 

Você ainda pode vê-los de manhã ou à tarde, carregando seus corpos pesadões 

pelas ruas. Alguns recolhem-se em seus escritórios, suas fábricas e lá se escondem até 

o final do dia. À noite sua freqüência diminui sensivelmente. Dormem? Não. Sofrem de 

insônia. E navegam madrugada a dentro da geladeira ao sofá, da cama ao sanitário, 

imprimindo na grama artificial do carpete uma trilha de solidão e tédio. 

Uns lêem algum livro, mas seus olhos aquosos rendem-se logo à estridência da 

luz. Outros abandonam-se à contemplação de paredes nuas, velhos retratos, uma nesga 

de paisagem arrebatada pelo entreaberto das cortinas. Temem o televisor ao mesmo 

tempo que se sentem irremediavelmente atraídos por ele. Temem o quê? Os mamíferos 

de corpos cintilantes, pontuados de hormônios e tatuagens. Pois esses é que herdarão a 

terra. 

Então, para que servem os sábios? Haverá alguém que ainda procure um mestre? 

O último dos grandes relojoeiros extinguiu-se 32 meses depois da descoberta do cristal 

de quartzo. 

Os dinossauros têm excelente memória. Houvesse alguém para ouvir, e eles, 

contariam a história pregressa do planeta do final da década de 60 até os dias de hoje. 

Para quem não sabe, a década de 60 foi o apogeu da era dos dinossauros. Grandes 

orgias sexuais, grandes festivais de música, grandes golpes de estado. A cadeia 

alimentar exibia um equilíbrio perfeito: carnívoros armados e fardados predavam 

herbívoros muito loucos, que por sua vez devoravam imensas plantações de maconha. 

Nas décadas seguintes o equilíbrio alterou-se. Predadores e presas anistiaram-se 

mutuamente, mudaram o regime (alguns tornaram-se macrobióticos) e todos, sem 

exceção, portadores de uma irresistível vocação democrática, partiram para a 

reconstrução das instituições do país. 

Longos pescoços, mandíbulas poderosas, uma couraça de placas córneas que 

lhes cobria até a extremidade da cauda, os dinossauros especializaram-se em suas 

funções. Foi a época do grande administrador, do grande cientista, do grande 

apresentador de TV, do grande cirurgião plástico, do grande traficante, do grande filósofo 

da USP, do grande seqüestrador, do grande ministro, do grande presidente do Banco 

Central, do grande ladrão da Previdência. As dinossauras emergiram com grande força 

na vida pública, exibindo suas odoríficas coxas nas salas e ante-salas do poder. 
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Diferentemente de suas colegas herbívoras da década de 60, que procuravam conquistar 

a liberdade pelo afastamento dos fêmures, as novas dinossauras proscreveram 

terminantemente os folguedos libidinosos da atividade produtiva, denunciando o 

constrangimento e o assédio sexual. 

O que está por determinar, agora, a extinção dos novos dinossauros nada tem a 

ver com o que ocorreu no Paleoceno, 65 milhões de anos atrás. O motivo não será um 

gigantesco meteoro, que submergirá a Terra numa espessa camada de poeira, mas algo 

bem mais prosaico. Ou seja, o surgimento de uma pequena classe de mamíferos, 

tomadores de leite desnatado, que controla mundialmente o fluxo de capitais e de 

conhecimentos e que tornará descartável e obsoleto tudo aquilo que, sob seu controle, 

não se transforme em megabytes de lucro e poder. 

Chamam a isso de globalização. Mas sugiro que não se mencione tal palavra 

diante de novos dinossauros – pois, ingênuos como eles só, hão de supor que se trata de 

uma divindade que veio para os salvar. 
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           VERA, LIAMIR E MARGARITA 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

9 jun. 2002 | pg. 4 

 

Elas são três garotas adoráveis. Perfuminho, cabelinho impecável, a roupa 

rigorosamente na moda. A mais nova tem 72 anos. A mais velha vai emplacar os 80 

antes que chegue o verão. 

O que têm em comum as três meninas? A paixão pela literatura. Adoram 

escrever. Depois de muita fralda e fogão, de arranjos florais e acepipes, de aturar a ronha 

dos filhos e a bulha dos netos, de engomar toalhas e brunir faqueiros, de renovar móveis 

e substituir o forro das cortinas, as três ex-rainhas do lar – maridos devidamente 

instalados sob os sete palmos regulamentares – resolvem que é hora de deixar falar a 

antiga musa. E de corpo e alma, mandam todo o resto para o espaço: escrever, escrever, 

escrever... 

Vera A. Buck, a mais novinha, publicou há pouco Histórias do Mar. A paixão pela 

palavra indo ao encontro de outra forte paixão – navegar, pescar, assistir ao nascer do 

sol por sobre as tormentosas águas de entrada da Baía de Guaratuba. Tem casa ali, com 

deck e garagem de barcos; em seu quintal submerso florescem gordas anêmonas. Vera 

escreve no deck, içando com sua esferográfica antigas lembranças. Veste uma blusa de 

malha, porque nessa idade é bom não se arriscar. 

Liamir Santos Hauer também tem casa nas proximidades. Mas é tamanha a 

profusão de lianas e samambaias que povoam seu quintal que aos distraídos nem casa 

parece existir ali – mas sim hirsuta e esplêndida muralha de clorofila a subtrair a visão do 

mar. Liamir escreve sob seu guarda-sol vegetal, interrompida às vezes por uma lagarta 

ou uma aranha que se arremessa lá do alto. Publicou até agora O Circo  e o O Circo 

Pegou Fogo. Memórias incendiárias, cujas personagens, reais, costumam ser 

impiedosamente recepcionadas com um lança-chamas. 

Diferente das outras meninas, Margarita Wasserman não se enquadra no figurino 

da garota esportiva. Mais fácil imaginá-la numa antiga corte dos Países Baixos, pálida e 

contrita como numa tela de Frans Hals. Fiel à velha Curitiba da Riachuelo e do Passeio 

Público, Margarita construiu seu castelo nas cercanias do Teatro Guaíra e de lá cavalga 

todos os dias até o Mercadorama da Tibagi, onde arremata suas cenourinhas. 

Semelhante à madeleine de Proust, sopa de cenoura exerce sobre Margarita grande 
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poder evocativo. Que o digam os cinco relatos que já publicou, em busca do tempo 

perdido. 

Mas o que desejam, agora, as três meninas? Lançar novos livros. E para tanto, 

encomendam-me prefácios. Preguiçoso que sou, pensei em escrever um mesmo 

prefácio, alterando apenas nomes e títulos – mas temo que elas descobririam a burla. 

Num súbito surto de honestidade intelectual, opto pelo mais correto: um prefácio para 

cada uma. Liamir publica Rescaldo, uma espécie de salvados do incêndio dos livros 

anteriores. Margarita edita Aqui Jaz, título que não me agrada por seu ar de além-túmulo. 

Vera ainda não batizou seu rebento, mas acredito que repetirá do mar seus ventos e 

mistérios. Escreverei os prefácios, prometo a elas e a mim mesmo. Encanta-me ver as 

três, enfim libertas dos tomentos da carne (suponho), entregarem-se com tamanha 

devoção ao casto prazer da escritura. 
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           NO VENTRE DA BALEIA 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

7 jul. 2002 | pg. 4 

 

Uma tosse persistente, alongando-se por três meses seguidos. Uma perda 

substancial de peso. De repente, estou sentado diante do pneumologista: 

– Vamos fazer uma radiografia torácica. 

Dois dias depois, bom aluno, retorno com o exame feito. Estou ainda naquela fase 

auto-indulgente em que uma gripe malcurada ou até mesmo uma tuberculose incipiente 

apresentam-se como leigas e consoladoras possibilidades. Submeto-me a um teste de 

broncodilatação e não me saio tão mal. Mas uma mancha suspeita, no pulmão direito, 

exige uma investigação mais acurada. 

– Vamos fazer uma tomografia. 

O pneumologista digita no computador a solicitação do exame e eu saio do 

consultório com a crença em minha imortalidade levemente abalada. 

Volto ao consultório com o meu pulmão direito devidamente fatiado, simétrico e 

preciso como numa embalagem de frios. A tal mancha, então, revela seu caráter secreto 

e ameaçador. Não é mancha coisa nenhuma, mas um persistente corpo tridimensional, a 

repetir-se exaustivamente na tela. 

Pronto, não há mais dúvida. A tosse, o emagrecimento, a inapetência e a 

depressão têm uma autoria bem definida. Enquanto ouço a preleção do médico, tento um 

primeiro contato – telepático, mediúnico – com o alien que se abriga em meu peito. Por 

enquanto, ele tem uma existência apenas diagnóstica, externa, que não revela suas reais 

intenções. Mas não tenho muito tempo para dar início a esse insólito relacionamento. O 

médico já está telefonando ao hospital, marcando uma broncoscopia para a manhã 

seguinte. 

Às seis e vinte da manhã de sexta-feira, eu e meu alien, maldormidos, chegamos 

ao hospital para o exame. É a hora da verdade para ambos. Em silêncio, na sala de 

espera, aguardamos nossa vez. A garganta é minha, o pulmão é meu, mas é ele, o alien, 

que vai ceder uma parte de si próprio para os testes de laboratório. São vários testes, e o 

primeiro deles só vai ficar pronto na próxima quarta-feira. Até lá, continuaremos com 

nossa convivência muda, desconfiada, a nave e seu passageiro. Ainda não nos 

encaramos como inimigos, mas paira sobre nós a mútua suspeita de que um tentará 

destruir o outro. 
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Hoje, quando escrevo esta crônica, deverá sair o primeiro resultado. Não estou 

nem otimista, nem pessimista, como conviria nesses casos. Ao contrário, experimento 

uma vaga letargia, uma sensação de que navego no ventre de uma baleia, rumo a algum 

lugar desconhecido. 
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           PEQUENAS APRENDIZAGENS 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

21 jul. 2002 | pg. 3 

 

Bastou relatar, na última crônica, minha experiência com a descoberta de um 

câncer, para que meu telefone triplicasse o volume de chamadas recebidas. Eram os 

amigos, os parentes e, em número menor porém muito significativo, os colegas de fado e 

de sina. Descobri, de repente, que o mundo ao redor não é tão são como parece. E que 

muitas pessoas, com as quais cruzamos na rua, no shopping ou na fila do cinema, 

guardam dentro de si, mais ou menos inviolado, um idêntico segredo. 

Têm elas, como eu, um alien alojado em alguma parte de seus corpos (ou fluídico 

e difuso em seu todo), com o qual mantém relações estranhas e contraditórias. Em 

algumas, a relação é de beligerância declarada – e estas geralmente exibem a fisionomia 

contrita do guerreiro. Querem vencer e tudo farão para expulsar o invasor e destruí-lo. 

Outras, ao contrário, procuram ouvir o que o invasor tem a lhes dizer e o tratam antes 

como mensageiro do que como inimigo. Não cedem a ele, mas também não o afrontam 

com iras desmedidas. É um ser que está ali, com sua sintaxe desordenada, querendo 

expressar algo. Curiosamente, essa atitude as ilumina. 

Ainda sou neófito nas artes de convivência com meu alien, mas tendo a imitar 

essa última postura. Procuro decodificar as mensagens que ele me envia, sempre 

tomando o cuidado de interpretar o conteúdo delas. Nesses poucos dias, aprendi mais 

sobre mim do que em muitos anos de saudável pastio pelas rotinas da vida. Descobri 

afetos insuspeitados, docilidades, relevâncias onde antes nada havia. E, simetricamente, 

a absoluta irrelevância de certas coisas que julgávamos muito importantes. 

Os males imaginários, por exemplo, nos infundem muito mais terror que um bando 

de células malucas embutido em nosso peito. Pois são apenas células malucas – e não 

passam disso. Tememos todas as mortes possíveis, sofremos a iminência trágica e 

retumbante de cada uma delas – mas somente uma única mortezinha, singular e vulgar, 

nos arrebatará deste mundo. 

Como quem descobre uma nova ruga ou um novo fio de cabelo branco, você 

descobre que o espírito também envelhece e fica mais sábio. E ficar mais sábio, neste 

caso, não significa mergulhar em transcendências, mas, ao contrário, buscar a imanência 

das coisas mais simples. Onde estão elas, você perguntará. Não há resposta verbal, nem 

construção conceitual, que indique onde estão e o que são as coisas simples. Podemos 
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fazer algumas aproximações, através da sensibilidade, na direção delas. Por exemplo: 

desligar o televisor, ao primeiro sinal de tédio, e olhar com um interesse completamente 

novo, inaugural, para o rosto da pessoa que há anos vive a nosso lado. 
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           JACARÉ DEBAIXO DA CAMA 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

4 ago. 2002 | pg. 3 

 

Não é porque o bicho está lá que você vai deixar de dormir e sonhar. Nem 

sacrificar seus pensamentos e devaneios ao repasto noturno do bicho. 

Há temores, é certo. Quando você salta da cama no escuro e tateia em busca dos 

chinelos. Ou quando você senta-se na cama, pernas cruzadas, e inadvertidamente agita 

a ponta de um dos pés. 

Fora esses pequenos sobressaltos, você tem de conviver com o bicho, seja ele 

um jacaré ou um aglomerado de células de outra natureza, oculte-se ele sob a cama ou 

em seus próprios pulmões. 

Continuando com a metáfora, meu jacaré tem me obrigado a um trabalho danado. 

Ele surgiu sob minha cama justo num momento em que, sem convênios ou planos de 

saúde, eu me considerava inexpugnável a qualquer doença. Resultado: correr atrás da 

grana, levar trabalho extra para casa, tentar receber uns créditos que tenho espalhados 

por aí. Quem tem, como estou tendo, necessidade de controlar o crescimento do jacaré – 

e se possível reduzi-lo ao tamanho de uma lagartixa para depois extirpá-lo cirurgicamente 

– sabe quanto isso custa. 

E o pior (sic) tudo é que quem tem de tomar remédio para derrubar jacaré é a 

vítima. Ambos sofrem o impacto, é verdade. Mas o jacaré leva nítida vantagem; enquanto 

ele fica escondidinho debaixo da cama, a vítima tem de sair à rua, enfrentar os amigos, 

os colegas de trabalho, os vizinhos, os maledicentes. E o mais desagradável: 

provavelmente com aquele perfil de ovo, pois a essa altura já lhe caíram os cabelos, as 

sobrancelhas, a barba. Nova vantagem para o jacaré; ele também pode sentir náuseas, 

dores, tonturas – mas não vai perder nenhum pêlo, o sacana. 

Tirante os sobressaltos e dissabores, a experiência tem seu lado bom. O carinho 

da família, dos amigos. Todo mundo paparica e adula você. Até os inimigos se abrandam 

e, de inimigos, passam a discretos e simpáticos espectadores – não raro a torcer 

secretamente contra o jacaré. 

E de que forma você retribui isso tudo? Tornando-se um sujeito melhor. É fácil pra 

burro. Basta não exigir dos outros nenhum privilégio, nenhum sacrifício. Basta não se 

tornar um chato lastimoso, a exercer sobre os saudáveis do mundo a tirania da auto-

indulgência. Basta não fazer perguntas do gênero “por que eu?” nem achar que Deus foi 

um cara muito injusto por arrumar essa truta para você. 
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O negócio é levar a vida ladeira acima, se possível com algum humor. Eu pelo 

menos tenho me divertido com as alterações que a doença tem provocado nas rotinas da 

casa. É ver o amigo entrar e admirar-se da quantidade de frutas na fruteira (em sua 

última visita, ali só havia duas bananas murchas e uma lâmpada queimada). É ver aquele 

ensopadinho de quiabo, que você adora, milagrosamente fumegando na panela. É ver 

meu filho Jean, de 16 anos, exclamando lá da cozinha: “Pelo menos agora tem iogurte na 

geladeira”. 

É isso. O bicho não é tão feio quanto parece. E se você conseguir rir disso tudo, é 

bem capaz que ele resolva ir embora. 



 

 

117

117 

 
           MEU ENCONTRO COM UM ESPÍRITO 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

15 set. 2002 | pg. 3 

 

Você já sentiu um impulso inexplicável de mudar de rota e dirigir-se a um local 

qualquer sem nenhum motivo aparente? 

Pois eu estava a poucos passos de casa, determinado a almoçar, quando de 

repente sou levado ao centro da cidade. Tomar um cafezinho, justifiquei a mim mesmo, 

embora não estivesse absolutamente convencido de que um café, àquela hora, fosse a 

idéia mais oportuna. 

Estacionei na Voluntários da Pátria e caminhei até o café. Não havia ninguém. O 

balcão vazio, as duas atendentes conversando a um canto. Enquanto me servia do 

açúcar, percebi que entra mais alguém e encosta bem a meu lado. Não olhei de imediato, 

para não ter de retroceder diante de um rosto desconhecido. Imagino talvez um amigo, 

querendo me provocar com aquela proximidade incômoda. Afinal, estamos apenas os 

dois no balcão deserto, ombro contra ombro. Quem é então o sujeito que chega e se 

encosta, forçando uma intimidade constrangedora? 

Uma rápida leitura de rabo-de-olho revela-me o que eu temia. Não conheço o 

cara. Mas suas intenções são óbvias. Engulo rapidamente o café e caminho até a porta. 

Estou pagando pra ver. Acendo um cigarro e aguardo. Nem bem acabo de guardar o 

isqueiro, um (sic) voz seca e soturna explode no meu ouvido. 

– Você é o Jamil, não é? 

– Ele mesmo – respondo. 

– Eu tenho lido as coisas que você escreve – ele faz uma pausa teatral – e não 

gosto nem um pouco delas. 

– É um direito seu, revido. 

– E como você se explica? 

– Eu, me explicar? – contesto. – Escute, companheiro, eu só continuo esse papo 

se você se identificar. Você é o quê? 

– Você faz questão de saber? 

Ele me olha bem dentro dos olhos, um olhar escuro, turvo, sem profundidade. 

Sinto uma espécie de ausência naquele rosto branco, impassível, sem qualquer lampejo 

animal. O que ouço a seguir é insólito. 

– Eu sou um espírito. 
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Ótimo, pensei. Essas coisas sempre acontecem comigo. Respiro fundo e procuro 

sair pelo humor. 

