
 1 

CONTOS 

Waldir Costa Sola  - 2007 

Seq. Título Pág. 

1 O Esquecido 3 

2 O começo de tudo 9 

3 Tino musical 13 

4 A única certeza 19 

5 Mudança de paradigma – A era da informação 22 

6 Vocação para ensinar 27 

7 Itaóca 33 

8 A fama do engenheiro brasileiro 39 

9 Sonho 43 

10 O mineiro e o queijo 49 

11 Como são misteriosos esses caras 53 

12 Porque cheguei atrasado ao trabalho 61 

13 O infinito está em mim 64 

14 Porque hoje eu sou sério 70 

15 Eu não sou daqui 74 

16 Um pouco de mim 80 

17 A psicológica 92 

18 O sufoco da escada de incêndio 98 

19 Palavras que o homem não diz 102 

20 Minha vida federal 105 



 2 

21 Dimitte mortuos sepelire mortuos suos 114 

22 O segredo de um casamento duradouro 120 

23 O racha 126 

24 As pessoas dessa casa 132 

25 A abdução pela cachaça 138 

26 O sorteio 141 

27 A queda no Morumbi 145 

28 Amigos para sempre 155 

29 Meu renascimento 159 

30 Um dia para ser esquecido 172 

31 Meu pior defeito 176 

32 Festival de música sacra em São Carlos 178 

33 O dentista – anestesia especial 183 

34 O dedo duro 186 

35 O dia que não teria que ter sido 189 

36 Conversa de boteco 192 

37 Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? 199 

38 O agitador 202 

39 A praga 205 

40 O terceiro 236 

41 Bolsa de mulher 243 

42 Casos bizarros da microinformática 255 

 



 3 

O Esquecido 

 

 Antônio vivia com barbantes amarrados aos dedos da 

mão, e sempre que os observava, ficava se esforçando, tentando 

se lembrar, por que, afinal, todos aqueles barbantes. O coitado 

tinha esta deficiência na capacidade de memorização desde 

muito pequeno.  

 Certa vez, com amigos da mesma idade, fora escalado 

para o gol, na pelada diária, do fim de tarde. Ficou incumbido, 

naquela ocasião, de cuidar da bola, que deveria levar para casa 

e trazer para o jogo. Foi para casa, após a reunião do pessoal do 

time, onde todos os detalhes foram combinados, deixando a 

bola, ao chegar a casa, dentro da gaveta do armário de roupas 

de seu quarto. Não há a menor necessidade de se mencionar 

que ele se esqueceu de pegar a bola, quando foi ao campo para 

o jogo. 

 Todos ficaram irritados com Antônio, mas ele não teve 

desculpas e foi logo dizendo que havia se esquecido. O jogo 

teve que ser adiado, já que Antônio morava muito longe do 

campinho em que eles costumavam brincar, e não havia 

nenhuma bola de reserva.   

 Então, os amigos de Antônio, tiveram uma idéia, para 

garantir que ele não se esquecesse da bola, novamente: 

Pediram que Antônio desenhasse um círculo em cada uma de 
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suas mãos. Com isso, quando tivesse novamente que voltar para 

o campo, no dia seguinte, certamente ele traria a bola. Alguém 

pegou uma caneta esferográfica e desenhou os círculos, com 

capricho, nas mãos de Antônio. Acreditavam que, mesmo que 

tomasse banho, de um dia para outro, os círculos não 

desapareceriam completamente, e o jogo de futebol estaria 

garantido. 

 Antônio, voltando para casa, tomou cuidado de, ao tomar 

banho, não esfregar muito as mãos, para manter aqueles 

círculos impregnados, com o intuito de ajudá-lo a se lembrar da 

bola, para o jogo do dia seguinte. Estava muito animado.  

 No outro dia logo cedo, Antônio foi se trocar para ir à 

escola. Estava se arrumando, olhando-se ao espelho, quando 

viu os círculos desenhados em suas mãos. Ficou extasiado com 

aqueles desenhos, assaz admirado com tamanho mistério: 

 - O que seriam, afinal, aqueles círculos? O que queriam 

dizer?  

 Antônio pensou, pensou, olhou na programação das aulas 

do dia, na escola, e viu que teria aula de desenho. É obvio que 

ele teria que levar o compasso, para fazer algum trabalho, na 

classe. Os círculos só podiam estar avisando que ele não 

deveria esquecer o compasso. Pegou-o, guardou na mochila e 

alegremente foi à aula. 



 5 

 Na aula de desenho, a professora não pediu uso do 

compasso e assim, Antônio começou a ficar preocupado 

novamente.  A aula acabou, e Antônio iria se dirigir ao campinho 

para o futebol, quando teve um susto enorme ao se lembrar que 

não havia trazido as luvas, já que ele atuava como goleiro. Daí 

concluiu que aqueles círculos eram somente para chamar a sua 

atenção e alertá-lo de que tinha que se lembrar de alguma coisa 

e, obviamente, era o par de luvas, para poder atuar, com 

segurança, no gol. 

 Correu para casa, pegou o par de luvas – afinal sua casa 

era próxima à escola – e foi correndo para o campinho de futebol 

para jogar bola. 

 Ao chegar ao campo, cumprimentou os amigos e dirigiu-

se para sua posição no gol, e ficou esperando, atentamente, o 

início da partida. O garoto, escalado para juiz, perguntou, em voz 

alta: 

  - Cadê a bola? Quem ficou incumbido de trazê-la?  

 Todos se viraram para Antônio, e esperaram que ele se 

pronunciasse. Ele, também, ficou olhando os demais colegas, 

esperando que alguém se pronunciasse a respeito e, finalmente, 

se fosse dado o paradeiro da pelota. 

 Alguém gritou ao Antônio: 

 - Olhe suas mãos! O que você vê? 

 Ao que Antônio responde: 
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 - Cinco dedos em cada uma. 

 Ao que seus amigos retrucaram: 

 - Sem piadinhas, Antônio, cadê a bola? 

 Aí, veio o calafrio. A razão daqueles círculos em suas 

mãos. O mistério estava, finalmente, desvendado. Os círculos 

eram para que ele se lembrasse da bola, mas, na verdade, não 

funcionou! 

 Novamente, as desculpas:  

 - Esqueci! 

 Não havia outra bola e, portanto, o jogo foi adiado, 

novamente. Obviamente, a incumbência da guarda da bola seria 

passada para outra pessoa. Mas a bola teria que chegar ao time, 

para que fosse repassada a guarda da mesma. 

 Tiveram, então, outra idéia: 

 - Vamos escrever nas mãos de Antônio, a palavra “bola”.  

 Todos ficaram contentes. Isto, de fato, tinha que dar certo. 

Antônio veria a mensagem em suas mãos e não teria como 

errar. Alguém, então, bradou: 

 - Amanhã, finalmente, haverá jogo. 

 Antônio voltou para casa, bastante chateado, devido seu 

costumeiro esquecimento. Afinal, isto estava prejudicando até o 

relacionamento com seus amigos.  

 No dia seguinte, arrumou-se para ir à aula, tomou seu 

café da manhã, e após escovar os dentes, quando foi lavar suas 
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mãos, viu a palavra “bola” escrita em cada uma delas. Não teve 

dúvidas, correu de volta ao quarto e foi buscar alguns chicletes 

de bola, porque, certamente, teria que levar alguns para a 

escola, já que, provavelmente, algum amigo, pediu a ele que os 

levassem. 

 Chegou à escola, contente, como sempre, porque Antônio 

sempre gostou de estudar. Passou todo o tempo esperando que 

alguém lhe pedisse os chicletes, mas nada aconteceu. Ficou 

preocupado, novamente: Será que o pessoal se esqueceu de 

pegar os chicletes? Será que desistiram? Pior: Será que não era 

para trazer chicletes para a escola? 

 Não teve jeito. Ficou preocupado e, ao final da aula, foi ao 

campo de futebol, para a costumeira pelada com os amigos, mas 

com uma pulga atrás da orelha; afinal, o que queria dizer aquela 

palavra “bola” escrita em suas mãos? 

 Lá foi Antônio, de novo, ao campo de futebol, se 

posicionou no gol e ficou esperando a peleja começar, 

aguardando instruções. 

 Alguém grita: 

 - Antônio, a bola! 

 - Xi!. Agora me lembrei o motivo destas palavras escritas 

em minhas mãos! – reclamou – então, gritou – Gente! Esqueci 

de novo. 
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 - É, mas desta vez, trouxemos outra bola. Teremos 

partida, afinal e depois, iremos todos juntos à sua casa para 

pegarmos a outra bola, a que está em sua casa. A partir de 

agora, você não mais irá tomar conta da bola, entretanto, vai 

poder continuar no gol, pois, você pode até se esquecer de 

coisas e compromissos, mas nunca se esquece de pegar a bola 

quando alguém a chuta para o gol; para nós é isso que 

interessa. 

 Podemos ter deficiências, elas podem nos causar 

transtornos, mas somos importantes pelas nossas qualidades, 

mesmo que nossas deficiências, às vezes nos atrapalhem. 

 Hoje, Antônio tem muitas formas de se lembrar das 

coisas. Tem seu computador, seu telefone celular, sua secretária 

eletrônica, seu relógio de pulso e tantos outros recursos técnicos 

como aliados, de tal forma que aquela sua deficiência, que antes 

lhe atrapalhava a vida, hoje é profundamente atenuada pelo que 

a tecnologia pode oferecer. Mas, ainda, de vez em quando, 

ainda escreve um recado ou outro e, até mesmo, amarra um 

barbante ou outro, sempre na tentativa de se lembrar de alguma 

coisa. 
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O começo de tudo 

 

 Tenho muito medo de escuro. Já passei dos cinqüenta 

anos de idade, e continuo com medo do escuro. Este medo de 

escuro é muito mais acentuado quando estou só. Às vezes 

lembro-me do por que: 

 Quantos anos eu tinha, mesmo? Acho que, no máximo, 

doze anos de idade. Morávamos na cidade de Guarulhos, em um 

bairro distante do centro. A rua era de terra, não havia 

iluminação pública. O tempo estava bom, céu limpo, mas não 

havia lua, ou seja, deveria ser lua nova.  Havia uma leve brisa.   

 Infelizmente, já naquela época, eu fumava. Não fumo 

mais, há mais de cinco anos. Mas, eu fumava, e escondido de 

meus pais. Não tinha como fumar em casa; eles nunca 

permitiriam.  

 Eram umas dez horas da noite; na calada da noite, sem 

ninguém de casa perceber, saí, em silêncio, para fumar um 

cigarro, sentado sobre uma mureta, bem em frente ao bar da 

Dona Nena. O bar, nesta hora, já estava fechado, e não se 

enxergava absolutamente nada. Tudo estava muito escuro, 

viam-se as estrelas, mas no chão, um breu. O meu sentar é um 

pouco diferente do das outras pessoas. A minha perna esquerda 

é colada diretamente com o fêmur e, portanto, não tenho muita 

mobilidade, tanto para sentar, como andar e correr. 
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 Acendi o cigarro, não sem antes olhar ao redor e certificar-

me de que não havia ninguém por perto; afinal, meus pais não 

poderiam saber, de forma alguma, que eu estava fumando 

escondido. Como criança é boba! Hoje sei que meus pais 

sabiam muito bem disso, e se preocupavam por demais, 

torcendo para que eu parasse de fumar. Meu pai, naquela 

época, parou de fumar, para dar o exemplo e tentar fazer com 

que eu parasse também. Infelizmente isto foi ocorrer, somente 

décadas depois. 

 Pois bem, como estava dizendo, olhei ao redor, para 

certificar-me de que ninguém estava olhando e acendi o cigarro. 

Calmamente saboreando o cigarro, quando, de repente, surge 

um homem (acho que tinha mais de quarenta anos) 

acompanhado de um grande cachorro, de pelos compridos e 

pretos; sentou-se muito próximo a mim, na mesma mureta.  

 Fiquei congelado e, lentamente, me virei para vê-lo melhor 

e tentar adivinhar o que ele estaria fazendo ali. Será que ia fumar 

escondido dos pais, como eu?  Eu já sentia meu coração bater 

mais forte e minha respiração ficar ofegante. 

 Não sei mais se foi minha imaginação, mas eu jurava que 

o vi pegar um grande facão e continuar a me fitar. 

 Prossegui a fumando e ele, a olhar-me, atentamente, até 

que falou: 

 - Acho que vou lhe matar. 
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 Impressionante a capacidade humana, diante do perigo. 

Incrível a força e agilidade sobrenaturais que se consegue, 

quando estamos com nossas vidas ameaçadas. É o instinto 

natural da sobrevivência.  

 Não respondi nada ao homem, levantei-me, 

imediatamente, e corri, corri como nunca havia corrido em toda a 

minha vida. Um detalhe, de costas. Ou seja, eu não tirei os olhos 

do homem, não virei as costas para ele, em momento algum. 

Corri até chegar em casa. Era uma subida íngreme, toda 

irregular, cheia de pedras e mato. Mas, mesmo assim, não 

tropiquei, nem uma vez, e rapidamente cheguei em casa, abri o 

portão, entrei, tranquei-o , aí sim, virei-me de frente e continuei a 

correr, até entrar em casa. 

 Minha mãe olhou-me, assustada, e perguntou-me o que 

havia ocorrido. Minha voz não saiu, não consegui dizer nada, por 

pelo menos uns dez minutos. Depois, contei tudo a ela e, 

obviamente só omiti a parte do cigarro. Disse que tinha saído 

para tomar um arzinho e tudo aconteceu. 

 Acho que foi o maior susto de minha vida e ficaram 

algumas seqüelas. Por exemplo: quando vou dormir sozinho, a 

luz do quarto tem que ficar acesa, e o rádio ligado, em som não 

muito alto, tocando música, de preferência, alegre, barulhenta. 

Como resultado, durmo muito mal, acordo a cada final de música 

e início de outra, provavelmente devido à mudança de ritmo.  Se 
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eu desligo o rádio, começo a ouvir vozes, se apago as luzes, 

começo a ver imagens. 

 A pior seqüela, e a mais engraçada, é a de que, mesmo 

que eu durma acompanhado de minha esposa, não posso 

colocar os braços, nem as pernas e nem os pés fora dos limites 

do colchão, senão, fico com medo de que alguém, ou alguma 

coisa,  me puxe e me leve, sabe-se lá para onde. 

 Curioso o cérebro humano. Se estiver em casa, mesmo 

sozinho, e escuto um barulho estranho no quintal, na porta, 

mesmo dentro de casa, levanto-me, de sobressalto, e vou 

correndo, com as luzes apagadas, para ver o que está 

acontecendo, sem pensar se vou ou não me defrontar com o 

perigo, até, inclusive, saio de casa, para ver o que pode estar 

ocorrendo; entretanto, não consigo dormir, sozinho, e nem 

dormir com os braços ou as pernas, fora do limite da cama. O 

medo não tem muito sentido, embora seja necessário para a 

sobrevivência. 

 Como reagir, diante do perigo, é sempre um mistério. A 

cada momento, podemos reagir de formas diferentes.  Mas, uma 

coisa, é certa: quando sabemos a origem de nossos traumas, é o 

começo para tentarmos nos desvencilhar deles.  
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Tino Musical 

 

 Acho que eu tinha uns onze anos, quando eu pedi aos 

meus pais que me colocassem em uma escola de música, para 

que eu pudesse aprender piano. Não me lembro exatamente 

quando, mas acho que, em algum momento de minha infância, 

eu tive contato com piano, através de um colega de escola. Ele 

tinha piano em casa e, num certo dia, eu o vi tocando piano; 

fiquei deslumbrado com aquilo e decidi, vou aprender piano. 

 Pois bem. Quem disse que, “querer é poder”, não 

conheceu meu pai. Ele insistiu que piano era um instrumento 

musical muito pesado e eu não teria como carregá-lo para os 

locais onde eu quisesse ir.  Convenceu-me que o instrumento 

musical mais adequado para minha idade era o violão.  Coitado! 

Ele tinha suas razões. Provavelmente ele pensava, na época: 

Como vou encontrar dinheiro para comprar um piano? Um violão 

será bem mais fácil. 

 Então é isso! Lá fui eu para o conservatório, aprender a 

tocar violão. A escola se chamava Conservatório Musical 

Armando Colacioppo. Este era um exímio maestro, até os dias 

de hoje, ainda o é.  

 Quando eu estava em treinamento no violão, olhava para 

um lado, olhava para outro, e quando percebia que ninguém 

estava me olhando, eu corria para o piano, e começava a 
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dedilhá-lo. Infelizmente ninguém percebeu, naquela época, a 

importância de que me apoiar a tocar piano seria o melhor a 

fazer, porque era a real vocação que se despontava para mim. 

 Os anos foram passando, e, não me lembro exatamente 

porque, parei de ir ao conservatório e, comecei a tocar violão de 

ouvido, ou seja, praticando, sem partitura. Ainda conservei, um 

pouco, a capacidade de tocar o violão, lendo partituras. Mas, aos 

poucos, fui me aprimorando nos métodos práticos, tanto que, 

alguns anos depois, lecionei violão prático, no mesmo 

conservatório em que eu havia estudado violão clássico. 

 Aos quinze anos, tive a oportunidade de formar uma 

banda de música. Na época, chamávamos de “conjunto”.  Eu era 

o guitarrista. Minha função era a guitarra solo. A guitarra solo é 

aquela que faz os arpejos, as variantes e não o 

acompanhamento básico. 

 Quando eu pedi a meu pai uma guitarra, ele não mediu 

esforços em ir comigo a um “Lutier” – nome dado ao profissional 

que confecciona instrumentos musicais – na cidade de São 

Caetano do Sul, para que eu escolhesse, exatamente, o modelo 

de guitarra que eu quisesse.  Talvez esta tenha sido a forma que 

meu pai encontrou de me apoiar, compensando o fato de ele, no 

passado, ter-me impedido de estudar piano. 

 Os anos se passaram e a banda ia de vento em poupa. 

Em um dado momento, surgiu a oportunidade de tocar teclado. 
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Minha vontade de aprender piano sempre tinha sido intensa e, 

por isso, não tive muita dificuldade em aprender o suficiente para 

tocar as musicas da época, nos bailes em que éramos 

contratados. Nesta época a banda estava formada, comigo no 

teclado, o Rubinho (Rubens Antunes Pontes), no contrabaixo, o 

Jair na Bateria e o Jorge La Corte no canto. Lembro-me que, um 

pouco antes de Jorge La Corte, era o Caetano que cantava na 

banda.  

 O Rubinho, infelizmente, foi vítima da violência urbana, 

quando foi atropelado por um ônibus, e ficou deficiente físico e 

mental; viveu ainda mais alguns anos. Mas, quando isso 

aconteceu, não tínhamos mais a banda. Fiquei muito triste, pois, 

no tempo da banda, passamos muitos bons momentos juntos. 

Ele era muito criativo. Inclusive, havia feito uma linda musica, 

que tenho de corada, até os dias de hoje. 

 Lembro-me do último dia de minha participação na banda: 

era um domingo. Eu acabava de saber que eu havia passado no 

vestibular de Engenharia na USP e teria, portanto, que decidir 

entre continuar com a banda, tornar-me um músico famoso, ter 

capacidade de viver tão somente de música, ou partir para um 

outro sonho, que era o de ser engenheiro mecânico. 

 Lembro-me bem, não era um domingo qualquer, era cedo, 

e tínhamos um baile marcado para àquela noite. Decidi não ir ao 

baile e viajar no mesmo dia para o interior do Estado, cidade de 
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São Carlos, para fazer minha matrícula na Faculdade. O pessoal 

da banda ficou, anos a fio, muito bravos comigo, por tê-los 

deixados na mão, onde tiveram que, às pressas, arrumar um 

outro instrumentista (acho que nesta época eu estava, 

novamente, tocando guitarra, mas desta vez, para 

acompanhamento) para me substituir. Continuaram a tocar por 

algum tempo até que a banda terminou. Jorge La Corte, até hoje 

vive da musica. Ele tem sua perua Kombi, seu teclado e toca nos 

barzinhos, pizzarias, à noite. Vive só. 

 A verdade é única: nunca me tornei um grande músico. 

Nunca tive a capacidade de me aprofundar no instrumento 

musical, de forma exímia, como um profissional de verdade. Eu 

nunca teria conseguido viver da música. 

 Acho que isto se deve ao fato de eu não ter estudado, no 

principio, o instrumento musical de minha real vontade; não sei 

se real vocação, mas real vontade. 

 Sempre que seu filho quiser aprender alguma coisa, 

encoraje-o, estimule-o, não o desvie de suas vocações reais, 

mesmo que, a princípio, ele escolha um caminho que você não 

escolheria para ele. 

 Minha filha, Gabriela, quando pequena, - morávamos na 

cidade de São Carlos -, era muito estudiosa e gostava de ir a 

bibliotecas e laboratórios de química, um óbvio sinal da vocação 

para as ciências, em especial, por química. Não saía do CDCC 
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(Centro de Desenvolvimento Científico e Cultural, da 

Universidade de São Paulo), sempre fazendo cursos rápidos e 

experimentos. Num belo dia, prestou vestibular para História. 

Passou no vestibular e foi cursar História, na Unesp de Assis. Eu 

estranhei, mas dei todo o apoio necessário para que ela 

realizasse seu sonho. No dia em que “Os Mamonas Assassinas”, 

aquela banda de roque, famosa e debochada, sofreu um 

acidente aéreo fatal, próximo ao Aeroporto Internacional de 

Guarulhos, instalei minha filha em uma república feminina, em 

Assis, para iniciar seus estudos. 

 Passado um ano, minha filha me liga, chorando, pedindo 

para buscá-la e acrescentando que, aquilo havia sido um erro e 

não era o que ela queria. O que queria então? Queria ser atriz! 

 Preparou-se, por mais um ano, e prestou vestibular na 

Universidade de São Paulo, para Artes Cênicas. Eram somente 

dez vagas. Ficou em décimo primeiro lugar, e não houve 

desistência. Portanto, nunca conseguiu a vaga. Próxima 

tentativa, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. 

Passou, finalmente, no vestibular para Artes Cênicas. Fomos 

levá-la, mais uma vez, e instalá-la em um apartamento. 

 Desta vez, nem nos falou nada. Após dois anos, desistiu e 

prestou vestibular, novamente, na mesma escola, adivinhem 

para qual curso? Química! Depois de mais alguns anos, cansou-

se da escola e tentou transferência para a Unesp, da cidade de 
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Araraquara. Conseguiu se transferir e, após onze anos, a contar 

daquele dia em que foi para a cidade de Assis, com muito louvor 

e, sem surpresas, formou-se em Química, o curso que eu, 

pessoalmente, sabia, há anos,  que era sua vocação real, desde 

pequena. Certamente será uma profissional muito feliz, porque 

fez o que almejou. 

 É o caso, também, de meu filho, Milton André; fez o curso 

de Projetista Industrial, na Unesp de Bauru e tem, atualmente, 

uma empresa, em desenvolvimento, de Design Gráfico. Vê-se 

que está muito feliz com o que está fazendo. Vai se dar muito 

bem, com certeza. 

 Muito feliz, também, está minha filha mais nova, que está 

cursando Psicologia, nas Faculdades de Guarulhos, tirando 

sempre as melhores notas; isto, obviamente é indício de que 

está feliz com o que escolheu. 

 Lembro-me de uma outra passagem de minha vida, 

quando muito pequeno, eu gostava, demais, de desenhar gibis, 

estórias, quadro a quadro, quando eu criava personagens que 

viviam as mais variadas situações. Meu pai, vendo aquilo, 

colocou-me em um curso, à distância, de desenho artístico e 

nunca mais eu consegui desenhar mais nada. 

 Significa que as aptidões têm que ser apoiadas e não 

podem sofrer qualquer interferência externa; tão somente 

apoiadas. 
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A única certeza 

 

 Qual será a última música que irei ouvir? Qual será a 

última música que irei tocar ou cantar? Se tocar, qual será o 

último instrumento musical que irei usar para tocar a última 

música?  Será que estarei ouvindo, para poder identificar a 

melodia e a harmonia? 

 Gosto muito de música, de quase todos os gêneros. Até já 

tive uma banda, quando garoto e toquei, inclusive, em vários 

locais, durante alguns anos. Foi muito bom. 

 Qual será o último filme que irei assistir? Em que canal? 

Canal aberto ou fechado? Ou será de uma fita ou DVD? Estarei 

acompanhado ou sozinho? Será em casa, em casa de amigos, 

em um hotel, onde será? Qual será o último tipo de programa de 

televisão que irei assistir? Em que canal? Será divertido? Será 

triste? Estarei vendo para assistir? 

 Gosto de filmes de ficção científica, humor e terror. Com 

relação a programas de televisão, o mais comum é assistir aos 

jornais e filmes quando forem dos gêneros que aprecio. 

 Qual o último carro que irei dirigir? Será meu carro? Qual 

a ultima cidade que irei visitar?  Com quem estarei 

conversando em meus últimos momentos? Sentirei dor? 

Tristeza? Medo?  Estarei andando para poder dirigir? 
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 Gosto muito de dirigir. Não sou muito cuidadoso e dirijo 

muito velozmente. Tenho tido muita sorte, já que a forma de 

dirigir, embora, buscando o respeito às leis, é um pouco 

imprudente. 

 Que controle temos sobre esses temores? Que controle 

temos sobre as respostas a todas essas perguntas? Qual é a 

real razão de tudo isso? Porque estamos aqui, afinal? Será que 

os últimos momentos aqui, serão nossos últimos momentos? 

Após o fim, será o fim? Se assim for, porque então vivi? Porque 

realizar ou deixar de realizar? Se não há continuidade, porque 

houve o início? Para alegrar a quem? Para satisfazer a quem? 