– Pois você está muito bem barbeado para ser um espírito. 

Ele não ri, não se altera. 

– Você não acredita que eu seja um espírito? 

– Nem um pouco. 

– Você sabe por que veio até aqui? 

– Vim tomar um café, não parece justo? 

– Não. Você veio para me encontrar. Você estava longe e sentiu necessidade de 

vir até aqui. Nem sabe por quê. 

Aquilo era verdade. Espírito ou não, o cara sabia o que acontecera comigo. 

Resolvi manter o tom. 

– Muito bem, senhor espírito. Só que você ainda não explicou quem é. 

Uma ameaça pareceu cintilar no fundo de seu olhar turvo. Temi que de repente 

aquilo se transformasse numa hostilidade feroz e desviei os olhos para fora, na 

esperança de me socorrer com a chegada de algum conhecido. Para minha inquietação, 

não havia ninguém. 

– Você quer saber – ele golpeou com o punho o peito magro – quem é essa 

matéria que estou usando para me comunicar com você, quer? 

Concordei com um gesto, porque sua voz ameaçava descontrolar-se por 

completo. Vociferou então um nome qualquer, que absolutamente não gravei, advertindo-

me de que aquela pessoa, caso eu a visse de novo, jamais se lembraria do que havia 

acontecido. 

A razão do nosso encontro, dignou-se por fim a falar, era uma advertência. Que 

eu parasse de humilhar o ser humano em meus escritos (nunca pensei que eu tivesse 

poder para tal). 

– Redima o homem – falou, e foram suas últimas palavras, porque imediatamente 

aquela figura imponderável – que eu jamais vira nem tornei a ver – virou-se sem se 

despedir e disparou em direção à esquina. 

Da porta do café, ainda acompanhei seu terno cinza dobrando a Voluntários da 

Pátria. 

Um espírito, pensei. E por que não um espírito? 
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          AUTO-ENTREVISTA 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

10 nov. 2002 | pg. 3 

 

P – Você tem sido solicitado para várias entrevistas ultimamente. A que 

atribui esse interesse? 

R – Ao câncer, em parte. O câncer me empresta uma aura trágica. As pessoas 

gostam disso. Você só assiste ao lançamento de um foguete porque sabe que ele pode 

explodir. 

P – Nada tem a ver com a qualidade de sua obra? 

R – Talvez tenha, também. Eu e muitos outros fazemos parte de uma espécie de 

reserva técnica da literatura... 

P – O que vem ser a isso? 

R – Ficamos chocando nossos ovos, anos e anos, num quase anonimato. De 

repente, na falta de novidades, alguém nos lança para os nossos 15 minutos de fama. 

P – Isso é bom ou ruim? 

R – Se você se mantiver além dos 15 minutos, é bom. Mas isso nem sempre 

acontece. A mídia tem um metabolismo muito rápido. Você precisa tirar um coelho da 

cartola a cada momento para permanecer em cena. 

P – Lançar novos livros, por exemplo? 

R – Não só. Precisa criar acontecimentos em torno de seu nome. Ganhar prêmios, 

envolver-se em disputas, descer o pau em algum monstro sagrado das letras. Ou 

anunciar, no auge da fama, que decidiu abandonar definitivamente a literatura. 

P – Como fez Raduan Nassar, que trocou a literatura pela criação de 

galinhas? 

R – Raduan voltou a ser reserva técnica. Interrompeu a digestão da mídia. Todos 

esperamos ansiosamente que ele dispense as galinhas e volte à literatura. 

P – Então não é a quantidade de livros publicados que conta? 

R – Não, absolutamente. Raduan publicou três livros, que somam menos de 400 

paginas. Se ele continuar a nos trair com as galinhas – e não produzir mais nada –, ainda 

assim será um dos grandes da nossa geração. 

P – A propósito: o que ou quem você lê? 

R – Eu leio de tudo. A esse respeito, quero fazer uma observação. Existem o 

leitor-leitor e o leitor-escritor. O primeiro pode ser dar ao luxo (ou ao prazer) de eleger 

alguns autores que falem à sua sensibilidade e navegar com eles pelo resto da vida. Já o 
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leitor-escritor, para quem a literatura é uma aprendizagem constante, este tem de estar 

permanentemente com as antenas voltadas para o território da escritura. 

P – Podemos dar uma olhada na sua mesinha de cabeceira? 

R – Claro, e já adianto o que você vai encontrar lá. Fidelidades, do Paulo Hecker 

Filho. Biografia de uma Árvore, do Carpinejar. Note Book, do Wilson Chagas. Nós, os 

Que Matamos Tim Lopes, do Affonso Romano de Sant’Anna. Dezembro Indigesto, do 

Ronaldo Cagiano. Quando o Futebol Andava de Trem, do Ernani Buchmann. Eles Eram 

Muitos Cavalos, do Luiz Ruffato. Juliano Pavollini, do Cristovão Tezza. E, para que não 

falte um Nobel à lista, Vivir para Contarla, do Gabriel García Márquez, presente do Fábio 

Campana. 

P – Uma verdadeira salada russa, não? 

R – Uma dieta que recomendo ao leitor-escritor. Podem variar os ingredientes, 

mas a diversidade é fundamental. 

P – Uma mensagem final? 

R – Tchau. 
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          AINDA SOBRE O AMOR 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

24 nov. 2002 | pg. 2 

 

A moça, muito tímida, muito bonita, veio me entrevistar para um trabalho da 

faculdade. Gravador ligado, lá vou eu discorrendo sobre minha vidinha de escritor. De 

dez em dez minutos, ela arrebata o gravador do centro da mesa e verifica se a fita ainda 

está rodando. Faz isso com uma certa apreensão, adejando seguidamente as pálpebras, 

como se o tempo de gravação prometido pelo fabricante não lhe parecesse muito 

confiável. 

Nem todos que me entrevistam leram meus livros. Esses trabalhos em equipe 

fraturam as tarefas, às vezes a pessoa encarregada de fazer as perguntas vem apenas 

municiada por um (sic) rápida leitura de orelhas ou por um texto curto que circula de mão 

em mão. Minha entrevistadora, no entanto – muito tímida, muito bonita –, parece ter lido 

quase tudo o que escrevi. E corrobora isso de forma inequívoca ao mencionar uma 

crônica que publiquei aqui na Gazeta, já faz tempo, chamada “Para matar um grande 

amor”. 

Quer saber se eu ainda penso assim: que só os amores verdadeiros se acabam; 

que só os amores verdadeiros possuem o dom da finitude, abrupta e intempestiva; que 

só se cura a dor de perder um grande amor quando se encontra um amor vulgar, desses 

feitos para durar uma vida inteira. 

Confesso que fique meio bobo. A moça conhecia a crônica melhor que eu próprio. 

Minha resposta demorou tanto que obrigou minha entrevistadora (sempre o tímido adejar 

de pálpebras) a verificar por duas vezes se a fita ainda estava rodando. Aos poucos, fui 

entrando no clima da crônica, o vento, as nuvens, os olhares suplicantes, os dedos se 

entrelaçando num último e desesperado adeus. Sim, os grandes amores sempre se 

acabam. Todos nós precisamos de um grande amor finito, interrompido, para 

continuarmos a crer na infinitude do amor. 

Lembrei-me então de um conto de Graham Greene, que li há muito tempo, 

chamado “Visita a Moritz”. Um sujeito muito rico tem uma doença crônica aparentemente 

incurável. Depois de percorrer os grandes centros médicos do mundo, informam-lhe que 

vive em Moritz um obscuro doutor em cujo histórico clínico registram-se casos de cura da 

rara doença. O homem viaja a Moritz e hospeda-se num hotel. No dia seguinte, pela 

manhã, sai a caminhar pela pequena cidade e logo localiza o endereço do médico. Uma 
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rua aprazível, um chalé com um belo pé de tília no jardim. Aquela atmosfera acolhedora 

anima-lhe a visita. Mas ele não chama pelo doutor. Não entra. Limita-se a contemplar a 

casa, a modesta placa de madeira que a brisa matinal balança. Retorna ao hotel e na 

mesma noite inicia a viagem de volta. 

Minha entrevistadora sorri. A fita acabou finalmente. Desnecessário explicar-lhe o 

óbvio. Conservar viva uma esperança, mesmo que para isso tenhamos de renunciar ao 

objeto de nossa busca. 
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          PRURIDOS NA MEMÓRIA 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

8 dez. 2002 | pg. 3 

 

Claro, meu hígido e perfumado leitor. Você jamais teve sarna. Nem você, 

trescalante leitora, que só de ouvir falar já começou a sentir uma comichãozinha 

imaginária nos recessos mais íntimos. 

Mas não faz mal. Eu sou diferente. Os ácaros da sarna elegeram-me e só posso 

agora narrar a experiência. Ouçam, pois. 

A minha começou na Teixeira Coelho, no Batel. Uma leve coceira nos braços e 

nos glúteos. Depois, umas erupções semelhantes a picadas de insetos. Em poucos dias, 

você está coberto de pequenas vesículas. Uma comichão intermitente te assalta nas 

ocasiões mais inoportunas. Teus antebraços ardem. Teu traseiro parece invadido por 

uma multidão de formigas. Teu cérebro alterna ondas de prazer e dor e te põe doido. Se 

alguém te descobre, estás perdido. Abrirão quarteirões de precaução a teu redor. Aí nada 

mais te resta do que ferver cuidadosamente as roupas e te entregares a uma profunda e 

bem-organizada solidão. Tens a sarna e o êxtase do encontro contigo próprio. Bem 

melhor do que a mundana felicidade essa íntima comunhão. 

Algum tempo depois, mudei-me para um hotel. Levei meus livros, minhas roupas 

e minha sarna. Ninguém suspeitou de nada. Todas as noites, antes de deitar, tomava um 

banho quente, passava uma camada de benzoato de benzila sobre as vesículas e corria 

para a cama a deleitar-me com os pruridos. Ameaçados pelo veneno, os pequeninos 

ácaros punham-se a cavar extensas galerias sob a minha pele. Os mais ágeis 

conseguiam furtar-se ao benzoato e cavavam noite adentro; outros, mais desatentos, 

eram alcançados e tombavam sob a carga letal. Uns morreriam, outros sobreviveriam. Eu 

torcia pelos segundos: estes é que tinham a missão de me acordar pela manhã. 

Mas nem tudo são agruras. Uma das delícias de se estar com sarna é freqüentar 

bons lugares. Eu me divertia com isso, mas advirto que requer certa técnica. Primeiro, é 

imperioso dissimular o cheiro dos sulfetos; ele pode denunciá-lo. Segundo, dissimular a 

coceira, incontrolável. Você deve procurar cruzar os braços de modo que as mãos se 

apoiem (sic) naturalmente nos antebraços. Aí, é só pressionar as unhas e agredir os 

ácaros lá em suas galerias – uma contração muscular imperceptível e você os deixa 

atordoados por uns quatro ou cinco minutos. Um pouco mais difícil é quando a coceira 

migra para as pernas e glúteos. Mas um leve e insuspeito gesto de arrumar a roupa ou 
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verificar se o cartão de crédito continua no bolso traseiro resolve satisfatoriamente o 

problema. 

Agora que expliquei as técnicas, direi onde eu as empregava com muito sucesso. 

Galerias de arte, preferencialmente. Sim, galerias de arte. Vocês já repararam que existe 

um gestual típico entre os freqüentadores de galerias de arte? Pois observem. Eles 

movem o pescoço em várias direções; apoiam (sic) uma das mãos no queixo; apoiam 

(sic) o cotovelo dessa mão sobre o dorso da outra mão, que está cruzada sobre o 

estômago; como se não bastasse, arremessam o tronco para trás e colocam uma das 

mãos nos quadris; como a dúvida ainda persiste, franzem a testa e coçam a orelha. 

Perceberam? São tantos os gestos que se você enterrar raivosamente as unhas nos 

glúteos ninguém estranhará. É mais uma idiossincrasia de freqüentador de galerias. 

Já que vim até aqui, termino por confessar onde eu praticava esse hediondo 

crime. Era na Galeria Acaiaca. Sim, Luiz Fernando e Jorge Carlos Sade, vossa elegante 

galeria sempre foi a preferida de meus ácaros. A despeito de sua curta vidinha, meus 

ácaros tiveram uma educação artística primorosa. E vossa Acaiaca muito contribuiu para 

isso. 

Hoje, tantos anos depois e obviamente curado, por vezes ainda me assalta uma 

tremenda saudade dos bichinhos. Foram eles que me consolaram naquelas noites de 

solidão, com suas amorosas e tétricas patinhas. 
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          SONHOS 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

19 jan. 2003 | pg. 3 

 

Era uma menina de uns quinze anos, morena, cabelos muito pretos. Estava 

naquela faixa de idade em que a beleza é apenas uma insinuação, uma vaga promessa 

da forma. Ainda não era bonita. Pois foi essa menina que de repente pôs-se a caminhar a 

meu lado, como se celebrasse comigo uma camaradagem antiga. 

Aonde ia eu? Visitar uma dessas cidades noturnas, que nos propiciam os sonhos 

– escura, baixa, feita de pedaços de outras cidades que talvez jamais existiram. Poucos 

transeuntes, esquinas baças, um céu que reflete uma claridade vagamente pressentida, 

como se proviesse de uma fonte remota, uma tempestade, um incêndio. 

Sempre visito essas cidades sozinho, em errante deambulação. Não sou 

abordado e nem me consta ter visto alguma vez algum rosto conhecido. Também não me 

reconheço. Sou um ser que se sonha e, como tal, submetido a caprichos de identidade 

que me transcendem. Ora manco de uma perna, às vezes tenho um belo pescoço 

taurino, outras sou frágil e vulnerável. Já me sucedeu, inclusive, descobrir que tenho o 

dom de voar – e me desloco entre pérgulas e edifícios imponderáveis em largas 

braçadas, como se nadasse. 

Foi com surpresa (ou talvez espanto) que reagi à aproximação da menina. Tão 

diferente dos outros – todos aqui têm feições fugidias, como se refletidas na água –, ela 

se apresentou nítida, incisiva, plenamente corpórea. 

Tomou-me a mão e foi me conduzindo, como se tivéssemos combinado aquele 

encontro. Tive vontade de perguntar se não era ela o anjo da morte, mas desisti. Minha 

acompanhante tinha uma tal carga de energia animal, muito diversa, suponho, da matéria 

de que são feitos os anjos. 

Eu, que sempre naveguei sozinho por essas ruas indecisas, que não raro 

retornam ao mesmo ponto, repetindo geometrias, sigo agora acompanhado. Cruzamos 

uma ponte que não vai a lugar nenhum, tentamos atravessar uma esplanada que se 

duplica infinitamente, voltamos a um local em que jamais estivemos. Identifico uma 

esquina com bandeiras, dentro da lógica recorrente de outros sonhos, e a menina me diz 

que já havia passado por ali, de outras vezes. O que poderia ser um prenúncio de 

pesadelo – a repetição escancarada de imagens e paisagens, o céu em permanente e 

avermelhado lusco-fusco – tem para nós, entretanto, o sabor de um passeio de 
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namorados. Uma outra ordem de afetos, uma ternura que extrapola sexo e idade, que 

ignora os cabelos negros da menina e minha perna claudicante, nos conduz, cúmplices e 

consortes, pelas dobras dessa cidade de sonhos, onde nunca amanhece. 

Nós nos sonhamos, me diz a menina, e quando um de nós acordar, o outro 

desaparece. 

E como se nos quiséssemos reter em nossos sonhos, apertamos nossas mãos, 

numa ânsia vã de deter lá fora a madrugada. 



 

 

127

127 

 
          CONVERSA COM A MUSA 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

16 fev. 2003 | pg. 4 

 

Todo cara metido a escritor imagina um momento em que poderá se dedicar 

inteiramente à literatura. É um sonho constantemente adiado, pois ele terá de resolver 

antes alguns problemas incontornáveis: conseguir uma aposentadoria, constituir uma 

renda, fazer um pé-de-meia, pois todos sabem que a literatura não costuma dar camisa a 

ninguém. 

Eu próprio caí nesta esparrela. Fui levando a literatura no bico, casamento sempre 

postergado, um ou outro amasso no sofá que resultou nuns livrinhos esquálidos, nada 

comparáveis à saudável prole de um García Márquez ou de um Jorge Luis Borges. 

Envergonhado, corro mais uma vez ao encontro da Musa, atiro-me a seus pés, beijo a 

barra de suas vestes, juro-lhe amor exclusivo e eterno. 

EU – Uma última chance, ó Musa. Juro que agora estou pronto para você. 

MUSA – Pronto pra quê? Pra dormir sobre o computador? 

EU – Nada disso. Estou cheio de energia. 

MUSA – Você está cheio de achaques. Essa química toda no cérebro. Aposto que 

seus neurônios nem se cumprimentam de manhã. 

EU – Maldade sua, querida. Nada que uns corticóides não possam fazer. Já falei 

do último antidepressivo porreta que estou tomando? 

MUSA – Que destino, o meu – A Musa leva a mão à face, uma comovente 

expressão de desalento. – Eu que gostaria de transpor madrugadas em fúria, em plena 

febre de criação, só encontro parceiros que me abandonam às dez da noite e vão assistir 

à tevê. 

EU – Poderíamos escrever de manhã. Ou à tardinha... 

MUSA – Horror. Coisa de burocrata. Velhinhos cansados ou jovens de escasso 

talento. É só o que me mandam atualmente... 

EU – Você quer o quê? Literatura exige dedicação. Quem vai pagar as contas no 

fim do mês, se eu passar o tempo todo em folguedos com as musas? 

MUSA – A velha desculpa. Renuncie, cara. Passe fome. Mande tudo às favas. 

Veja o que fez García Márquez. Vendeu o único carro que tinha, entregou o dinheiro à 

mulher, trancou-se e escreveu “Cem anos de Solidão”. 

EU – Podia ter escrito uma caca, também... 
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MUSA – Mas acreditou. Teve coragem de se pôr à prova. O que falta a vocês é 

peito. 

EU – Tenho pavor do fracasso. 

MUSA – Então pare de escrever e vá cultivar cactos. E lembre-se (a Musa agora 

me fulmina com um olhar de gárgula), você não tem mais tempo de brincar com a vida, é 

um doente crônico, pode ser convocado para o além a qualquer momento. 

EU – Sei disso. Às vezes sinto o bafo gelado da indesejada na nuca. Por isso 

apelei a você. Quero escrever. 

MUSA – Já pensou o quê? 

EU – Algo entre ficção e memórias. Algo confessional. Já pensei até no título: 

“Valsa da Despedida”. 

MUSA – Um bom título. Estratégico. Se você não conseguir terminar, os amigos 

abnegados dirão que era o livro de sua vida. E você mais uma vez enganará a eles e a si 

próprio. 

EU – Então, posso contar com você? 

Nesse momento, com um pequeno repelão, Clio, Calíope ou Polímnia – nem sei 

com qual musa falei, pois todas elas se parecem – liberta-se de meu assédio e me deixa, 

embasbacado, olhando a tela fria do computador. 
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          OS ALEGRES GAROTOS NAS EDITORAS 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

2 mar. 2003 | pg. 4 

 

Um tempo atrás, a literatura paranaense passou a ter uma certa visibilidade 

nacional e virou tema de reportagem neste Caderno G. Meia dúzia de nomes, uns poucos 

mais, sorrisos e um ar de que agora vamos conquistar o mundo. Renovaram-se 

contratos, novos originais nas mesas dos editores e o Paraná, que até então só 

surpreendera o país com suas façanhas agrícolas, passou a exibir os frutos de sua nova 

lavoura literária. 

O fenômeno foi registrado pelos jornais de fora, fato inédito quando não se trata 

de escândalo eleitoral ou desvio de dinheiro público. O Paraná e sua nova safra de 

escritores, alguns já meio velhinhos, é verdade, mas todos felizes, que é o que importa. 

Hoje, pouco mais de um ano, ou dois, a visibilidade foi toldada. A indústria 

editorial globalizou-se. Os selos internacionais invadiram o mercado. A decisão escapou 

dos editores locais e agora depende de um fluxo contínuo de informações trocadas pela 

internet. Todas as etapas de produção e venda de livros passaram a obedecer a um 

rígido plano de marketing, que começa em Barcelona ou Nova Iorque e termina nas 

grandes redes de livrarias de nossos shoppings. 

Sobraram os pequenos editores, as livrarias-bazar, os autores dispostos a custear 

no todo ou em parte suas obras para exibi-las ao lado de um balde plástico. O escritor 

nacional perdeu espaço e status. Nomes de forte apelo comercial como Luís Fernando 

Veríssimo, João Ubaldo Ribeiro e Carlos Heitor Cony recebem as mais efusivas ofertas 

quando aceitam escrever livros sob tema encomendado. A literatura visceral, orgânica, 

na qual o escritor agarra seus demônios pela goela e mastiga as palavras com muco e 

ácido clorídrico, essa literatura virou uma espécie de patologia para o mercado. O próprio 

autor reconhece: “Alguém editaria isso?”. 

O escritor Nelson de Oliveira coloca suas ansiedades um pouco mais além. A ele 

preocupa não apenas a erosão da literatura nacional, mas a perspectiva, cada vez mais 

remota, de sermos vertidos para outras línguas. Apesar de um dos idiomas mais falados 

no mundo, o português chega às caixas postais dos agentes literários estrangeiros como 

se fosse búlgaro ou armênio. 

O autor do Subsolo Infinito sugere uma idéia exemplar: o envio de livros já 

traduzidos, no todo ou em partes, principalmente para o espanhol e o inglês. Não 
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traduções definitivas, é óbvio, mas aproximações de conteúdo e estilo, as mais fiéis 

possíveis. Isso encorajaria agentes e editores a examinar com um pouco mais de 

atenção a rica (e ignorada) literatura que se pratica nestes trópicos. 

Está claro que isso não resolveria de todo a questão. Continuaríamos 

dependentes das decisões de Barcelona ou Nova Iorque, Paris ou Frankfurt. Mas com 

uma perspectiva bem mais animadora do que autografarmos nossa obra-prima ao lado 

de um reluzente balde de plástico, numa livraria-bazar. 
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           MADE IN CURITIBA 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

13 abr. 2003 | pg. 4 

 

Muita gente ainda não viu. Mas a mais charmosa revista de literatura & arte do 

Brasil está sendo editada em Curitiba. A mais bonita. A graficamente mais bem-feita. O 

nome? Et Cetera. O mentor e idealizador? Fábio Campana. Alguma surpresa? Eu 

também teria, não tivesse acompanhado o nascimento das primeiras páginas no 

computador. 

Fábio Campana surpreendeu os amigos e o país inteiro com Et Cetera. Conhecido 

do grande público como colunista político, com seu espaço diário aqui na Gazeta, porém 

às vezes escondendo até de si mesmo seu lado ficcionista e editor (a segunda edição de 

seu O Guardador de Fantasmas acaba de chegar às livrarias, pela Travessa dos 

Editores), Fábio já é responsável pelo mais ousado empreendimento editorial que o 

Paraná conheceu até os dias de hoje. 

Não houve, em nenhuma época, algo vagamente parecido com Et Cetera. Algo 

tão desvinculado das iniciativas regionais (achei o termo “provincianas” um tanto rude) 

que pululam pelo Brasil. A começar pelo lançamento do número zero da revista: foi 

apresentado ao público em São Paulo, mês passado, no Memorial da América Latina. 

Segundo: foi impressa em Porto Alegre, mesmo que isso não represente uma opção 

definitiva. Terceiro: segue um rígido plano editorial, que não admite panelinhas ou 

grupelhos, “penalizando” cada colaborador com um longo período de quarentena. 

Apareceu num número, fica de fora do próximo. A não ser que, a pedido do editor, 

produza algo realmente novo. 

E quem são os “eleitos” que colaboram nesse número zero? Nada menos que 66 

nomes. Argentinos, cubanos, peruanos, uruguaios e, obviamente, brasileiros de todas as 

latitudes. Há ficção, poesia, ensaio, ensaio fotográfico, entrevista. O obscuro poeta de 

Guaitacazes (porém talentoso) ao lado de Jorge Luis Borges. O pantaneiro Manoel de 

Barros em amistosa vizinhança com o cosmopolita Octavio Paz. Londrina dialogando 

com Havana, cada qual se expressando em sua própria língua. Preciosidades como a 

tradução, por Rodrigo Garcia Lopes, de “The Seafarer”, poema de quase mil anos de 

idade, em inglês bárbaro germânico, convivendo com os experimentos prosopoéticos do 

uruguaio Victor Sosa, que por sinal vive no México. 

E como enfeixar tudo isso num todo, no qual 204 páginas de Et Cetera, todas 

ilustradas, mantêm uma identidade de estilo que resulta, no final, numa polifonia de 
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signos e símbolos gráficos absolutamente harmoniosos? O talento da poeta e artista 

plástica Jussara Salazar. Até nisso Fábio Campana acertou: alguém que “ilustrasse” sua 

idéia tal como foi surgindo em sua mente, durante anos e anos de obstinada 

concentração. 

Et Cetera é uma revista cara, tiragem trimestral, com preço equivalente a um bom 

livro de igual número de páginas. Mas arrisco uma sugestão: quem quer fazer uma 

viagem literária pelas Américas, ouvindo um coro de vozes surpreendentes e originais, 

que embarque logo nela. O próximo número já está taxiando na pista. 
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          AS MENINAS ESCRITORAS 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

27 abr. 2003 | pg. 4 

 

Já falei nelas aqui. As três se conheceram há pouco tempo, mas, no dizer de uma 

delas, já se tornaram amigas de infância. Marcam encontros e, numa tarde de uma 

quarta-feira qualquer, entre goles de chá e bocados de torta, podem ser vistas na 

confeitaria de um shopping falando sobre a mais recente paixão de suas vidas. 

Mas, que paixão é essa que de repente arrebatou as três amigas, aumentando-

lhes a auto-estima e provocando idas mais freqüentes ao espelho e ao cabeleireiro? 

Se a leitora ou o leitor apressado pensou na redescoberta do sexo na terceira 

idade, algo plausível, pois a mais nova ainda não completou 70 anos e a mais velha só 

tem 80, lamento dizer que errou. O que ilumina o rosto das meninas, torna-as cada dia 

mais orgulhosas de si mesmas, é a descoberta tardia de que poderiam escrever. Sim, 

escrever, produzir textos, carregar de emoção as palavras. 

É bem verdade que as três já tinham um respeitável know-how naquilo que 

poderíamos chamar de literatura oral ou, no dizer do vulgo, na narração de causos e 

fofocas envolvendo personagens de seu círculo de amizades. Mas daí emigrar para o 

território da letra impressa, submeter-se aos cânones da forma literária, vai uma distância 

considerável. 

Mas elas conseguiram. A primeira foi Margarita Wasserman, a menina do meio, 

com uma série que evoca a cidade dos velhos tempos e cujo título atual é Aqui Jaz 

Curitiba. Vera A. Buck, a caçula das três, saiu-se com Histórias do Mar e agora prepara 

Histórias do Arco-íris, sob a supervisão editorial do craque Marcio Renato dos Santos. 

Depois de O Circo, O Circo Pegou Fogo e Rescaldo, as más línguas dizem que o fogo 

(literário) da Liamir dos Santos Hauer anda meio apagadinho. O que eu duvido: 

espiroqueta como ela só, atrevida e desbocada, aposto que o quarto volume de seu 

Decameron curitibano já está preocupando muita gente. 

Agora, uma pergunta que talvez preocupe os curiosos da literatura: que gênero 

praticam as três meninas? Seus relatos breves, com um forte acento de oralidade (às 

vezes é até possível “ouvir” a voz da narradora por trás da letra impressa), enquadram-se 

em quê? Contos não são, pois falta-lhes uma linguagem mais tensa e elaborada. 

Poderíamos, por comodidade, armazená-los no vasto galpão da crônica, mas basta abrir 

o recém-lançado  Onde me doem os Ossos, do Ernani Buchmann, para verificar que a 
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crônica tem um DNA diferente. É um outro jogo, um outro ritmo, em que as palavras 

flutuam diante dos olhos do leitor e pousam nos lugares mais inesperados. 

No caso das três meninas, a literatura está comprometida com uma abertura 

maior para a vida. Há nela uma busca do prazer, ao lado do aspecto meramente técnico 

do escrever. Só uma coisa me preocupa. As reuniões nos shoppings. Essas tortas 

engordam pra caramba. 
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          NELSON BARBUDO28 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

11 maio 2003 | pg. 4 

 

Ele pode ser visto ali pelas imediações da Galeria Tijucas, com suas barbas 

brancas, mais parecendo um personagem de Conrad do que um mero habitante de 

Curitiba. Com passo lento e calculado, apoia-se (sic) numa bengala mais por dever de 

ofício – com ela afasta os pombos quando vai em busca de uma nesga de sol na Praça 

Osório. 

Contemplativo por excelência, acompanha a coreografia miúda das corruíras e 

inspeciona, com olhos de feitor, a construção dos ninhos dos joões-de-barro. 

Nunca se casou nem consta que teve alguma vez uma relação formal com mulher 

alguma. No seu imaginário, a mulher despedaça-se em mil sensações diferentes – é ora 

um pôr-do-sol, um alameda coberta de folhas, uma silhueta cruzando a praça, um 

perfume que se esvanece aos poucos no travesseiro. 

Tivesse alguma vez tirado carteira de trabalho, lá constaria: Nelson Matulevicius, 

pintor e escultor. Como jamais o fez, nada o compromete com o mundo insípido do 

trabalho. Questionado, responde com a Bíblia na ponta da língua: “Olhai os lírios do 

campo, que não cosem nem tecem...”, e abre aquele seu sorrisão rosado de marinheiro 

báltico, que a  todos desarma. 

Sua devoção aos lírios, aos pássaros e cães abandonados é bem antiga. Fruto 

talvez de sua ascendência lituana esse amor à natureza. Só abre exceção a peixes. É 

deles carrasco consumado quando, vara em punho, derrota multidões de lambaris e 

bagrinhos nuns riozinhos ali na serra. Com esse propósito, é visto com freqüência lá pros 

lados da Rodoferroviária, de manhãzinha, bochechas rosadas, embarcando coberto de 

tralhas. 

Mas não se diga que Nelson Matulevicius – ou Nelson Barbudo, como é mais 

conhecido – é artista  sem obras. René Dotti, por exemplo, tem dele um busto de Voltaire. 

Na mesma Praça Osório, no meio do arvoredo, lá está em bronze o avô de Aécio Neves, 

Trancredo. Faltam também de uns Ulysses e outros Teotônios, encomendados pelos 

diretórios. Não são muitas, é verdade. Mas obras do Barbudo. 

Boêmio, voz de tenor. Nelson coleciona passagens curiosas. Contratado por um 

comerciante da Jesuíno Marcondes para reproduzir em tela o retrato da mãezinha que 

                                                
28 “Nelson Barbudo” foi a última crônica de Jamil Snege. O cronista faleceu em 16 de maio de 2003. 
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ficara na Itália, o Barbudo resolveu mudar-se com mala e cuia para os fundos da loja. 

Deixaria assim de pagar o aluguel da pensão enquanto a obra de arte se consumasse. O 

italiano se entusiasmou e acompanhou a instalação do cavalete, da banqueta, dos jogos 

de luzes. Bateu palminhas quando viu o primeiro esboço da mamma querida, mas não 

bateu mais nada. O artista acordava ao meio-dia, saía para almoçar (por conta de 

adiantamentos) e só retornava de madrugada. A situação ficou tensa. O italiano ameaçou 

processá-lo por extorsão: o Barbudo, por cárcere privado. Por fim, entraram em acordo. 

O quadro ficou pronto um ano depois. 

De outra feita, depois de uma carraspana, o Barbudo acabou dormindo sobre uma 

mesa no porão da Escola de Belas Artes. Uns gaiatos resolveram pintar de preto os 

vidros da única janela que dava para a rua. O Barbudo acordou refeito e se surpreendeu 

que ainda era noite. Voltou a dormir. Acordou e dormiu – e a noite eterna lá fora. 

Impaciente, com fome, resolveu enfrentar as trevas. Ao abrir a porta, uma estridência de 

luzes e ruídos bateu em cheio na sua cara. Quatro horas da tarde. 

Hoje senhor respeitável, no gozo de jubilosa aposentadoria, ainda é possível obter 

dele a promessa de uma obra por encomenda. Para quando? Ninguém saberá. Isso 

depende das corruíras dos joões-de-barro. 
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� ROBERTO GOMES 
 

           SEQÜESTRO DO CRÍTICO LITERÁRIO29 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

10 maio 1997 | pg. 2 

 

O seqüestro de M. Sousa y Sánchez, crítico literário, autor de obras memoráveis, 

foi praticado com o maior amadorismo que se possa imaginar. O seqüestrador, de longas 

barbas e sem capuz, entrou apartamento adentro, depois de se anunciar como vendedor 

de preservativos, empunhando um volume da Aguilar e uma faca de cozinha. M. Sousa y 

Sánchez pensou em se jogar pela janela, mas terminou se rendendo – um leitor, julgou 

ingenuamente, sempre pode ser um bom sujeito. 

O fato é que o crítico foi empurrado pelo corredor, os braços torcidos às costas, e 

teve oportunidade de cumprimentar sua vizinha, dona Ercília, que saía para a feira, o 

porteiro, Gilberto, que dormia atrás do balcão, e o dono da banca de jornais da esquina, 

onde M. Sousa y Sánchez comprava diariamente seus jornais. 

Conduzido – numa kombi – a uma casa da periferia da cidade, foi colocado num 

quarto no qual havia apenas uma cadeira. O diálogo com o seqüestrador, que 

acomodava a cada instante um bigode postiço ruivo e ajeitava nervosamente uma peruca 

castanha, foi mais difícil do que imaginara: 

– Lembra de mim? 

– Não. 

– Poeta. 

– Poeta? 

– Eu sou poeta. 

– E daí? 

O poeta relembrou seu primeiro e único encontro com M. Sousa y Sánchez, 

durante uma tarde de autógrafos, quando entregara ao crítico seu primeiro e único livro. 

Esperara todas estas semanas, todos estes meses, e nada de aparecer a mais simples 

nota a respeito de seu livro na coluna do crítico. Mandara bilhetes, telefonara, remetera 

um outro exemplar contendo pequenas correções, umas de estilo e outras de gafes 

                                                
29 Crônica de estréia de Roberto Gomes na seção de crônicas. Encaminhada gentilmente pelo cronista, 
atendendo à solicitação da autora deste trabalho. 
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tipográficas, e nada. Nada! repetia sacudindo a faca diante do nariz do crítico, agora 

atado à cadeira. Nada! 

– Nada? perguntou M. Sousa y Sánchez, pensando ganhar tempo. 

– Nem uma linha! 

M. Sousa y Sánchez lembrou dos telefonemas, dos bilhetes e do livro. Lera alguns 

poemas com a rapidez que conquistara após tantos anos debruçado sobre textos. E nem 

precisaria tanto. Talvez fosse o caso de fazer como Hélio Pellegrino, que dizia cheirar os 

livros para ver se eram bons. Conforme o cheiro, a crítica já estava pronta. E nem 

precisaria ser escrita. No caso dos poemas do poeta-seqüestrador, M. Sousa y Sánchez 

lembrou de nardos e cardos e dardos e pardos e prados e bardos e brados e fardos e 

fardas, além de silentes, dormentes, acres, gris, tiaras, romãs, fênix e concluiu, mesmo 

amarrado à cadeira e sob a ameaça da faca de cozinha, que não cometera injustiça 

alguma. 

O poeta retirou-se do quarto, voltou com um gravador. Saiu novamente e retornou 

com duas caixas de som. Depois, ergueu no ar, diante dos olhos assustados do crítico, 

uma fita cassete. 

– Está vendo? 

– Estou. 

– Meus poemas. 

Enfiou a fita no gravador, acendeu uma lâmpada que pendia do teto sobre a 

cabeça de M. Sousa y Sánchez e disse: 

– Pois vai ouvir cada um de meus poemas. Talvez assim aprenda a não ignorar os 

novos talentos da literatura brasileira! 