 Meu pai foi uma pessoa muito ativa, muito agitada e muito 

competente no trabalho e na educação dos filhos. Ele era muito 

alegre, sorridente e, o tempo todo, muito feliz. Tinha muito 

orgulho do que fazia e considerava que o que fazia, fazia bem. 

Era até um tanto convencido disso. Mas, certo dia, adoeceu, 

entrou em depressão profunda e morreu. Ficaram muitas boas 

lembranças das ações e dos exemplos que ele deixou. Mas, e 

para ele, qual foi a recompensa que obteve de tudo de bom que 

fez? Como terminou tudo isso para ele? Terminou?  

 Lembro-me, também, de meu avô. Amava seu trabalho e, 

quando não mais podia trabalhar, por conta de sua idade 

avançada, em pouco tempo morreu. Mais de oitenta anos de 

história, simplesmente encerradas. 
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 Acho que não estamos preparados para que tudo se 

acabe e continuemos a viver. Ou seja, quando nosso trabalho, 

nossas tarefas, nossos lazeres não mais puderem ser 

realizados, devido nossa avançada idade, quando nossos 

amigos ternos se foram, nossa rede de conhecimentos não mais 

existir, por que, então, continuar a existir? 

 Por isso, temos sim, os últimos momentos, e a única 

certeza que temos é de que haverá estes últimos momentos. 

 Aí, a pergunta que a Humanidade se faz, desde os 

primórdios do mundo: O que virá depois? 

 Será que os últimos momentos serão os últimos 

momentos? O que acontece depois do fim? E se o fim for o fim? 

Este é o meu maior temor. 

 Se o fim não for o fim, como será então? Para onde 

vamos? O que iremos fazer? Por quanto tempo? 

 Única coisa que dá para fazer é torcer para que estes 

últimos momentos sejam bons. E se houver um amanhã, eles 

servirão de lembranças. Se não houver, ah! Não faz diferença 

nenhuma! 
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Mudança de paradigma – A era da informação 

 

 Meados da década de 1980. O microcomputador ainda 

era um mero desconhecido. A novidade fez um alvoroço, na 

empresa onde eu trabalhava. Era uma multinacional alemã. 

Muito organizada. Ficava no interior do Estado de São Paulo.  

 Muitos dos processos já tinham algum tipo de automação 

e, o processamento de dados era feito por computadores de 

grande porte, os chamados “mainframe”.  

 Havia um CPD (Centro de Processamento de Dados) com 

mais de 20 pessoas, entre programadores, analistas de 

negócios, analistas de banco de dados e técnicos de apoio. Eu 

era um analisa programador. 

 Certo dia, o diretor financeiro da empresa me chamou par 

conversar. Na época eu trabalhava na área de programação 

Cobol – em inglês, Common Business Oriented Language – que 

significa linguagem comum orientada aos negócios -, para 

programação de sistemas comerciais em “mainframe” dentro da 

empresa. Ele sabia que, na empresa em que eu havia trabalhado 

antes, eu conhecia o tal de “microcomputador”. De fato, antes de 

trabalhar nesta empresa alemã, trabalhei em uma empresa 

sueca, na capital, e já havia tido contato com microcomputadores 

e, inclusive, já havia aprendido a programação de algumas 

linguagens voltadas aos microcomputadores; algumas 
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linguagens voltadas às bases de dados, como por exemplo, uma 

que era chamada de Dbase II. A minha experiência em 

microcomputadores, embora ainda muito no início da tecnologia 

(ainda não existiam os PCs), meus conhecimentos já eram 

razoáveis. Nesta empresa sueca, onde trabalhei antes, eu 

comecei como supervisor de produção e já tinha acesso a 

microcomputadores, que usava para várias coisas, como, por 

exemplo, cálculos de usinagem, prensagem, retificação e 

também para o controle do uso de ferramental. Nesta mesma 

empresa, abandonei a produção para me dedicar integralmente 

à análise e programação de computadores, bem no início da 

década de 1980. 

 Com o histórico profissional, já adquirido, expliquei, de 

forma bem geral, ao diretor, o que seria um microcomputador e o 

que poderia se esperar dele, naquela época. Ele me ordenou 

que comprasse cinco máquinas, cuja marca e modelo eu 

definiria e disseminaria os conceitos para os funcionários mais 

vitais da empresa, foi o que fiz, então. 

 Adquiri cinco microcomputadores, da marca Apple, 

processador 6502, com algumas capacidades de edição de 

texto, planilhas eletrônicas, bases de dados e programas de 

apresentação, que estavam disponíveis na época. 

 As pessoas ficaram muito animadas e foi mesmo um 

alvoroço. Todos queriam participar, todos queriam ver aquela 
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máquina misteriosa e, principalmente, aprender a dominá-la. 

Todos queriam saber o que poderia ser feito com aquelas 

máquinas. 

 O conceito de rede de microcomputadores ainda não 

existia. As máquinas eram usadas no auxílio ao cálculo, edição 

de texto, trabalhos, apresentações, ou seja, para agilização de 

tarefas localizadas. 

 Após os treinamentos, as máquinas foram distribuídas nos 

departamentos, conforme a visão do diretor financeiro, mais 

importantes e onde, politicamente, era importante. Uma ficou 

com o pessoal da informática, para novos treinamentos e para 

preparação técnica do pessoal de apoio, outra na produção para 

o pessoal de lá, usá-la no auxílio aos tempos e métodos e 

programação da produção, outro, na área química, para a 

mistura das tintas para a produção de tintas para canetas, outro 

na área florestal para o controle de reflorestamento e finalmente, 

uma na área financeira, para que os técnicos desta área 

pudessem usá-lo como ferramenta de agilizar no processo de 

programação financeira e custos de produção.  

 Aí é que tivemos as maiores surpresas. Certo dia, o 

supervisor financeiro me chamou para conversar e disse: 

 - Olha só o Fernando. Veja ele na frente daquele 

computador. Está me pondo nos nervos. Ele não tira os olhos 

daquela tela, o dia inteiro. Não faz mais nada. Não o vejo 
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trabalhar em momento algum. Fica só olhando para aquela tela e 

também digitando, sabe-se lá o que naquele teclado. O barulho 

já está me irritando. Você precisa fazer alguma coisa. Tire o 

computador dele agora mesmo! 

 - Calma – dizia eu -, dê um tempo ao rapaz. Ele está 

aprendendo a usar a máquina e logo, logo, você poderá ver os 

resultados disso. 

 Passado uns dias: 

 - Veja o Fernando de novo. Acho que vou despedi-lo. 

Depois que compraram esta máquina para ele, ele não tem feito 

mais nada. Fica o dia inteiro olhando para aquela maldita 

máquina e não faz absolutamente mais nada. 

 - Calma – eu repetia -, logo você vai ver por que. Deixe-

me dizer-lhe uma coisa: Está vendo esta sua calculadora sobre a 

mesa? 

 - Sim – respondeu o supervisor. 

 - E esta régua de cálculo – perguntei. 

 - Também, e daí? – retrucou. 

 - E este lápis, sobre sua mesa, esta vendo também? – 

perguntei. 

 - Sei, sei. –respondeu o supervisor. 

 - Pois é – eu disse -, vá á mesa do Fernando e veja se 

você vê alguma destas coisas lá, além do computador. 

 Ao que o supervisor respondeu, nervosamente: 
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 - Cara! Não é que é verdade? Não te disse? Ele não faz 

nada mesmo. Não tem calculadora, não tem lápis, não tem 

régua, nem papel! Definitivamente vou despedi-lo! 

 - Não faça isso. Confie em mim, só desta vez. Espere 

mais um pouco. 

 Passados mais uns dois dias, o Fernando começou a 

levar ao supervisor, uma série de relatórios analíticos, gráficos 

de tendências, projeções de despesas e receitas, custos de 

produção, cálculos das etapas de fabricação dos produtos, 

explicando cada uma das coisas que realizou; o porquê de cada 

uma, e qual seria o futuro de seus trabalhos, para auxiliar o 

supervisor nas tomadas de decisões. Ele se pôs à disposição do 

supervisor,  para orientá-lo com  as informações que ele iria 

continuar a extrair do computador. 

 O supervisor me chama urgente: 

 - Preciso lhe falar.  

 - Qual o problema? O que posso fazer para lhe ajudar? 

 - Quando você vai comprar uma máquina igual ao do 

Fernando para mim e colocá-la sobre minha escrivaninha? 
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Vocação para ensinar. 

 

 Meu histórico de vida como professor é pífio. Lembro-me 

de quando dei as primeiras aulas de alguma coisa em minha 

vida. Acho que tinha uns 15 anos e dei aula de alfabetização, em 

um programa do Governo Federal, chamado “Mobral”, 

Movimento Brasileiro de Alfabetização.  Foi muito bom. Lembro-

me de uma senhora, gorda, com muitos filhos, falava alto e 

ficava muito empolgada com cada nova sílaba que aprendia. 

Para mim, foi uma época áurea, onde aprendi a humildade e a 

conhecer as dificuldades que a vida oferecia às pessoas 

carentes. Não éramos ricos, mas meus pais procuravam me dar 

tudo o que precisava e o que queria. Sempre estudei em boas 

escolas e tinha minha liberdade de criança para brincar, embora, 

também, gostasse muito de estudar. Nessa idade eu tinha 

consciência de que era privilegiado. 

 Um pouco depois, dei aula de violão prático no 

Conservatório Armando Colacciopo. Foi uma época, também, 

muito boa. Eu gostava e ainda gosto muito de música. Dar aulas 

de violão forçou-me a aprimorar-me nos estudos do instrumento 

e foi bom para ser um músico razoável durante o período em que 

eu tocava em banda. 

 Passados muitos anos, em meu primeiro emprego, em 

uma empresa sueca, fui convidado a dar aulas de matemática 
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industrial para mais de trezentos operários da empresa. O 

método havia sido elaborado pelo Senai (Serviço Nacional da 

Indústria). Na época eu era supervisor de produção. Trabalhava 

na área de retificação de ferramentas de usinagem, chamadas 

de “Pastilhas de Metal Duro” ou “Widia”.  Foi uma ótima 

experiência dar aulas para operários. Eram pessoas simples e 

respeitadoras. Não havia qualquer dificuldade de ensinar e os 

resultados eram praticamente imediatos. Talvez, também, pelo 

fato de todos os operários, que participavam dos cursos, terem 

sido convocados pelos seus superiores imediatos e, também, 

porque a empresa esperava retorno, ou seja, aproveitamento por 

parte destes operários. Portanto, eu não era muito exigido, em 

termos de administração de conflitos, pois eles não existiam.  

Meu trabalho se limitava a passar a programação, tomando o 

cuidado para ser didaticamente convincente e depois, medir o 

grau de absorção do que estava sendo ensinado. 

 Nessa mesma empresa realizei um trabalho de incentivo à 

leitura, fazendo uso de uma biblioteca ambulante do Senai, 

também. Controlava o empréstimo de livros, fazia 

recomendações e aconselhamentos para que o pessoal 

adquirisse o hábito da leitura. 

 Muitos anos depois, já morando na Cidade de São Carlos, 

trabalhava em uma empresa alemã. Sempre gostei de 

matemática, inclusive aplicada. Desde a época da faculdade, 
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passei a gostar, também, de matemática financeira. O poder das 

fórmulas que, com muita facilidade, demonstram o verdadeiro 

valor das taxas de juros que, geralmente são erroneamente 

informadas.  

 Durante três anos, dei aula de Matemática Financeira e 

Processamento de Dados no SENAC (Serviço Nacional do 

Comércio), para os cursos de Secretariado e Contabilidade.  

 Dar aula de Matemática Financeira para o curso de 

Secretariado, onde só tem mulheres, a maioria, muito jovem é 

muito difícil. Uma boa parte delas não tinha, na ocasião, boa 

base matemática e era muito difícil, pois, ensinar conceitos de 

juros simples e compostos para pessoas que tinham as maiores 

dificuldades de aritmética era muito difícil.  

 Certo dia, depois de mais um dia de trabalho no SENAC, 

indo para casa, encontrei o diretor financeiro da empresa em que 

eu trabalhava. Ele perguntou-me o que eu estaria fazendo por lá, 

e expliquei-lhe que dava aulas de Matemática Financeira. Ele 

ficou consternado e muito bravo, ao mesmo tempo, pois dizia 

que havia muitas pessoas sob seu comando que estariam 

precisando, e muito, de treinamento em matemática financeira e 

eu, ao invés de dar cursos fora da empresa, deveria organizar 

treinamento dentro, para os funcionários que ele indicasse. 

 Fiquei um pouco envergonhado, mas, ao mesmo tempo, 

orgulhoso por ter sido requisitado para organizar este curso. 
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 Foi um desafio e tanto. Adquiri umas fitas de vídeo de 

Mario Henrique Simonsen, de Matemática Financeira e, com 

base nestas fitas, montei todo um roteiro de treinamento, 

inovando. O curso era voltado à calculadora financeira da HP 

(Hewlett-Packard). Entretanto, antes de começar o treinamento, 

conversando com os meus futuros alunos, verifiquei que havia 

outras marcas e modelos de calculadoras, tais como Cássio, 

Sharp e Texas. Preparei instruções, passo a passo, de cada 

etapa do treinamento, voltadas não só para a calculadora 

tradicional da HP (Modelo 12C), como para as demais do 

mercado, na época. Os alunos eram supervisores da área 

contábil, financeira, compras e produção. O próprio diretor 

financeiro, que me convidara para ministrar o curso, foi aluno e 

participava, aplicado, como os demais..  

 Nunca me propus a dar aulas de matérias tradicionais, tais 

como matemática, física, química e outras, em ensino básico ou 

médio, porque sempre temi que não tivesse a habilidade e 

paciência, necessárias para uma boa atuação. O que mais 

abomino no trabalho de dar aulas, é aquele aluno que pergunta, 

ou sabendo a resposta, apenas para te testar ou, na pior 

situação, quando ele pensa que sabe, mas está errado em sua 

conceituação, não acreditando em sua resposta, procurando 

ridicularizá-lo perante os demais colegas de classe. Essa é uma 

situação que não tenho habilidade para lidar e, por isso, acredito 
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não ter a vocação devida para o ensino. Gosto de ensinar o que 

sei, para quem me pergunta e, realmente, precisa aprender, 

principalmente, quer aprender e, acima de tudo, me respeita. 

Mesmo assim, não creio ter muita paciência quando a pessoa 

não consegue me entender.  

 Em resumo, não creio ter vocação para o ensino e, 

inclusive, não sei se tenho a devida habilidade para ensinar, ou 

seja, não sei se sou didático, por isso, evito me arriscar para não 

prejudicar quem procura o aprendizado comigo. 

  Acho o ensino uma função muito nobre e de muita 

responsabilidade. Não se deve exercê-la se não tiver a devida 

vocação e muito amor no coração, senão, ao invés de ajudar a 

alguém, poderá prejudicar de forma permanente. Quem não se 

lembra de seu primeiro professor, quando criança? Quem não se 

lembra de seu melhor professor? Quem não se lembra de seu 

pior professor? 

 Muitas vezes as vocações, os gostos por um assunto ou 

outro, são formados durante a infância, e estão diretamente 

ligados à qualidade do ensino a que foram submetidos.   

 Geralmente a matéria de escola que você mais gosta está 

diretamente ligada a um excelente professor que você teve na 

época de sua formação e, esta excelência fez com que você 

pegasse gosto pelo assunto, por toda a sua vida. 
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 O inverso também é verdade. Aquela matéria que você 

menos gosta está ligada a um mau ensino da disciplina durante 

sua formação básica. 

 Isto também vale para o curso superior. Eu por exemplo, 

tive, no curso científico (equivale ao segundo grau), um professor 

de matemática, Professor Salem, simplesmente fantástico. 

Inclusive existe uma escola estadual, na cidade de Guarulhos, 

com seu nome. O professor Salem era muito enérgico, mas 

extremamente eficiente, metódico e dedicado no ensino. Eu, não 

só aprendia tudo que ele ensinava como me apaixonei pela 

matemática. Quando já no curso superior, Dna Lourdes foi minha 

primeira professora das disciplinas tão temidas de Calculo. Ela 

tratava os alunos como seus filhos e foi, simplesmente, 

fantástico ter aulas de Calculo com ela, também apelidada de 

Mamãe Matriz.  

 Com isso, meu gosto pela matemática vai desde as 

disciplinas básicas até as de nível superior, e atribuo isso ao 

nível dos professores que tive ao longo de minha formação. 
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Itaóca 

 

 Ano de 1964. Ano da Revolução. Os militares  tomando o 

poder da Nação. Perseguições, mortes. Mas, eu era muito 

pequeno e nada disso entendia. Fomos para o literal em uma 

perua Kombi, com minha mãe, meu irmão e eu. Ficamos na 

praia e dormimos lá. A noite era de lua cheia. Uma visão 

deslumbrante, aquela brisa eterna, refrescante, inesquecível, 

tudo belo. 

 Meu pai gostava demais de praia e sempre que podia, 

descia com a família para passar um final de semana, sempre 

muito próximo à praia. Até que um dia, encontrou um terreno que 

podia pagar, no Balneário de Itaóca, pertencente à cidade de 

Mongaguá, litoral Sul, São Paulo.  

 Muito lentamente, com muita ponderação e 

responsabilidade, meu pai começou a construir uma pequena 

casa naquele terreno. Eu, apesar de pouco mais de dez anos de 

idade, descia junto com meu pai para fazer comida para os 

pedreiros, que vinham juntos na Kombi. Quando meu pai descia 

para a obra, minha mãe não vinha, só eu e meu irmão vínhamos.  

 Itaóca significa casa de pedra, no idioma tupi. Isto pelo 

fato de haver uma grande fazenda, produtora de bananas, 

próximo à serra do mar, a uns dois quilômetros da casa que meu 

pai estava construindo. A casa da fazenda era ornamentada com 
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pedras rústicas. A casa de meu pai ficava a pouco mais de cem 

metros do mar e, portanto, era muito confortável. Esse casarão e 

a fazenda ainda existem até hoje. 

 Quando a casa de meu pai ficou pronta, ele apreciava 

convidar amigos e parentes para passear na praia e 

acomodarem-se na casa. Ela tinha uma sala grande, com 

beliches, uma cozinha grande, onde fazíamos as refeições, um 

bom banheiro e um lavatório externo, para quando chegávamos 

da praia. Peguei, também, muito gosto pelo mar. Para mim é o 

melhor lugar para se passear: a praia. 

 Aprendi a nadar no mar, ainda bem pequeno. Às vezes 

meu pai optava em passear em um clube de campo, que ele era 

sócio, na Serra da Mantiqueira, Hortolândia Country Club. Lá 

havia uma piscina de adultos e de crianças. Um certo dia, eu 

quizquis tirar uma dúvida: “Será que já sei nadar mesmo? Afinal, 

no mar eu não mais afundo”.  Esperei, quando pensei que meus 

pais não estavam olhando, e pulei, de sopetão, bem no lado 

fundo da piscina – acho que mais de três metros de 

profundidade – e saí nadando, com um poço de medo, mas 

muito excitado. Afinal, eu não tinha certeza absoluta se já sabia 

nadar. Só me lembro de escutar minha mãe gritar e chamar meu 

pai. Mas não houve nenhuma necessidade de ajuda, saí da 

piscina  depois de nadar por um bom tempo. Fiquei muito 
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orgulhoso de mim mesmo. É lógico que minha mãe não gostou. 

Achou que seria mais um motivo de preocupação. 

 Passamos bons momentos na praia, uma infância 

inesquecível. Fizemos muitas amizades. Amigos, cujas casas 

ficavam mais próximas à praia, tinham guitarras e violões, assim, 

a gente ficava brincando e cantando a maior parte do tempo. 

 Ano de 1966. Já era noite, talvez umas nove horas. 

Estávamos sentados na mureta da casa de um daqueles amigos, 

na praia. Todos cantavam musicas da época: Roberto Carlos, 

Renato e seus Blue Caps, Erasmo Carlos, Eduardo Araújo, 

Martinha e tantos outros.  Éramos em umas cinco ou seis 

pessoas, todos na faixa dos quinze anos. Noite estrelada, céu 

claro, lua cheia, sem nuvens e calor. De fato, uma linda noite. 

 Eu estava com um violão, tocando uma música. Paramos 

para conversar um pouco. De repente, ouço um leve zumbido, 

em uma freqüência muito alta, ou seja, um zumbido fino, às 

minhas costas. Automaticamente olhei para o morro. Há um 

grande morro em Itaóca, levemente separado da porção principal 

da serra e bem próximo do Balneário, fazendo parte da fazenda 

de bananas. Vi uma grande máquina voadora, integralmente 

iluminada, em formato de prato, extremamente grande, como 

que saindo por detrás do morro, vindo, lentamente, em direção 

ao mar e passando sobre nossas cabeças.  Percebi que todos os 

meus amigos também se viraram para o morro e viram o mesmo 
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objeto. Não acredito que tenha sido ilusão de ótica coletiva, pois, 

afinal, ninguém estava pensando em nada que não fosse a 

diversão, as musicas que estávamos cantando e o bom papo 

que rolava.  

 Continuávamos a olhar para o céu; bem sobre nossas 

cabeças, aquele objeto, misterioso e fantástico, começou a 

expelir uma fumaça branca em todas as direções. Logo em 

seguida, começou uma leve garoa. Logo em seguida, de forma 

abrupta, o objeto voou em direção ao mar, sem fazer qualquer 

ruído, de forma muito rápida, desaparecendo no horizonte. Foi o 

suficiente para todos sairmos em disparada. Até que larguei o 

violão por lá mesmo; só fui buscá-lo no dia seguinte. 

 Cheguei em casa, correndo, ofegante, quase não 

acreditando no que havia visto. Aliás, não acreditando mesmo. 

Contei a história para a minha mãe. Não sei se ela fingiu, para 

não me contrariar, ou melhor dizendo, para alimentar a minha 

fantasia, afinal, eu era apenas um garoto; mas mesmo assim, 

minha mãe me disse: “Sabe filho. Eu acredito em você. Eu 

estava aqui fora, varrendo o quintal, e dei uma paradinha, para 

descansar, quando olhei para o céu, e fiquei, por uns instantes, 

admirando a beleza do firmamento. Tão estrelado e uma noite 

tão bela. Em seguida, entrei em casa e quando fechei a porta, 

ouvi o som de chuva leve. Saí, em seguida, olhei para o céu e o 

vi  todo nublado. Não acreditei em como tão rapidamente aquela 
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chuva havia se formado. Agora com sua história, faz sentido tudo 

o que se passou. Por isso acredito em você. Acredito em sua 

história”. 

 Fiquei muito feliz de mamãe ter acreditado em mim. Ela 

poderá ser uma aliada para quando eu contar este evento para 

as pessoas, em primeiro lugar, sei que ninguém, nunca irá 

acreditar em mim. 

 Os anos se passaram e, por conta disso, passei a ser um 

estudioso desses fenômenos inexplicáveis. Filiei-me a entidades 

de estudo do assunto disco voadores, e por mais que cientistas 

atestem que não há como viagens inter estelares ocorrerem, 

devido às imensas distancias entre os mundos, ainda assim, 

acredito que haja uma forma, que desconhecemos ainda, das 

viagens acontecerem e, por isso, somos, periodicamente, 

visitados por inteligências extraterrenas, de sociedades mais 

evoluídas. Aqui estão eles pela mesma razão que fomos à lua e 

levamos robots para outros planetas e asteróides do Sistema 

Solar: curiosidade. 

 Queremos sempre conhecer mais, derrubar barreiras, 

desvendar mistérios, melhorar a sociedade. Isto é parte 

integrante da evolução humana. 

 Acho que o que vi, não foi ilusão, foi real. Não sei nem se 

foi alguma coisa extraterrena, mas foi inexplicavelmente linda e 

inesquecível. Vou levar esta experiência comigo, para onde eu 
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for. Gosto de dizer que passei por esta experiência e não me 

preocupo pelo fato de saber que as pessoas, certamente, não 

acreditam em mim e é possível até que pensem que eu seja 

louco. Isso tudo me diverte muito. 

 Acho que todos deveríamos ser testemunhas de 

experiências que não podemos explicar. Isto nos eleva, nos faz 

dar mais importância ao mundo, às coisas em que 

compreendemos. Faz-nos ser menos rígidos quanto a preceitos, 

normas e regras; faz-nos mais flexíveis para aceitar que – como 

o universo é infinito, ou não, o big bang é fantástico e misterioso, 

a existência, em si, é misteriosa e espetacular – podem existir 

coisas fora do lugar comum e podem ser muito espetaculares, 

podem ser boas, podem ser ruins, mas seremos maiores se 

aceitarmos ou tentarmos compreender esses mistérios que 

podem surgir à nossa frente. A existência de um Deus, ou seja, 

um ser único, poder infinito, que tenha sido capaz de criar tudo o 

que vemos à nossa volta e até o que ainda não conhecemos é 

assustador, mas, ao mesmo tempo, apaixonante. Deixar de 

acreditar no fantástico é negar a existência, é negar a própria 

vida. 
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A Fama do Engenheiro Brasileiro 

 

 Final da década de 1970. Eu trabalhava em uma empresa 

sueca, como supervisor de produção. Era responsável pela linha 

de retificação de metal duro – ferramenta de usinagem -  onde 

cuidava de um grande número de funcionários, em dois turnos 

de produção. Eram mais de cem pessoas, que eu cuidava com 

muito zelo e carinho.  Tecnicamente eu tinha um bom 

domínio das necessidades e conhecimento suficiente para 

resolver todo e qualquer problema, durante o processo de 

fabricação. Gostava muito do que fazia e trabalhava sempre de 

bom humor e com muito prazer. 