Dito isso, colocou a faca no bolso da jaqueta e saiu triunfante: 

– Bom proveito! 

M. Sousa y Sánchez foi submetido a hora e meia de declamações. Nardos, 

cardos, etc. etc. Quando a polícia afinal o libertou estava em adiantado estado de 

prostração, pronto para ter um enfarte, um derrame, uma embolia pulmonar. No hospital 

foi diagnosticado insulto cerebral causado por exposição excessiva a textos portadores 

de muitos cacoetes e artifícios e nenhuma arte ou sabedoria. Escapou por pouco. 
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          JOMAEL, O INVENSÍVEL30 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

31 maio 1997 | pg. 2 

 

Quando Jomael decidiu se mudar para aquela remota cidade do Egito, com a 

intenção de lá fazer estudos de malabarismo, foi advertido pelo pai, um homem severo, 

rude, de imensas barbas grisalhas e calva resplandecente: 

– Sei não, meu filho. Já morei lá... 

– E o que aconteceu? 

– Quase me perdi no deserto. Nem meus irmãos me enxergavam mais. 

Jomael não deu importância. Eram esquisitices do velho, que já estava com mais 

de cem anos e passava os dias perdido em lembranças, a ponto de misturá-las umas às 

outras. Recolheu suas roupas e equipamentos de malabarismo em duas malas, enfiou 

um boné na cabeça e partiu. Antes ouviu do pai uma última advertência: 

– Muitos ficaram invisíveis! Cuide-se! 

Bobagem, pensou Jomael, com aquela certeza que só a juventude pode 

proporcionar. Sentia-se no limiar de um novo mundo. Era assim que se sentiriam os 

grandes conquistadores dos quais ouvira falar na escola. Tudo estava a sua disposição e 

ele sentia uma excitação febril, além, é claro, dos calos nos pés que a longa caminhada 

provocara. 

Chegou à cidade após duas semanas. Tomou o primeiro banho depois de tantos 

dias e arrumou suas coisas num quarto barato de pensão. Tinha pressa e logo estava na 

rua. Sentia sede e fome de descobrir cada segredo daquela cidade, que era imensa perto 

da pequena aldeia de onde vinha. 

Mas não demorou a lembrar do pai e de suas advertências sombrias. Os 

habitantes da cidade tinham o costume de manter o nariz, o pescoço e a cintura muito 

rígidos, motivo pelo qual passavam rentes e nem davam bola para o recém-chegado. 

Mesmo assim fez duas amizades e conseguiu ser apresentado a algumas pessoas. Mas 

se deu mal. Os habitantes da cidade tinham o estranho costume de não reconhecerem 

no dia seguinte aqueles a quem haviam sido apresentados no dia anterior. Passavam de 

nariz duro, disfarçando olhares perdidos no chão, no céu, nas próprias mãos. Estaria 

ficando invisível? 

                                                
30 Republicada com o título de “Jomael, o invisível” na coletânea Alma de bicho. | GOMES, Roberto. Alma 
de bicho. Curitiba: Criar edições, 2000. p. 15-18. 
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Mas Jomael, que era um bom coração, deu razão à cidade. Quem era ele afinal? 

Viera de uma aldeia remota, nada realizara de extraordinário, precisava mostrar algum 

serviço, ser alguém. A partir de então se dedicou como nunca a seus estudos de 

malabarismo. Comprou pequenas bolas coloridas, bastões cobertos com fitas, uma 

bicicleta de uma roda só, pratos, garrafas, e saiu pelas ruas a demonstrar suas 

habilidades. Foi pior. Quanto mais aprimorava seus truques, mais pareciam ignorá-lo – e, 

ele sentia, com crescente hostilidade. 

Imaginou que seus truques fossem pobres ou ultrapassados. Resolveu comprar 

uma maleta de mágico. Após muito estudo, foi para a rua e retirou coelhos da cartola, 

transformou pedaços de jornal em cédulas valiosas, converteu cigarros em lápis, lápis em 

bengalas, bengalas em guarda-chuvas, guarda-chuvas em barracas, barracas em 

apartamentos de dois quartos e sala. Foi um fracasso. 

Jomael continuou sendo alvo de uma hostilidade que parecia crescer na medida 

em que suas mágicas melhoravam. Entrou em depressão. Andava pelas ruas com suas 

bolas coloridas, sua caixa de mágica e seus coelhos, parava nas esquinas, fazia alguns 

truques, experimentava um malabarismo, e as pessoas quase tropeçavam nele. 

Assim foi se arrastando pela cidade. Obstinado e tendo bom coração, melhorou a 

cada dia suas proezas, tornando-se mais eficiente, movido pela esperança de que um dia 

seria recompensado. Quando pensava nisso, Jomael sentia um abalo: seu pai estaria 

certo? Ele se tornara invisível? Deveria ser isso. Não era culpa dos habitantes da cidade. 

Reuniu suas últimas forças, comprou alguns sinos, uma buzina e um apito e foi 

para a praça principal fazer as mágicas mais ousadas e o maior barulho possível. Estava 

crente de que superaria a invisibilidade. Novamente fracassou. Após duas horas de show 

as pessoas continuavam passando rente, inclusive algumas a quem Jomael já havia sido 

apresentado, sem falar nos dois amigos que fizera ao chegar. Exausto, ele afinal se 

rendeu: estava invisível. Colocou suas mágicas na maleta, o apito e a buzina no bolso, e 

decidiu que ia voltar para sua pequena e remota aldeia. A maldição da invisibilidade havia 

vencido. 

Mas, quando estava no meio da praça, tomando o rumo da rodoviária, Jomael 

sentiu uma súbita e violenta vontade de urinar. Aflito, não viu um bar sequer nas 

redondezas. Temendo mijar nas calças, lembrou-se de que, sendo invisível, poderia mijar 

à vontade, ninguém veria. Abriu a braguilha, catou o respectivo e soltou uma mijada 

gloriosa. Se deu mal. Uma multidão enfurecida o cercou aos gritos de tarado, imoral, 

indecente, sujo, e passou a espancá-lo. A polícia foi chamada e um sargento o acusou de 

ofender a moral e os bons costumes. Novamente espancado e conduzido à delegacia. 

Lá, apanhou mais ainda antes de ser jogado numa cela. 
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No entanto, Jomael, que tinha bom coração, seguia estampando um sorriso no 

rosto. Irritado com aquela felicidade, o carcereiro perguntou aos berros: 

– Que cara é essa?! 

Jomael sorria. Pelo menos não era invisível. 
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          BIDECA RESISTE 
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2 ago. 1997 | pg. 2 

 

Chama-se Bideca, embora ninguém, muito menos o próprio, saiba explicar a 

razão. O possível nome de batismo se perdeu no tempo e na memória comprometida por 

volumes respeitáveis de aguardente. Quanto ao sobrenome, consegue ser no máximo 

ambíguo: 

– Silva ou Souza, não sei. 

Anda aqui pelo bairro ganhando a vida com todo tipo de biscate. Lava carros, 

calçadas, janelas. Conserta telhados com goteiras, canos entupidos ou com vazamento, 

corta grama. Entrega compras, bujões de gás ou de água mineral. Não tendo “carteira 

assinada”, é um craque do chamado mercado informal. Um faz tudo que colocaria no 

chinelo aquele barbeiro de Sevilha. Vítima das modas divulgadas pela mídia e pelos 

marqueteiros, incorpora, a seu modo, expressões ouvidas ao acaso e que julga eruditas. 

– Sou humilde mas sou multitarefa. 

Bideca dorme onde for possível. Entrada de garagem, terrenos baldios, sendo que 

às vezes consegue descolar um canto num prédio em construção. Carrega para lá seus 

trapos, – caixotes, cobertores e um fogão a álcool – e sai toda manhã, com a 

regularidade e a disposição do germânico professor Unrat para conquistar o biscate do 

dia. 

Quer dizer, saía. Faz uns tempos, Bideca anda preocupando a todos. Deu de 

andar cismado, cabeça baixa, acordar após as dez. E aumentou o consumo de álcool. 

Ficou assim desde que iniciou esta onda dos precatórios, palavra que incorporou a seu 

dia-a-dia. Quando, no bar que freqüenta e no qual serve de garçon (sic) em troca de um 

tanto de pinga e algumas moedas, insistem para que capriche na dose, se ofende: 

 – Não me venha de precatório! 

Bideca, na verdade, já apresentava sinais de profunda preocupação quando 

mataram PC Farias. Passou dias sem aparecer no bar, deixou de fazer entregas, e 

reapareceu, depois do laudo do Badan Palhares, com uma barba estranha e um boné. 

– Assim pareço da família e não corro perigo. 

O boné, explicou, esconderia uma suposta calvície própria do clan (sic). 
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Agora, no entanto, Bideca está cada vez mais estranho. Antes recebia e marcava 

seus compromissos – entregar gás, cortar grama – através do telefone do bar. Agora 

pede que o dono do bar anote o recado. Explica: 

– É que andam gravando conversa de todo mundo. Numa dessas, me incriminam. 

– Mas quem vai gravar tuas conversas? – sempre tem um bêbado para discordar. 

– Sei lá. Questão de estratégia! 

Enigmático, não atendeu mais o telefone. Perdeu biscates, piorou a renda. Mas 

achou a frase certa: 

– Tá caindo o nível da minha qualidade de vida... 

Dia destes, entrava e saía de um prédio. Fora chamado para consertar uma pia 

que vazava, mas há meia hora ia e vinha pela calçada sem atender ao chamado. Súbito, 

dava uma corrida, entrava no prédio – mas recuava quando o elevador abria. Voltava à 

calçada. 

Quando me viu, atravessou a rua correndo: 

– Sobe comigo ao sétimo andar. 

– Medo de elevador, Bideca? 

– Não. É que tem muito movimento, as faxineiras estão fazendo limpeza. 

– E daí? 

– Eu não entro sozinho num elevador onde esteja uma mulher. 

Vi que a questão era grave. 

– Calma, Bideca. Que história é esta? 

– Eu? Sozinho no elevador com uma mulher? E se me acusam de assédio 

sexual? Não viu o que fizeram com o Tyson? 

Tive que acompanhá-lo. Fez o conserto, desceu pelas escadas. Depois deste dia, 

inventou de andar com um gato no colo. Ninguém pode ser acusado de assediar 

ninguém, afirma, com um gato no colo. 

Há dois dias me disseram que Bideca inventou de se preocupar com agitações, 

passeatas, laranjas atiradas em autoridades, greves. Além do gato, armou-se de um 

estilingue e de uma foto de FHC, e vive escondido. Mandou dizer que está em férias. 
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          O CURITIBANO – MÉTODO DE ABORDAGEM31 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

21 mar. 1998 | pg. 6 

 
Os irmãos Villas-Boas, é sabido, desenvolveram métodos e técnicas de como se 

aproximar dos indígenas. Correram riscos, mas tiveram êxito. Já com os curitibanos o 

risco é garantido, o êxito nem sempre. 

Antes de mais nada, é preciso ser apresentado ao curitibano. 

– Quero lhe apresentar o João. 

– Muito prazer, João. 

– Muito prazer, Pedro. 

Isso, é claro, não resolve a questão, ainda que possa ser considerado um passo 

importante. Não é raro que o curitibano no dia seguinte – ou na semana seguinte – venha 

a cruzar com o Pedro e fazer de conta que nunca o viu na vida. É curioso, mas trata-se 

de uma espécie de técnica de esquiva dos nativos a qual é preciso se acostumar – ou os 

nativos, unidos, jamais serão vencidos. Portanto, mais dia menos dia, deverá ocorrer que 

novamente João será apresentado a Pedro. O correto é submeter-se ao ritual. Jamais 

dizer: 

– Já fomos apresentados. 

O máximo que se consegue neste caso de quebra dos ritos locais é um muxoxo 

enfadado: 

– Ah, é? 

É óbvio que sim, mas o ritual – que um dia será explicado por algum destes 

geniais antropólogos que lotam as universidades brasileiras – é exatamente este. 

Não force a barra na aproximação, portanto. Faça de conta, também, e por mais 

que lhe custe, que não sabe com quem está falando. E treine no espelho o tal muxoxo 

para as ocasiões adequadas: 

– Ah, é? 

Caso vença esta etapa, chegará um dia em que o curitibano, talvez já não se 

sentindo ameaçado, talvez já não sentindo ser humilhante reconhecer que tem diante de 

si um ser humano como tantos outros, responderá a seu oi com um outro oi. 

Numa próxima etapa, havendo mais gente por perto para mediar o contato e 

havendo um assunto sério sobre o qual discorrer – jogar conversa fora não é considerado 

razão suficiente para um encontro – poderá se ir além disso. Se tornará possível 

                                                
31 Republicado na coletânea Alma de bicho. | GOMES, Roberto. op. cit., p. 78-81. 
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conversar com o curitibano. Tente assuntos leves, mas sempre ligados ao dia-a-dia, à 

cidade que é um modelo para o mundo, que é um recanto europeu nos trópicos 

selvagens, que é ideal para pesquisas porque nela todos são muito exigentes, finos, etc. 

Não comece perguntando se o João torce pelo Coritiba ou pelo Atlético – torcedor do 

Paraná, por mais que tenham sido feitas expedições exploratórias, são muito raramente 

encontrados. Atletiba é dinamite pura. Evite. Falar sobre o tempo é uma boa. Por 

exemplo: 

– Que calor, heim? 

– É mesmo, que calor! 

– E de repente faz frio. 

– Pois é, de repente faz frio. E chove. 

– Vá entender! 

– Pois é, quem entende? 

Considere tal diálogo um sucesso. É possível que, ao final, ocorra outro diálogo 

padrão: 

– A gente precisa se ver. 

– É mesmo, a gente precisa se ver. 

Seria impróprio esperar que se possa ir além disso. Por exemplo: endereços, 

telefones, para onde e quando fica o reencontro, nada disso deve ser questionado. Pois é 

certo, pelos rituais do primeiro planalto paranaense, que João e Pedro não se 

encontrarão a não ser por acaso – e desde que não possam evitar, mudando de calçada, 

de mesa no restaurante, ou fincando um olhar fanático na ponta dos próprios sapatos. Na 

verdade, se espera que ninguém tenha real intenção de se reencontrar. Por exemplo: 

nenhum irá à casa do outro, nenhum telefonará ao outro – é preciso tempo, é preciso que 

outros mediadores e mediações estejam presentes, afinal se está falando com quem? 

Até que chegará um dia em que uma grande intimidade – para os padrões nativos 

– será alcançada. O início da conversa será então o seguinte: 

– Que anda fazendo? 

Claro, a pergunta faz sentido e não é absurda. Mas ela será feita mesmo que 

aquele a quem se pergunta tenha aparecido nos jornais todos os dias nas últimas 

semanas por causa do escândalo das Bromélias Alfa ou de outro feito qualquer. 

Acontece que um curitibano, por definição, nunca admite saber o que o outro está 

fazendo. É do ritual. 

Assim, após este longo processo de aproximação, talvez um dia um curitibano 

bata em suas costas, dizendo com um divertido ar maroto: 

– Me falaram que você é bom nisso que faz. 

Neste caso, não se choque. Trata-se de uma consagração. Um êxito raro. 



 

 

146

146 

 

           AQUELE PRIMO VISITA CURITIBA32 
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Todos nós temos um primo que mora longe e que não vemos faz tempo. Um belo 

dia ele vem à capital para consultar no Hospital das (sic) Clínicas, ver papéis no INSS, 

acompanhar um filho no vestibular. Pois meu primo mandou uma cartinha falando de seu 

entusiasmo por Curitiba, que afinal visitaria, ansioso por admirar suas maravilhas 

urbanísticas. Pedia pouso, pois dinheiro para uma semana de hotel não tinha. Ofereci a 

casa, primos são para estas coisas, respondi. 

Fui buscá-lo no aeroporto. Foi fácil reconhecê-lo. Usava terno verde, chapéu 

verde, um galho de pinus nas mãos. Era ele. Me explicou que as roupas homenageavam 

a capital ecológica. Não foi uma grande idéia? me perguntava, desferindo cotoveladas 

em meu fígado. 

Era meu velho primo. Já na saída do aeroporto, disparou: 

– E as árvores? As matas? Onde está o verde? 

O caso era grave. Expliquei que ainda não chegáramos a Curitiba. 

– Logo vi! 

Quando passamos pela Vila Pinto, ele, impaciente, perguntou: 

– E quando chegaremos a Curitiba? 

– Aqui já é Curitiba, primo. 

– Aqui?! 

Lançava olhares estarrecidos na direção dos barracos. 

– Sim, fiz eu. 

– Mas estas casas de madeira, papelão, pano? Trata-se de algum projeto 

ecológico? 

– Não, primo. É favela mesmo. 

– Favela? Em Curitiba?! 

O primo abriu uma maleta, dela retirando uma pilha de folders. 

– Muito estranho, comentou, remexendo na papelada. 

Logo voltou, porém, ao ânimo exaltado de turista e me deu uma ordem: 

– Estacione o carro por aí. Vamos pegar um ônibus! 

– Um ônibus? – assustado, quase subi numa calçada. 

                                                
32 32 Republicado em Alma de bicho. | GOMES, Roberto. op. cit., p. 57-61. 
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– Claro. Vamos de ônibus. Quero conhecer o melhor sistema de transporte do 

Brasil! 

O caso era gravíssimo. Não quis contrariar o primo. Difícil foi explicar que eu não 

sabia que ônibus pegar, pois, desde meu remoto Fuque Meia-Sete, comprado em 1970, 

nunca mais entrei em ônibus. 

– Mas que curitibano é você? se espantou ele. 

Grande primo: eis uma pergunta que já me fiz muitas vezes, não exatamente 

neste sentido, mas... 

Deixei o carro num estacionamento e saímos à procura do ônibus. Quinze minutos 

para conseguir uma informação. Afinal achamos “um daqueles com duas sanfonas”, 

conforme exigia, e nos metemos nele com as sacolas de viagem. Seis e meia, gente 

saindo pela janela. O primo pedia desculpas cada vez que pisava no pé de alguém ou era 

jogado contra uma senhora de um modo que poderia ser mal interpretado. Quando afinal 

chegamos, o primo reclamou da superpopulação do mundo – e elogiou o ônibus. Era 

invencível. 

E me empurrou para uma lanchonete. Queria provar um pierogui, do qual os 

folders falavam maravilhas. Mas nesta e em outras cinco lanchonetes para as quais me 

arrastou, não havia pierogui. Mas não foi tudo. Trocou o pedido exótico por uma prosaica 

coxinha e, na hora de pagar, deu pela falta da carteira. Fora roubado – dentro do ônibus. 

O primo atribuiu o furto a algum migrante ainda não incorporado ao espírito 

civilizado da capital. Resultado: paguei a coxinha que não comi e chegamos em casa 

exaustos, arrastando as sacolas de viagem. 

Ao longo da semana, o primo me alugou. Fomos jantar em Santa Felicidade. O 

restaurante parecia um estádio e esperamos na fila enquanto cinco ônibus despejavam 

turistas que vinham comer risoto. E comemos risoto. Andamos pelo Passeio Público em 

busca de pipocas e sagüis – mas exigi que o primo deixasse a carteira em casa. O primo 

não continha seu entusiasmo: que obra de urbanismo, exclamava a cada momento, fosse 

diante de um ônibus sanfonado, um laguinho, um teto de acrílico, um portal, um tubo. Me 

obrigou a percorrer uma via-sacra: todos os portais da cidade. Ele abria os braços, 

maravilhado. Grandiosidade egípcia! fulminava. 

Tivemos alguns contratempos, porém. No Passeio Público, foi abordado por um 

sujeito que queria cem pratas em troca de um bilhete premiado de loteria. O primo me 

censurou por estar sem carteira. Na Ângelo Sampaio levamos 25 minutos para vencer 

cinco quadras. Em todas as calçadas ele tropeçava em buracos e pedrinhas soltas. 

Admirando os portais, ficou em dúvida: o bairro é italiano, estas linhas são retas... E por 

que este portal é polonês? 
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No terceiro dia, um giro pelos Faróis do Saber. Idéia iluminada, ele repetia. 

Bisbilhotou, entrou e saiu, subiu escadinhas, foi expulso por um guarda, levou um pito de 

uma bibliotecária. No terceiro Farol, não se conteve: 

– Que tecnologia! Em todas as bibliotecas do mundo os livros ficam protegidos do 

sol! Aqui, não. Ficam amarelando! – diante do riso que não consegui disfarçar, ele 

perguntou: Que foi? Trata-se de uma técnica especial, não é? Um segredo urbanístico 

avançado? 

Fomos à Ópera de Arame. Sábado à tarde, muito sol. O primo encantou-se com 

as carpas, ficou no andar de baixo contando o número de saltos femininos quebrados e 

computando outros hábitos, digamos íntimos, das curitibanas. Mas acabou vencido pelo 

sol que nos torrava os miolos. Cambaleou de sono. Antes, porém, chamou de “inédito” 

um teatro que não faz convergir as atenções para o palco e cuja acústica é nula. E 

observou: de noite isso deve ser um gelo! Além disso, remexeu-se muito para acomodar 

as nádegas no assento de arame. Mas contemporizou: sou magro, os curitibanos, mais 

robustos, não sofrem tanto. 

A Pedreira lhe pareceu soberba. Após o show, notando um forte cheiro de urina 

no ar, o primo rendeu suas homenagens à irreverência do poeta Leminski: também mijou 

à beira do lago. Muito democrático, disse. 

No último dia, me convidou para visitar a Universidade e as várias Academias de 

Letras. 

– O maior número de imortais por metro quadrado! A Universidade mais antiga do 

país! cantarolava ele, fazendo a barba. 

Confesso que fui ríspido: 

– Essa não! 

– Por que não? 

– Porque chega! gritei. Tudo tem limite! 

Eu não podia ter feito pior. O primo me xingou de rabugento, de pouco patriótico, 

apanhou suas malas, chamou um táxi e se mandou. 

Mas eu ainda tive tempo de gritar: 

– Por que não vai de ônibus? 

Ele – habitualmente tão cândido – me fez uma majestosa banana. 
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           MUDOU? NÃO MUDOU? 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

27 ago. 2000 | pg. 3 

 

Reencontram-se depois de muitos anos, sentam num banco de praça e ficam 

proseando: 

– Mas o mundo mudou, não mudou? 

– Ah, mudou, sim. Viu o cinema? Agora é em casa. Aluga um vídeo e o cinema 

está ali. Já pensou se isso existisse no tempo do John Waine...? 

– ...da Brigitte Bardot! 

– Tá vendo? Mudou muito, não mudou? 

– Mudou muito. Falar nisso, já viu como tem havido assalto? 

– É mesmo. Assalto na rua, na fila do banco, em casa... 

– Parece faroeste. Mudou muito. 

– É verdade. 

– E política? 

– Pois abriram nova temporada de caça ao eleitor. 

– Aquelas promessas, aquelas caras messiânicas. Não mudou nada. 

– É verdade. Não mudou nada. 

– Continuam nos achando umas bestas. 

– Lembra da reforma agrária? A gente era guri, falavam em dividir a terra, em 

modernizar o campo. 

– Pois é mesmo. Não mudou nada. 

– Nem um pouquinho. E outra coisa: demarcação de terras indígenas. 

– Bem lembrado! Há quantos séculos falam nisso! 

– Que coisa, não é? Não muda nada! 

– Lembra de quando falavam em deixar crescer o bolo para depois dividir? 

– Acho que dividiram sem nos avisar. Mudou nada. 

– Bom, não vamos exagerar. Computador é novidade, não é? 

– Verdade. Mudou muito, demais. Converso pela internet com meu filho que está 

na Austrália. 

– Lembra quando um interurbano dependia da telefonista e demorava três horas 

para ser feito? Hoje é instantâneo. 

– É verdade. Mudou muito. É instantâneo. 

– Agora, uma coisa que mudou foi a educação.  
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– É mesmo. Tem mais faculdade do que farmácia e motel. 

– Mudou muito, não é? 

– Muito. Está cada vez pior. 

– Agora, uma coisa boa são as menininhas de hoje, não é? 

– Aqueles umbigos de fora... 

– Aqueles jeans... As bundinhas malhadas... 

– O que mudou, hein? Lembra que no nosso tempo... 

– Nem me fale! Era um trabalho imenso! Hoje... 

– Mudou. Mudou muito. Tá bom demais! Quer dizer, tá bom pra quem é jovem, 

não é? 

– É verdade. A gente envelheceu, mudou muito, não é? 

– De fato. Mas continuamos os safados de sempre, não é? 

– Isso mesmo. Não mudou nada! 

– Nada! Tá tudo igual. 

– E o presidente, o pavão deslumbrado? 

– Você não mudou, hein? Continua contestador. 

– E você continua o alienado de sempre. Não mudou nada. 

– Quer saber, mudou demais. Presidente foi o Getúlio, o Juscelino! Uma época de 

ouro! Hoje o tal sujeito não lê o que assina, não assina o que escreveu, não escreve o 

que lê. 

– É mesmo. Hoje está tudo... 

– Tudo, não. Tem coisa boa. 

– O que, por exemplo? 

– As menininhas... 

– É verdade. 

– Mas isso não mudou. Continua bom. 

– Ainda bem. Já pensou se além de velho e reacionário o amigo brochasse? 

– Epa! Continuo o mesmo! 

– Sei não. Eu ando meio cansado. Dor no corpo. Vista fraca. 

– Eu também. Isso aqui é catarata, tá vendo? 

– Desculpe, não enxergo de perto. 

– Mudou muito. 

– Mudou nada! Continua a mesma droga de sempre. 
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          O GRANDE RETRATO DA MAMÃE GORDA 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

17 jun. 2001 | pg. 2 

 

No vilarejo de Istlerw, Mamãe Gorda era onipresente. Em todos os cantos, em 

todas as praças, em todos os leitos, em todos os armários, lá estava Mamãe Gorda. As 

crianças, mal nasciam, se viam cobertas por enxovais bordados com sua augusta 

imagem. Na escola, as primeiras letras eram ensinadas através da cartilha Viagens da 

Mamãe Gorda, onde os petizes decoravam preciosidades como esta: 

“Mamãe Gorda viu o mamão. Vejam só o mamão da Mamãe Gorda!” 

Na adolescência, os primeiros amassos eram vigiados pelo olhar severo da 

grande senhora, autora do manual Tenha prazer com Mamãe Gorda.  

Assim o povo de Istlerw vivia sob as graças da santa matrona. 

Daí a decisão de se fazer um retrato da Mamãe Gorda. Foi chamado emérito 

pintor, com diplomas em afrescos e instalações. Ele atracou-se ao pincel, e dois dias 

depois, já com o cheque da encomenda no bolso, foi veranear na Bahia e arredores, pois 

nem os artistas de vanguarda são de ferro. 

E o retrato foi colocado numa praça central de Istlerw. 

Foi quando se deu o porém. Surgiu não se sabe de onde um barbudinho tido 

como escritor, ex-paraquedista e sobrevivente malabarista. Um tipo ciscoso que, entre 

outros méritos, descobrira que viver faz mal à saúde. 

Ele olhou longamente para a imagem, acendeu um cigarrinho, pensou muito e, 

diante da platéia que se formara a seu redor, perguntou: 

– E a verruga? 

Foi um espalho na praça. O povo sumiu como se fugisse de um leproso. Sobrou 

apenas um zarolho, um manquinho e uma dentuça solitária, não por acaso os 

representantes do Conselho Municipal de Mamãe Gorda. 

– O que o senhor disse? perguntou o zarolho. 

O ex-pára-quedista abriu os braços, sem entender o tumulto: 

– A verruga. 

– Que verruga? quis saber a dentuça solitária. 

– Ué, espantou-se ele, a verruga da Mamãe Gorda. Na ponta do nariz. 

Foi a vez do manquinho. 

– O senhor sabe o que está dizendo? 

– Claro que sim. Ela tinha uma verruga na ponta do nariz. 
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– Isso é irrelevante, meu caro. O senhor está usando a verruga para desmerecer 

a imagem da Mamãe Gorda. E sem qualquer direito, pois me parece que o senhor nem 

nasceu em Istlerw. 

– Nasci aqui, sim, mas isso não interessa... 

– Não interessa ter nascido aqui? Estaria igualmente satisfeito caso nascesse em 

Strepowlitsch? 

– Não se trata disso... 

A dentuça sacou então de um relho enorme, que usava em suas cavalgadas 

solitárias, e decretou: 

– Culpado! 

– Apoiado, gritaram os outros. 

– Deve ser punido? 

– Já! 

– Com quantas guascadas de relho? 

– Mil! 

Mas neste momento o povo voltou correndo à praça. Acontece que uma bolha 

brotou na ponta do nariz do retrato, produzindo um estrepitoso ploft!, e dando origem a 

uma soberba verruga. Teria sido um milagre? Artimanhas daquele pintor de afrescos? 

Arte satânica do ex-paraquedista? Intriga da oposição. 

Não se sabe. O fato é que ficou para sempre no nariz da Mamãe Gorda aquela 

verruga. 

Imensa. Inegável. Indelével. 
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           POR FALAR EM PAPEL HIGIÊNICO 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

26 ago. 2001 | pg. 2 

 

Há semanas não falo do governicho brasileiro. Não que tenha faltado assunto; 

estes, com perdão da palavra, abundam. A questão é de paciência. Ou de falta de. Este 

governo lembra um humorista norte-americano que dizia: “Eu não sou humorista. Apenas 

observo os atos do governo e relato os fatos”. 

Mas, não bastassem as trapalhadas do governo, empresas privadas – no bom 

sentido, suponho – estão nos roubando: compramos menos pelo mesmo preço. Menos 

sabonete, menos bolacha, menos papel higiênico. E chamam isso de “maquiagem”, o 

que é o máximo em cinismo. No caso do papel higiênico, trata-se de um verdadeiro 

assalto às intimidades nacionais. Ao invés de quarenta, trinta metros. Dizem que a 

descoberta da metragem adulterada coube ao próprio Sociólogo-Rei, que entrou no 

banheiro com um rolo novinho e não tardou a gritar para o ordenança: 

“Acabou o papel!” 

É compreensível. Sendo autoridade máxima, o homem gasta muito papel. 

Mas a causa de meu espanto é outra. Acontece que, descoberta a hilariante 

fraude do papel higiênico, autoridades do governo se apressaram em subir no palanque e 

declarar como de costume que irão tomar as medidas – do papel, acredito – cabíveis. 

Então fico pensando aqui com meus pobres neurônios cansados: vejam só quem 

está falando. O governo levanta a nação em armas por falta de dez metros de papel, 

quando é isso mesmo que faz há muitos anos com nossos salários. 

Sejamos didáticos: os funcionários públicos não recebem reajuste de salário há 

sete anos. O salário seria, neste caso, o papel higiênico dos funcionários – nunca uma 

metáfora foi tão acertada. Considerada a inflação, o que os funcionários públicos 

recebem está diminuindo a cada dia. Ou seja, o rolo deste papel higiênico está 75% mais 

curto do que há sete anos. 

E vem o Sociólogo-Rei, com uma arrogância que num país sério o colocaria 

imediatamente fora do cargo, oferecer reajuste de 3,5%. Vai faltar 72,5% de papel a cada 

mês! 

Por isso, distraído como sou, não entendo por qual razão membros do governo 

querem investigar as fábricas de papel higiênico. É verdade que estão vendendo gato por 

lebre, mas o governo não faz outra coisa quando paga, como se fosse lebre, um salário 

que é uma gatunagem. 
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Por isso não tenho falado de nosso governicho e das façanhas do empresariado 

nacional. Fosse prestar atenção neles, teria que falar da hilariante indignação do ministro 

Malan, que fez cara de macho ao dizer que, na negociação com o FMI, o país não ficou 

de cócoras. Tento acreditar, mas é difícil. Então, a venda de estatais, o arrocho salarial, a 

insistência em cobrar a previdência dos aposentados, nenhuma destas medidas é 

imposição do FMI? A ausência de investimentos em obras de saneamento e de geração 

de energia, em educação, em pesquisa, em saúde, não é imposição do FMI? O fato de 

estarem transformando empresas estatais em privadas seria mera licença poética? 

Confesso que com um ministro destes acabo rindo muito e trabalhando pouco, 

pois, como os leitores vêem, me limito a observar o governo e narrar os fatos. 

Os fatos. Os EUA estão comemorando, conforme circula na mídia triunfalista, dez 

anos de prosperidade. Nunca cresceram tanto, nunca acumularam tanto. Conseguiram 

aumentar a renda dos americanos ricos e melhorar um pouquinho a vida dos americanos 

pobres. 

Outro fato: o resto do mundo experimentou um empobrecimento contínuo nos 

últimos dez anos. Dívidas impagáveis, empobrecimento crescente, concentração de 

renda, aumento da população que vive na miséria etc. 

Malan, o FMI e os comentaristas de economia, jamais relacionam os fatos acima. 

O empobrecimento do resto do mundo parece ser uma sina doentia destes povos de 

segunda classe. Já o crescimento dos EUA seria produto de uma raça superior e de seu 

destino divino. 

E o riso? Ora, todos sabemos que a lógica capitalista exige, para o crescimento 

de um, o empobrecimento de outro, desde quando levavam pau-brasil em caravelas. 

Ou seja: é preciso que, usando papel higiênico, uns se limpem menos para que 

outros obrem mais. 

Não é engraçado? Dói um pouco, mas é engraçado. 
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           DISQUE GRAVAÇÕES E MUSIQUINHA ENJOADA 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

21 out. 2001 | pg. 2 

 

O telefone chama, chama, chama. Chama. 

Afinal atendem. 

Você suspira, contendo a irritação, e quando ameaça abrir a boca para dizer o 

que quer, a musiquinha enjoada começa a tocar. 

(Imagine, leitor, uma musiquinha enjoada.) 

Você espera. Quer apenas que troquem seu endereço, coisa simples, para evitar 

extravios de correspondência e incômodo para quem mora na sua antiga residência. 

Resolve, então, ter paciência. E fica escutando a musiquinha enjoada, enjoada... 

A musiquinha enjoada pára e você toma fôlego, mas se contém. Ainda não pode 

falar. 

Um vozeirão de locutor de FM, com peito de pombo, lábios esvoaçantes e 

garganta robusta, invade seus ouvidos. Diz o vozeirão que a empresa tem o máximo 

prazer em receber sua ligação, pois, como você sabe, todos os clientes são especiais e 

nós estamos aqui para servi-lo, com filiais em todo o Brasil, com sede própria a seu 

dispor, produtos de qualidade, o melhor atendimento... 

E você ali, de boca aberta, esperando para falar. Mas não adianta falar nada. 

Gravação só fala, não escuta. 

E como fala! Nossas atendentes, diz, estão no momento ocupadas, mas logo o 

atenderão com o maior prazer. (Não precisa tanto, você pensa, basta atender; o prazer 

eu dispenso.) Para adiantar sua solicitação, no entanto, você deve discar 1 caso deseje 

informações sobre o catálogo, 2 para fazer pedidos, 3 para orientações de como 

preencher o formulário padrão e, caso seja sua primeira ligação, disque quadrado. 

É sua primeira ligação, você pensa. Portanto, quadrado. 

Mas que quadrado? Você se pergunta, olhando para o teclado do telefone. Não 

há quadrado algum. Há um asterisco, mute, pause, flash e... ah, deve ser isso, você 

pensa vibrando com a própria esperteza. Deve ser esta gradezinha aqui. 

Volta a musiquinha enjoada, enjoada, enjoada... e o vozeirão solicita: aguarde um 

momento, por favor. 

Você olha através da janela, passa a mão no rosto, respira fundo. 

Vozeirão novamente: se você quiser fazer alguma reclamação, digite 2, se quiser 

corrigir informações anteriores, digite 5, se quiser refazer seus dados cadastrais digite 9. 
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E dá-lhe musiquinha enjoada, enjoada, enjoada... 

Você pensa que seria ótimo ter alguém disponível para xingar, mas se sente 

ridículo: como iria xingar uma gravação? O diabo é que, a seu ver, a opção 5 e 9 são 

iguais, qual delas escolher? Opta pelo 9. 