 Sivet Hansson era um diretor da área de produção, da 

empresa. Era sueco e adorava o Brasil. Sempre dizia que iria 

morrer aqui e jamais voltaria para seu País para viver; viajava à 

Suécia, somente a trabalho ou a passeio, em suas férias. Ele 

cumpriu a promessa. 

 Ele era uma pessoa especial, relativamente engraçada, 

pela sua alta idade, sotaque estranho, ao falar português e, ao 

mesmo tempo, temido pelos operários, pelo seu poder de 

comando. 

 Eu, engenheiro, sabia muito bem que Hansson não tinha 

conhecimentos avançados de matemática e das matérias da 

engenharia, que usávamos no dia a dia, no trabalho. Entretanto, 
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era muito dedicado e conhecedor das etapas de fabricação. 

Tinha anos de experiência e era, afinal, sueco e, portanto, dono 

da tecnologia. 

 Ele gostava de mim, tinha respeito por mim, e falava 

comigo com freqüência, inclusive, para pedir conselhos. 

 Mas, certa vez eu o decepcionei, porque, embora 

engenheiro, eu não consegui resolver um problema que se 

apresentava a ele. Ele contava comigo para conseguir resolver 

seu problema. Queria muito que eu o ajudasse.   

 Apesar do problema em si ser uma incoerência, eu não 

tive poder de persuasão para demovê-lo da idéia, afinal, o 

problema não existia.  Foi assim: 

 Hansson:   

  - Waldir ! Me ajuda em um problema de 

matemática? 

 Eu: 

  - Claro Hansson. Qual é o problema? 

 Hansson: 

  - Como transformo “metros quadrados” em “metros 

cúbicos”? 

 Eu: 

  - Como assim? Me dá um exemplo? 
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 Hansson: 

  - É simples assim. Como transformo uma medida 

em metros quadrados para metros cúbicos? 

 Eu: 

  - Olha! Metro quadrado é medida de área, por 

exemplo, lado vezes lado, base vezes altura, etc. Metro cúbico é 

medida de volume, ou seja, base vezes comprimento vezes 

altura. Portanto, não se transforma metro quadrado em metro 

cúbico, pois, metro quadrado é unidade de medida para área e 

metro cúbico, unidade de medida para volume. No caso, está 

faltando uma dimensão para que a conversão seja possível. 

 Hansson: 

  - Engenheiro brasileiro não sabe nada mesmo. 

Pensei que você iria resolver meu problema. Esquece, vá! 

 Foi assim, então. Até hoje este enigma ficou insolúvel. 

Sivet Hansson, logo depois teve um tumor maligno e fatal, no 

cérebro e, pouco tempo depois, infelizmente, morreu. 

 Mas para mim, foi um bom camarada. Embora, faltando 

alguns conhecimentos, era uma pessoa divertida. 

 Este seu pouco conhecimento de matérias básicas, ao 

mesmo tempo, um bom conhecimento do produto e das etapas 

de produção, faziam de Hansson, uma pessoa diferente. Falava 

vários idiomas e, quando o problema do tumor, em seu cérebro 

se acentuou, ele costumava iniciar uma conversa em uma língua 
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e mudar para outra, sem aviso prévio e, pior, sem perceber. 

Quando isso acontecia, tínhamos que avisá-lo, ele falava um 

palavrão, ou em sueco ou em português, pedia desculpas, e 

continuava a conversa no idioma correto; geralmente o 

português, ou o inglês, quando havia um sueco na roda de papo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

Sonho 

 

 Estava caminhando, calmamente, por uma rua, sem 

asfalto, toda arborizada. Árvores frondosas, aroma das flores por 

todo lado, cantos de pássaros, céu azul límpido, dia claro, era 

próximo ao meio dia. Estava apenas matando o tempo, 

caminhando para o bem da saúde. Pretendia andar por, pelo 

menos, uns quinze quilômetros.  

 Em um dado momento, observei a existência de uma rua 

transversal. Acontece que aquela rua não estava lá na ultima vez 

que eu havia passado por aquele caminho. Isto aguçou minha 

curiosidade e, apreensivo, entrei por esta transversal.  

 Comecei a andar, lentamente e, lentamente tive a 

impressão de que a cada passo que eu dava, eu avançava muito 

mais que a quantidade de metros correspondente ao passo. 

Percebi, também, que eu não conseguia parar. O céu começou a 

mudar de cor, ficando um tanto avermelhado, os sons de 

pássaros haviam desaparecido completamente. O sol parecia 

um pouco mais fraco e menor. Tudo muito estranho, mas o mais 

interessante é que eu não estava com medo.  

 Continuei a andar, calmamente, quando cruzei com duas 

pessoas. Elas eram bem mais altas, muito altas, por sinal, acho 

que uns dois metros e vinte a dois metros e meio de altura. 

Como jogadores de basquete ou doentes do gigantismo. Não 
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tinham cabelo, ambas, por coincidência – acho eu – eram 

carecas. Falavam o meu idioma, consegui entender muito pouco 

do que falavam, porque, apesar de parecer meu idioma, havia 

um mundo de palavras que eu desconhecia. É como se fosse um 

dialeto, ou eles eram estrangeiros aprendendo a falar o 

português. Percebi, também, que,embora eu os ouvisse falar, as 

bocas deles não se moviam. Acho que falavam com a mente, 

mesmo assim, eu os ouvia bem. 

 Continuei andando e logo cheguei a uma cidade. Meu 

Deus. Que incrível! Prédios com quilômetros de altura, muito 

acima das nuvens. Alias as nuvens não eram brancas, tinham 

uma cor acinzentada. O céu, um tom avermelhado, como já 

disse. Havia pontes que entrecortavam os arranha-céus.  

 Aí foi que eu reparei que os automóveis, se é que eu 

poderia chamar de automóveis, não tinham rodas e não faziam 

qualquer ruído. É como se não tivessem motores, pelo menos, 

os a combustão interna, com os quais estamos acostumados 

hoje. 

 Ouvi, também, sons de jatos, pelo menos eram sons de 

assobio, muito agudos, no céu, mas não conseguia ver nada. 

Pensei até que fossem aviões que voavam tão rápido que não 

dava para serem visualizados. Achei meu pensamento muito 

criativo, mas pelo menos, explicava aqueles sons misteriosos. 
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 Percebi outra coisa. Era um daqueles dias que a lua 

aparece de dia e, ela me parecia muito, mas muito maior que o 

normal, como se ela tivesse se aproximado um pouco de nosso 

planeta. 

 Continuei a andar, até que cheguei a um local, onde havia 

muitas pessoas paradas, aparentemente esperando algum tipo 

de coletivo. Acho que era um ponto de ônibus, mas, no letreiro 

do ponto estava escrito algo como “atracação de coletivos”. Para 

mim, era um ponto de ônibus.  

 De repente, chega um veículo enorme, sem rodas, e não 

estava encostado ao chão, e não fazia barulho. Também, não 

havia trilhos. Encostou-se ao ponto de ônibus e as pessoas 

subiram. Bem, não tive coragem de subir, estava com pouco 

dinheiro. Nem sei se meu dinheiro iria servir por lá. 

 Continuei a andar, até que vi um local com uma tela, como 

se fosse uma televisão. Parei e olhei. Na tela havia a figura de 

uma pessoa, que me olhou e perguntou: 

  - O que deseja? 

  Olhei para um lado, olhei para outro, acho que é comigo 

isso, pensei. Respondi, perguntando: 

  - Que dia é hoje? 

  Ele respondeu:  

  - 24 de março de 3.457 , terça-feira. 

   Tomei um susto enorme e continuei: 
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  - Estou com fome, o que faço? 

  Ele perguntou: 

   - O que você quer comer?  

 Respondi: 

  - Um Chessburger.  

 Ele respondeu: 

  - Alimento primitivo de mais de mil anos atrás, 

posso sintetizar.  

 Nisso, abriu-se uma portinhola e o lanche estava lá para 

mim. 

 Então pedi: 

  - Quero uma Coca-Cola. 

 A portinhola abriu novamente e, incrível, a Coca-Cola, 

igualzinha as de meu tempo. A garrafa igual. A mesma apelação 

de marketing. Alimentei-me e consegui pensar melhor e comecei 

a me perguntar, como havia parado naquele lugar, como havia 

saltado mais de mil anos ao futuro. E minha família, minha mãe, 

minha esposa, meus filhos. Como poderia voltar.  

 

Pensei: vou ver isso depois; primeiro vou andar por aí, 

para ver o que descubro. Ver se eu entendo este tempo.  

 Andei mais um pouco e comecei a reparar nas pessoas. 

Parei uma senhora, para perguntar onde ficava o supermercado. 

A resposta dela me surpreendeu: Nós robots, da classe 
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doméstica, não conversamos com estranhos. O senhor me 

desculpe. Dirija-se à prefeitura – aí ela me explicou 

detalhadamente, como chegar à prefeitura –, eles irão que dar as 

informações que procura. 

 Ela disse que era um robot, mas na verdade, não 

consegui perceber que era uma maquina. Com a diferença que, 

ao falar, movia a boca e o som parecia mesmo sair da boca 

daquele robot. Pele perfeita, respiração, o andar, as roupas, 

embora muito diferentes de meu tempo. E era bonita e elegante. 

Impressionante isso, os robots serão uma realidade. Irão falar, 

andar, conversar e decidir. 

 Depois de andar um bocado, cheguei à prefeitura. Ao 

menos, esta palavra era a mesma e, espero que a finalidade 

também continue a mesma, pensei. 

 Lá encontrei uma pessoa, muito simpática e, de cara 

perguntei se era um robot, ao que ele respondeu, rindo, que não. 

Mostrou-me um aparelhinho, que fica no chaveiro, que identifica 

se a “pessoa” é humana ou é robot. Deu-me um, para que eu 

pudesse me guiar. 

 Ele perguntou-me o que eu queria e disse-lhe:  

 - Você não vai acreditar, mas, acidentalmente, eu vim do 

passado distante. Acho que quase mil anos e quinhentos anos, 

pelo menos. 

 O homem sorriu e disse: 
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 - O portal! Esqueceram ele aberto de novo. Isto acontece 

à vezes. Infelizmente teremos que lhe dar uma injeção para que 

você esqueça o que viu e devolvê-lo para seu tempo. 

 Eu o indaguei: 

 - Porque injeção de esquecimento? Quero me lembrar de 

tudo isso. Gostaria de não esquecer o que estou aprendendo por 

aqui. 

 Ao que o homem explicou: 

 - Mesmo que você não queira, você acabará contando o 

que viu para seus amigos e parentes e, isto poderá gerar 

problemas para você e poderemos correr riscos. 

 Ao que retruquei: 

 - Que riscos? Quem você acha que irá acreditar em mim? 

Conhece as pessoas de meu tempo? Não acreditam nas coisas 

que acontecem em seus narizes. Certamente não irão acreditar 

em mim. Nem pretendo contar isso a ninguém. 

 Passaram-se muitos anos, até que decidi escrever este 

texto. Sei que você, que o está lendo, não está acreditando em 

nada. Mas isso não me importa. Estou relatando, porque acho 

que deveria deixar o registro de minhas experiências.  

 Espero que meu amigo da prefeitura, quando ler meu 

texto, se ainda estiver disponível no seu tempo, não me veja 

como um traidor. Vou ficar chateado. 
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O mineiro e o queijo 

 

 Essa aconteceu comigo, não faz muito tempo. Sempre eu 

ouvia histórias sobre o quanto o mineiro gosta de queijo. Sempre 

achei isso um exagero das pessoas, talvez até uma espécie de 

discriminação com os mineiros, ou então, até uma forma de 

carinho; afinal, queijo é um alimento gostoso. 

 Lembro-me uma vez , quando estive em Belo Horizonte, 

escutei uma frase, dita por um colega, que morava lá, mas não 

era mineiro, e disse-me: “Mineiro, aqui em Belzonte, só corre por 

dois motivos: futebol no Mineirão morro acima, ou queijo rolando 

morro abaixo”. 

 A calma do mineiro, é também, alguma coisa que nós, 

paulistanos, nervosos e estressados, não conseguimos entender 

e não estamos acostumados a testemunhar. Estava eu em uma 

avenida movimentada, dirigindo meu fusca, quando, na minha 

frente, um caminhão da companhia de energia elétrica, da 

cidade, parou e uma escada, de imediato,  começou a ser içada, 

para que uma manutenção, em um poste de luz, fosse realizada. 

O caminhão, ocupando toda a rua, bloqueou o transito e, 

portanto, todo o fluxo de carros, naquela via, ficou interrompido. 

Ninguém buzinou, ninguém protestou, ninguém reclamou. Olhei 

pelo retrovisor de meu carro e vi o motorista do caminhão, que 

estava logo atrás de mim, simplesmente, apoiar seus cotovelos 
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sobre o volante e, quase que dormiu, pacientemente, esperando 

o funcionário da companhia de energia elétrica, terminar seu 

trabalho, o que ocorreu a aproximadamente uns dez minutos 

depois.  

 Fiquei, simplesmente, admirado com a calma 

generalizada daquele povo mineiro. Por dez minutos o transito 

foi interrompido, por um caminhão, bem no horário de grande 

fluxo de carros, próximo às duas horas da tarde, e nem um 

tirinho, nem um quebra-quebra, nem uma buzinadinha se ouviu. 

È, realmente, de se admirar. Aliás, como o mineiro gosta de usar 

de diminutivos para se expressar!. 

 Noutra vez, parei em um escritório, ainda em Belo 

Horizonte, para pedir para tirar uma cópia de minha carteira de 

identidade, que eu precisava, urgentemente, para alguma coisa, 

que não me lembro mais. A moça pegou minha identidade, olhou 

para ela, várias vezes, em vários ângulos, pô-la sobre a máquina 

de cópias e ficou parada, olhando para mim, quase sem piscar. 

Fiquei, também olhando para ela, mas não agüentei e perguntei: 

-  você não vai tirar a cópia que te pedi? 

- Vou sim – respondeu ela. 

- Mas então, o que está faltando, que você ainda não 

começou o trabalho? – perguntei. 

- Sabe que é seu moço? A maquina precisa dar uma 

esquentadinha. – ela explicou. 
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É impressionante. Acho que saí de lá depois de mais de 

uma hora e meia, e, quero deixar aqui o protesto: a cópia não 

ficou boa. Impressionante o sossego desse povo. 

Meu amigo, o Mineiro, é um cara muito falante e muito 

alegre, embora esteja longe de seus familiares, pois ele trabalha 

em São Paulo e esposa e filhos, em Uberlândia. Comumente 

chora a falta dos seus; é de dar dó. Mesmo assim, ele procura 

ser sempre alegre, sempre falante, e é muito eficiente em seu 

trabalho. Faz tudo com muito amor e dedicação.  

Certa vez, ele foi almoçar comigo em um restaurante por 

quilo, bem no centro antigo de São Paulo. O restaurante é 

daqueles onde você escolhe o que quer, coloca em seu prato, e 

depois, se quiser, passa na grelha para pegar umas carnes, à 

sua escolha, e depois, pesa o prato, almoça e paga na saída.  

Quando chegou a vez do Mineiro ir à grelha . O 

churrasqueiro lhe perguntou: 

- O que vai querer? 

- Um queijinho na chapa – respondeu o Mineiro. 

O churrasqueiro escolheu um queijo bem grande e bem 

caprichado, e colocou-o no prato do Mineiro, perguntando em 

seguida: 

- Mais alguma coisa? 

O Mineiro prontamente respondeu: 

- Ah! Mais um queijinho. Aquele ali.  No capricho, pediu. 
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No capricho, o churrasqueiro colocou outro grande e 

substancioso pedaço de queijo grelhado, no prato do Mineiro e, 

por educação, apenas por desencargo de consciência, o 

churrasqueiro perguntou: 

- Mais alguma coisa, amigo? 

Prontamente, o Mineiro: 

- Uai! Já que você perguntou, então, me dá mais um 

queijinho! 
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Como são misteriosos esses caras! 

 

Jean Luck Pickard Segundo é o mais velho de todos. O 

nome é em homenagem ao comandante da nave Enterprise, do 

seriado, da TV, Jornadas nas Estrelas, a nova geração. Jean é 

muito tranqüilo, extremamente sossegado. Não se estressa por 

absolutamente nada. É boa boca. Come o que vê pela frente e 

não rejeita nada. Alias, está muito gordo e lento no andar, 

ultimamente.  

 

Seu maior amigo é o Amon Rá, em homenagem ao rei 

dos deuses, aquele que trás o sol e a vida ao Egito. Jean o 

encontrou, certa vez, na rua, esfomeado e perdido. O Amon era, 

ainda, muito pequenino e, realmente, precisava de guarida, caso 

contrário, iria morrer de fome e sede. Mesmo assim, Jean Luck 

não pensou duas vezes. Trouxe-o para casa para ser alimentado 

e tratado. O tempo passou e Amon Rá tornou-se parte integrante 

da família.  

 

O que todos conseguiram observar, por ser muito 

evidente,  é sua extremada inteligência. Amon Rá, desde muito 

cedo, conseguia abrir as portas da casa. Era muito cedo ainda 

para saber isso, pelo que me lembro, ninguém o havia ainda 
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ensinado. Mas, seu espírito de observação falou mais alto e, 

rapidamente, Amon se destacou perante os demais, 

 

Clair Marie é a mais geniosa entre todos. Seu nome foi 

escolhido do nada. É apenas um nome de origem francesa, 

bonito. É ciumenta ao extremo e só gosta de comer na mesa da 

sala, em nenhum outro lugar da casa. Gosta muito de dormir 

comigo, sobre minha barriga e, se eu não coçar suas orelhas, vai 

ter briga. 

 Todos pensam que Clair Marie é irmã de Jean Luck, 

tamanha a semelhança que há entre eles. Mas não são não. 

Clair Marie  nasceu em Ribeirão Preto e Jean Luck, no bairro da 

Vila Mariana em São Paulo. Clair e Jean são daquela raça de 

gatos preto e branco, popularmente conhecidos como Vaquinha. 

 

 Incríveis são os gêmeos Pablo Neruda Milanês Garcia 

Sola e Sofia Amundsen Garcia Sola. São parecidos com a raça 

de Siameses.  O nome de Padro Pablo foi inspirado em Pablo 

Neruda e Pablo Milanês, escritores e poetas famosos, 

respectivamente, chileno e colombiano. Sofia Amundsen, o 

nome de uma personagem do livro O mundo de Sofia de Jostein 

Gaarder, filósofo e escritor norueguês. 
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 Pablo, muito altivo e alegre. Sofia, por outro lado, 

medrosa, ao extremo. Não sabemos porque, mas, desde que 

nasceu, Sofia parece temer a própria sombra. Embora ela tenha 

momentos de ternura e de pura tranqüilidade, a maior parte do 

tempo, está preocupada e temerosa de tudo e de todos. 

Qualquer som estranho na rua, ela se esconde dentro do guarda 

roupa. Ou mesmo, debaixo de uma cama ou de uma mesa. Uma 

vez por semana, vem uma senhora, diarista, fazer limpeza na 

casa. Durante todo o dia, Sofia se esconde dentro do guarda-

roupas, e só sai quando a diarista vai embora, final do dia. Acho 

que é caso de psicólogo explicar. Talvez a Sofia seja daquelas 

gatas que precisam ser o único animal na casa. Ela tem 

dificuldades de aceitar o compartilhamento do espaço, do 

carinho e da atenção. Mas, como em nossa casa, os animais são 

em cinco, ela, de certa forma, não gosta desta disputa por 

espaço. Talvez por isso, esse constante estado de stress. 

 

Os únicos que gostam de andar de automóvel, pela 

ordem, são Amon Rá e Jean Luck Pickard Segundo. Amon fica 

próximo à janela de trás do automóvel, deitado como um bibelô, 

apreciando o movimento dos automóveis. Jean Luck prefere ficar 

dentro do container de animais, se sente mais seguro e fica 

tranqüilo. Os demais, entretanto, ficam desesperados dentro do 

automóvel e não gostam mesmo de viajar. Miam a viagem 
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inteira. Há pessoas que dão remédio para o animal ficar calmo e 

até dormir. Pessoalmente acho atitudes destrutivas e fico 

ouvindo o miado deles. Não sei porque, isso não me irrita e não 

judio dos animais. 

 

Gatos são como times de futebol e marcas de cerveja e 

cigarros. Se você não gosta, não gosta mesmo. Um corintiano, 

não torce pelo Vasco da Gama nunca, jamais. Quem toma de 

uma marca de cerveja, não irá tomar da outra, a não ser que não 

haja jeito; mas vai fazer de tudo para honrar a marca que gosta. 

Isso também vale para cigarros, para quem fuma. Gatos são 

assim. Se você não gosta de gatos, então, é muito provável que 

você os odeie. Desconheço situações de neutralidade neste 

assunto. Quem tem pássaros em casa., então, aí sim, abominam 

os gatos, até por conta da natural defesa de seus pássaros.  

 

Mas quem tem gato, sabe do que falo. São animais 

totalmente independentes. Raramente obedecem as vozes de 

comando ou mesmo gestos, a não ser daquela pessoa que eles 

“adotam”. Sim, porque não é você que escolhe um gato e sim, o 

inverso.  

 

Você pode até ir a um  Pet Shop , comprar um gato e 

levá-lo para casa. Ele é quem vai decidir, de quem irá gostar, de 
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quem irá aceitar comandos, de quem irá aceitar o alimento e a 

água. Os locais onde irá dormir. Aliás, nunca dorme no mesmo 

lugar, de um dia para outro. São muito seletivos. 

 

Coisas mais misteriosas, ainda, ocorrem para quem tem 

gatos. Quando você não está bem, ou está doente, ou  triste, 

seus gatos irão perceber, e, do jeito deles, procuram te ajudar, 

com pequenas ações. Pedem colo, se você estiver deitado, 

deitam ao seu lado ou mesmo, o mais impressionante, sobre o 

local onde você eventualmente estiver sentido desconforto, 

ronronam , para acalmá-lo, e demonstram preocupação. 

 

Impressionante, também, é a higiene desses animais. Não 

gostam de fazer suas necessidades em qualquer lugar. 

Geralmente, se a porta do banheiro estiver aberta, é lá que irão 

fazer, num ralo, no boxe de banho e até na privada. São 

inteligentes, o suficiente, para saber que lá é o lugar disso. Se 

você tiver terra em casa, então, é lá que eles irão  preferir. Se 

não tiver terra e não quiser que eles não façam suas 

necessidades no banheiro, compre terra especial para gatos e 

coloque na varanda, na área, um compartimento plástico, 

especial para isso. Nem precisa mostrar aos gatos, eles saberão. 
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Sem dúvida a sinergia que se consegue com um cão é 

muito maior que com um gato. Com o cão você consegue falar e 

ele irá entender muito do que se fala e irá obedecer, 

prontamente, aos seus comandos. O cão não guarda rancor e 

nem fica sentido com você , quando você o decepciona, de 

alguma forma.  Não tem a mesma preocupação de higiene que o 

gato tem, mas é mais leal. Explico. O gato, qualquer um que lhe 

tratar bem, irá ganhar sua confiança e, principalmente, quando 

ainda pequeno, qualquer um consegue levá-lo e ele não irá 

protestar e, se for bem tratado e,rapidamente, irá se adaptar. 

 

Porém,  se seu gato for adulto, e já tiver uma longa 

convivência com você, ele será fiel sim. É mito quando dizem 

que o gato não conhece o dono e sim, a casa. Se isso fosse 

verdade, nós nunca poderíamos viajar com os animais, sem 

perdê-los. Já fomos a chácaras, às praias e soltamos os animais 

por lá. Na hora de voltar para casa, todos estavam por perto, nos 

esperando para irmos embora. Quando vamos à praia, soltamos 

os animais no mato, e nunca perdemos nenhum. 

 

Aprendemos a respeitar esses animais. Certa vez, quando 

morávamos na cidade de São Carlos, há muitos anos atrás.  

Tínhamos nossos gatos. Mas uma certa gata, grande e velha, à 

qual chamávamos de Ramona, ia todos os dias em casa, e 
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começámoscomeçamos a tratar dela. Mas, não era nossa e, 

certo dia, não me lembro exatamente porque, a levamos para o 

zoológico da cidade, que tinha um gatil, e a deixamos lá, é certo 

que, com algum remorso e preocupação. Mas achávamos, 

naquela época, que ela seria mais bem tratada por lá, já que 

tínhamos nossos próprios gatos e não tínhamos muito tempo 

para bem cuidar daquela gata agregada. 

 

O zoológico ficava muito distante de onde morávamos, 

além disso, morávamos próximo ao centro da cidade, com 

muitas ruas movimentadas, muitos carros, semáforos.  Por 

surpresa nossa, após três meses, a Ramona voltou para casa, 

toda machucada, cansada, faminta. Ficamos muito felizes e, ao 

mesmo tempo, envergonhados. A recebemos, com muito 

carinho, e nunca mais tentamos nos desfazer dela. A gata 

gostava de nós, nada tinha a ver com a casa. Ela voltou, para 

ficar conosco, queria ser tratada por nós. 

 

Observe que gatos, muitas vezes, reparam nos 

movimentos da televisão e do computador. È comum, quando 

estou ao computador, os gatos menores brincarem com os 

movimentos do cursor, à medida que movemos o mouse. Eles, 

também, assistem à televisão, principalmente, quando ou a 

imagem ou o som lhes atraírem. Jean Luck, quando estou ao 
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computador, gosta de ficar deitado ao lado do monitor de vídeo – 

talvez  devido ao calor gerado pelo monitor – não consegue mais 

ficar sobre o monitor, porque além de muito gordo, ele é muito 

grande. 