Uma nova gravação – sem a musiquinha enjoada, graças a Deus – pede que você 

digite, após o quadrado (oba! este você já conhece!) o número de seu cadastro. 

Você fica pasmo: qual o número do meu cadastro?, se pergunta. 

Já no limite da apoplexia, você esbofeteia a papelada que cobre sua mesa, abre a 

primeira gaveta, arranca a carteira do bolso. E nada. Em nenhum dos papéis que 

encontra há o miserável número do cadastro. 

Do outro lado, volta a musiquinha... Você dá um bofetão no teclado e diz um 

palavrão – que não vamos transcrever aqui por não ter sido gravado. Mas o bofetão 

parece acionar a engenhoca, que diz, talvez assustada: para retornar, digite o asterisco. 

Você digita o asterisco. Ouve novamente a musiquinha, a gravação, afinal pode 

digitar a outra alternativa, o 5, para alterar informações anteriores, só pode ser isso. Você 

já está de pé, acendendo um cigarro, dizendo outro palavrão impublicável. 

Volta o vozeirão, que informa estar transferindo a ligação, aguarde um momento... 

Não! você grita, desesperado. Musiquinha de novo não! 

Mas volta a musiquinha. Sádica, está mais enjoada, enjoada, enjoada. 

Como se não bastasse, o vozeirão começa a relacionar todos os títulos que fazem 

parte do catálogo e que estão a sua disposição no site... e lá vem um amontoado de 

palavras ponto-com que você não ouve porque jogou o telefone em cima da mesa. 

Palavrões. Punhos cerrados. Cigarro amassado no cinzeiro. E a impotência: 

xingar a quem?! 

Se sente ridículo, respira fundo, promete a si mesmo que não irá mais se irritar. 

Com um postiço ar zen apanha o fone jogado sobre a mesa e ouve afinal do outro 

lado, não uma gravação, mas uma voz humana – feia, demasiado aguda, tosca –, mas 

mesmo assim uma voz humana. Você sorri. 

Porém, como perdeu tempo demais tendo um chilique, escuta a voz comentar 

com alguém: 

– Ué, acho que desligaram... 

Você berra, gesticula, pede que espere, mas é tarde. 

E fica ouvindo do outro lado o infindável sinal de queda de linha: tuk-tuk-tuk... 
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           TCHAU, TURCO 

 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

25 maio 2003 | pg. 4 

 

Quando Jamil escreveu a respeito do exame que detectara um câncer, não 

acreditei. A idéia me pareceu insuportável e resolvi que se tratava de uma brincadeira do 

Turco, que costumava fazer brincadeiras com raro humor e alguma perversidade. 

Havíamos conversado dias antes, por telefone, sobre uma angústia que persegue 

os que escrevem – afinal, quem nos lê? Não sabemos quem são os leitores, em especial 

destas crônicas, nas quais, em conta-gotas, vamos destilando nossas angústias, 

fraquezas, perplexidades, mal dissimulados pedidos de socorro e sarcasmos diante das 

burrices do mundo. 

O texto que publicamos tem uma visibilidade óbvia, enchendo um canto de jornal 

com sua marcha negra, mas o leitor é invisível. Ou imaginário, o leitor ideal de que fala 

Umberto Eco. A angústia que atingia o Jamil era o silêncio deste leitor. Chegamos à 

conclusão de que, se escrevêssemos uma crônica em javanês ou em persa clássico 

(deve existir algo chamado persa clássico, acredito), nenhum protesto chegaria à 

redação. Enfim, por que os leitores não se manifestavam? Seríamos lidos ou apenas 

escrevíamos? Que timidez ou medo impediria que o leitor no enviasse uma simples 

palavra: li. E por aí fomos delirando. 

Por isto imaginei que o Turco havia inventado uma armadilha para os leitores. 

Depois desta, pensei, choveriam telefonemas, e-mails, cartas, telegramas e poderíamos 

contabilizar o número e o gênero de quem nos lia. Passei dois dias alimentando esta 

fantasia: o tal câncer era apenas uma molecagem do Turco. Evitei falar do assunto e 

fiquei esperando que alguém viesse me dizer que o Jamil aprontara mais uma. 

No dia seguinte, resolvi telefonar, esperando ser recebido com uma gargalhada 

sarcástica. Não foi o que aconteceu. Com uma tranqüilidade que me deixou perplexo, ele 

me disse: 

– É, Roberto, o Medawar está fazendo escola. 

Um mês antes, havíamos perdido um amigo extraordinário, o escritor Antoine El 

Medawar. Saindo do cemitério, imaginávamos onde e o que estaria fazendo nosso amigo 

morto. Brigão, enfezado profissional, colérico, promoveria uma rebelião em alguma parte 

da outra dimensão, fosse o céu ou o inferno. 
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Agora, me explicava Jamil, ele fazia escola. O mesmo câncer que levara 

Medawar, viera buscá-lo. Me disse que ia fazer exames, depois talvez uma operação, 

quimioterapia, isto estava para ser decidido. 

Jamais o ouvira falando daquela maneira, com aquela segurança, aquela frieza, 

aquela clareza. Sempre houvera nele algo de esquivo, de distanciamento crítico, aquele 

limite que separa a conversa sisuda da galhofa. Este limite desaparecera. Me deu a 

impressão de alguém que ia enfrentar uma batalha decisiva e providenciava suas armas, 

seus limites, com todo o cuidado. 

Desde então, tínhamos um motivo a mais para ler os textos que Jamil publicava. 

Não íamos apenas em busca do texto refinado, das imagens delicadas e inesperadas, da 

ironia feroz –, queríamos saber como estava o Turco. A cada crônica, respirávamos com 

alívio. Ele estava com o ânimo elevado, não mentia, não escamoteava seu sofrimento, 

não dava margem à piedade. Me lembrou Platão, para quem a vida de um homem sábio 

é preparar-se para a melhor morte possível. Jamil falava do choque da má notícia, dos 

sofrimentos da doença, dos sofrimentos do tratamento. Mas não enganou ninguém, nem 

ofereceu a ninguém uma bandeira fácil: seguiu fumando seu amado cigarrinho e, me 

disseram, levou um deles para a UTI – seria o último, mas não pôde fumá-lo. Derrotado 

por um câncer no pulmão, escreveu uma das mais belas páginas – Fazendo fumaça – 

justamente a respeito desta criatura abissal, o cigarro. Sem hipocrisias, sem moralismos, 

sem o puritanismo dos tolos. E sem autopiedade. Era como se nos dissesse: a vida 

valeu, valeram os cigarros, os amores, os desencontros, os enganos, as paixões, as 

fantasias, os textos, as amizades, as piadas, as brincadeiras gaiatas, a arte de malhar a 

lenha nos chatos, o amor pelos filhos e pelas mulheres, valeu até mesmo ter vivido aqui, 

nesta cidade que insiste em fazer de cada um de nós uma criatura invisível. 

E, como se não bastasse, a cada dia escrevia melhor. 
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� CARLOS DALA STELLA 
 

           CABEÇA DE CAVALO33 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

3 maio 1997 | pg. 2 

 

Toda vez que cruzo a Praça Garibaldi, involuntariamente levanto os olhos. Mas 

ele continua lá, sobre o espelho d´água, atravessando o granito, raivosamente. O bronze 

da boca aberta, por onde a água jorra, torna ainda mais eloqüente o patético dessa 

enorme cabeça de cavalo. Como os bustos em praça pública, ele está lá para agredir os 

olhos, digno e oco. Infelizmente ainda livre do esquecimento e das pombas. 

Nessas ocasiões só me resta levantar mais os olhos. Agora voluntariamente, para 

o céu barcelonês dessa cidade, ainda imune à apropriação e uso. E lembrar, por 

exemplo, da última escultura de Maillol, conhecida como Harmonia. Talvez isso funcione 

como antídoto ao mal causado aos olhos por este e outros estrupícios espalhados pela 

cidade. 

Quem pôde visitar o belíssimo prédio da Pinacoteca do Estado, em São Paulo, no 

final do ano passado, deve ter percebido que mesmo incompleta Harmonia está animada 

de uma força tremenda, mas de uma força sob controle. Gide tinha razão, Maillol faz 

parte do grupo de artistas tranqüilos, ao lado de Bach, Valentin Greff, Bakfark, Erik Satie, 

Matisse, Da Vinci, alguns poetas chineses, como Du Fu. 

Harmonia sequer possui braços; os olhos estão fechados. É evidente que o 

equilíbrio vem de dentro, onde nasce a beleza da forma. Mas apesar dos olhos fechados, 

e da cabeça levemente inclinada para frente, não há ruptura entre seu corpo e o espaço 

circundante. Antes ele é animado com vigor pela concentração desta face de bronze. 

O silêncio das esculturas – deste que é a contraparte de Rodin – revoluciona o 

espaço ao redor delas. Cada vez que me aproximava de outra de suas esculturas, a 

Mediterrânea, sentia no ar o vigor que vinha dos ombros, dos seios, daquele corpo-idéia. 

A capacidade de simplificação do escultor francês é admirável; mais ainda se se pensar 

que essa simplificação ideal do corpo feminino é capaz de animar não só a escultura ela 

mesma como o ar a sua volta, e quem gravita nele. 

                                                
33 “Cabeça de cavalo”, além de ser a primeira crônica de Carlos Dala Stella, foi também o texto inaugural da 
seção de crônicas locais do Caderno G. A estréia da nova seção mereceu chamada na capa do Caderno G 
daquele dia: “Com o escritor e artista plástico Carlos Dalla (sic) Stella, o Caderno G inicia hoje um espaço de 
crônicas com escritores locais”. | GAZETA DO POVO. Chamada de capa do Caderno G. Curitiba, 3 maio 
1997. Caderno G, p. 1 (capa). 
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Com Harmonia, Aristide Maillol chegou a uma espécie de concentração búdica. 

Com a diferença de que nele o corpo participa ativamente dessa concentração. Dos 

músculos dos pés ao alto da cabeça, tudo descansa vigorosamente. Os pensamentos 

mais íntimos ganham corpo e coincidem com a matéria. 

Ao contrário do que acontece com nosso cavalo, não há espaço para o prático, 

nenhum grito, nenhuma expressão de gozo, nenhum movimento brusco. A própria 

ausência dos braços, essa ausência tão presente, tão significante, diz mudamente seu 

movimento. Já a ausência do corpo do cavalo é uma atenuante ao desastroso resultado, 

e mesmo um consolo para quem cruza a pracinha, como eu. 

Refeito por essas lembranças, finalmente abaixo os olhos. Sobre os 

paralelepípedos, minha sombra demasiado grande. Com receio de me ver transformado 

numa estátua de sal, como a mulher de Ló, atravesso a praça sem olhar para trás. Mas 

algumas quadras abaixo, não tarda o castigo de Sodoma, novamente em bronze. Uma 

mulher, lata d´água na cabeça, desfruta da sombra que antes abrigava uma polaquinha. 
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           PASSEIO PÚBLICO E NECESSÁRIO 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

14 mar. 1998 | pg. 6 

 

Como tantas outras pessoas, gosto muito de caminhar. Claro, caminhar traz 

inúmeros benefícios à saúde, como somos permanentemente lembrados, quase sempre 

por especialistas americanos, que de qualquer forma são sempre uma fraude. Mas 

também porque caminhando olho, e olhando penso menos: talvez melhor, embora 

desconexamente. 

Gosto de relacionar o ato de caminhar ao gênero aforístico. Em ambos os casos 

nos limitamos humildemente a afirmações avulsas, alheias aos métodos, entretidos 

apenas na observação das coisas. Caminhando, a velha pergunta – o que posso fazer de 

mim – não me acua como quando estou limitado a um cômodo. 

Preciso tanto caminhar que se por alguma razão fosse deportado para a Sibéria, 

ainda assim, caminharia todos os dias, mesmo sem saber para onde, só e enregelado, 

sobre a imensidão de neve que esse nome evoca. 

Pois numa tarde dessas, enquanto caminhava em direção à casa de uma amiga, 

me vi atravessando o Passeio Público, coisa que não fazia há anos, confesso. Apenas 

entrei senti um bem estar incomum, diametralmente oposto ao prazer obsessivo que 

atinge quem corre a Rua XV de ponta a ponta. O que minha mulher havia dito dia desses 

me atingiu como um raio: o Passeio Público tinha alguma coisa de Rio de Janeiro. 

Havia uma lassidão no ar, um à vontade que nem o Bosque Alemão, muito menos 

o Parque Barigüi – onde caminhar é um ato de exibicionismo – são capazes de oferecer. 

As prostitutas baratas largadas nos bancos, as casinholas dos fotógrafos, a água verde 

salobra, as carpas comendo pipoca que uma criança atira, tudo isso, somado à preguiça 

dos animais, lembrava as tardes modorrentas no Largo do Machado, na Lapa, mas 

também em Copacabana. 

Por alguma razão insólita, pensei então que aquele logradouro estava para 

Curitiba, assim como a tevê Cultura estava para a Rede Globo. Lá havia gente como a 

gente, feia, alegre, descontraída, bonita, gente que faz, mas que também duvida, gente 

de todas as formas como em qualquer lugar do mundo. Não apenas esse tipo curitibano 

orgulhoso de si e da cidade, orgulhoso do topete e do carro do ano. 

Qualidade de vida era aquilo, aquele reduto de periferia cravado no coração da 

cidade. Mesmo que esses pensamentos me viessem com uma boa dose de exagero, eu 
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que não suporto o bom mocismo curitibano tinha descoberto um novo pulmão da cidade. 

E era bom respirar com ele. 

Um pensamento puxa outro, costurados às vezes pelo acaso, às vezes por uma 

indignação autêntica mas também farsesca. E lá estava eu, debruçado na mureta da 

pontezinha me perguntando mais uma vez quando Curitiba, que se quer tão moderna 

urbanisticamente falando, ia tratar a cultura como coisa do presente. Seguindo com os 

olhos o único pedalinho que se aventurava naquelas águas paradas, lembrei das 

declarações da nova Secretária da Cultura do Estado, durante a posse. 

Se referindo ao teatro, ela afirmava pretender ressuscitar peças como Bodas de 

Café, Colônia Cecília, O Contestado e Cerco da Lapa. Senti saudades das maluquices de 

Gerald Thomas! Coitados do Edson Bueno, do Beto Meira, do Marcelo Marchioro, da 

Fátima Ortiz, e tantos outros, principalmente daqueles que se aventuram com novas 

produções pela primeira vez. Nada contra as peças citadas pela Secretária, tudo contra 

esse paranismo rançoso, a quilômetros do que se produz hoje. 

Até quando vamos encher a cidade com painéis narrativos de uma história que foi, 

não é mais. Chega de portais, dedicados às correntes migratórias, chega de fontes, 

ruínas romanas, mirantes, dedicados – pasmem – a um espectro que vai de Belarmino e 

Gabriela aos filósofos alemães Nietzsche e Kant, passando com uma naturalidade 

surpreendente por Chico Mendes e pelo índio Pery. 

Até quando a área da cultura vai ser fatiada entre a mesma meia dúzia de 

tradicionais famílias curitibanas? Até quando o rodízio promíscuo de diretores de museus, 

fundações e outros órgãos oficiais? Que político terá a ousadia de privilegiar a qualidade 

na escolha de seus subordinados, em detrimento de sobrenomes sonantes? 

A cidade que esbanja modernidade – pelo menos segundo a mídia publicitária, 

essa prostituta de luxo – está de costas para o presente, cega para o que de melhor se 

produz na área da cultura. E de pouco adianta organizar festivais de cinema, teatro ou 

música erudita, por uma ou duas semanas, se no resto do ano tudo volta a ser regido 

pelas mesmas engrenagens provincianas. 

Já em direção à saída do Passeio, no outro extremo, pensei que por enquanto a 

solução para a maioria dos profissionais da área continuava mesmo sendo o aeroporto, 

como haviam feito Denise Stoklos, Sérgio Ferro, Ari Fontoura ou Poty, nos bons tempos. 

Ou, essa resistência, às vezes corrosiva, alimentada pelo nosso trabalho mas também 

pelos poucos espaços alternativos que a cidade ainda não “revitalizou”, como o nosso 

carioca Passeio Público. 

Desde que não se padeça, é claro, aos salamaleques da cultura paranista. 
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           A BELEZA POSTIÇA DE CURITIBA34 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

25 jul. 1998 | pg. 8 

 

Assim como é uma bobagem reduzir a cidade de São Paulo ao caos e à 

inviabilidade, é uma bobagem ainda maior dizer que Curitiba é uma cidade tranqüila e 

planejada. Em ambos os casos está-se dizendo no máximo meia verdade. 

É justamente por causa de seus problemas, e da forma como eles são resolvidos, 

naturalmente, que São Paulo se tornou a cidade mais cosmopolita do país, mais 

interessante de se viver. Como Nova Iorque, Paris, Tóquio e Londres, São Paulo fugiu ao 

controle do Estado. E é por isso que ela pertence mais aos seus moradores. Se por um 

lado a deterioração do meio urbano chega ao extremo, – e dificilmente se encontrará 

solução para os males da violência, da miséria, da exploração da mão de obra infantil e 

etc –, por outro seus moradores estão permanentemente experimentando novas formas 

de sobrevivência. E quando digo sobrevivência, não estou pensando só nos excluídos da 

sociedade, mas em todos aqueles que reinventam seu dia-a-dia. Seja através do seu 

trabalho, seja de suas idéias e sentimentos. 

 
*** 

 
Viver em uma cidade como São Paulo significa correr riscos constantes, mas 

talvez por isso mesmo o dia-a-dia de seus moradores seja mais inventivo. Embora as 

soluções encontradas não sejam quase nunca planejadas previamente, elas estão 

ligadas ao imaginário de seus habitantes. Além de serem particularmente belas. De uma 

beleza quase feia, discreta, como a de suas meninas. Planejador urbano algum, por mais 

competente que fosse, seria capaz de agregar ao concreto armado ou às vias públicas o 

sentido que Caetano Veloso atribuiu a elas, e que está indissoluvelmente ligado ao 

imaginário da cidade. 

 
*** 

 
O que as grandes metrópoles possuem em comum é a capacidade de produzir 

idéias, e portanto de intervir simultaneamente no espaço urbano. É essa capacidade que 

falta a Curitiba, apesar de todo o esforço oficial. O Estado aqui pretende ser o único 

                                                
34 Republicado em Riachuelo, 266. | DALA STELLA, Carlos. Riachuelo, 266. Curitiba: Criar Edições, 2000. 
p. 42-46. 
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promotor do imaginário da cidade. A ele se alia um empresariado medroso, incapaz de 

interferir por conta própria na comunidade, quanto mais de se sentir responsável pelas 

chagas sociais. 

É surpreendente, por exemplo, como uma capital que tem ilhas de excelência 

publicitária possui ainda uma idéia retrógrada de marketing cultural. E que no máximo 

investe na imagem ecológica que Jaime Lerner criou para a cidade. Um investimento sem 

risco, politicamente correto, e quase que subsidiado pelo Estado. É claro que as árvores 

e os pássaros merecem todo o nosso respeito, respeito aliás que já existia antes em 

muitos de nós. 

 
*** 

 
O Canal da Música, onde pude assistir aos belos solos da violoncelista Sharon 

Robinson, na semana de inauguração, o Parque Tanguá, com a enorme praça dedicada 

a Poty Lazzaroto, por mais concretos que sejam, e inegavelmente belos, não são 

capazes de criar um imaginário autêntico da cidade. Uma cidade não se faz bela, muito 

menos apaixonante, por causa da engenhosidade de seus administradores. Ela não pode 

excluir os sonhos dos seus moradores, suas aspirações, seus projetos de vida, sob pena 

de desprezar o que eles têm de mais particular, sua identidade. 

Hoje a identidade de Curitiba parece reduzida aos manequins que o governo 

insiste em ver no lugar dos seus habitantes. Por isso essa gana de se apropriar dos 

artistas curitibanos assim que eles morrem. Pouco importa se o imaginário de suas obras 

coincide com o imaginário oficial da cidade. Muito menos se eles foram ostensivamente 

ignorados em vida. É preciso reciclá-los, como no programa lixo que não é lixo, até que 

eles ressuscitem à imagem e semelhança desse nosso Estado prepotente e narcisista. 

 
*** 

 
Penso sempre em Dalton Trevisan, não como quem resiste à apropriação oficial, 

mas como quem vê o mundo com olhos próprios, como quem esperneia a ser reduzido 

ao que não é. Penso na sacanagem que essa cidade fez com Poty. Penso que não é 

preciso nem ser muito rigoroso para ver que Leminski é mais do que uma Pedreira, 

irônico destino para quem tentou desesperadamente se livrar dos concretos, e seus 

poemas frios como as pedras. Mas claro, nenhum deles é ou foi ingênuo. O poder de 

barganha oficial encontra poucos adversários de peso. 

 
*** 
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É claro que é interessante ver uma exposição de “arquitetura ornitológica”, no hall 

de entrada da SEC, mas mais importante do que casinhas de passarinho seria ver 

esclarecido o assassinato do diretor curitibano Cleon Jacques. E nesse ponto a 

reabertura do Teatro do Parque São Lourenço, agora sob o nome do diretor e ator 

violentamente assassinado em 1996, é mais do que correta. Embora não reparadora da 

sua morte, e da de outros homossexuais, principalmente ligados ao teatro, mortos nas 

mesmas circunstâncias. 

Embora um marketing eficaz e bons restaurantes também sejam indicativos de 

qualidade de vida, falta a Curitiba bom humor, descontração para além dos preconceitos 

de sexo, cor e idade. Mas sobretudo falta respeito ao imaginário dos que aqui vivem e 

produzem, principalmente dos artistas, incluídos aí os pintores, cantores, músicos, 

poetas, romancistas, críticos, coreógrafos, atores, diretores de teatro, escultores, 

jornalistas, fotógrafos... 

 
*** 

 
Aqui quase tudo parece se comprazer em virar cartão postal. É essa beleza 

postiça, que decora tanto as praças como as salas da classe média, que faz a fama de 

Curitiba no resto do Brasil. É ela que atrai escritores, jornalistas, empresários. Mas 

felizmente quanto mais a cidade for invadida por estrangeiros mais chances ela tem de 

mudar. Talvez a diversidade escandalosa de interferências no tecido urbano que sobra a 

São Paulo, ao Rio e à Bahia, falte a Curitiba. Nada como um bom carioca contra o humor 

ranzinza da Boca Maldita, ou como a elegância discreta paulistana contra o topete de 

nossas meninas. Nada como a generosidade baiana contra a frieza que faz com que os 

membros da tradicional família curitibana se comportem como pequenos exércitos, 

soberbos e ignorantes. 

 
*** 

 
Se fosse comparar Curitiba a uma mulher, diria que ela cuida tanto da aparência 

que dificilmente nossos olhos conseguem enxergar seu corpo. A atração que ela exerce 

sobre nós, mas principalmente sobre os estrangeiros, é a mesma que essas menininhas 

de oito anos vestidas de Xuxa, Angélica ou Carla Perez exercem sobre seus pais. Daí 

sua vulgaridade infantil e ostentatória. Que distância entre esse simulacro de mulher e o 

corpo desejável da mulher madura! 
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           CURITIBA PARA OS CURITIBANOS 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

7 nov. 1998 | pg. 8 

 

Soaria como uma heresia dizer que a capital ecológica do país é uma cidade 

chata. Melhor dizer que ela é, às vezes, maçante. Nos domingos à tarde, por exemplo, 

quando toda a população gastronomicamente ativa parece ter almoçado polenta e frango  

– a 10 reais por cabeça! – em Santa Felicidade, ou peixe na Mateus Leme, ou espeto 

corrido nas churrascarias da Av. das Torres. Mas isso parece implicância, afinal é difícil, 

especialmente para um curitibano, imaginar uma cidade onde os domingos à tarde não 

sejam chatos. 

Essa cidade talvez seja maçante, então, porque a sala onde a maioria das 

famílias mais tarde se reúne, para assistir ao Fantástico, está invariavelmente decorada 

com os mesmos móveis e os mesmos quadros? Em que outro lugar é hábito largamente 

difundido combinar o sofá da sala, enfeitado com as inevitáveis almofadinhas de bico 

com um quadro da mesma cor, e de qualidade duvidosa? 

É inegável reconhecer que, com insignificantes variações, os móveis, objetos e 

quadros são iguais aos encontrados na maioria das casas e apartamentos da nossa 

orgulhosa classe média. E o morador pode ser tanto um contador como um esclarecido 

professor universitário, um lojista ou um vaidoso profissional liberal. Mas também a isso 

se poderia protestar, acrescentando que esses hábitos pertencem à classe média 

brasileira, não sendo privilégio nosso. 

 
*** 

 
Mas e as praças? Cada vez mais enfeitadinhas com postezinhos, relojinhos, 

arquinhos, canteirinhos de florezinhas, tudo muito limpinho. A não ser pela pobreza e 

indigência dos únicos que se atrevem a sentar nos bancos de madeira: os mendigos, os 

desempregados, os vagabundos, numa espécie de resistência surda à“revitalização” dos 

espaços públicos – que mais parece estratégia de expulsão dos pobres e marginalizados 

para a periferia. Por que raramente uma mãe comendo um sanduíche com o filho? Onde 

um senhor respeitável lendo um livro? Nenhum casal de jovens namorando na grama? 

Melhor preservar o decoro, o respeito. 

A bola da vez é a Praça Osório, que graças à intervenção oficial há algum tempo 

organizou o serviço dos engraxates, enfileirando aquelas cadeiras vermelhas horrorosas, 
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mas que também expulsou dali os meninos que viviam desse ofício, com suas prosaicas 

caixinhas de madeira. Se pelo menos eles estivessem na escola, mas é mais sensato 

acreditar que eles fugiram para a Tiradentes, para a Carlos Gomes. 

Com a divulgada instalação de um café, próximo ao chafariz, mais do que 

oferecer um serviço o que se conseguirá é expulsar dali os hippies, que expõem produtos 

artesanais e balangandãs na calçada, como também as prostitutas ocasionais, os 

desocupados, os bêbados. 

 
*** 

 
Não que não interesse a essa cidade resolver seus problemas sociais, mas 

parece que ela prefere fazê-lo varrendo para a periferia a miséria, como quase todas as 

grandes cidades brasileiras fizeram. E nisso ela não demonstra a mesma criatividade que 

a tornou famosa por seus parques, pelo programa diferenciado de coleta de lixo e pelo 

sistema integrado de transporte coletivo. Se por um lado essa estratégia de exclusão 

mantém a imagem de paraíso urbano, por outro ela acentua ainda mais a desigualdade 

social. 

A despeito de toda a propaganda, é difícil acreditar que a rua da cidadania 

descentralizou serviços essenciais, que os postos de saúde vão além de cuidar de 

gestantes, medir a pressão e distribuir alguns remédios, que os faróis do saber alteram o 

perfil cultural da população carente. Quem acredita nisso, sem hesitação, provavelmente 

nunca pôs os pés nesses lugares, não sabe onde a empregada mora, nem conhece os 

pontos finais dos ônibus alimentadores. 

Quem não ouviu pelo menos uma vez que não se deveria alardear as qualidades 

da cidade para não atrair bandidos, assaltantes, nordestinos pobres? Afirmações como 

essa, desdobramento natural da fala oficial, só fazem acentuar a idéia de que Curitiba é 

uma ilha de prosperidade. Ou os problemas teriam sido herdados de governos anteriores 

ou sequer seriam nossos, eles viriam de fora. 

 
*** 

 
É característica da porção provinciana dessa cidade o bastar-se a si própria, 

atribuir seus erros ao outro, olhar com desdém o diferente, não sem um regozijo mal 

contido, irônico, cheio de empáfia. Mesmo a indiferença, essa postura inegavelmente 

cosmopolita, que o curitibano ostenta com tanto garbo e desenvoltura, não passa de uma 

farsa. É preciso morar alguns anos aqui para descobrir que por trás dela há o desprezo, a 

inveja, sempre corrosivos. 
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*** 

Outro lugar-comum nativo é vender a idéia de que Curitiba é dona de uma 

arquitetura particular. Naturalmente quem pensa assim não está se referindo aos setores 

históricos, nem aos remanescentes de um neoclassicismo tanto mais grandiloqüente 

quanto mais tardio, mas à arquitetura moderna. 

No entanto, os marcos de nossa modernidade arquitetônica continuam sendo a 

residência do arquiteto catarinense Frederico Kirchgassner, de 1929, as residências de 

Vilanova Artigas, dos anos 40, mais dois ou três nomes, entre eles Ernani Vasconcellos, 

colaborador de Lúcio Costa. A eles se deve uma arquitetura artística que, embora não 

tenha despertado interesse algum em sua época, é precursora não dos arquitetos 

paulistas e cariocas que trabalharam aqui na década de 50, mas dos escritórios de 

arquitetura dos anos 60 até metade dos anos 70. Nomes como Rubens Meister, 

Forte/Gandolfi, Domingos Bongestabs, Léo Grossman e Alfred Willer deram conotação 

paranaense ao estilo de Le Corbusier e Oscar Niemeyer. Talvez não seja exagero dizer 

que essa é a única contribuição criativa da arquitetura moderna de Curitiba ao 

modernismo brasileiro, pelo menos até a década de 80. 

Quanto ao “estilo caixote” da fachada do Cemitério Municipal, do Cemitério Água 

Verde, das Ruas da Cidadania, da nova Cinemateca e dos portais de alguns bairros, ele 

é de um evidente mau gosto – além de desmerecer a história do Ippuc, órgão que 

durante décadas teve uma importância fundamental para a viabilização do Plano Diretor 

da cidade. Embora dê unidade à arquitetura oficial, o estilo caixote reproduz à perfeição 

um aspecto cada vez mais evidente da forma Jaime Lerner de governar: a supremacia da 

imagem – naturalmente forte, prepotente, impositiva – sobre a capacidade de enxergar 

de fato a realidade multiforme da população. Se na década de 70, devido a certa pujança 

na transformação do meio urbano, essa postura tingia-se de esquerda, agora ela se 

mostra com o conservadorismo de direita que sempre animou. 

Com linhas austeras e duras, de forte apelo popular, os mirantes e torres dos 

parques parecem guaritas, os portais lembram antigas fortificações. Essa imagem de 

estado bélico, reforçada pela recente instalação de totens da polícia militar em vários 

pontos da cidade, mais do que proteger a população é o sintoma de que alguma coisa 

não vai bem. E que o problema não é só a violência, tão evidente aqui como em qualquer 

outra capital brasileira. Embora tenhamos que conviver com as mazelas nacionais, 

somos praticamente obrigados a aceitar que a cidade é um reduto de calmaria e paz em 

meio à tempestade. 

Assim como o estilo caixote é composto de colunas que não sustentam peso 

algum e de arcos que não trabalham, farsa imperdoável segundo o mestre Lúcio Costa, 
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Curitiba vende, e vende caro, uma imagem inconsistente de cidade de primeiro mundo, 

ao menos questionável. 

P.S. – Entre as cartas, fax e e-mail enviados em resposta a essa coluna, uma me 

chamou a atenção, não porque guardasse alguma particularidade, mas pelo contrário por 

repetir obsessivamente um traço deprimente do imaginário oficial da cidade, um traço que 

encontra eco em boa parte da população, uma traço nazistóide: o de que Curitiba, e toda 

a riqueza que esse nome guardaria, é para os curitibanos. Eco, por sua vez, de um 

slogan do período da ditadura militar: Brasil, ame-o ou deixe-o. 
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           BARCELONA DE GAUDÍ, CURITIBA DE POTY35 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

30 jan. 1999 | pg. 6 

 

Fiquei surpreso quando, em matéria publicada nesta mesma Gazeta, domingo 

último, li que de cada dez pessoas que visitam Barcelona, oito o fazem por causa de 

Antoni Gaudí. Não que o genial arquiteto catalão não mereça a honra de tantas visitas. 

Seu trabalho é a prova de que o sonho faz parte de nossas necessidades vitais, como 

comer, beber, dormir, amar, mesmo que às vezes ele se aproxime perigosamente do 

pesadelo. E o homem que tudo podia a partir de simples pedras ou fragmentos de 

azulejos dilatou como poucos os limites da necessidade humana de sonhar em direção a 

uma espécie de fantasmagoria em vários aspectos infantil. 

Fiquei surpreso por constatar como figuras como essas mais do que emprestar 

seus traços à fisionomia da cidade, no limite passam a substituí-la. Para oito em dez 

turistas, embora continue dona de um corpo pleno de atributos particulares, Barcelona 

reduz-se – ou amplia-se, o que é ainda mais surpreendente – às obras arquitetônicas de 

Gaudí. Daí a uma imagem subjetiva ou generalizante da cidade, sob o impacto dessa 

personalidade catalã originalíssima, vai apenas um passo. 

Se de um lado Barcelona parece extremamente generosa, porque permite que 

novos traços sejam incorporados à sua identidade sempre em expansão, por outro é 

preciso lembrar que só é possível tomar parte no corpo urbano à força de uma 

reivindicação poderosíssima. Não conta muito para essa conquista o poder instituído (sic) 

nomear uma praça, uma rua ou uma escola de engenharia com o nome de A. Gaudí. 

Mais do que qualquer dessas merecidas homenagens, suas obras é que conquistaram o 

direito de ampliar o imaginário da cidade, e fizeram isso à força, desprezando, por 

exemplo, o esquadrinhamento cartesiano das vias que circundam a Sagrada Família, o 

que ressalta ainda mais sua irregularidade quase monstruosa. Mas principalmente se 

batendo contra o projeto de arejamento que está na origem da arquitetura moderna. 

É certo, porém, que Barcelona aprendeu bem a lição, como provam (sic) o 

inquietante confronto entre o edifício do Colégio dos Engenheiros de Catalunha, de um 

lado da rua, e a Catedral Gótica, do outro, símbolo do confronto, mas também do 

convívio, entre a arquitetura gótica e a moderna naquela cidade. 

 
*** 

                                                
35 Republicada em Riachuelo, 266. | DALA STELLA, Carlos. op. cit., p. 86-89. 
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Embora Oscar Niemeyer seja indiscutivelmente responsável por alguns traços 

fundamentais da fisionomia do Brasil, especialmente no exterior, seu nome está mais 

ligado a Brasília do que a qualquer outra cidade brasileira, incluídas aí São Paulo e Rio 

de Janeiro. 

Curitiba, que não possui uma fisionomia arquitetônica particular, e que aprendeu a 

se contentar com os arremedos do mestre carioca, tem que procurar em outras áreas 

aqueles nomes que lhe emprestam identidade. Poty é sem dúvida um deles. Se é 

verdade que os turistas vêm a Curitiba atrás da Eldorado, em que a qualidade de vida 

seria superior à (sic) de outras cidades brasileiras, atraídos por algumas soluções 

urbanísticas originais e por uma estratégia de marketing eficaz, também é verdade que 

em algum momento da visita eles se deparam com o nome de Poty Lazzaroto (sic), 

especialmente o muralista. E nesse sentido ele passa a fazer parte do imaginário da 

cidade. 

Mas a estratégia do artista paranaense parece ser bem menos bélica, ou 

reivindicativa: ele antes devide36 (sic) com o poder uma imagem que o Estado possui de 

si. O Poty baiano, próximo de Caribé, ambos atentos à cultura negra, o Poty sertanejo, 

que torna ainda mais real o grande sertão de Guimarães Rosa, o Poty indigenista, que 

revela segredos do dia-a-dia dos índios brasileiros, o Poty carioca, que dá traço aos 

personagens de Machado de Assis, o Poty interessado na cultura maia e asteca, esse 

Poty diverso se afunila, em Curitiba, num Poty unívoco, narrador convencional da 

formação histórica do Paraná. 

O muralista antes empresta seu nome a cidade do que lhe impõe uma identidade 

particular, identidade que inegavelmente ele possui, e que dá vida a grande parte de sua 

obra, especialmente à porção gráfica dela. Mas que à força de se subordinar a essa 

insana necessidade local de impor uma visão paranista à cidade, ocupando todos os 

espaços de seu imaginário, acabou se tornando redundante, degradando inclusive a 

qualidade de seu traço. 