 

Gato é isso. Um animal misterioso. Gosta muito de ser 

bem tratado e, se não for, simplesmente vai embora, à procura 

de outro dono que lhe dê carinho, que lhe trate bem. 

 

Gostar de gatos é uma vocação. Assim como alguém tem 

a capacidade de cantar, tocar piano, tocar violão, construir uma 

casa, um avião, executar uma cirurgia, essas coisas todas 

exigem capacidades especificas do ser humano. Gostar de gato 

também exige de você uma capacidade muito específica. Um 

animal que pouco te olha na cara, raramente obedece ao seu 

comando, de vez em quando faz o que você espera que ele faça, 

no entanto, você o adora, o venera, o quer mais do que qualquer 

outra coisa na vida. Isso é ou não é vocação? 
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Porque cheguei atrasado ao trabalho 

 

Quando a gente chega atrasado ao trabalho, procura dar 

explicações plausíveis. Entretanto, nem sempre queremos dizer 

a verdade, porque a verdade nos condenaria pela atitude; por 

exemplo, não posso dizer que cheguei ao trabalho atrasado 

porque fui assistir a um filme, muito bom, no cinema, e era o 

ultimo dia de exibição, portanto, não poderia perder a 

oportunidade. Não seria, também, aceita a desculpa de que fui 

fazer compras, antes de ir ao trabalho, e por isso me atrasei. 

Lembro-me da última vez em que me atrasei e expliquei o 

meu atraso, mais ou menos assim: 

- Chefe! Levantei-me cedo, aliás, muito cedo, porque 

estava muito disposto a vir ao trabalho. Levantei-me a, pelo 

menos, uma hora e meia, antes do necessário, para não me 

atrasar. Tomei meu banho, sossegado, inclusive, cantando uma 

canção do Creedence, que gosto muito. Acho que o senhor 

conhece, “Have you ever seen the rain?”. Um pouco antes de 

terminar meu banho, escutei um estrondo muito forte, mas muito 

forte, a alguns quarteirões de casa. Tudo estremeceu, foi um 

barulho ensurdecedor. Enxuguei-me, rapidamente, troquei de 

roupa e fui correndo em direção ao local do estrondo para ver o 

que é que podia ter acontecido. Andei uns quatro quarteirões. 

Chegando lá, foi incrível, um terror; gente gritando para todos os 
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lados, uma grande labareda e, no meio de toda aquela fumaça e 

aquele imenso calor, pude ver um avião, de médio porte, todo 

destroçado, acredito que era de uma empresa aérea estrangeira. 

Não dava para ler sua identificação, tamanho era o estado em 

que se encontrava o aparelho. Ele havia caído sobre algumas 

casas e estava em chamas. Logo, o corpo de bombeiros chegou 

para tentar debelar as chamas. Tentei ajudar no que pude; 

pessoas feridas por toda parte. Eu procurava conversar com 

elas, para ver se estavam vivas e conscientes. Corri a uma casa 

próxima, que não havia sido atingida pelo desastre e peguei um 

balde com água e alguns panos, para tentar aliviar a dor 

daqueles que estavam por lá, estirados ao chão, ou que caíram 

do aparelho ou que estavam pela rua ou casas, e foram 

atingidos ou por destroços ou pelo fogo. 

Chefe! Foram terríveis e inesquecíveis momentos de 

angustia, e quando eu achava que estava tudo sobre controle, 

um outro estrondo ocorre próximo àquele. Corri para ver o que 

era e, desta vez, um helicóptero havia caído no meio de uma das 

ruas transversais àquela. Acho que era um aparelho pertencente 

a um canal de televisão, que estava filmando o primeiro 

acidente. Foi incrível. Ele voava muito baixo e a hélice traseira 

bateu nos fios de energia dos postes, próximo onde estávamos. 

Então, vi as pessoas do helicóptero, saindo do aparelho em 

chamas, queimando e, então, rapidamente, consegui alguns 
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cobertores, ainda do primeiro acidente e, junto com algumas 

outras pessoas, cobrimos os feridos para debelar, de imediato as 

chamas. 

Aí, misteriosamente, comecei a ouvir uma estranhamente 

linda canção. Parecia ser uma daquelas musicas angelicais, 

somente tocadas, com vozes femininas ao longe, a coisa mais 

fantástica que alguém poderia ouvir. 

Fiquei deslumbrado com aquela canção e procurei tentar 

descobrir de onde ela vinha. Chefe! Foi inacreditável. A canção 

vinha dos céus. Olhando para o alto, eu percebia que as poucas 

nuvens que havia, estavam se movimentando, rapidamente, 

formando imagens de anjos, ou seja, imagens de jovens lindas 

aladas, e aquela canção continuava, com aquelas vozes 

femininas; que coisa mais linda alguém poderia estar ouvindo, 

naquele momento tão trágico. 

Nisso, ouvi uma voz, suave, tão suave quanto aquelas 

vozes da canção que vinha do céu, dizendo: “Bem, Oh Bem! 

Você não vai se levantar, não? O rádio relógio começou a tocar 

aquele CD de musicas angelicais, que você gosta tanto, e você 

nem se mexe! Vai chegar atrasado ao trabalho, de novo...”. 
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O infinito está em mim 

 

 A Lei da Conservação da Massa, editada pelo grande 

cientista francês, Lavoisier, em 1789, “Na natureza nada se 

perde, nada se cria, tudo se transforma”, já tem mais de 

duzentos anos e, além de incontestável, do ponto de vista das 

reações químicas, é muito importante para o mundo cientifico. 

 Entretanto, gosto da visualização desta Lei, pelo escopo 

das partículas, em nível atômico. Neste caso, a Lei da 

Conservação da Massa é assustadora. 

 È meio ridículo afirmar que eu não existia antes de nascer, 

mas não é ridículo dizer que os átomos que me formam já 

existiam antes que eu nascesse. Então, espera um pouco aí! Eu 

não existia antes de nascer, ou seja, eu não existia antes de 

existir, mas as partículas que me formam existiam antes que eu 

existisse! 

 Olho para mim e vejo que sou formado de matéria carne e 

matéria osso. Mas, de uma forma um pouco mais detalhada, sou 

formado de líquidos e sólidos. Descendo mais ainda, sou 

formado de moléculas. E por fim, sou formado de átomos. Aí é 

que entra Lavoisier. De onde vieram esses átomos pelos quais 

eu fui formado? Acontece que eles já existiam muito antes de eu 

nascer. Existiam desde o momento da criação do mundo e 

existirão para sempre. Ou seja, eu faço parte do infinito, o infinito 
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está em cada uma das partículas de que meu corpo é formado. 

O infinito está em mim. 

 Isso me assusta. Faz-me pensar que sou grandioso. Meu 

corpo é formado de partículas que existem há bilhões de anos, 

segundo a ciência hoje acredita, mais de quinze bilhões de anos, 

e certamente nunca se extinguirão.  

 Não é fantástico sabermos que somos feitos de matéria 

eterna? Não nos faz sentir mais importante do que somos? 

Sempre que estivermos nos sentido abaixo do nível das sarjetas, 

basta lembrarmos disso. Somos eternos, ao menos somos 

formados de matéria eterna, porque cada uma das partículas 

que nos forma foi criada em um único momento e, não mais 

serão criadas. A criação de toda a matéria da natureza foi feita 

no momento em que os cientistas chamam de “Big-Bang”, ou 

seja, “A Grande Explosão”. É claro que reações nucleares 

continuam a existir em todo o universo, mas, matéria não é 

criada do nada, e sim, substituída, ou seja, átomos de hidrogênio 

se transformam em átomos de hélio, mas nada é criado a partir 

do nada, a não ser no momento da criação da existência.  

 Naquele momento, onde, inclusive, coincide com a 

descrição bíblica de “Faça-se a Luz”, tudo passou a existir, 

inclusive os átomos que nos formam hoje e foram usados para 

formar outros seres ao longo da história do universo. 
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 Um átomo de meu corpo pode, um dia, ter pertencido a 

um cometa, a um asteróide, a um peixe do mar, aqui na terra, a 

um ser vivo em um outro planeta, em outro sistema solar, e 

chegado aqui, ou através de um cometa, asteróide, ou mesmo 

de carona em ondas eletromagnéticas, vindos de outras 

galáxias. Um outro átomo de meu corpo pode ter pertencido a 

Nero, à rainha Cleópatra, a uma maça, a um dejeto, a um 

cachorro a, digamos, uns cinco mil anos atrás.  

 Incrível é pensar que depois que eu deixar de existir, para 

onde irão meus átomos, o que eles irão formar, a quem irão 

pertencer. Um dia, no futuro, um ou dois de meus átomos serão 

parte de um sistema de combustão de uma astronave que 

viajará em direção a Alfa Centauro, para investigar a existência 

de vidas alienígenas.  

 Puxa! Agora sim, sinto-me mais importante ainda. Não só 

sou formado de matéria eterna, como serei responsável por 

acontecimentos fantásticos no futuro cientifico da humanidade. 

Parte de mim poderá participar de expedições pelo espaço 

sideral, afora. Isso me faz muito bem. 

 Todos os seres vivos, e mesmo os inanimados, fazem 

parte deste rodízio da existência. Mesmo as rochas não são 

exceções, pois ao longo do tempo, muito longo mesmo, elas 

sofrem ação dos ventos, das águas, dos movimentos, e mesmo 

do homem, e são alteradas, tem parte de si, transferidas para 
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outras matérias, por exemplo, uma rocha pode se transformar 

em parte de uma chapa de aço, em um veículo motorizado, ou 

mesmo em parte de um alimento para o homem. 

 Mesmos nós, ao longo de nossas vidas, perdemos, 

constantemente, parte do que somos para a natureza. Por 

exemplo, trocamos, periodicamente, nossas peles, renovamos 

nosso sangue, substituímos a água que existe em nós, 

envelhecemos, perdemos partes de nosso cérebro, mas 

continuamos a existir, ainda, por algum tempo.  

 Mudamos nosso modo de pensar, crescemos, vivemos, 

respiramos, muita coisa nos acontece, ao longo de nossas vidas, 

mas um dia, findamos como organismo vivo. Mas, não findamos 

como conjunto de partículas. Cada uma das partículas que 

formava nosso organismo vivo irá fazer parte de outro 

organismo, ou de outra matéria qualquer, animada ou inanimada. 

 Nosso pensamento, que não é matéria, existe enquanto o 

organismo vive. Quando o organismo deixa de existir, não 

sabemos o que irá acontecer com nosso pensamento quando o 

organismo deixar de viver. 

 Nosso pensamento somos nós. É por meio dele que 

sabemos que existimos. Já sabia disso o filósofo Descartes, com 

sua frase “penso, logo existo”. 

 Mas, se não sabemos o que vai acontecer com o 

pensamento quando o nosso organismo deixar de existir, isto 
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significa que não sabemos o que será de nós quando tudo para 

nós terminar. Pior, além de não sabermos em vida, nunca 

saberemos após o término de nossas vidas, por dois motivos: se 

o pensamento deixar de existir após o término de nossas vidas, 

então não pensaremos no que nos aconteceu, ou seja, não mais 

nos acontecerá mais nada e, por outro lado, se o pensamento 

continuar a existir, deverá haver outra vida orgânica, para 

garantir a continuidade do pensamento e, portanto, também não 

saberemos que houve continuidade, ou seja, seremos outra vida 

e certamente o elo entre as duas não irá existir. 

  Não devemos, entretanto, nos preocupar com isso 

enquanto existimos. Ou seja, nunca devemos nos preocupar 

com isso. A preocupação só retardaria nossa qualidade de vida. 

Quando deixamos de existir como matéria, mesmo não sabendo 

disso, havendo continuidade, nosso pensamento passará a 

existir, de alguma outra forma, em alguma outra matéria, 

palpável ou não, mas não seremos os mesmos, seremos outro. 

Mas se a matéria viva deixar de existir e o pensamento cessar 

junto, não saberemos que cessou, não sentiremos 

absolutamente nada, simplesmente porque nada seremos mais 

e, portanto, não iremos nos preocupar com isso, por não existir. 

Nada disso é estranho, já que não sentimos falta do minuto 

anterior ao nosso nascimento, pois não existíamos. 



 69 

 Por estes motivos é que não temos que nos preocupar 

com o final de nossas vidas e devemos, portanto, apenas nos 

preocupar com nossas vidas. 

 Temos que pensar que cada dia será o ultimo e, portanto, 

viver o máximo possível, todo o momento. Não devemos nos 

arrepender de não tentar novos rumos. Não devemos descartar 

nenhuma das chances que a vida nos oferece para melhorarmos 

como pessoas. Não podemos nos esquecer das lições que a 

vida nos ensina, para que, a cada nova oportunidade, façamos 

melhor que antes. 

 Temos sempre que nos aprimorar, em busca da eterna 

felicidade, até o momento em que não mais iremos saber se 

existimos ou não. Aí, não irá fazer a menor diferença, afinal.                                 
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Porque hoje eu sou sério. 

 

 Demonstrar alegria é salutar. Irradiar felicidade faz bem a 

quem irradia e a quem está à sua volta. Desde garoto, sempre 

fui muito alegre e, ao mesmo tempo, palhaço. Eu queria arrancar 

risadas das pessoas que estavam à minha volta. Não importava 

o lugar: jogando bolinha de gude, rodando pião, brincando de 

cruza latinha, jogando bola na rua, a qualquer hora e em 

qualquer lugar.  

 Eu ficava muito satisfeito quando fazia uma piadinha ou 

um gesto qualquer e a pessoa ou as pessoas que estavam à 

minha volta, riam e se gargalhavam; eu me realizava. Ficava 

muito satisfeito. 

 Não sei exatamente porque eu sempre fui assim. Acho 

que é da pessoa, nasce com ela; se bem que meu pai sempre foi 

muito alegre, muito festivo e era assim. Ele, também, gostava de 

fazer as pessoas rirem. 

 Mas, eu me lembro quando uma vez me pai se deu muito 

mal. Todos à mesa do almoço, vários parentes nossos, irmãos 

de meus pais, primos, sobrinhos, todos à mesa, em nossa casa. 

Não me lembro o que estávamos comemorando, a que aquilo se 

referia; um aniversário, final de ano, não me lembro; mas, o que 

gravou foi que meu pai, apenas para tentar rimar e fazer um 

gracejo qualquer, cantou uma musiquinha, cuja letra dizia: “Já 
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comeu, já bebeu, vá se embora pelo amor de Deus”.  A reação 

foi imediata, todos se levantaram e simplesmente saíram; meu 

pai ficou muito triste e minha mãe, obviamente, furiosa com ele. 

 Comigo aconteceu algo muito desagradável também. Eu 

estava no primeiro ano de engenharia, cursava engenharia 

mecânica, na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), 

Campus da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos. 

Ano de 1973.  

 Estava na república de estudantes onde morava. Chegou 

uma pessoa que admirava o meu humor, de alguma maneira, 

gostava de mim. Lembro-me que ele estava no quarto ano de 

engenharia mecânica e era mestiço japonês com brasileiro. Não 

me lembro de seu nome, mas lembro-me do fato.  

 Eu estava conversando, descontraído, com os amigos e 

ele chegou. Cumprimentou a todos e chamou-me para 

conversar, na frente dos demais. Ofereceu-me um trabalho, 

remunerado, no Departamento de Engenharia Mecânica. Era 

algo como fazer experimentos e anotar, em planilhas, os 

resultados.  Já são mais de trinta anos do acontecido, e ainda 

fico todo arrepiado e triste com o aconteceu, então. 

 Eu falei a ele que não queria trabalho algum porque já 

estava muito chato ter que estudar e que trabalhar não era 

minha vocação. Não era o que eu pensava, é claro que eu iria 

adorar um trabalho, seria muito bom do ponto de vista científico, 
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pois eu aprenderia alguma coisa nova e, financeiramente, iria me 

ajudar. Eu só quis fazer graça, fui extremamente inconveniente, 

e fiz graça para a pessoa errada na hora errada. Eu iria dizer a 

ele que só estava brincando, mas, claro que aceitaria a 

oportunidade; mas não houve tempo, ele me disse algo, mais ou 

menos assim: 

 - Eu estou aqui para lhe oferecer uma oportunidade única 

de trabalho. Oportunidades, na vida são poucas. E você, me 

desdenhando? Você está pensando que a vida é o que? O que 

você pensa que está fazendo aqui? Porque você está aqui, nesta 

cidade, estudando engenharia? Você acha que vai ser alguma 

coisa na vida, agindo desta forma? Tenha vergonha na cara e 

brios. Brincadeira também tem hora, e vá pra p...! e foi embora. 

Nunca mais o vi.  

 Foi duro, foi triste, e chorei muito. Aquele momento foi um 

marco em minha vida e procurei ser, daquele momento em 

diante, diferente, melhor. Continuei a ser alegre, a brincar; mas, 

aprendi que há o momento certo para isso.  

 Outra vez, já como supervisor de produção, em uma 

empresa multinacional, eu entrei em um setor de projetos da 

empresa, para falar sobre um determinado desenho com um 

projetista. Acho que entrei falando alto e contando alguma piada. 

O supervisor da área de projetos, espanhol sisudo, deu-me uma 
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bela de uma bronca, por estar falando alto e desconcentrando os 

demais colegas. 

 Ao longo dos anos, esses pequenos eventos, fizeram 

algumas modificações em meu comportamento e, hoje sou uma 

pessoa séria, muito séria, quando precisa ser séria, muito 

brincalhona, na hora em que precisamos ser brincalhões. Só a 

experiência nos ensina quando devemos ser sérios e quando 

podemos ser divertidos. 

 Já dizia o ditado: “Muito riso, pouco siso”. 

 “Sapientia est domina et Regina vitae” – A sabedoria é 

dona e rainha da vida. 
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Eu não sou daqui 

 

 Alguma vez, em sua vida, você já leu alguma notícia no 

jornal, mais ou menos assim: “Extra, Extra! Os macacos prego, 

do pantanal, estão provocando um desequilíbrio ecológico na 

região, devido ao lixo que estão, indiscriminadamente, jogando 

nas margens dos rios e ao longo dos caminhos, na mata” ? Ou 

uma outra notícia como essa:  “O mar está totalmente impróprio 

para os seres humanos, devido à grande sujidade causada pelas 

baleias e pelos leões marinhos, ao longo das costas habitadas, 

dos paises do atlântico sul” ? 

 Agora, uma outra duvida: “O que acontece quando você 

compra um pequeno aquário e coloca vários peixes dentro dele e 

nunca, mas nunca mesmo, em toda a sua vida, troca a água, 

mesmo dando alimentos aos peixes, na periodicidade correta? 

Entretanto, se estes mesmos peixes estiverem em seu habitat 

natural e não houver nenhuma interferência externa, o que de 

errado poderá ocorrer?” 

 Se os peixes forem colocados em um aquário e a água 

não for renovada, os peixes, certamente, em pouco tempo, 

perecerão. Mas, em seu habitat natural, irão perecer dentro das 

expectativas naturais de suas vidas. 

 Os macacos prego, os leões marinhos e as baleias nunca 

irão, por sua livre vontade, provocar mudanças na natureza que 
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possam provocar sua extinção. E nós, seres humanos é que 

somos considerados inteligentes? 

 Desde o inicio do mundo, o ser humano está 

constantemente buscando soluções para melhorar o seu 

conforto sobre a terra, em detrimento do equilíbrio de tudo que 

aqui já estava, muito antes dele aqui chegar. Somos eternos 

insatisfeitos com nossas vidas e, por isso, estamos sempre atrás 

de melhorar o ambiente que nos rodeia, para procurarmos viver 

melhor. Queremos sempre entender tudo à nossa volta, até, 

inclusive, fora daqui, no espaço infinito.  

 Por que somos assim? Isto é o principal privilégio da 

inteligência? O que é inteligência? Sabermos que existimos pode 

ser sinal de inteligência. Mas, destruir tudo à nossa volta, como 

resultado da nossa constante busca para melhorar nossas vidas 

não é sinal de inteligência e sim, negligência.  

 Se os animais e as plantas sempre estão em equilíbrio 

com a natureza, então eles pertencem à natureza, fazem parte 

do ecossistema, do mundo que respiram.  Mas, então, se nós 

não conseguimos manter este equilíbrio, sempre conseguimos o 

contrário, prejudicando os animais, as plantas, os rios, os mares, 

então é porque não fazemos parte deste ecossistema. Não 

sabemos exatamente como, mas, muito provavelmente, não 

somos daqui. Isso não faz sentido para você? 
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 Se eu pegar um peixe e tirá-lo da água, em pouco tempo 

ele irá morrer. Por que? O lugar dele é dentro d’água  e fora 

d’água ele simplesmente não sobrevive, porque o oxigênio que 

ele respira é extraído da água e não do ar. O contrário, se 

pegarmos um animal terrestre, digamos, um rato e colocarmos 

este animal de baixo d’água, ele irar morrer afogado porque o 

oxigênio que ele respira é extraído do ar e não da água. 

Portanto, cada ser vivente, animal ou planta, tem seu local 

correto para viver. O ser humano vive fora d’água, embora ele 

tenha inteligência e tenha já recursos para ficar debaixo d’água, 

sem se afogar – usa os tradicionais equipamentos de mergulho.  

 Temos inteligência suficiente para nos adaptarmos aos 

diferentes ambientes que o mundo nos oferece – mesmo fora 

daqui, por exemplo, Lua – mas isso tudo parece ser temporário. 

Se não aprendermos a preservar o mundo que nos acolhe, ele 

nos matará aos poucos. O ar se tornará rarefeito, o planeta se 

aquecerá suficientemente para derreter o gelo dos pólos, o mar 

avançara sobre a terra e iremos morrer afogados, sufocados e 

famintos, pois as plantas e os outros animais também perecerão. 

 Talvez não sejamos daqui, tamanho o estrago que 

estamos fazendo com este mundo. Talvez o nosso habitat 

natural não exista. 

 Provavelmente o ser humano iniciou sua existência em 

algum lugar, logo após a criação do universo. Povoamos um 
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determinado planeta e evoluímos a ponto de sermos capazes de 

deixar esse planeta distante e procurar outro planeta para nos 

instalarmos e começarmos tudo de novo, já que o planeta 

original ficou totalmente inabitado, pois acabamos com o 

oxigênio, animais, plantas e a água. Chegamos no outro planeta, 

nos desentendemos novamente, acabamos uns com os outros, 

queimamos livros e bibliotecas, nos tornando primitivos 

novamente, precisando, portanto de milhares e milhares de anos 

para sermos capazes, novamente de mudarmos para outros 

mundos, pois o atual, ficou, novamente, inabitável.  

 Em que situação nos encontramos hoje aqui na Terra? 

Estamos na metade do caminho para a autodestruição. No 

passado já tentamos nos matar, já queimamos livros e biblioteca, 

como em vezes anteriores, em outros planetas, em outras 

galáxias, e agora estamos na fase de nos tornarmos fortes, 

tecnologicamente, logo, logo, com a capacidade de invadir 

outros mundos para nos apoderamos dele e recomeçarmos a 

nossa destruição. Enquanto isso, a destruição de nosso atual 

planeta continua de vento em polpa, sem a menor possibilidade 

de que tudo se reverta, pois, afinal, esta é a sina, da 

humanidade. Nunca iremos parar para refletir o que estamos 

fazendo com nós mesmos, porque nossa inteligência não chega 

a tanto e, portanto, iremos sim, nos destruir, mas não sem antes 
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sermos capazes de “darmos o fora daqui”, antes que o mundo 

nos destrua. 

 Haverá, entretanto, o dia, em que surgirá um grande líder, 

como tantos outros que já houve tanto na historia recente da 

humanidade, quanto no passado que até desconhecemos. Só 

que este líder irá fazer, de vez, a diferença. Ele irá mostrar para 

as pessoas que somos sim, capazes de parar com nossa 

autodestruição e que não é difícil de fazer isso. Ele irá convencer 

os governantes das grandes nações de que a decisão de parar 

com o processo de autodestruição precisa ser uma coisa 

conjunta e que todos deverão agir ao mesmo tempo e com muita 

intensidade.  

 Interromper a poluição dos rios, tratando todo o esgoto 

doméstico e industrial, incinerando lixo não reciclável, usando o 

calor produzido para a geração de energia, tratar os poluentes 

gasosos, para interromper o rompimento da camada de ozônio 

da alta atmosfera, radicalmente não mais usar o petróleo como 

fonte de energia, aprendendo usar fontes limpas, tais como o 

próprio sol, lixo orgânico e outras fontes não poluentes.  

 Entidades de fiscalização dos trabalhos de recuperação 

do planeta serão organizadas em todo o planeta e, aqueles que 

ainda insistirem em não seguir as novas diretrizes serão 

energicamente advertidos e, na reincidência, prisão, sem 

contestação e sem apelação. Além disso, as demais nações irão 
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criar mecanismos de bloqueios e restrições de comércio, 

fazendo com que a nação que não entrar no programa de 

recuperação do planeta, retroaja e retome as ações, na busca da 

recuperação do planeta. 

 Só quando estas coisas acontecerem é que a 

Humanidade poderá afirmar que pertence a esse mundo. Até lá. 

Somos estranhos no ninho. Somos como um órgão 

transplantado, onde os demais o rejeitam e, se ação não for 

tomada, o extinguem. 

 Devemos, pois, cada um de nós, torcermos para que este 

líder surja o mais rápido possível, antes que seja tarde e 

tenhamos que sair daqui, às pressas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

Um pouco de mim 

 

 Eu não me lembro de nada sobre minha vida, antes de 

nascer. Estranho dizer isso, mas pode significar que eu 

realmente não existia, antes de nascer. Alias, é o mais provável. 

É no que mais acredito. Mas, se eu existia antes, tudo foi 

apagado. 

 O primeiro momento que me vem à mente é quando eu 

tinha um pouco mais de dois anos de idade. Já verifiquei isso 

com minha mãe. A lembrança está correta. Vejo os médicos, 

com máscaras e máquinas de corte rotativas, para retirar os 

gessos de minha perna e todo o resto de meu corpo, em função 

de uma cirurgia que eu tive quando tinha um ano de idade, 

devido problemas na perna esquerda. Fiquei tanto tempo 

hospitalizado que eu aprendi a falar na cama da enfermaria. 

Quando me deram alta, eu não queria ir embora. 

 Aos três anos de idade, brincando de pular sobre o sofá 

da sala, caí de queixo, sobre uma pequena mesinha e sangrei 

muito. Minha mãe pegou-me ao colo e foi correndo à farmácia do 

Seu Valdemar, para fazer uns pontos no meu queixo, para 

estancar o sangue e consertar o rosto. Até hoje tenho cicatrizes 

desta data. 

 Depois disso, tenho flashes, brincando com os primos e 

primas e meu irmão.  Quando entrei na escola, lembro-me da 
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primeira coisa que a Dna Umbélia, minha primeira professora do 

primeiro ano do grupo, pediu-me para fazer. Enchi a primeira 

folha do caderno com um monte de bolinhas. Fiquei muito 

orgulhoso. Ao chegar em casa fui logo pedindo para minha mãe 

ver a obra prima que eu havia produzido. Eu me achava o cara 

mais inteligente do planeta. 

 Meu irmão é um ano mais velho que eu, mas, naquela 

época ele estava tendo ataques epiléticos – hoje não se usa 

mais esta palavra, dize-se convulsões – o que atrapalhava muito 

o seu desempenho na escola. 

 Lembro-me que quando entrei no primeiro ano do grupo, 

meu irmão estava no segundo.  O primeiro ano do grupo fiz em 

uma escola estadual próximo de casa. Quando passei para o 

segundo ano do grupo, meu pai me colocou em uma escola 

particular. Acho que se chamava Sítio do Pica-pau Amarelo – 

esta escola não mais existe – meu irmão havia repetido o 

segundo ano e, portanto, pela primeira vez, ficamos estudando 

juntos.  

 Não me lembro quando, mas passei à frente de meu 

irmão e continuei a estudar, desta vez e uma outra escola 

particular. Fui seguindo adiante e meu irmão, cada vez mais, 

ficando para trás. 

 Segui minha vida, casei-me, depois terminei meu curso 

(engenharia), fui trabalhar em uma empresa multinacional sueca 
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e viajei para Suécia e Dinamarca para cursos, dos mais diversos, 

preparatórios, para o cargo que eu iria ocupar na empresa.  

 Alguns anos após, voltei para a Europa para cursos na 

Alemanha, novamente na Suécia e passeios na Itália, 

Dinamarca, Espanha e Portugal. Tive muitas e muitas 

oportunidades e as aproveitei todas. Depois de alguns anos, 

mudei-me para São Carlos. Entrei em uma empresa 

multinacional alemã e fiz um curso de pós-graduação na 

Universidade Federal de São Carlos e fui seguindo meu destino. 

Meu irmão, com todas as suas dificuldades, conseguiu terminar 

sua faculdade de filosofia e hoje está se aposentando como 

professor de colégio. Casou-se, enviuvou-se e tem até um filho, 

aliás, o garoto mais lindo do mundo! 

 Minha mãe, sempre dando a maior atenção para meu 

irmão, afinal, ele, com todas suas limitações, realmente, 

precisava de mais atenção que eu; afinal, eu estava conseguindo 

seguir minha vida. 

  Uma vez, estava eu morando em São Carlos, trabalhando 

como supervisor da área de informática em uma multinacional 

alemã, quando minha mãe me ligou, desesperada, pedindo 

minha ajuda. Eu não estava sabendo de nada. Meu pai havia 

sido operado, estava em um hospital em Guarulhos e havia tido 

complicações pós-operatórias e estava precisando de um 

tratamento específico, mais avançado; em suma, estava 
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precisando de maiores cuidados e, por isso, minha mãe estava 

pedindo minha ajuda. 

 Eu tive muita sorte de estar trabalhando em uma 

multinacional alemã, ter um cargo de comando e ter algum 

prestígio na empresa. Tive todo o apoio para transladar meu pai 

para a cidade de São Carlos, onde eu estava morando na época 

e colocá-lo, embora o único grande hospital da cidade, em 

ótimas acomodações e buscar o melhor tratamento. Dna Iolanda, 

assistente social da empresa em que eu estava trabalhando, foi 

a principal pessoa que me ajudou nessa época tão difícil, de 

quando meu pai adoeceu. 

 Meu pai, na época, estava com seu dinheiro bloqueado 

devido pacotes econômicos – Plano Collor – mas, com sua 

doença, o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) foi 

totalmente liberado e nos ajudou nos gastos. 

  Houve muitas idas e vindas. Meu pai ficou bom, comprou 

carros, casas, depois teve que vender tudo, adoeceu de novo; foi 

um ano inteiro de altos e baixos; até que o velho se foi em final 

de 1990. Fiquei, obviamente, muito, mas, muito triste. Ao mesmo 

tempo, entretanto, aliviado, porque meu pai, devido 

complicações e infecção generalizada, estava sofrendo muito e 

sua morte, certamente, foi um alívio para ele. 

 Meu pai deixou, para minha mãe, uma aposentadoria 

razoável. Meu irmão, viúvo e com um filho, ficou morando com 
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ela. Meu pai tinha um carro, minha mãe deixou-o comigo. Mas 

eu senti que ela mudou. Acho que ela, em seu interior, se sentiu 

desprotegida, desamparada, desesperada. Deixou o carro 

comigo, mas, eu senti que não foi de bom grado. Eu já tinha um 

carro e o vendi para ficar somente com o carro de minha mãe. 

 

 Com muita dificuldade, pela forte influência religiosa de 

minha mãe – extremamente católica – meu irmão começou a 

cursar Teologia. Mas, após alguns anos, foi convidado a sair da 

escola. Eu nunca soube o que aconteceu. Conseguiu, 

finalmente, estudar filosofia e foi dar aulas em escolas estaduais. 

 As convulsões não mais existiram, mas seu 

relacionamento comigo e com os demais da família sempre foi 

muito difícil. Ele sempre foi muito nervoso – pavio curto – e todos 

começaram a evitá-lo. Algumas vezes chegou a ser internado 

para ver se conseguiam os médicos melhorar seu 

comportamento explosivo e confuso. 

 Estas coisas fizeram com que meu pai, depois de alguns 

anos, ficasse desequilibrado, mentalmente, começando a perder 

quase tudo que havia conseguido na vida.  Logo adoeceu e, por 

complicações na hospitalização, faleceu em 1990, em Ribeirão 

Preto.  

 Quando eu estava estudando engenharia, em São Carlos, 

meu pai estudou supletivo primeiro e segundo grau, para concluir 
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o ensino médio e partir para a universidade. Com esforço sobre-

humano, formou-se em Direito e logo montou seu escritório. Nos 

últimos dias produtivos de sua vida, já era procurador da 

previdência social. 

 Meu pai já havia morrido, minha mãe ficou morando com 

meu irmão em um pequeno apartamento em Guarulhos. Algum 

tempo depois, meu irmão, escondido de todos, na cidade de 

Cruzeiro, casou-se com uma moça, a Sônia e, depois de alguns 

meses, nasceu meu sobrinho, Jonatan. Infelizmente a Sônia, por 

problemas pós parto, faleceu, uns trinta dias depois do 

nascimento do garoto. Meu irmão, portanto, solteiro havia mais 

de quarenta anos, já estava viúvo.  Minha mãe ficou sendo avó e 

mãe, ao mesmo tempo, do garoto. O está criando com muito 

carinho e dedicação. 

 Quando meu pai morreu, eu morava em São Carlos. 

Cinco anos depois, mudei-me para Ribeirão Preto. 

Periodicamente eu ia visitar minha mãe, mas meu irmão não 

gostava muito. Aliás, ele não gosta nem um pouco de minha 

presença. Talvez eu lembre todo o passado de dificuldades que 

ele enfrentava na escola, dificuldades para aprender a dirigir – 

meu pai tentou de tudo e, definitivamente, não conseguiu ensiná-

lo – portanto, ele, quase sempre, se sente muito desconfortável 

quando me vê. Por isso, hoje em dia, evito ao máximo ir visitar 

minha mãe. Não gosto disso, eu gostaria de poder visitá-la 
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sempre. Gostaria, também, de pegar meu sobrinho e levar para 

passear, mas, qual o que! Meu irmão, na sua insanidade, 

simplesmente, não deixa que ninguém saia com o garoto. É 

ruim, porque o menino está deixando de ter acesso a muitas 

coisas que, para a sua idade, são muito importantes. Além de 

não ter um computador em casa, não faz passeios, a não ser 

aqueles programados pela escola. Ao menos estuda em uma 

boa escola particular, que minha mãe, obviamente, paga, pois o 

meu irmão não dá um tostão em casa, para ajudar na criação do 

menino. Não sei quanto meu irmão ganha, mas tenho uma 

noção. Não é muito, mas não é pouco; daria para ele ajudar em 

casa. Não sei o que ele faz com seu dinheiro, para deveria 

canalizar melhor para educar o menino. 

 Eu fiquei, depois da morte de meu pai, em uma situação 

muito ruim. Minha mãe nunca me deu prioridade. Agora, depois 

de casado e com filhos, ela nunca deu atenção a seus netos. 

Meus filhos não gostam de minha mãe, principalmente as 

meninas, não sentem a menor vontade de visitar, conversar com 

ela. Minha mãe, de sua parte, nunca deu muita atenção às 

meninas, somente ao meu filho. Isso tem uma explicação que 

minha mãe não esconde. Ela sempre quis, desde que casou, ter 

uma filha, no entanto, teve dois filhos homem, somente – eu e 

meu irmão.  Nunca escondeu a frustração de nunca ter 

conseguido ter filhas e minha mulher, porém, teve duas. Lembro-
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me quando a minha primeira filha nasceu, minha mãe, no 

berçário, ao vê-la recém nascida, disse: “Nossa! Como é feia!”. 

Ta aí um grave erro que devo ter cometido ao longo de minha 

vida. Comento, às vezes, para minha mulher esse episódio, da 

minha mãe ter opinado que minha filha fosse feia ao nascer e 

acho que minha filha escutou a conversa. 

 Mas não acho que só isso tenha provocado o mal estar 

que minhas filhas sentem com relação à minha mãe.  Quando 

minha esposa era jovem e meus três filhos pequenos, minha 

mãe nunca se propôs a ajudar. Sempre tivemos empregadas 

domesticas para ajudar nos afazeres da casa. Mas, trocar uma 

frauda, dar de mamar, tomar conta dos bebes para que 

pudéssemos sair, nisso minha mãe nunca ajudou, mesmo nos 

primeiros anos de casados, quando morávamos, não muito 

longe. Minha sogra também foi uma pessoa que não deu amor a 

nossos filhos. Mas há uma diferença. Hoje ela procura conversar 

bastante, tratar bem e isso faz com que meus filhos a comecem 

a tratar com respeito e tolerância. Meu filho, que é o mais velho 

dos três, releva e procura tratar minha mãe com respeito e 

educação, mas, como os demais, não consegue ficar muito 

tempo dialogando e nem daria para ficarem muito tempo juntos. 

Minha mãe anda muito amarga, depois da morte de meu pai e 

sempre que conversamos com ela, temos que tomar cuidado 

para não tocar em algum assunto polemico de qualquer 



 88 

natureza, para não ouvir opiniões atravessadas. Por exemplo, 

evitar assuntos financeiros e religiosos é uma regra geral para se 

tentar dialogo com minha mãe. Além disso, não se pode 

reclamar de nada diante dela. 

 O que mais me entristece é que minha mãe, talvez pelos 

problemas diários que ela enfrenta para educar meu sobrinho e a 

difícil convivência com meu irmão, deixou de me dar atenção, 

parece até que não mais gosta de mim. Tenho a atenção de 

minha esposa e de meus filhos e, portanto, isso não me abala 

muito. 

 Eu gostaria de, sempre que possível, pegar meu sobrinho 

para passear, levar para ver os parentes no interior, ir à praia, 

levar a um cinema. Mas não é possível. Meu irmão não permite. 

Eu gostaria de poder contar detalhes de minha vida para minha 

mãe, o lado financeiro, o lado afetivo, mas como? Não há 

diálogo. Para ela, problemas, dificuldades eu não os deveria ter, 

porque tive tudo quando criança. Tenho um bom trabalho, devo 

estar ganhando bem. Afinal, só ela é que tem problemas. 

 Há pouco, descobriram, por ultra-som, que eu tinha um 

grave problema de pedras na vesícula e, portanto, teria que ser 

operado urgente, caso contrário, segundo o médio, eu poderia 

ser acometido de pancreatite, com risco de perder a vida. Contei 

para minha mãe, acho que para ter alguma palavra de apoio, 

pois, afinal, eu estava apavorado com a possibilidade de ir a uma 
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mesa de operações. Incrível, ela não mostrou nenhuma 

preocupação e emendou com algum outro assunto da 

preocupação dela que, honestamente, nem me lembro mais. 

Tem sempre sido assim. Minha mãe não consegue mais 

se preocupar comigo nem com minha esposa e filhos. Ela só 

consegue dar atenção ao neto e ao meu irmão. Embora ela 

tenha me tratado muito mal, eu não me importo, porque consigo 

entender pelo que ela está passando.  

 Outra preocupação que tenho , refere-se a meu sobrinho. 

Ele está vivendo com um pai, que não é muito equilibrado, não 

lhe dá a liberdade que deveria ser dada, para a idade que o 

garoto tem, não lhe dá todas as ferramentas que poderia dar,  

para ajudá-lo no desenvolvimento e ter um futuro mais 

competitivo, como, por exemplo, acesso a computador, cursos 

de computação, línguas, academias, etc. Força-o a ser fanático 

religioso como meu irmão e minha mãe são.  

Lembro-me de uma vez, estávamos na praia, era noite, 

não muito tarde, talvez umas nove horas, meu sobrinho só 

mencionou que estava com sono e estaria pensando em dormir. 

Na mesma hora, meu irmão pegou na mão do garoto, empurrou-

o para deitar-se no sofá e pediu para o menino repetir com ele, 

em voz alta, a oração do “Pai Nosso”. Lembro-me que o menino 

franziu o cenho e começou a orar, repetindo, sincronizado, as 

palavras do pai, na oração. Era visível que ele não queria fazer 
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aquilo, na frente de todos, havia muitas pessoas vendo a cena. 

O menino estava envergonhado do que estava se passando. 

Não acho que isso seja uma atitude normal, para ser feita em 

publico, com um garoto de onze anos. Acho que, ao longo dos 

anos, esse menino vai começar a se rebelar com a situação e, 

no momento, espero saber o que fazer se eu for procurado por 

ele, para ajudá-lo. 

Nesta mesma época, quando estávamos na praia, em 

férias, minha esposa flagrou minha mãe conversando com a mãe 

dela e ambas falando de nossas vidas e, principalmente, dos 

defeitos e das coisas erradas que fazíamos, ao menos as coisas 

que elas assim julgavam. Minha esposa ficou muito triste com 

isso e, quando terminaram a conversa, minha esposa abordou a 

mãe dela e conversou seriamente, cobrando a razão daquela 

atitude e pedindo para que aquilo não se repetisse. O pior que é 

a sena, entre as duas, foi testemunhada por outras pessoas que 

estavam no local, no caso, na cozinha da casa. Havia várias 

pessoas sentadas à mesa e ambas as mães (minha e de minha 

esposa) falaram cobras e lagartos de nossas vidas. 

É assim, infelizmente, que eu e minha esposa somos 

vistos pelas nossas mães. Nunca consegui entender isso. Se 

estivermos errados e errando, acho que iremos morrer, sem 

saber em que. Dizem que o começo do conserto das coisas é 

você admitir que está errado e ter a consciência do erro. Porém, 
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não é o caso. Não sabemos, nem eu nem minha esposa, o que 

fizemos em nossas vidas que fez com que nossas mães, 

principalmente minha mãe, para que sejamos tão rejeitados e, na 

carona, nossos filhos. 

Obviamente fico triste por não haver entre nós um 

relacionamento saudável, normal, alegre, como a gente vê nas 

novelas da TV, com minha mãe e meu irmão, mas mesmo 

assim, esse relacionamento eu tenho mantido com minha mulher 

e filhos e isso me basta. 

As pessoas que tem bons relacionamentos com pais, 

avós, filhos e outros parentes, estão de parabéns e devem 

agradecer a Deus, porque o relacionamento saudável entre 

parentes é o melhor remédio para todos os males. È ótimo para 

a formação dos jovens e para os mais velhos se sentirem 

sempre bem. 
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A psicológica 

 

 Eu era ainda pequeno. Tinha entre sete e oito anos. 

Adorava circos. Ainda gosto. Quem não gosta de circo, 

principalmente nessa idade? Apesar de muito novo, minha mãe 

me deu o dinheiro para que eu pudesse sentar nas numeradas. 

Nos circos tem aquelas cadeiras especiais, próximas ao palco, 

onde, quem pode pagar mais, tem o privilégio de ficar bem 

próximo ao espetáculo. Isso foi o maior motivo dois maiores 

apertos que passei em toda a minha vida. 

 Coloquei o meu melhor sapato, minha melhor bermuda e 

meu melhor suspensório – obviamente a roupa quem escolheu 

foi minha mãe - e fui ao circo. Não ficava muito longe de casa. O 

circo estava montado em um terreno abandonado, próximo à 

avenida principal do bairro, a uns duzentos metros de casa. Lá 

chegando, quis fazer certinho, como manda a tradição: Comprei 

um saquinho de pipocas e fui para a fila para comprar o 

ingresso. 

 Segui a fila, longa fila, aliás, para entrar no circo. Ao 

entrar, dirigi-me ao setor especial, já que meu bilhete dava direito 

a usar esse lugar. Fiquei, ansiosamente aguardando o inicio do 

espetáculo, quando de repente percebi que estava começando a 

ficar com vontade de fazer xixi. 
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 Eu temia que, se saísse dali, perderia o privilegiado lugar 

que havia conseguido, além disso, com sete anos de idade, eu 

não achava que poderia haver banheiro por ali, aliás, acho que 

não havia mesmo, ademais, eu morreria de vergonha de ter que 

perguntar a alguém onde ficaria o banheiro. Aliás, esse tipo de 

vergonha tenho até hoje em dia. 

 Fiquei firme, aguardando o espetáculo. Foi, realmente, 

lindo, fantástico, inesquecível, indizível, nababesco e, ao mesmo 

tempo, um desastre. Ao entrar o primeiro palhaço, senti-me em 

um mundo de sonhos que jamais havia experimentado antes. 

Comecei a rir, a rir muito, só com a cara do infeliz e quando 

começou a falar então, aí sim, foi demais e, aos poucos, comecei 

sentir um calor, mais ou menos na região dos glúteos e, também, 

próximo à virilha. Sendo um pouco mais especifico, comecei a 

urinar e, a cada nova risada, um pouco mais de urina eu 

liberava. 

 Minha cabeça ficou muito confusa, pois, a cada nova 

traquinagem do palhaço, eu deixava um pouco de lembrança da 

minha urina na cadeira em que eu estava sentado. Mas, eu 

ainda não estava preocupado com isso. Eu só queria é me 

divertir e rir.  

 Aí, em um dado momento, fiquei mesmo apavorado, 

porque um palhaço, em uma de suas brincadeiras, pegou um 

menino e uma menina para voluntários. Aí me perguntei: E se 
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me chamarem? Como faço? Como saio daqui?  A cada vez que 

o palhaço olhava para as crianças eu baixava a cabeça, 

disfarçava sorrateiro, rezando para que eu não fosse chamado. 

Eu ficava me imaginando, levantando, para atender ao chamado 

do palhaço e todos vendo aquela enorme roda que já havia se 

formado nos fundilhos de minha bermuda.  Eu não saberia onde 

enfiar minha cara e, talvez nunca mais voltaria a um circo, pelo 

menos, no meu bairro. Depois de tantos espetáculos, que 

geraram um mar de risadas e, como conseqüência, muita urina, 

a coisa começou a cheirar. Aí, minha vergonha foi maior ainda. 

 Aí começaram os outros números que mostram cavalos, 

danças, trapézios e o mais esperado, O Globo da Morte, onde 

três motoqueiros, dentro de um globo metálico, giravam em um 

espaço extremamente apertado. Mas não mais apertado do que 

eu estava, com aquela incomensurável vontade de fazer xixi.  

Aos poucos, infelizmente, eu já não estava mais 

prestando atenção ao que acontecia no circo. Eu queria sim, que 

tudo aquilo acabasse para que eu pudesse ir para casa, tomar 

um banho e trocar de roupas, urgentemente. 

Mas o espetáculo não acabava. Acho que era o show de 

estréia e eles sempre capricham no show de estréia, esperando 

que as pessoas, em gostando do que viam, iriam ajudar a 

divulgar o circo para os outros dias. Com o tempo, a vontade de 



 95 

fazer xixi já havia passado, já que eu já havia liberado tudo que 

estava armazenado na minha bexiga. 

Até que então, o espetáculo acabou. Começou a etapa 

final de minha aventura real: chegar em casa sem que ninguém 

percebesse o que havia ocorrido. 

Esperei até que o circo ficasse integralmente vazio para, 

assim, eu, sorrateiramente, sair. Certifiquei-me de que não havia 

mais ninguém por perto, levantei-me, coloquei minhas mãos 

sobre minha bunda e corri, corri como nunca havia corrido, 

antes. 

Não sei se as pessoas perceberam, mas se perceberam, 

um garoto de sete a oito anos, todo urinado e correndo, acho 

que não pensariam em nada e, a velocidade era tanta, que não 

deve mesmo ter dado para que as pessoas percebessem nada. 

Cheguei em casa, contei brevemente à minha mãe o que 

havia ocorrido comigo no circo e ela, após umas boas 

gargalhadas, cuidou de encontrar roupas novas e mandou-me 

para o banho. 

Até hoje, ficou uma lição, sempre antes de sair, mesmo que eu 

não tenha a menor vontade de urinar, vou ao banheiro e 

concentro-me, fico alguns minutos forçando, forçando e, mesmo 

que saia algumas gotas, elas poderão ser minha salvação em 

algum momento de aperto.Chamamos esta urinada de “mijada 

psicológica”.  Foi minha filha, a Gabriela que a batizou assim. Já 
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virou jargão em casa: “vou dar a última psicológica”. Já se sabe 

que é a mijada para garantir que nada de desagradável irá 

ocorrer.  

 Principalmente, antes de sair de casa, por um longo 

período, como ir ao trabalho ou viajar, vou fazer o “psicológico”, 

pois já me vi, depois de adulto, em situações das mais 

embaraçosas. 

 Uma vez, parado diante de uma escola, onde minha filha 

estava prestando vestibular, saí do carro e fiquei do lado de fora, 

esperando a prova terminar. Eu não devia estar bem vestido, 

porque um senhor parou seu carro e pediu-me para que eu 

desse uma olhada no carro dele, em troca de umas gorjetas. Na 

verdade, não tive tempo de dizer a ele que eu não era 

“flanelinha”, pois ele saiu rapidamente. 

 O problema começou quando apertou muito a vontade de 

fazer xixi. Aí tive uma grande idéia.  Havia um barzinho por perto 

e comprei uma garrafa de um refrigerante energético onde o 

bocal da garrafa era grande o suficiente para ser usado como 

urinol. Não tive dúvidas nenhuma da estratégia. Embora eu 

estivesse com vontade de urinar eu acreditava que a quantidade 

de água que saísse quando urinasse seria menor que a 

quantidade ingerida. Comprei o refrigerante e, calmamente o 

bebi todo. Entrei no carro, depois, fiquei sorrateiramente 
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agachado no banco e urinei tudo o que podia na garrafa vazia do 

energético. 

 Meu problema ficou resolvido e logo minha filha voltou do 

exame vestibular que, aliás, depois ficamos sabendo que ela 

havia passado. 

 Eu não havia feito o “psicológico” antes de levar minha 

filha para fazer essa prova e, por isso, mais uma vez, e acontece 

sempre quando não me previno, tive que improvisar para sair do 

aperto. 
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O sufoco da escada de incêndio. 

 

 Foi uma época difícil. Pedi para a empresa, em que eu 

trabalhava, mandar-me embora, para que com o dinheiro da 

indenização eu pudesse pagar umas dividas que estavam me 

tirando o sono e montar minha empresa de consultoria.  

 Nunca fui muito bom com administração financeira e, 

muito depressa, esse dinheiro acabou. Mas, já era tarde, a 

empresa estava estabelecida e eu tinha que correr atrás de 

clientes. 

 Nessa época eu estava morando na cidade de Ribeirão 

Preto, inicialmente, só, em uma republica dos funcionários de 

uma empresa, com a qual eu tinha um contrato de prestação de 

serviços e, para me ajudarem, deixaram-me me fixar por lá, para 

ajudarem. Minha esposa foi para lá quase um ano depois, 

quando montei uma casa e essa empresa ajudou-me com o 

aluguel. 

 Foi muito difícil, uma filha estudando fora, em Assis, o 

outro eu pagando cursinho para prestar vestibular e uma outra, 

no curso colegial. As despesas eram altas, o ganho limitado, vida 

difícil. Mas algumas compensações, todavia, existiam. A cidade 

de Ribeirão Preto é muito boa para se viver. Íamos levando. 