À medida que o apuro técnico no manejo do isopor – material utilizado como 

fôrma para a fundição do concreto – vai se aprimorando, é visível que a concepção dos 

painéis, com seus pequenos núcleos temáticos, vai se repetindo à exaustão. Mesmo os 

painéis de cerâmica sofrem deste mal, com o duplo agravante de que agora o artista 

simula o uso da cor e perde a vitalidade de seu traço. É difícil, por exemplo, identificar a 

personalíssima nervura do traço de Poty no tubo de ligeirinho do painel da travessa 

Nestor de Castro, fundos da Catedral Metropolitana. Quanto ao uso recente da cor, basta 

colocar lado a lado qualquer gravura em preto e branco e um desenho da última safra, 

                                                
36 Corrigido para “divide” na versão publicada em Riachuelo, 266. | DALA STELLA, Carlos. op. cit., p. 88. 
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“colorido”. A cor, em seu caso, abranda a natureza rude do traço, tirando do desenho sua 

feição de estrutura armada, de finos fios retorcidos, que lhe davam personalidade e um 

poder impressivo incomum. 

A Curitiba de Poty não possui a diversidade genial da obra do artista. Infelizmente, 

o empenho com que se subordina, e portanto se reduz, o estético ao político, no Estado, 

ao mesmo tempo que dá visibilidade local ao artista, não fez senão reduzi-lo à figura do 

ilustrador oficial de alguns momentos históricos do Paraná. Ao contrário de Gaudí, a obra 

de Poty cresce em diversidade e beleza justamente quando se vê desvinculada da cidade 

natal. 

Apesar de todo o esforço local, e da monumentalidade dos espaços oferecidos ao 

artista, é no imaginário do país que sua obra opera – com uma força e com uma beleza 

que os dirigentes políticos de Curitiba não quiseram, ou não souberam perceber. 
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           CURITIBA, A OUTRA (1)37 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

30 jan. 2000 | pg. 10 

 

Dia desses assisti a uma entrevista com Ruy Castro, na tevê Cultura. Ele falava 

sobre seu último livro, Ela é carioca, que não li. Seu olhar sobre a Ipanema da década de 

50 até metade de 60 me pareceu exageradamente nostálgico e mitificador, mas uma de 

suas idéias me chamou a atenção: a de que Ipanema atraía pessoas com hábitos 

ousados, com gosto cultural diversificado, com idéias que só mais tarde se tornariam 

moeda corrente no resto do Brasil, pessoas vindas de diversas regiões do país, e mesmo 

do exterior. 

Dessa diversidade é que teria resultado a bossa nova, como se esse gênero fosse 

produto da capacidade criativa não apenas de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João 

Gilberto e outros. Mas também da ousadia de algumas mulheres que se aventuravam a 

usar biquíni e a impor seus desejos e idéias publicamente; da sem cerimônia com que 

pescadores humildes e jovens que praticavam mergulho dividiam a mesa do bar com 

doutores, diplomatas, músicos, escritores, jornalistas; da defesa de idéias polêmicas a 

respeito do Brasil, fossem elas políticas ou sobre saúde. 

Mesmo que a generosidade desse convívio – item genuinamente brasileiro do 

cardápio nacional, tão escasso hoje na maior parte das relações interpessoais – não 

passe de uma imagem maquiada do que realmente aconteceu, a música, a crônica, os 

livros de todo esse pessoal estão aí para comprovar que havia de fato um projeto coletivo 

em andamento. Apenas intuído, só aos poucos revelado, mas inegável. Essa 

orquestração livre da batuta de um regente, na qual cada músico é responsável pela sua 

parcela de inventividade e risco, culminou num dos únicos projetos culturais espontâneos 

momentaneamente coletivos que revolucionaram a cultura brasileira de um modo geral. 

O que ocorreu com o cubismo, no final da primeira década do século na França, 

foi muito semelhante. Lá também havia um bairro que aglutinava os artistas. Embora 

Picasso e Braque sejam os pais oficiais do cubismo, há todo um conjunto de outros 

pintores que direta ou indiretamente colaboraram para que essa nova descoberta em 

pintura se fizesse. Por meia dúzia de anos havia um desejo comum no ar. Todos 

zarparam juntos, cada um com seu bote, e por certo tempo era possível acenar para os 

                                                
37 Republicada em Riachuelo, 266. | DALA STELLA, Carlos. op. cit., p. 12-15. 
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companheiros de navegação, trocar idéias, até que o desenvolvimento do projeto 

individual levou cada um ao encontro de seu próprio destino. 

Esse momento de inspiração coletiva pode não ser o único que faz a arte dar uma 

guinada, mas certamente é um momento único na história das relações humanas. 

 
*** 

 

Foi pensando nisso que voltei a um dos meus motes preferidos: Curitiba. Se 

tecnicamente a cidade parece pronta, porque (sic) aqui as coisas ligadas à cultura 

parecem não decolar, e não ganham altitude quando decolam? Seria fácil colocar toda a 

culpa no estado, desmascarando suas feições conservadoras sob o verniz da 

modernidade, mas no final das contas é preciso admitir que a criação não tem quase 

nada a ver com ele. É claro que ele pode assumir, especialmente em determinadas áreas 

da cultura, um papel de incentivador, de avalista e mesmo de patrocinador. Mas somos 

nós, músicos, pintores, jornalistas, professores, escritores, atores, poetas que temos que 

marcar o gol. Somos nós da platéia e da arquibancada que podemos aplaudir ou vaiar. 

Às vezes penso que Curitiba é uma cidade exacerbadamente mental. Trazemos 

essa Curitiba entranhada na cabeça, tão ou mais real do que a feita de areia, pedra e 

cimento. Vivemos nela mais do que um paulista vive em São Paulo, ou mesmo um 

carioca, que carrega o Rio para qualquer lugar que vá. É a essa Curitiba que pertencem 

os limites de nossa autofagia, de nossa frieza, de nossa soberba provinciana. A qualquer 

momento podem saltar de sua escuridão esses chatos meteóricos, esses malucos de 

uma timidez descarada que tomam os microfones em eventos culturais e dizem um 

rosário de besteiras, essas madames entendidas em arte e que se dizem preocupadas 

com o destino cultural da cidade. 

Talvez por isso, porque desconhecem, ainda, essa Curitiba mental, os 

estrangeiros que desembarcam aqui sintam um encanto de que somos incapazes. Com o 

tempo é provável que também eles sejam iniciados, ou pelo menos se vejam 

confrontados algumas vezes com Curitiba, a outra. 

 
*** 

 

Com tanta gente vindo para cá, é provável que a cidade mude, pelo menos a 

longo prazo. Mas não está em curso uma mudança significativa nos valores culturais da 

cidade. Os imigrantes atuais, sejam eles cariocas ou paulistas, estão em busca da 

qualidade de vida que já não encontram em suas cidades de origem. Eles procuram 

diminuir o risco da violência, o stress, a tensão do trânsito e do trabalho. Eles são o que 

os imigrantes sempre foram: fugitivos. É claro que com um espectro de opções 
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incomparável ao de um retirante nordestino. Em nome da qualidade de vida que em certa 

medida encontram aqui, eles deixam para trás o panorama cultural inegavelmente mais 

diversificado desses dois centros. 

Fazendo um contraponto com Ipanema, o que está em curso aqui é a confirmação 

dos valores máximos da classe média brasileira. Assim, Curitiba atrai mais o igual do que 

o diferente, mais o conservador do quem o ousado, mais o consumidor do que o criador. 

Mesmo os estrangeiros, a maioria deles está aqui circunstancialmente, o que não impede 

que usufruam de uma situação não raramente superior àquela que viveriam em seus 

próprios países. Muitos deles vieram para cá depois de ter passado pelo Senegal, pela 

Venezuela, ou pela Índia. 

Se Curitiba, no entanto, ainda está longe de viver um desses belos momentos de 

inspiração coletiva, como ocorreu em Ipanema, alguns projetos nativos representam o 

que há de melhor no panorama cultural da cidade. A excelência da qualidade da Rádio 

Educativa é o primeiro exemplo que me ocorre. 
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           MINESTRONE38 

 
GAZETA DO POVO | CADERNO G 

9 abr. 2000 | pg. 10 

 

Qualquer um que abra um jornal e prefira uma coluna fixa aos noticiários políticos, 

econômicos, esportivos ou policiais, concordará que “uma coluna é essencialmente 

minestrone”. 

Quem faz essa afirmação é Paul K. Feyerabend, filósofo austríaco, ex-soldado do 

exército alemão, ferido na segunda guerra, em sua autobiografia Matando o tempo, 

concluída no último mês de sua vida, fevereiro de 1994. Ele compreendeu perfeitamente 

as vantagens de combinar retórica e argumento: “Nada de argumentação longa e 

exaustiva, mas observações impertinentes cercadas de pensamento, ou pensamento 

temperado com audácia e imagens”. 

Não é preciso ser filósofo para chegar a essa conclusão. Basta ser leitor assíduo 

da imprensa nacional ou internacional. Ou ter escrito meia dúzia de artigos sobre 

qualquer assunto de alguma relevância cultural. Mas o surpreendente neste caso é que 

justamente um filósofo tenha compreendido de forma tão cristalina as particularidades de 

um tipo de texto em tudo avesso às regras acadêmicas. 

Isso provavelmente só foi possível porque à medida que deixa de escrever 

exclusivamente para seus pares, Feyerabend abandona o jargão da classe a qual 

pertence. E passa a buscar um estilo luminoso e simples, que aliasse razão e emoção, 

como ele mesmo diz a Grazia, sua mulher. 

Seja por desfeita ao olímpico mundo acadêmico, seja em nome de uma audiência 

maior, não há como negar que o filósofo caminhou em direção a um uso mais pessoal, e 

também mais provocador, da linguagem, embora aparentemente menos rigoroso e 

eficiente. 

Alguém que ao rememorar a própria vida brinca dizendo estar apenas matando o 

tempo (conforme a variante Feierabend, palavra comum em alemão, significa 

literalmente), deve ter passado por uma revisão geral de valores. E a linguagem 

certamente deve ter desempenhado um papel fundamental nessa mudança. 

 

                                                
38 Este texto marca a última participação de Carlos Dala Stella na seção de crônicas, aberta pelo próprio Dala 
Stella em 3 de maio de 1997 com “Cabeça de Cavalo”. “Minestrone” foi reproduzida aqui a partir da 
coletânea Riachuelo, 266. | DALA STELLA, Carlos. op. cit., p. 52-54. 
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2. E aqui seria bom fazer menção a uma das fotos que ilustram o livro, a preferida 

de Feyerabend: aquela em que o eminente homem do pensamento aparece de avental, 

lavando louça junto a uma pia abarrotada. A legenda, certamente sugerida por ele 

mesmo, diz: “O ´filósofo´ trabalhando!” 

Se por um lado o gesto cotidiano de lavar louça é elevado, por obra e graça da 

ironia, à categoria de atividade filosófica, por outra a ´narrativa´ da própria existência é 

reduzida a um passatempo. Mesmo que se trate aqui do terreno espelhado da ironia, fica 

evidente que a essa subversão de valores corresponde uma mudança no uso da 

linguagem. 

Não só ele manda às favas a farsa dos títulos acadêmicos, os prêmios e toda a 

hierarquia universitária, como também o jargão do discurso científico, com sua onipotente 

necessidade de explicação sistemática e seu pseudo-rigor lógico. E ridiculariza a si 

mesmo por ter acreditado durante tanto tempo nesses valores e por ter usado a 

linguagem a eles correspondente mesmo em seu livro mais ambicioso, Contra o método. 

Em sua autobiografia, ao contrário, ele prefere ser compreendido pelo público em 

geral a ser tido por um pensador profundo, afirmando, algumas linhas antes do final: 

“escrever de maneira simples, de modo que as pessoas sem preparo específico possam 

entender não significa ser superficial”. 

 

3. Mas, nada de argumentação longa e exaustiva. Em se tratando de um espaço 

dedicado à crônica, melhor dividir com o leitor uma das passagens mais engraçadas do 

livro. 

Ainda criança, enquanto construía castelos de areia na praça, Feyerabend 

pergunta a sua mãe, impressionado com os homens nervosos que via correndo atrás dos 

bondes lotados: 

– O que estas pessoas estão fazendo? 

– Estão indo trabalhar, diz a mãe. 

Na mesma praça um senhor passava as tardes sentado num banco desfrutando o 

sol. 

– Por que ele está aqui? pergunta o menino. 

– Ele está aposentado, responde a mãe. 

A partir daquela ocasião, sempre que perguntam o que quer fazer quando crescer, 

responde: 

– Quero me aposentar. 
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� MIGUEL SANCHES NETO 
 

           FERIADO INFORMATIVO39 

 

TRÊS NOVOS CRONISTAS, ROBERTO GOMES, JAMIL SNEGE E CARLOS DALA STELLA, 
PASSAM A INTEGRAR A EQUIPE DE COLABORADORES DO CADERNO G 
 

GAZETA DO POVO | CADERNO G 

27 abr. 1997 | pg. 4 

 

Ao contrário do que reza o senso comum, o campo jornalístico não é um espaço 

essencialmente de jornalistas. Mais ainda. Um jornal só adquire relevância na medida em 

que consegue absorver as linguagens mais variadas, venham elas dos profissionais que 

vierem, ultrapassando o nível de seu idioma doméstico. 

O escritor, ao invés de ser visto com (sic) um intruso no periódico (ponto de vista 

erroneamente introduzido pela onda de especialização que deformou o ensino 

universitário), desempenha uma função extremamente salutar: os seus textos marcam 

uma mudança de registro, são uma espécie de feriado informativo no vasto calendário 

noticioso do jornal. O que distingue o texto do profissional da área do de um escritor é a 

sua natureza. No daquele impera a função de noticiar. No do escritor, o que sobressai é o 

trabalho com os meios de expressão. Neste, o convívio com a linguagem é muito mais 

intenso e reflete uma visão de mundo própria, enquanto o jornalista, por força das 

circunstâncias, está inserido em uma rede de linguagem validada pela maioria. 

É incorreto, no entanto, pensar que o escritor é que faz o grande jornalismo. Este 

nasce do choque (sic) discursos antagônicos que, ocupando o mesmo espaço, sofrem 

um processo de influência recíproca. 

O novo espaço que o Caderno G abre para três escritores do Paraná vai 

desempenhar importante papel na consolidação de um conceito aberto de jornalismo. Ao 

convidar Roberto Gomes, Jamil Snege e Carlos Dala Stella, a Gazeta do Povo está 

apostando na diversidade de expressões. São três escritores com propostas 

diferenciadas que destoam da literatura galvanizada que se produz no estado. A escolha 

                                                
39 Texto de apresentação dos três cronistas e da nova seção, que estrearia no final de semana seguinte (3 de 
maio de 1997) com a crônica “Cabeça de cavalo”, de Carlos Dala Stella. Miguel Sanches Neto, que assina 
este artigo, foi um dos idealizadores do projeto, além de ter sugerido os nomes para a seção. | SANCHES 
NETO, Miguel. Feriado informativo. Gazeta do Povo, Curitiba, 27 abr. 1997. Caderno G, p. 4. 
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destes nomes tem, portanto, um sentido. É um investimento na idéia do jornalismo como 

espaço agregativo, em que se reúnem tendências e visões discordantes. 

Roberto Gomes, filósofo de formação e editor por vocação, já conta com uma 

vasta obra em que se misturam ingredientes como: humor, problemas sociais, sexo e 

solidão. Formado nos anos de ditadura militar, sua obra e sua carreira se distinguem por 

uma coerência ética cada vez mais rara. Não existe uma linha escrita por Gomes que não 

surpreenda pela sinceridade. Walter Benjamin afirmava que o bom escritor não diz mais 

do que pensa, por isso o seu escrito não reverte em favor dele mesmo, mas daquilo que 

quer dizer. É esta opção por uma expressão autêntica, sem a diplomacia do refreamento 

das verdades, que marca a sua produção. Sua prosa escorreita não se deixa iludir por 

jogos de linguagem, apostando de forma invariável num sentido impertinente. 

Já Snege, publicitário bem sucedido, joga pesado com a linguagem. Seus textos 

fortes revelam um paciente trabalho com a palavra. Contrariando a tendência do discurso 

publicitário, ele evita os trocadilhos, as frases curtas e as visões idealizantes da 

realidade. Fica bem nítida a fronteira que separa a sua dupla condição. De um lado, o 

mundo da publicidade com as suas regras e o seu idioma: de outro, o do escritor que não 

faz concessões a nenhum tipo de verdade aceita. Na literatura, ele age sobre a 

linguagem, moldando-a segundo o seu projeto pessoal; na publicidade, ele se deixa agir 

por uma linguagem grupal, pagando o preço de sua liberdade de escritor auto-impresso. 

Em Como eu se fiz por si mesmo, Snege resolveu em um aforisma a sua situação: “Pago 

para escrever o que quero com o que ganho para escrever o que não quero” (p. 277). O 

seu verbo forte, mesmo em prosa, dá a ver um autor com a preocupação de esticar o fio 

da escrita, eliminando a flacidez verbal. 

Desenvolvendo paralelamente uma carreira de artista plástico e de poeta, Carlos 

Dala Stella exerce a escrita como uma experiência visual, elidindo a distância entre a 

linguagem plástica e poética. Embora não tenha ainda publicado nenhum livro, ele 

trabalha há dez anos em conjuntos de poemas que, quando vieram (sic) à tona, vão 

desvelar uma de nossas mais consistentes vocações. A sua poesia é uma espécie de 

infra-som em que não se encontra exibicionismo verbal ou narcísico. Ela flui de forma 

natural, conduzindo o leitor a uma poética enraizada no cotidiano. Trabalhando com a 

colagem tanto no campo das artes plásticas quanto no literário, Dala Stella investe na 

superação do fragmentário, criando continuidades entre pedaços que, num primeiro 

momento, parecem totalmente independentes. 

Com esta trindade terá início uma nova etapa da história do Caderno G que, sem 

favor, é o território cultural mais importante do sul do país. 
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