 Uma vez, tive que ir a São Paulo, para configurar umas 

máquinas, em um escritório de uma empresa de prestação de 
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serviços, na área de saúde, em uma rua paralela à Paulista. Na 

época, infelizmente, eu ainda fumava e, lá estava eu, sentado 

em uma estação de trabalho de sistema operacional Linux, 

tentando resolver um certo problema, quando deu aquela 

vontade de fumar. 

 Não tive duvidas, peguei um cigarro e fui para a saída de 

incêndio e tranquei a porta corta-fogo. Estava fumando, 

tranqüilamente, olhando para a porta e pensando no trabalho 

que eu estava fazendo. Estava tentando resolver um problema 

de desempenho de um sistema e já estava começando a 

concluir que era um problema puramente sistêmico e eu não 

conseguiria, com o raciocínio puro e conhecimento de infra-

estrutura de rede, revolver. Mas, ainda olhando para a porta, 

terminei o cigarro e dirigi-me à saída para voltar ao trabalho. A 

porta estava trancada por dentro e não tinha como abri-la. A 

porta é daquelas que só abre de um lado, ou seja, quem estava 

dentro dos compartimentos do prédio conseguiria abri-la, mas 

depois de passar pela porta, não tinha como voltar. Acho isso um 

tanto irregular, mas lá estava eu preso e, como a porta era muito 

grossa, bater não adiantava nada. Ninguém me escutava. 

 Decidi descer alguns andares, quando me lembrei que 

estava próximo aos últimos andares e, portanto, seria um risco 

muito grande chegar ao térreo, após quase trinta andares e 

encontrar a mesma situação. Fui, portanto, descendo alguns 
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andares e, a cada andar eu verificava se a porta estava aberta e 

não estava. Estavam todas fechadas. 

 Existia um outro agravante. As escadas não tinham 

corrimão, além disso, não havia paredes, ou seja, os degraus 

desciam o vão do prédio, deixando um grande espaço que, 

facilmente, qualquer um, mais desatento, poderia cair no fosso 

que ali se apresentava. Eu estava começando ficar nervoso, 

amedrontado e zonzo, com muito medo de cair da escada e não 

ter uma segunda chance nem de terminar o serviço que eu 

estava fazendo, nem de voltar para casa em segurança. 

 O meu telefone celular estava com a bateria preste a se 

esgotar. Não sabia para quem ligar, quando vi, na agenda 

eletrônica que eu tinha um número de telefone daquele prédio. 

Não sei exatamente para que setor a ligação caiu, mas uma 

senhora, com sotaque nordestino, atendeu ao meu chamado e, 

para meu desespero, não estava entendendo bem o que é que 

eu falava. Eu dizia a ela que estava preso na escada de incêndio 

e ela perguntava, como alguém poderia se prender em uma 

escada de incêndio. Na verdade, ela não estava acreditando que 

poderia haver alguém tão imbecil como eu, que se colocasse 

naquela situação absurda. 

 Depois de alguns minutos de conversa, fornecendo dados, 

tais como, como o andar em que eu estava e a posição de onde 

se encontraria a porta, ela pediu-me para aguardar. Logo em 
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seguida a bateria do telefone celular acabou de vez, e eu estava 

a mercê daquela senhora e da sorte. 

 Passaram-se uns quinze minutos ainda, eu estava 

novamente começando a entrar em pânico, quando um senhor, 

de olhar sério e desconfiado, abriu a porta da saída de incêndio, 

bem devagar, e me viu. Sorriu, para não rir e me cumprimentou. 

Eu, além de desesperado, cansado, estava com muita fome e 

com vontade de fumar, novamente. 

 Incrível que ao encontrar o pessoal, para o qual eu estava 

trabalhando, não expressaram nenhuma reação, seja de ter 

achado graça, preocupação; foi uma total indiferença sobre o 

que havia acontecido. Foi tudo ruim e detestei ter passado por 

aquilo. 

 Aquele dia, eu inaugurei minha preocupação com o 

cigarro. Foi a primeira vez que comecei a questionar qual seria a 

vantagem de eu estar fumando. Ainda se passaram alguns 

poucos anos para que eu parasse de fumar definitivamente, mas 

foram momentos terríveis que não desejo para ninguém e espero 

nunca mais passar novamente. 
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Palavras que o homem não diz 

 

 Minha esposa reclama muito comigo de algumas de 

minhas atitudes. Dedo no nariz, barulho de pigarra, quando 

estou escovando os dentes ou mesmo tomando banho, na 

cozinha, limpo a boca com a toalha. 

Coisas que eu falo, como por exemplo, “eu meto esse 

prego nessa parede e fica firme”. Ela retruca: “Não fala ‘eu meto’, 

fala, ‘eu coloco’, ‘eu posiciono’”. Aí eu pergunto, quase sempre, 

você queria ter casado com um viado?  As mulheres são 

antagônicas; elas esperam de nós, força, decisão, atitude, mas, 

ao mesmo tempo, delicadeza. Acho isso muito paradoxal. Ela 

reclama até do tom de minha voz, quando vou falar com os 

gatinhos de casa. Ela diz que eles se assustam com minha voz; 

para eu falar com meus gatinhos eu teria que afinar a voz e valar 

mais devagar e suave. Pode? 

 Entretanto, pela experiência, percebo que deve existir um 

ponto de equilíbrio. Precisamos, principalmente, tomar cuidado 

com as palavras que dizemos.  

 Por isso, fiz um estudo com base nas observações das 

pessoas e cheguei à conclusão que há palavras que o homem 

nunca fala e há palavras que as mulheres nunca falam. Portanto 

existe um rol de palavras masculinas, exclusivamente, e um rol 

de palavras femininas. 
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 As palavras masculinas são aquelas somente ditas por 

homens, são palavras que raramente ou nunca uma mulher diz. 

Por exemplo, aquela do “meter o prego na parede” ou outras 

como “esse carro é cabacinho”. Uma mulher nunca diria isso de 

um automóvel. Ela, provavelmente iria dizer, “esse carro é 

novinho, novinho em folha, uma gracinha, fofo”. 

 As palavras femininas são aquelas exclusivas das 

mulheres, por exemplo, duas amigas conversando: 

 - Oi amiga, como vai?; 

 - Estou ótima; E você, querida? 

 - Você sabe da Rebeca?; 

 - “Magina”! Faz tempo que não há vejo; 

 - Ela está ma-ra-vi-lho-sa. Ta de namorado novo. Sabia? 

 - Gente! Não me diga. 

 ... 

 Como dois amigos, com um assunto semelhante, 

conversariam: 

 - E ai meu? Tudo bem?  

 - E ai? Tamo levando na boa. 

 - Sabe do Paulão? 

 - Vá se F.! E eu lá ando atrás de macho? Pra com isso 

meu! 

 - Pois é. Ele tá todo prosa. Ta com uma mina da hora. 

 - Puts grilo! Sério? Caralh...! 
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O dialogo tenta demonstrar que existem diferenças bem 

destacadas entre homens e mulheres conversando. O homem 

usa mesmo palavras exclusivas. “Puts grilo”., “Vá se F.”, “mina”, 

e outras do exemplo, não é tão comum ouvir de mulheres estas 

mesmas palavras. Por outro lado, se elas gostam de alguma 

coisa, logo vem dizendo “amei!”. Você já ouviu algum homem 

falar assim?  

Há, entretanto, frases que só são ditas por “frutas”, ou 

seja, aqueles rapazes que gostariam de ser moças, para não 

dizer, bichas. Por exemplo:  “Aquele bofe é lindo de morrer, não 

é?” 

Então olha só a complicação. Você estuda, estuda, estuda 

toda uma vida, para aprender bem um idioma, aí, descobre que 

tem palavras masculinas e palavras femininas. E tem, também 

as palavras, que se ditas, dependendo do momento, do contexto, 

ficam ridículas e você, por conta disso, corre o risco de ser 

achincalhado. Lembro-me, certa vez, passeando pelas ruas de 

Gimoverken, na Suécia, junto com várias pessoas, todas 

participando de um treinamento técnico, patrocinado pela 

empresa que eu trabalhava, naquela ocasião, passamos sobre 

uma linda ponte, onde um rio estreito, cuja correnteza era  

extremamente veloz, admiravelmente tudo lindo, corria, 

espalhando água para tudo quanto é lado. Então, surgiu-me na 
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mente, uma frase, que disse, alto e em bom tom: “What a 

troubled water! Wonderful!”  - que significa que água agitada! 

Maravilhoso!. Havia um americano, de New Jersey, junto com a 

turma e rolou no chão de tanto rir, com minha frase. Acho que 

usar o termo “troubled” é muito poético e, naquela época, havia 

uma música de sucesso, no mundo, da dupla, Simon and 

Garfunkel, chamada “Bridge over a troubled water” – ponte sobre 

um rio agitado. Eu havia me inspirado nessa música, para 

formular aquela frase. Mas, inesperadamente, não foi bem aceita 

pelo americano. Os demais, nem se importaram, entenderam o 

recado e acharam normal. Mas, dizer as coisas certas, no idioma 

certo, no sexo correto, é uma arte. Fiquei eu com uma pulga 

atrás da orelha. O que o americano pensou de mim? Ridículo? 

Maricas?  Vai saber...! 
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Minha vida Federal 

 

 Quando passei no concurso, para trabalhar para o 

Governo Federal, fiquei muito preocupado, pois o salário inicial 

seria um terço do que eu estava recebendo na iniciativa privada, 

embora eu já estivesse trabalhando para o Governo Federal, 

como contratado, por uma empresa de terceirização. Mas, como 

a concorrência era muito grande, fiz o exame, do concurso, sem 

a menor esperança de que fosse passar. Como já trabalhava 

naquela repartição como um funcionário terceirizado, tinha todo 

o conhecimento detalhado do serviço, já havia três anos. Além 

do detalhamento técnico do trabalho, conhecia as pessoas 

chaves de cada repartição. Tinha um bom relacionamento com 

todos, estava bastante enturmado e bem sincronizado com o 

trabalho e as necessidades de todos, para serem atendidos no 

que eu sabia fazer bem. Suporte técnico, solução de problemas 

e atendimento ao usuário. 

 Passei no exame. De fato, foi inesperado para mim. 

Passei em quarto lugar. Foi um arraso. Eu não cabia em mim de 

contentamento. Mas aí veio o medo. Não, não posso assumir 

esse trabalho, não posso assumir uma renda tão menor da que 

tenho hoje. E minha mulher, e meus filhos, e minhas despesas, e 

minhas contas, como ficam? 
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 Foi ela, a decidida, a que não tinha a menor dúvida, que 

me fez enxergar que não haveria outra saída. Minha esposa, 

praticamente, me obrigou a assumir o cargo. Não sem um 

grande susto, um grande incidente. Um belo dia, estava eu 

trabalhando, ainda pela terceirizada, quando minha esposa 

apareceu, subitamente , querendo me falar, com urgência. Fui ao 

encontro dela, descemos o elevador e ela me dá a notícia. Eu 

não havia passado no exame médico, havia um problema e eu 

teria que, urgentemente, ir à enfermaria da repartição pública, 

onde os exames pré-admissão foram feitos, para conversar com 

os médicos. Minha esposa tinha um motivo muito forte para estar 

preocupada com aquilo tudo. Eu era fumante, e fumava muito, 

ela tinha medo que eu tivesse algum problema nos pulmões e 

poderia, com isso, perder uma oportunidade única de trabalho.  

 Chegando na enfermaria, uma médica me atendeu. Foi 

ela quem me reprovou no exame de sangue. Ela era uma moça 

muito nova, aparentava muito preocupada com uma determinada 

leitura dos exames de sangue. Perguntou-me se eu havia tido 

algum tipo de infecção recentemente, e eu havia me lembrado 

que havia tido um problema dentário, mas já estava resolvido, eu 

já havia sido medicado. Então concluí que, na época em que fiz 

os exames de sangue, o problema ainda surgia nos resultados. 

Ela, então, pediu que eu repetisse os exames e, felizmente, os 

resultados foram positivos e pude, no momento certo, assumir 
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minhas novas atribuições na repartição, agora, como funcionário 

estatutário.  

 Coincidência ou não, embora eu estivesse relutante em 

assumir as atribuições por conta da queda de salário, certa vez, 

dentro do elevador, prometi ao Antonio, um colega de trabalho, 

que, se realmente passasse nas provas escritas e nos exames 

médicos, eu pararia de fumar. 

 Alguns dias se passaram e, já nas novas atribuições, 

procurei o médico da repartição e disse a ele que gostaria de 

tentar parar de fumar, porque a esposa e filhos não gostavam 

que eu fumasse e, também, que eu acreditava que estivesse 

fazendo mal para minha saúde. Acho que não mencionei nada 

sobre a promessa de parar de fumar, caso conseguisse o 

trabalho. O médico me receitou um medicamente antidepressivo 

muito forte e, em duas semanas, parei definitivamente de fumar 

e nunca mais voltei. 

 Para complementar a renda, já que o salário inicial era 

muito baixo, eu continuei, nas horas de folga, a trabalhar para a 

mesma empresa de terceirização para a qual eu antes 

trabalhava, mas, agora, com contrato de trabalho especial, sem 

carteira assinada. Continuei a trabalhar para esta empresa por 

mais três anos, até que as coisas lá não estavam muito boas 

para mim e saí fora.  



 109 

 Foi um baque tremendo.  Meus filhos estavam morando 

em outras cidades, estudando, ainda precisando de minha ajuda 

financeira e de minha mulher. Minha renda cai pela metade e eu 

estava esgotado, um pouco deprimido e não tive forças para 

buscar receitas complementares para retomar a vida. Para que 

meus filhos não perdessem seus estudos, continuar a dar a eles, 

alimentação, moradia, roupas e todo o suporte necessário para 

que continuassem a estudar, comecei a emprestar dinheiro nos 

bancos. Com o tempo, o volume foi crescendo, quase a ponto de 

comprometer toda minha receita com empréstimos. 

 Eu tinha uma casa, na zona sul de São Paulo, e o 

inquilino a quisera comprar. Ele tinha o dinheiro. Eu aceitei. 

Peguei parte deste dinheiro e consegui quitar grande parte de 

minhas dívidas e ainda deu para comprar uma casa no litoral. 

Paguei metade à vista, com o comprometimento de quitar em 

quarenta meses o saldo. 

Consegui manter quase vinte e cinco meses, 

continuadamente, pagando a casa, mas, com o tempo, as 

dividas voltaram a aumentar, pois como eu nunca havia 

conseguido complementar a renda, meu ordenado ainda era 

insuficiente. Talvez nunca devesse ter comprado a casa da 

praia, mas já está feito e algum dia, terei que sair dessa.  

No momento, não estou conseguindo pagar a casa e 

estou sem idéia de como fazer para levantar o dinheiro, sem 
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comprometer os demais compromissos que tenho. Isso tem 

mexido muito com minha cabeça. Fico todo o tempo em que não 

esteja concentrado com alguma tarefa, pensando nessa divida e 

em como quitá-la. 

 Tenho alguns planos de capitalização, daqueles em que 

você dá um dinheiro uma única vez, e fica esperando acontecer 

um milagre de você ser sorteado e, com o prêmio, poder quitar a 

casa. Aliás, a casa e os impostos que também estão ficando 

para trás. Já são dois anos de impostos atrasados.  

 A gente sempre escuta noticias de pessoas que tem 

facilidade de ganhar dinheiro, tem até o ditado americano de 

quando vou chegar ao meu primeiro milhão. Não consigo 

entender como pessoas tem facilidade de gerar renda. Trabalho 

em um bom emprego, ganho um salário razoável, minha esposa 

também, tem um bom trabalho e uma boa renda, mas com os 

altos juros bancários, grande parte de nossa renda, 

mensalmente, fica com os bancos e isso é algo que não 

sabemos quando e como será extirpado. 

 Entretanto, pensando mais calmamente, haverá um 

caminho a ser definido com o tempo. O ordenado tem corrigido 

com o tempo, as dividas estão acabando e, gradativamente, 

começará a sobrar dinheiro para recomeçar a pagar a casa e os 

impostos. Portanto, financeiramente, está começando a ficar sob 

controle. Entretanto, a vida profissional anda em crise. 
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 Um dos grandes incentivadores, para que eu prestasse o 

concurso, terminou sendo meu superior imediato, logo quando 

comecei a trabalhar na repartição. Começamos a ter conflitos, 

porque eu sempre tive liberdade nas decisões técnicas, e ele 

nunca concordava com meu modo de trabalhar. Começaram as 

desavenças, até que um dia eu desisti e pedi para sair do setor e 

não mais trabalhar com essa pessoa. 

 Hoje, está bem melhor, mas a pessoa que está me 

chefiando tem outros defeitos que tem elevado, em muito, o nível 

de stress do que me encontro, atualmente.  

 Eu gosto muito de estudar e, o tipo de trabalho que realizo 

no dia a dia, exige que reciclagens de conhecimentos, 

atualizações, “upgrades”, precisem, constantemente, ser 

realizados. Meu chefe está sempre fazendo estes cursos e, nos 

últimos dois anos, não mais me tem mandado fazer os cursos e, 

pior que isso, não me dá a menor satisfação e, em uma de 

nossas discussões, ele foi bem categórico, dizendo que não 

tinha, de fato, que me dar satisfações de nada e, se eu não 

estivesse satisfeito, que procurasse outro emprego.  

 Então, o clima atual é de total desrespeito com a minha 

pessoa. Acredito que, como conseqüência, eu esteja ficando 

uma pessoa intolerante, pavio curto, quase que irracional. É 

pena, pois tenho bons conhecimentos em muitas coisas e, se 

meu chefe trabalhasse em equipe e gostasse do meu trabalho, 
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acho que poderíamos realizar muitas coisas, juntos. Mas, não é 

o que acontece, hoje. Faço meu trabalho e, muitas vezes não 

consigo resolver problemas, por não ter acesso a ambientes 

operacionais que antes eu tinha, me foram tirados, e nunca me 

deram a menor explicação. Como é um órgão público federal, 

não tenho a quem reclamar, a quem pedir um melhor 

posicionamento no trabalho, ou mesmo, um melhor posto de 

trabalho. 

 É um emprego seguro, com a idade que estou, se eu pedir 

demissão (exoneração), acredito que terei grandes dificuldades 

em me recolocar no mercado de trabalho. Preciso, portanto, 

buscar um “break even point”, ou seja, aprender a conviver com 

os defeitos de meu superior, ele entender minhas necessidades, 

limitações e capacidades, para que a vida volte a se tornar, ao 

menos, sustentável. Meu chefe é bem mais jovem que eu, é 

muito inteligente e muito capaz, mas muito arrogante e isso é 

algo que me impede de me aproximar mais dele. Já passei dos 

cinqüenta anos, faz algum tempo, e ele ainda está na casa dos 

trinta. Esta diferença de idade, não trás conflitos de ordem 

comportamental, e sim, de ordem de desenvoltura. Tenho muitos 

conhecimentos mais sólidos que ele, mas que não impactam 

tanto quanto os conhecimentos que ele tem. Por ser mais jovem, 

os conhecimentos que ele domina são mais relevantes para os 

tempos de agora e, com isso, fico sempre me sentindo um pouco 
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desatualizado, por mais que eu esteja estudando e 

acompanhando tudo o que se passa. Aí está, portanto, meu 

maior problema. Como, em dois anos, não mais tenho feito 

cursos de atualização, essas diferenças se acentuam cada vez 

mais e acho que ele, até inconscientemente, usa esses 

conhecimentos para me controlar e distanciar-se cada vez mais 

de mim.  

 Se tudo isso que sinto e penso está errado, ou seja, estou 

apenas interpretando erroneamente o que ocorre, então não vejo 

outra saída senão a de lutar para conseguir realizar um melhor 

trabalho em um outro local, preferivelmente, dentro da mesma 

organização. Ainda não sei como fazer isso, mas vou buscar 

essa solução para mim. Posso, até tentar dialogar e resgatar a 

confiança das pessoas. Quem sabe essa não seria a melhor 

solução? 
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Dimitte mortuos sepelire mortuos suos 

 

 Eu – Sabe cara? Nunca acreditei nessas históricas de 

sobrenatural. De gente que já morreu, de longa data, entrar em 

contato com os vivos. De mesa branca, onde pessoas se reúnem 

para entrar em contato com espíritos que já se foram. De 

pessoas escreverem livros e dizerem que foram escritos por 

outras pessoas, que já se foram e, quem escreveu, serviu 

somente como meio de transmissão, ou seja, psicografou. 

Quando a gente pensa em alguém que já se foi, ele nos escuta, 

e todas essas coisas do além.   

 

 O Outro - É verdade. A vida é um mistério e mistério maior 

ainda, é a morte. Ninguém pode afirmar nada, ninguém pode 

negar nada. Ninguém pode ter certeza de nada, ninguém pode 

dizer que sim ou que não. 

 

 Eu - Você acha possível uma pessoa que morreu entrar 

em contato com um ser vivente? Acha que existe comunicação 

dos vivos com os mortos? 

 

 O Outro - É possível se você acreditar que é possível. Não 

é possível se você não acreditar nessa possibilidade. Se isso 

existir, então existe e se não existir, então não existe. 
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 Eu – Você está sendo evasivo, não está? 

 

 O Outro – Porque você acha isso? 

 

 Eu – Você não respondeu à minha pergunta? 

 

 O Outro – Que pergunta? 

 

 Eu – Ah, pára, vai! Você acha possível uma pessoa que 

morreu entrar em contato com um ser vivo, aqui na terra, ou em 

qualquer outro lugar? 

 

 O Outro – Que lugar? Como assim? 

 

 Eu – Você está começando a me enrolar. Porque não 

quer dar a sua opinião sobre esse assunto? É tão difícil assim 

pensar nisso? 

 

 O Outro – É como eu te disse. Você acredita que seja 

possível? 

 

 Eu – Possível o que? 
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 O Outro – Agora é você que está me enrolando. Você 

acha possível que um morto fale com um vivo? 

 

 Eu – Não acredito, não. Eu acho que quando a pessoa 

morreu, ela já era, pelo menos, aqui na Terra. Acho que ela vai 

continuar a existir em um plano diferente. Como os Físicos 

falam, em uma outra dimensão. E não tem forma de passar de 

uma dimensão à outra. 

 

 O Outro – Agora te peguei! Porque não haveria forma de 

se passar de uma dimensão à outra? Em que regra física, em 

que regra quântica, ou seja lá o que for, você está se baseando 

para afirmar que uma pessoa que esteja na dimensão dos que já 

morreram, não possa passar para a outra dimensão, onde os 

vivos se encontram, para se comunicar, mesmo que seja por um 

instante só? 

 

 Eu – Porque você está perguntando de forma tão incisiva, 

sabe de alguma coisa que eu não sei? 

 

 O Outro – Fui eu que fiz a pergunta a você. 

 

          Eu – É, mas fui eu que fiz a primeira pergunta a você. 

Mesmo assim, você sabe de alguma coisa que eu não sei? 
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          O Outro – Não quis dizer isso. Só fiquei curioso com sua 

teoria e queria entender melhor. 

 

 Eu – Bem. Me baseio no princípio bíblico, Mateus, 8.2.2, 

onde se diz, em latim vulgar, “Dimitte mortuos sepelire mortuos 

suos” , ou seja, deixe que  os mortos enterram os seus mortos. 

 

 O Outro  – Então, já que é assim, te faço uma outra 

pergunta. 

 

 Eu – Pode ser. 

 

 O Outro – O que você está fazendo neste banco desta 

praça, agora? 

 Eu – Ué! Apenas, estou sentando, descansando. Estou 

em horário de almoço e volto logo para o trabalho. Porque? 

 

 O Outro – Você sabe quem eu sou? 

 

 Eu – Não. Eu estava sentado neste banco, lendo um 

jornal e não havia reparado se havia mais alguém neste banco 

quando sentei. Depois de algum tempo te vi, sentado logo ao 

meu lado. Alias, quem é você? 
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 O Outro – Está vendo? Você nem repara no que te 

acontece ao lado. Nem presta atenção à sua volta, não se atem 

aos eventos que te rodeiam. |Como é que você tem tanta certeza 

das regras que regem o contato terreno com o além? 

 

 Amarfalhei o cenho, cerrei os olhos, daquele jeito que a 

gente faz, apertando, para pensar, um pouquinho mais, sobre 

um assunto, para dar uma boa resposta a esse desconhecido e, 

quando abri os olhos, cadê o cara? Havia desaparecido, na 

mesma velocidade que havia surgido, ali, naquele banco, 

daquela praça, bem ao meu lado. Aliás, que cara mais estranho, 

vestindo umas roupas que eu nunca havia visto, a não ser, em 

livros de história, acho. 

 

 No banco, ele havia esquecido uma moedinha, parecida 

com uma moeda de um centavo. Aí, olhei mais atentamente e 

era uma moeda muito antiga, mas, muito antiga mesmo, do 

tempo do Império, de bronze, gravado o valor de dez réis, datada 

de 1868, século XIX. Acho que é uma moeda rara. Puxa, onde 

está o cara para que eu possa devolvê-la? Acho que se eu não 

encontrá-lo, vou levar a um especialista para avaliar essa 

moeda. 
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Epa! Espera aí! Ai caramba!  Como é que alguém, em 

plena Avenida Paulista, tem, nos bolsos da calças, moedas do 

século retrasado?  Será que tive alguns segundos de uma 

experiência de contato com uma outra dimensão e nem me dei 

conta disso? Acho que preciso pensar melhor no assunto. Bem! 

Já deu minha hora. Vou retornar ao trabalho. Mas, quem era 

aquele cara, afinal? 
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O segredo de um casamento duradouro 

 

 Aqui vai um conselho para aqueles que querem se casar e 

sonham com um casamento duradouro. Vou explicar melhor. 

Aqui não vai nenhum conselho para aqueles que querem se 

casar. Não tem conselho, não tem regra, não tem fórmula, não 

tem segredo. Se existir amor verdadeiro, o casamento será 

eterno, enquanto houver vida.  

 Sempre se escuta falar que para um casamento durar 

uma vida, precisa-se ter paciência, compreensão, doação. Mas 

nada disso será possível, se não houver amor verdadeiro. Mas, o 

que é amor verdadeiro, quando estamos falando de casamento? 

 Amor verdadeiro é, simplesmente, gostarem muito, um do 

outro. Quando se gosta de verdade, haverá paciência, 

compreensão, resignação e doação. Os dois irão procurar se 

entender. Um irá, à medida que conhecer as limitações do outro, 

uma diferença que tem com o outro, buscar compreender, até 

mudar seus pensamentos sobre o assunto e aceitar o outro.  

 Amar é aceitar.  

 Quanto tempo preciso namorar para me casar e ter uma 

união duradoura? A resposta é: não existe uma definição de 

tempo. Tanto se ouve falar de amor à primeira vista. É algo 

perfeitamente possível. Lembro-me, quando bem pequeno, meu 

tio namorando, de forma muito bonita de se ver, com todo o 
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carinho a minha tia. Ele a pegava no corredor, encostava-a à 

parede e enchia-a de beijos. Há que amor lindo. Casaram-se e 

tiveram três filhos. Mas, quando ainda pequenos, começaram a 

brigar, como gato e cachorro. Minha tia vivia extremamente 

nervosa com as crianças, especialmente com a mais velha, até 

que uma vez, chegou a quebrar um dos braços da menina, em 

um de seus espancamentos. Eu estava por lá e vi tudo. Até que, 

um belo dia, minha tia fugiu de casa com outro, foi morar no 

Interior. 

 Meu tio ficou sozinho e começou a maltratar o filho 

homem, que morava com ele e minha avó. Era um garoto e 

tanto. Eu gostava muito dele e gostava de tocar violão e cantar 

para ele. Mas o tio, todos os dia, o espancava. Todos os dias, 

final da tarde, meu tio chegava do trabalho, via que o menino 

não estava em casa, mesmo estando comigo, começava a 

berrar, alucinadamente, todo o bairro ouvia, gritos histéricos e 

depois, batia, batia e batia no coitado do menino. Era porque ele 

estava sem amor e havia sido abandonado. Isso nunca deveria 

acontecer. Nem quem abandonou e nem a pessoa abandonada 

tem o direito de descontar seus recalques nos filhos ou em quem 

quer que seja. Hoje meu primo está muito bem casado, com 

filhos lindos e, com certeza, vai fazer o possível e o impossível 

para não repetir os erros de seus pais. É impressionante o fato 

de meu primo não ter crescido revoltado por causa de tantos 
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mau tratos que recebeu de seu pai. É um rapaz feliz, sempre 

alegre, sorridente, brincalhão. Meu tio só parou de espancar o 

menino depois que arrumou uma moça. Ambos já morreram, 

mas conseguiram viver um bom tempo em paz, e desta união 

surgiu uma menina que já está casada, é linda e feliz. 

 O que deu errado nessa união? A quantidade de tempo 

que namoraram? Não deu tempo para se conhecerem 

realmente? O que faz um casal apaixonado, depois de tempos 

de união, odiar-se mutuamente? São os mistérios do amor.  

 Um colega meu, de infância, namorou uma outra 

coleguinha de infância, desde que éramos criança. Éramos, 

todos, vizinhos. Ela morava com seus pais, eram nordestinos. 

Gente alegre, simples e feliz. Ele namorou essa menina, durante 

toda a infância e puberdade. Talvez uns doze anos de namoro. 

Ficaram adultos e se casaram. Eu fui morar no Interior e perdi 

contato com eles. Depois de muitos anos, voltei e soube que ela 

o havia abandonado e foi viver com outro. Parece até que traiu 

meu colega em plena união. Então, o tempo de namoro, também 

não conta. Viveram toda uma vida, primeiramente como 

amiguinhos, depois, namorados e, finalmente, casados. Mas, 

logo, tudo terminou. 

 Eu tinha uns oito anos de idade e conheci uma menininha 

alemã, que recém mudo-se para uma casa, bem em frente à 

minha. Ela mal falava português. Parece que havia acabado de 
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chegar da Europa. Ficamos amigos e eu me apaixonei por ela. 

Era apenas um garoto e eu me apaixonava com muita facilidade. 

Lembro-me quando, uma vez, minha mãe falou: 

 - Esse menino vai casar logo, se apaixona com muita 

facilidade. 

 Ela tinha razão e não sabia. Fiquei namorando essa 

menina, até ficamos noivos, quando eu tinha dezoito anos. Foi 

um namoro conturbado. Acho que, de fato, ela nunca gostou de 

mim, namorava outros às escondidas, meus amigos me 

avisavam e eu, simplesmente, fingia que não entendia, ignorava, 

tamanho era a paixão que eu tinha por ela. Cheguei a vê-la 

namorando uma outra pessoa, estavam se beijando, não 

acreditando no que vi, simplesmente continuei meu caminho e 

ignorei o que havia acabado de ver. A mãe dela me detestava. 

Lembro-me, certa vez, fui à casa da menina e esqueci por lá 

uma jaqueta. A mãe dela pegou esta jaqueta, rasgou-a toda, 

sujou-a com fezes de cachorro e jogou-a bem no meio da rua. 

Foi um recado contundente de que não me queria fazendo parte 

daquela família. Os alemães, naquela época, quando eu era 

garota, tinham muitas restrições quanto a casamentos com 

brasileiros. Não sei dizer se, hoje em dia, ainda é assim. Porém, 

eu gostava muito da menina e isso também eu ignorei. 

 Já éramos noivos, graças ao apoio do pai dela, passei no 

vestibular e fui para o Interior, São Carlos, estudar Engenharia 
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Mecânica e Computação, na USP. Na primeira semana de 

escola, voltei para casa e lá estava o pai dela, me esperando, 

para devolver a aliança. O noivado estava desfeito. Chorei muito, 

nunca consegui entender o que aconteceu. 

 Minha atual esposa, que amo muito, já está comigo há 

mais de trinta e três anos e, no entanto, o namoro durou pouco 

mais de seis meses. É como minha avó me dizia: “casamento é 

loteria”. Ela disse isso, para me consolar, quando a primeira 

namorava, quando já noiva, havia me deixado. 

 Eu estava na rua, em frente à república de estudantes, 

onde eu morava. Estávamos jogando bola. Ao menos os colegas 

da república estavam. Eu tinha uma calculadora HP que tinha 

cronômetro e cronógrafo. Pegava uma pedra e jogava para o 

alto, até atingir o poste de luz e cronometrava a queda da pedra, 

para tentar calcular a altura do poste. È um jeito de estudante de 

engenharia brincar. Nisso, ela passou. Fiquei fascinado com seu 

corpo, com seu sorriso (fez-se de desentendida, mas percebi a 

covinha em seu rosto), com seu andar. Foi, sim, amor à primeira 

vista. Logo, logo, dei um jeito de me encontrar novamente com 

ela. No mesmo ano nos unimos. Algum tempo depois, com a 

ajuda financeira de meus pais e sogros, nos casamos no civil e 

na igreja. 
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 Portanto, não acredito que haja regra, que seja possível 

aconselhar casais, antes da união oficial, ou mesmo 

diagnosticar-se se um casamento será ou não duradouro.  

 Um casamento será duradouro se, e somente se, ambos o 

quiserem. Acredito, inclusive, na situação de um casamento 

durar toda uma vida, graças a um dos dois e não aos dois. Por 

exemplo, pode ocorrer de o marido nunca querer a separação e 

fazer, por toda uma vida, todos os gostos da mulher amada, 

assim como pode ocorrer de a esposa fazer todas as vontades 

do marido e, mesmo nas piores crises conjugais, procurar 

relevar, sempre buscando o fortalecimento da união. Quando há 

filhos, isso tudo fica mais facilitado ainda, pois os pais tentam 

evitar, a todo, custo que os filhos sofram devido aos 

desentendimentos dos casais. 

 Portanto, dizendo melhor, um casamento é duradouro 

quando houver amor e, em havendo amor, poderá o casal, ou 

mesmo, um dos dois se resignar mais que o outro, em busca do 

fortalecimento da união, do companheirismo e da vida plena, 

serena e eterna.  
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O racha 

 

 Foi incrivelmente fantástico. Eu estava na frente de todos. 

Rapidamente olhei para o velocímetro do carro e consegui 

distinguir algo em torno de uns cento e noventa ou cento e 

noventa e cinco quilômetros por hora.  

 Não foi nada fácil chegar a esse ponto. Com apenas 

dezoito anos, já ter carteira de habilitação e poder dirigir um 

carro convencional, sem exigência de adaptação. Foi uma 

batalha árdua. Eu tenho um defeito físico que adquiri, segundo 

minha mãe sempre me explicou, após uma cirurgia onde tiveram 

que serrar minha perna esquerda, na junta entre o fêmur e a 

bacia, para emendar na bacia, com enxerto de osso (segundo 

ela contava, de carneiro, eu acho).  

 Para tirar a carta de habilitação, o exame foi realizado por 

médico do Detran, especializado em defeitos físicos. Fez com 

que eu guiasse por várias vias da cidade de São Paulo. Uma 

delas, por exemplo, a Vinte e três de Maio. Lembro-me, 

enquanto eu dirigia, do médico comentar que eu já era macaco 

velho no volante. Tinha tido muita sorte de não ter sido pego 

dirigindo, quando ainda menor de idade. Pois eu estava 

demonstrando muita habilidade, muito mais que uma pessoa que 

estaria, naquele momento, fazendo exame de habilitação. Fiquei 

muito orgulhoso. Após a prova, ele concluiu que eu poderia 
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dirigir carros convencionais e, como éramos simples, meu pai 

não era uma pessoa com muitas posses, não tivemos que 

adaptar carro para que eu pudesse dirigir. Por isso, eu sempre 

conseguia pegar os carros de meu pai. Só não conseguia dirigir 

carros que tivessem bancos fixados no assoalho, sem regulagem 

de distância até o painel, como perua Kombi, camionetes e 

caminhões. 

 Lembrei-me de todas essas coisas, quando estava na 

rodovia, correndo, alucinadamente, apostando corrida com 

amigos. 

Naquela época, não existia o controle de velocidade que 

existe hoje. Raramente se via um guarda medindo, aliás, 

naquela época, de forma bastante rudimentar, a velocidade dos 

carros. Usavam, basicamente, um cronômetro e um binóculo, e 

duas marcas, com uma distância, conhecida por eles, para, 

depois de cronometrar o tempo do carro, entre as marcas e 

consultar uma tabela, conseguiam avaliar a velocidade em que o 

carro estava correndo. Como não havia ninguém para nos 

monitorar, nos vigiar, nos impedir, continuávamos a correr. 

Eu estava com um Maverick, duas portas, vermelho, seis 

cilindros, câmbio automático, vidros escurecidos, farol de milha, 

teto solar, motor envenenado, turbinado, uma jóia. O som era 

fantástico. Tinha quatro autofalantes de doze polegadas e outros 

tantos componentes, que nem me lembro mais, para poder 
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impressionar os outros. Além disso, sempre gostei de ouvir 

música no carro. Meu carro não consumia gasolina, 

simplesmente, ao invés, bebia, com volúpia. Eu estava usando 

gasolina azul. Acho que é assim que se chamava. Hoje em dia, 

se diz, gasolina aditivada. O câmbio automático foi escolha de 

meu pai, pois, apesar de, em teoria, eu poder dirigir carros 

convencionais, o câmbio automático sempre me foi muito mais 

confortável, pois meu defeito físico é na perna esquerda. 

Meus amigos seguiam logo atrás. Um deles, o Mauro, 

estava com um outro Maverick, duas portas, azul, quatro 

cilindros, câmbio manual, também envenenado. O outro, o 

Binha,  estava com o Chevrolet Opala preto. Motor seis cilindros, 

turbinado, vidros escurecidos, pneus tala larga, buzina a ar 

comprimido, que ela adorava ficar gastando, uma beleza de 

carro. 

O racha estava bem disputado. Começamos a correr na 

altura de Jundiaí. Estávamos emparelhados e assim ficamos por 

um bom tempo. Até que consegui tomar um pouco a dianteira.  

Entretanto, perto de Campinas, o Binha conseguiu me passar. 

Eu acho que me distraí. Aí então, apertei o botão mágico, da 

turbina do motor,  e passei a dianteira novamente. Ele ficou a 

uns duzentos metros atrás de mim e o Mauro, uns trezentos 

metros e não mais me alcançava. Porém, mantinham a distância, 

ou seja, estavam na mesma velocidade que meu automóvel. 
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De repente, um susto. Um motoqueiro entrou na pista, 

sem prestar atenção em nós. Mas como disse, somente um 

susto. Todos conseguimos desviar do distraído, sem maiores 

conseqüências. Somente o motoqueiro, esse sim, parou a moto, 

acendeu um cigarro e deve ter ficado uma meia hora se 

recompondo do susto que levou. 

Meus pais não tinham a menor idéia do que estava 

acontecendo. Os pais de meus amigos também não. Cada um 

de nós inventou uma desculpa das mais esfarrapadas, para 

podermos sair para o racha. Eu pedi o carro emprestado porque 

era para levar uns livros para a casa da Ritinha, para estudar 

para a prova de história que aconteceria no dia seguinte. A 

Ritinha ficou mais ou menos orientada a confirmar que eu havia 

passado por lá para levar uns livros e estudar. Se meu pai 

ligasse na casa dela, era para ela dizer que eu já havia levado os 

livros, mas tinha ido à padaria comprar uns pães e refrigerantes 

para os estudos. O Binha disse ao pai que iria comprar umas 

tintas, já que ele, normalmente, ajudava o pai como pintor de 

paredes de residências.  O Mauro avisou ao pai que iria ao 

mercado comprar uns queijos. 

 Lá estávamos nós. Enganamos nossos pais e estávamos 

nos divertindo. Era essa só a nossa preocupação. Nos divertir. 

Acho que tínhamos certeza de que sabíamos o que estávamos 
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fazendo e que tínhamos razão em tudo o que fazíamos. Os 

jovens são assim. 

 Em um dado momento, estávamos na rodovia 

Anhanguera, na altura de Americana. O céu azulzinho, sem uma 

única nuvem. Céu límpido, muito claro e muito calor. Era um 

sábado à tarde. A estrada estava vazia. Não havia carros, 

pedestres e, o mais importante, não havia policiais para nos 

perseguir ou controlar, ou mesmo, impedir a nossa corrida. 

 Estávamos, os três, usando óculos escuros, para que a 

claridade do sol escaldante não nos atrapalhasse na direção dos 

veículos.  

Uma coisa estávamos nós fazendo certo. Estávamos sós 

nos carros, ou seja, nenhum de nós levava acompanhante. Se 

acontecesse alguma coisa conosco, não levaríamos ninguém. 

Eu estava muito rápido. Ninguém conseguia me alcançar. 

Aí, veio aquela curva. Uma curva muito fechada e, com excesso 

de confiança pensei: vou acelerar e cortar a curva por dentro, 

como diziam os professores da faculdade, para garantir a 

centrípeta e, garantindo a centrípeta, tendo aderência do asfalto, 

não haveria risco do carro derrapar ou tombar. 

 Verifiquei, rapidamente, pelo retrovisor que meus amigos 

estavam, ainda,  um pouco distantes de mim e, portanto, 

levariam alguns segundos mais, para chegarem à mesma curva. 
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 Comecei a fazer a curva, era bem branda, eu estava 

acreditando que eu conseguiria completá-la sem maiores sustos. 

Nesse momento eu havia baixado a velocidade para cento e 

vinte quilômetros por hora. O carro estava bastante estável, 

mantive o pé no acelerador. Nessas horas é muito importante, 

não tirar o pé do acelerador e nem frenar o carro. De repente,  

inicialmente sem entender o que ocorrera, perdi totalmente o 

controle do carro. Estourou um pneu dianteiro do lado esquerdo. 

Ao menos foi o som seco que escutei. A curva era à direita. O 

acostamento, do lado esquerdo da pista, tinha uma diferença de 

nível com a pista contrária, de uns dez metros, naquele ponto, 

onde o pneu estourou. Não tive a menor chance. O carro 

começou a voar, a voar, a voar, para a esquerda. Saí da pista e 

comecei a cair em direção à pista contrária. Aí, havia um 

caminhão vindo no sentido inverso, à toda velocidade. Meu carro 

aterrisou na pista contrária, bem de cara com o caminhão. Não 

houve tempo de nada. Não havia como parar. Entre as pistas, 

havia um gramado, onde a aderência é nula naquela velocidade 

em que eu estava. Cheguei na pista contrária,m com aquele 

caminhão já para a me tocar e não havia tempo para desviar. 

Imediatamente, um baque ensurdecedor e, rapidamente, 

levantei-me da cama, abri os olhos, vi minha esposa dormindo 

serenamente. Deus! Que alivio. Ainda bem que não mais sou tão 

jovem e tão irresponsável. Que bom que nada disso aconteceu. 
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As pessoas dessa casa. 

 

 Costumo dormir mais de dezoito horas por dia. Não sei 

por que, mas sinto muito sono. As pessoas dessa casa dormem 

somente à noite. Não sei como conseguem. Quando eles vão 

dormir, eu vou dormir também e, enquanto eles estão dormindo 

eu também durmo. Se bem que às vezes me levanto para comer 

um pouco, beber água ou ir ao banheiro. Não preciso que as 

luzes da casa sejam acesas. Eu percebo que as pessoas dessa 

casa (se a luz não estiver acesa, quando é de noite) trombam 

com as paredes, com os móveis da casa, pois não conseguem 

enxergar no escuro. É até gozado de se ver. Eu não tenho esse 

problema. Para mim, não há diferença se é de dia ou de noite. 

Eu enxergo bem em ambas as situações. 

 Falam muito comigo, mas eu não consigo entender uma 

única palavra. Entretanto, eu consigo adivinhar o que querem de 

mim. Ou me chamam para comer, beber água, ou me apertam 

muito. Ah! Isso é ruim. Me apertam demais, chego até a perder o 

fôlego, de tanto que me apertam. Por isso que eu gosto mais do 

garoto mais novo da turma. Pois ele, quando me pega no colo, 

não me aperta, apenas coça minha cabeça, ou acaricia os pelos 

de meu corpo.  Eu o adotei como meu. 

 Tem um cachorro na casa. As pessoas da casa  gostam 

muito dele. Mas ele não gosta tanto assim de mim. Ele tem altos 
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e baixos. Fica difícil de saber o que ele quer. Tem vezes que ele 

vem e me pede para lambê-lo, ou mesmo, acariciá-lo. Mas, 

quando ele está comendo, ou está tomando conta de um pedaço 

qualquer de comida ou osso, não posso chegar perto. Corro o 

risco de levar uma mordida. Às vezes me pego distraído e passo 

perto dele, nessas situações, ou seja, quando ele está 

guardando comida, aí ele corre feito um louco e latindo, 

desesperadamente. Se consegue me alcançar, late 

desesperado, com o focinho grudado em mim, mas nunca me 

morde. Acho que ele tem medo de que eu roube sua comida. É 

um animal grande, perto do meu tamanho, mas é muito idiota, 

muito burro mesmo. 

 Quer me ver de mau humor é quando as pessoas dessa 

casa trazem outro animal, igual a mim, do mesmo sexo que eu, 

ou seja, macho, da mesma idade ou até mais velho. Vai roubar 

minha comida, vai dormir nos cantos onde eu durmo, vai sujar a 

mesma areia que uso, para minhas necessidades. Eu não gosto.  

 O problema é que as pessoas dessa casa não param de 

trazer outros animais iguais a mim, do mesmo sexo,  e tenho que 

aprender, por isso, a dividir meu espaço com eles. Demora muito 

para eu aprender a me comunicar com eles e eles se 

comunicarem comigo.  Quando as pessoas dessa casa não 

estão me vendo, eu quebro o pau com os outros bichos. Demora 

meses até que a gente se entenda. 
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 Quando o outro animal que trazem é bem pequeno, um 

filhote, aí é diferente. São bichinhos indefesos. Dá dó. Aí eu até 

cuido e procuro doutriná-lo dentro da filosofia que adotamos na 

casa. Ele vai crescendo, e vamos lhe ensinando tudo que 

sabemos e moldamos o bichinho da forma que nos convier.  

 As pessoas dessa casa são muito pretensiosas. Elas 

acham que são meus donos. Elas não sabem que nós somos 

muito independentes e que, se não nos dão água, comida e 

carinho, com muita facilidade conseguimos isso em outro lugar. 

Não nos prendemos à pessoa, principalmente, quando elas 

começam a nos menosprezar. Enquanto estão nos dando a 

atenção esperada, continuamos com elas, caso contrário, 

partimos para outra. É claro que também temos nossas 

preferências, mas, ainda prevalece a nossa vontade sobre a 

delas. 

 Sabemos quando uma casa nos aceita. É só passar em 

frente a ela. Se houver animais, iguais a nós, da mesma espécie, 

espalhados por toda a casa, então é um lugar seguro. As 

pessoas da casa não irão nos maltratar se entrarmos. Seremos, 

com certeza, bem vindos. O problema maior que enfrentamos 

são os outros animais iguais a nós. Assim como eu faço na casa 

onde moro, os animais da outra casa irão lutar com unhas e 

dentes para defender seus espaços. 
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 Com a experiência eu aprendi algumas coisas. Quando eu 

quero um colo, para descansar, aquecido, basta roçar, com meu 

corpo, as pernas das pessoas que estão por perto. Sempre tem 

aquele que gosta mais da gente e dará a atenção que a gente 

pretende. No meu caso, eu gosto de roçar o menino. Quando eu 

faço isso, ele me pega no colo, me leva para um lugar macio 

para sentar e ele fica parado, parecendo uma estátua, vendo um 

móvel grande, que tem imagens que ficam se mexendo e sons 

saem deste mesmo móvel. É muito misterioso. Nunca entendi o 

que é aquilo. Às vezes presto atenção nesse móvel e percebo os 

movimentos. Parece que há pessoas, coisas diversas, se 

mexendo, andando e emitindo sons. É muito colorido. Eu gosto 

muito de dormir sobre esse móvel, porque é muito quentinho, 

fica bem alto e ninguém me amola. 

 De vez em quando, eles usam um pedaço de coisa, 

segurando na mão, apertando essa coisa, para mudar as 

imagens daquele móvel. Quando fazem isso, eu consigo ver uma 

luz, avermelhada, que faz um zumbido, e parece que eles não 

conseguem ver e nem ouvir essa luz. Essa coisa parece que 

serve para mudar as imagens do móvel que eles gostam de ficar 

vendo, sentados em vários lugares macios. 

 Gosto muito quando eles saem para passear. Só tem um 

problema. Eles me aprisionam. Fico chateado, porque eu penso 

que eles ficaram bravos comigo. Eles me colocam em uma jaula 
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e carregam essa jaula dentro de um quarto grande, com rodas e 

que começa a andar, toda vez que me colocam nesse quarto. É 

muito legal. Esse quarto corre pelos lugares até que, num dado 

momento, ele para e a gente desce. Aí, eles abrem a jaula e eu 

saio. É um lugar lindo onde eles me levam. Tem areia e muita 

água. A água faz um barulho grande e parece que um monte de 

água rola sobre outro monte de água, o tempo todo. Um vento 

forte sopra desse lugar, o tempo todo. Na casa, onde eles me 

levam, tem um quintal com muitas árvores e plantas. Tem muitos 

pássaros, também. Eu sempre tento pegá-los, mas eles são 

muito rápidos e voam.  

 Outra coisa que eu sei que as pessoas gostam é o 

seguinte: quando estão nos acariciando, aprendemos a respirar 

de uma forma diferente, fazendo um pequeno ruído, como de um 

motorzinho. Os humanos gostam muito disso. 

 Nós gostamos muito de brincar com bolas de fios de lã. 

Geralmente a pessoa dessa casa, mais velha, do sexo feminino, 

usa muito essas bolas de lã para fazer panos que servem para 

os humanos se agasalharem do frio e, às vezes, teimam em nos 

enrolar com eles. É claro que ficamos com um baita calor, mas 

deixamos assim, por algum tempo, emitimos sons de 

motorzinho, para fazê-los felizes, por que assim, garantimos 

mais comidinha, leitinho e água para nós, e nos deixam em paz. 
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 Tem uma coisa que a gente gosta muito de fazer, mas as 

pessoas dessa casa não gostam nem um pouco. A gente gosta 

de afiar as unhas das patinhas da frente no sofá, na cama e em 

qualquer lugar que possamos furar. É legal o som que emitimos 

quando afiamos as unhas. Mas, sempre quando fazemos isso e 

as pessoas dessa casa estão por perto, eles gritam com a gente. 

A gente se assusta e para de afiar as unhas. Mas, uma vez, me 

deram de presente uma coisa própria para afiar as unhas. 

Ensinaram-me a usá-la. Tem dois pilares de um pano diferente e 

um banquinho com balanço para brincar. Tem um animalzinho 

pequenino que mora com a gente, da mesma espécie que nós, 

que adora brincar no balanço. Eu, por outro lado, gosto de afiar 

as unhas nas colunas desse brinquedo. 

 O dia mais feliz da minha vida foi quando as pessoas 

dessa casa me trouxeram uma fêmea da mesma espécie que 

eu. Passei a ter companhia e a viver muito mais intensamente. 

Sou muito feliz com as pessoas dessa casa. 

 As pessoas dessa casa são realmente muito especiais. 

Elas não sabem, mas pessoas que gostam de animais, iguais a 

nós, certamente tem um coração enorme, são calmas, 

bondosas, carinhosas e muito felizes, tanto quanto nós somos. 
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A abdução pela cachaça 

 

 Eram onze horas da noite. Chegamos, com meu carro 

(era um fusca velho, mas conservado e estava rodando), eu, o 

João Batista e o Vanderlei José Abra. O tempo de trajeto foi 

relativamente pequeno, porque a república dos gringos não era 

muito longe da nossa. O tempo estava ótimo. Era calor, a noite 

estrelada e não havia previsão de chuva. O ar parado, podia-se 

as folhas das árvores como em um filme com cena congelada. 

 A nossa escola tinha um convênio com alguns países da 

América Latina para que os amigos “ermanos” pudessem fazer 

faculdade aqui no Brasil. Éramos muito acolhedores com eles e 

para retribuírem, costumavam organizar festinhas. 

 A festa, para a qual havíamos sido convidados, iria ser 

uma farra só. Os venezuelanos, os colombianos e outros latino-

americanos, amigos de faculdade, nos convidaram para um 

festão, na república de um deles. Chegamos na hora 

programada.  

 De cara, nos deram uma bebida, segundo eles, bastante 

forte. Era um copo de vidro incolor, alto, grande, com uma 

bebida colorida e algumas frutas nas bordas, para enfeite. 

Estava uma delícia. Havia muita gente na casa. Muitas mulheres, 

todos eram gringos; era assim que chamávamos aos colegas 

latino-americanos.  
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 O gringo que me deu a bebida era um cara muito alto. 

Lembro-me de uma ocasião, logo no primeiro ano de faculdade, 

ainda com medo de tudo e de todos, esse gringo chegou e viu 

minha calculadora cientifica HP e simplesmente me pediu. – Me 

da essa calculadora para mim? Perguntou. Fiquei morrendo de 

medo, mas, respirei fundo e disse – Não. Não vou dar não. Ao 

que ele respondeu. – Tudo bem. Perguntar não custa nada. Ele 

só estava brincando, mas como era um cara grande, mais velho, 

fiquei com medo. Mas o tempo passou e ele, na festa, foi muito 

cordial, deu-nos as boas vindas e nos ofereceu a bebida. 

  Na manhã seguinte, acordei assustado. Com os olhos 

abertos e arregalados, fiquei esperando acordar de verdade, 

para, raciocinando melhor, decidir o que fazer. 

 Percebi que estava vestido com o pijama. Estava limpo, 

havia tomado banho. Levantei-me assustado e fui para fora, 

direto para a garagem, para ver se meu carro estava lá. A 

garagem era tão estreita, que só dava para entrar por um dos 

lados do carro. O outro lado ficava encostado na parede. Mas, 

felizmente, o carro estava lá. 

 Aí, voltei correndo para ver se estávamos todos em casa. 

O João, dormindo serenamente, na parte de cima do beliche. O 

Vanderlei, na cama dele, no outro quarto, dormindo 

profundamente e roncando compassadamente. 

 Acordei o João, levemente, para ele não se assustar. 
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 - João 

 - ah? 

 - João, acorda. 

 - Oi! 

 - E a festa de ontem? 

 - É mesmo, não íamos a uma festa ontem? 

 - E não fomos? 

 - É, acho que fomos. Mas como voltados? 

 - Pois, é. Eu esperava que você se lembrasse de alguma 

coisa. 

 - Será que fomos abduzidos?  

 E assim foi. 

 Já são mais de trinta anos que a gente só consegue se 

lembrar que foi a uma festa. Sabemos que ofereceram uma 

bebida forte, para cada um de nós. O que será, afinal,  que havia 

naquela bebida? Mas, não nos lembramos se ficamos na festa, 

se participamos da festa e não sabemos também, como 

voltamos da festa. Alguém nos trouxe? Viemos por conta e com 

Deus nos guiando? Fomos, então, abduzidos ou outra coisa? Se 

alguém souber, por favor, nos diga. 

  Foi a primeira vez na vida que compreendi o poder da 

cachaça. Mas, o que será que fizeram com a gente, afinal? 
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O sorteio 

 

 Final de tarde. Trabalhando. Foi um dia cheio. Além disso, 

ficava pensando nas contas, nas dívidas. Pensando, a todo o 

momento, o que poderia fazer para resolver minhas pendências 

financeiras. Algumas muito graves e urgentes. Outras, até que, 

com algum planejamento, iriam se ajeitando. Olhava no relógio, 

ansioso para a hora de ir-me para casa. Assim, pelo menos, 

poderia trocar umas idéias com minha mulher para amenizar 

essa bendita ansiedade, diante de tantos problemas. Sei que ela 

não gosta muito de falar de dinheiro, mas não tenho ninguém, a 

não ser ela, para falar sobre esses assuntos. 

 O gerente do banco me liga: 

 - Waldir ! Dá um pulinho aqui, por favor, assunto de seu 

interesse. 

 - Já to indo. 

 Meu coração parecia sair pela boca. Em dois dos bancos 

que mantenho conta corrente, fiz aquisição daqueles produtos 

que eles costumam ter, que fazem periódicos sorteios de 

prêmios, em dinheiro. São os chamados planos de capitalização. 

Passo minha vida sonhando com esses pendidos planos. 

 Minhas dividas nos bancos são altas e não vejo a curto ou 

médio prazos, poder saldar minhas dividas e começar a viver em 

paz, sossegado, tranqüilo, eu e minha esposa. 



 142 

 O gerente me chamou. É do banco onde recebo meu 

pagamento. Meu Deus! Será que foi dessa vez? Será que fui 

sorteado em um desses planos de capitalização? 

 Os planos de capitalização que tenho são daqueles que a 

gente paga uma única vez. Ou seja, a gente compra um papel 

por um valor em dinheiro, fica com ele por três anos, até poder 

resgatá-lo e, durante esse período, fica periodicamente, 

concorrendo a prêmios, pela Loteria Federal. O papel tem uma 

seqüência numérica, usada como referência, para o sorteio. 

 Se eu ganhasse em uma dessas capitalizações eu 

conseguiria quitar todas minhas dividas e tudo iria mudar. Eu 

passaria, junto com minha família, ter uma vida mais normal, 

com muito menos preocupações. É com isso que sonho o tempo 

todo. E o gerente me chamou. Falou que é assunto de meu 

interesse. Se ganhei, então entendo que ele não quis se abrir ao 

telefone, para que eu não me empolgasse, falando alto, no 

trabalho, perto de tanta gente, e todos descobrissem. Aí, a minha 

vida iria ser um inferno. Imagina Todo mundo me pedindo 

dinheiro emprestado. Dizer não, para todo mundo ia ser muito 

constrangedor, mas, por isso mesmo, eu ia correr o risco de 

perder dinheiro. É impressionante como me fez mal comprar 

todas essas capitalizações. Sonho que vou ser sorteado, a todo 

o momento. Não adianta dizer que sonho todos os dias. Sonho a 

todo o momento.  Não sonho com isso quando estou dormindo. 
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Quando estou dormindo ou sonho que estou voando, comendo, 

transando, qualquer outra coisa, mas não sonho com isso.  Mas 

é só acordar e pronto. Começo a me lembrar de minhas dívidas, 

que me martirizam, daí, sonho acordado que fui sorteado em 

algum dos planos de capitalização que tenho e, num passe de 

mágica, resolvo todos os meus problemas financeiros. 

 Os gerentes dos bancos onde adquiri as capitalizações 

me falaram, por alto, quanto eu poderia ganhar em cada uma 

das capitalizações, valores mínimos e máximos. Se eu ganhar 

um valor mesmo que mínimo, alguma dívida eu poderei quitar. 

Ganhando o valor máximo, em qualquer um dos casos, vou 

poder quitar todas as minhas pendências financeiras e também 

as de minha mulher. Ficaremos com nossos pagamentos limpos, 

apenas com as contas normais de qualquer casa, ou seja, água, 

luz, telefone e as compras de alimento. Realmente será um 

sonho. Voltar a ter poder aquisitivo, poder viajar, comer coisas 

mais sofisticadas, comprar mais livros, fazer cursos de 

atualização.  

 Não agüentava mais. O coração palpitando, a respiração 

ofegante, um calor na testa, uma tremedeira nas pernas, quase o 

ar faltando, emocionado, nervoso, temeroso. Fui ao banco. 

 Subi as escadas, do andar em que eu trabalho, até o 

posto bancário, que fica dentro da empresa e procurei o gerente. 

 - Hélcio! Cheguei! O que manda? 
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 - Preciso que você deposite R$ 8,00 agora, senão esse 

cheque de R$ 21,00 vai ser devolvido por falta de fundos, 

quando você pode fazer isso para mim? 
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A queda no Morumbi 

 ‘ 

Final de uma quinta-feira. Eu estava sentado em minha 

cadeira giratória, acessando a Internet, pelo meu computador, 

pagando umas contas, lendo uns emails, essas coisas do dia a 

dia. Eu estava em férias. Estava muito sossegado. Logo iria 

dormir.  O telefone toca, era meu filho. 

O André mora no Interior, cidade de São Carlos. Tem uma 

empresa de projetos de embalagens. Ele gosta muito de 

propaganda, marketing e produtos. É formado por uma 

universidade estadual. Está muito feliz com o trabalho. Sonha 

muito, muito alto. Quer vencer, será alguém muito importante e 

poderoso na vida. 

Ele me ligou uns dias antes de seu aniversário para 

avisar-me que estaria vindo para São Paulo, a trabalho e no fim 

do dia de sábado iria comigo a um show de rock no Estádio do 

Morumbi. Meu filho estava prestes a fazer aniversário e ele 

explicou, então, que a ida a esse show seria seu presente de 

aniversário que ele se daria.Seria o show de Roger Waters da 

banda Pink Floyd. Seria um show e tanto. Aliás, foi um show e 

tanto. 

Meu filho é muito inteligente e muito competente em seu 

trabalho, entretanto, completamente desorganizado. Já perdeu 

dois aparelhos celulares e nunca sabe o número de nossos 
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telefones. Está melhorando, aos poucos, é verdade. Com seu 

notebook Macintosh, sempre o acompanhando em suas viagens 

e aventuras, consegue registrar alguns dados que o tem ajudado 

a se organizar um pouco. 

Ele ligou dizendo que estava em um hotel, nos Jardins, 

em São Paulo e iria para uma reunião de negócios em uma 

empresa e depois ligaria para combinar como nos reuniríamos 

para irmos ao Morumbi, para o show. É obvio que me pediu, já 

que eu tinha acesso à Internet, que localizasse o local onde ele 

teria que ir para pegar os ingressos para o show, pois ele só 

tinha o nome da empresa. No mesmo instante, com uma 

pesquisa rápida, falei-lhe o nome da rua e nem deu tempo de 

informar o número, ele desligou o telefone. O André é assim 

mesmo: elétrico, acelerado, impaciente. 

Tentei, o dia inteiro, no sábado, saber onde ele poderia 

estar. Afinal, o show seria à noite, às 9 horas. Ele não tinha 

celular. Aí lembrei-meme lembrei de consultar o telefone, listei os 

números atendidos e liguei para um deles.numero que eu não 

reconhecia. Era o hotel onde ele estava. Mas, ele estava no café 

da manhã, me informaram. Fiquei de ligar de novo, mas não 

liguei. Distraí-me. 

Chegou um pessoal em casa, para instalar uma antena 

parabólica para melhorar a recepção de minha TV e ter, de 

graça, mais de trinta canais disponíveis, uma imagem de cinema. 
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Por isso, distraí-me com esse pessoal e esqueci-me do André e 

do compromisso no Morumbi. 

Perto do meio dia ele chegou, de motocicleta. Aquela que 

eu tinha esperança que ele já tivesse vendido, depois de um belo 

de um tombo que ele havia levado a menos de um mês antes. 

Ele já havia prometido à mãe dele, minha esposa, aliás, de que 

faria isso, o mais breve possível. Mas, lá estava ele, de moto. 

Guardou a moto na garagem e almoçou conosco e foi 

descansar algumas horas, à tarde, para, uma hora e meia, antes 

do show, minha esposa pegar o carro e levar-nos para o 

Morumbi. Ele sugeriu, antes de sairmos, que fossemos tomar 

umas cervejas. Recusei-me, terminantemente, porque eu temia 

que dentro daquele estádio de futebol, gigantesco, vontade de 

fazer xixi poderia levar um ser humano ao desespero. 

Eram seis horas da tarde e fomos ao Morumbi. Minha 

esposa dirigindo e minha filha nos acompanhando. Lá chegando, 

muitos carros, muita gente, uma loucura, minha esposa nos 

deixou defronte uma das portarias, acho que portaria de número 

seis. Havia uma fila imensa de pessoas, não se via o fim. Mas, 

fazer o que! Estávamos lá para o que desse e viesse.  

Minha esposa foi embora e pegamos a fila. É 

impressionante a quantidade de pessoas em um evento desse, 

totalmente perdidas e, interessante dizer, acaba dando tudo 
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certo. Pergunta para um, pergunta para outro, será que 

estaríamos na fila certa? 

Não estávamos na fila certa e nem no portão certo. Como 

já disse, meu filho é muito distraído. Só agora então é que 

tivemos a idéia de ler no ingresso, os dados, a partir do portão 

para, pelo menos, pegarmos a fila correta. Deveríamos estar no 

portão de número quinze. Estávamos no portão de número seis. 

O André pediu meu celular emprestado 

– para quem você vai ligar? – perguntei 

 – para mamãe – respondeu ele. 

- e por que? 

- para ela voltar e nos levar ao portão quinze. 

- Ta louco? Não faça isso. A coitadinha já deve estar nas 

marginais indo embora. Vamos a pé. Vamos andando. Andar faz 

bem. 

Andamos um bom e longo tempo, até tomamos umas 

cervejas e logo chegamos ao portão quinze. Para nossa 

surpresa, não havia filas no portão quinze, apenas revista, por 

militares. 

Eu estava de calças compridas, suspensórios e uma 

bengala. O policial que me atendeu, dispensou-me da revista. 

Quase tirou o quepe em respeito à minha imagem de velhinho, 

acredito eu, e para me cumprimentar. 
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Fomos para as arquibancadas, setor vermelho, não sem 

antes pararmos, irmos ao banheiro e comprarmos alguns copos 

de cerveja.. Havia já muita gente por lá, nas arquibancadas. 

Encontrar um local para sentar foi muito difícil. No meio do 

caminho, um cara em voz alta bradou “olha só o velho, de 

bengala e suspensório, vindo ver o show de Pink Floyd. Ele 

merece uma salva de palmas. Pessoal! Vamos bater palmas 

para este senhor, ele merece”, e começou a bater palmas e 

muitas pessoas ao redor bateram palmas para mim. Eu achei 

tudo aquilo bizarro, e continuamos a procurar um lugar para 

sentarmos. 

Sentamos já às 8 horas e 10 minutos. O show iria 

começar às 9 horas. Os britânicos são muito pontuais. Minha 

filha ligou para saber como estávamos. Lá foi o André buscar 

mais algumas cervejas. Quando ele chegou com as cervejas em 

poucos minutos o show começou. 

Lamentamos muito não termos levado uma câmera 

fotográfica para registrar os belos momentos do show. Quase 

quarenta e cinco mil pessoas fazendo “ôla”, aquela onda com os 

braços que gira todo o estádio, de forma muito sincronizada, que 

lindo de se ver. 

Estávamos muito longe do palco e muito de lado. 

Praticamente não víamos quase nada. Mas, a imensidão do 
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lugar, todas aquelas pessoas cantando, rindo, batendo palmas, 

gritando e dançando era estupendo de se ver e ouvir. 

 

 Um dos momentos emocionantes foi ver Rober Waters 

cantar  “The Wall”, com um coral de crianças do projeto Guri. 

 A primeira parte do show, comandada por Roger 

Waters, antes do intervalo, após 10 horas da noite por volta das 

22h20 com Sheep, quando surge um porco inflável gigante. Era 

um balão a gás, gigante, escritas várias mensagens de protesto, 

tais como: “Fora Bush”, “Não vendam a Amazônia”, “O Brasil 

está sendo vendido”, "Hey, killers, leave our kids alone" (versão 

anti-guerra de um dos principais versos de The Wall), “Ordem e 

Progresso?”, "O Brasil está sendo vendido", e outras muito 

relevantes. Na pata dianteira direita do porco estava a palavra 

"políticos" e na pata direita traseira lia-se "o medo constrói 

canalhas". Pessoas guiaram o porco por todo o estádio, e depois 

o soltaram, quando ele começou a subir, subir, até que não mais 

o conseguíamos ver. Era noite escura, estrelada e uma grande 

luz o iluminava e. mesmo assim, desapareceu no céu. Foi muito 

bonito. 

Durante a primeira parte do show, em um dado momento, 

o André apareceu com dez copos gigantes de cerveja. Em casa, 

alguns dias depois, tentei simular o que vi. Não dá para 

acreditar. Como que uma pessoa consegue carregar dez copos 
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cheios de cerveja nas mãos, por todo um estádio, sem derrubar 

uma única gota? A cerveja só pode ser comprada nos bares que 

ficam no pé do estádio. Depois, tem que andar, andar muito, 

pisar nas pessoas, subir em cadeiras, escalar arquibancadas. Lá 

estava ele, sorridente, tranqüilo, nem um pouquinho cansado: 

“Pai, eu trouxe mais um copinhos para nós”. 

É claro que, em um dado momento, a vontade de fazer 

xixi foi aumentando e aumentando, até que não mais agüentei e, 

não me imaginando escalar arquibancadas para procurar 

banheiro, dirigi-me a um setor de arquibancadas vazias, bem 

longe das pessoas, onde uns seguranças bloqueavam a 

passagem e pedi para invadir o setor para me aliviar. De calças 

compridas, suspensórios e muletas, eles não tiveram como 

recusar. Sentei-me sozinho, no setor vazio das arquibancadas e 

deixei uma dezena de litros de cerveja processada. Que alívio! 

O André não teve a mesma sorte. Quando chegou a vez 

de ele fazer a mesma coisa, ou seja, se aliviar na arquibancada, 

aconteceu algo inesperado. Ele se sentou em uma cadeira, 

disfarçou, preparou-se para o alívio e, no momento exato do 

início do xixi, todas as luzes, do imponente Estádio Morumbi se 

acenderam. Seria natural que ele se retraísse, ma s não foi 

isso que aconteceu. Debaixo de todos aqueles holofotes, o 

André continuou seu trabalho até o final. Com isso, pudemos 

comprar mais cervejas. 
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A segunda parte do show foi inteiramente dedicada ao 

disco The Dark Side of The Moon – O lado escuro da Lua. As 

pessoas mais agitadas, muitos aplausos e nós dois, eu e meu 

filho, nos divertindo à beça. 

No gramado estavam as cadeiras para as pessoas que 

pagaram até R$ 500,00 por ingresso. Combinei com o André que 

no próximo show ficaremos nestas cadeiras. A visão é 

privilegiada e o lugar muito mais tranqüilo. 

O show acabou perto da meia noite. A saída foi 

relativamente tranqüila, pois abriram uns portões laterais que 

estavam fechados, durante o show. Para sair foi muito mais fácil 

e rápido. 

Ai, aconteceu-me o pior. Caí. Caí, feio. Levei um super 

tombo, quando estava subindo uma calçada, após atravessar a 

rua. Nessa calçada havia vários mourões de ferro. Eles existem 

para evitar que veículos desgovernados invadam as calçadas. 

Caí com as mãos abertas e o terceiro dedo da mão esquerda (do 

polegar para a esquerda), ou seja, o dedo anelar,  por pouco que 

se quebra todo. O dedo foi engolido pela mão. Desapareceu. 

Fiquei apavorado. A falange deslocou-se e a dor era imensa. 

Meu filho, muito rapidamente, sem que eu tivesse tempo de 

protestar, recolocou as partes no lugar. Só  que, quase que 

imediatamente, caí de novo. Eu estava desequilibrado. Tentando 
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segurar a bengala e ainda com muita dor, não enxerguei por 

onde eu andava e tropecei novamente. Estava bêbado.  

No segundo tombo, o dedo saiu do lugar, novamente. 

Desta vez, devido à terrível dor, maior ainda que a anterior, 

roguei para que meu filho não tentasse, de novo, colocar o dedo 

no lugar. 

Ele chamou uma ambulância e, sem que eu soubesse, 

chamou também a mãe, minha esposa. 

Moramos a quarenta quilômetros do Morumbi. Não sei 

como minha mulher fez. A ambulância chegou ao hospital, 

colocaram-me em uma cadeira de rodas, levaram-me para a 

enfermaria e começaram a analisar meus ferimentos e, minha 

esposa apareceu de supetão.  Como ela conseguiu fazer 

quarenta quilômetros no mesmo tempo em que a ambulância foi 

do estádio ao hospital, que é perto, eu não consigo entender. 

Sempre soube que ela dirige bem e é veloz, mas não sabia que 

tanto assim! 

Fiquei muito emocionado e chorei. Ver minha esposa 

realmente preocupada comigo fez aflorar em mim dois 

sentimentos: orgulho e vergonha. Orgulho por sentir que eu sou 

importante para ela e vergonha por ter dado esse susto e muito 

trabalho. Minha filha, estava junto de minha esposa, super 

preocupada. Estava pálida, assustada. 
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Meu filho foi muito competente em pedir socorro, 

conseguir, rapidamente, uma ambulância para me buscar, 

informar dados necessários para o pronto atendimento e 

conseguir com que minha esposa logo estivesse por lá, me 

acompanhando. 

Fiquei muitos dias com o braço na tipóia e tala para 

imobilizar o dedo lesado, tomando antibióticos e medicamentos 

para a dor, que foi intensa nos primeiros dias de recuperação. 

O show de Roger Waters do Pink FLOYD foi inesquecível 

pela qualidade, meu filho ter me convidado e me acompanhado 

neste show foi deslumbrante pelo amor e companheirismo. O 

acidente que sofri, entretanto, foi vergonhoso para mim, mas, ao 

mesmo tempo, revelador, por fazer-me compreender que eu sou 

amado, querido e tenho que me cuidar melhor para que a vida 

continue a nos proporcionar momentos prazerosos e felizes por 

um tempo maior, embora indefinidamente eterno.  
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Amigos para sempre 

 

Dois amigos, muito amigos, eram amigos desde há muito 

tempo. Nunca se separaram. Nasceram em épocas próximas, no 

mesmo bairro. Cresceram, moravam no mesmo bairro, 

brincaram, namoraram as mesmas namoras, estudaram nas 

mesmas escolas, nas mesmas salas de aula, seguiram carreiras 

distintas, afinal, nem tudo era igual, se casaram, tiveram filhos, 

sempre continuando a ser amigos. Um adoecia, o outro estava 

lá. O outro se metia em encrencas, o inseparável amigo estava 

lá para ajudar, fosse problema de brigas, dificuldades financeiras 

ou qualquer outro caso, eles sempre se ajudavam. Eram amigos 

de verdade. 

Envelheceram e a amizade ainda persistia. Um deles 

envelheceu primeiro, teve menos sorte e ficou viúvo. Era o que 

fumava e bebia, não muito, mas, regularmente. Os filhos o 

colocaram em um asilo. Muito chique, muito caro, profissionais 

de primeira grandeza, muita competência, mas era um asilo.  

O amigo ia visitá-lo com freqüência, quase que diária. 

Sempre que tinha tempo, sempre que podia, estava visitando 

seu amigo inseparável. O amigo que estava no asilo era o Paulo 

e o outro o José. Paulo, desde jovem, gostava de tocar violão e 

cantar, Chegou até a ter uma banda, mas, no final, acabou 

seguindo a carreira de arquiteto. Fez muitos projetos na vida, 
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ganhou muito dinheiro e fama. Mas, afinal, todos ou acabamos 

em um asilo ou esquecido e senão, certamente, definhamos e 

morremos. 

José, sempre que ia ao asilo, levava um violão, bem 

afinado – ele pagava profissionais para finar o instrumento – não 

entendia nada do assunto - para que Paulo tocasse um pouco, 

até cansar, entre um papo e outro. 

Certo dia, quando Paulo - sabe-se lá por que razão - 

achava que seu fim estava próximo, combinou com João que 

voltaria para lhe contar o segredo da eternidade. Sim, pois um 

dos assuntos entre eles, tão comum, era a vida após a morte. 

Nenhum dos dois gostava do assunto, nenhum dos dois se 

sentia à vontade para falar sobre isso, mas, com a idade 

avançando, aos poucos, começaram a falar sobre o assunto. 

Com o tempo, começaram a teorizar e a formar várias hipóteses 

sobre a continuidade da existência do ego. Mesmo assim, à 

medida que as teorias se aperfeiçoavam, o medo do mistério da 

vida após a morte era maior. 

Paulo, quando jovem, certa vez, enganou sua namorada 

com outra. Manteve o romance duplo por longo tempo. João o 

prevenia de que estava errado e o alertava para o fato daquilo 

não poder durar muito tempo. Não havia como conviver com 

aquela situação, sem que terminasse mal. Terminou mal. Um dia 

uma das namoradas o pegou com a outra e foi uma grande 
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briga. Os anos se passaram e agora, velho, em um asilo, 

preocupado com a morte, teme que possa ser cobrado na outra 

vida, de alguma forma, pelo que havia feito quando jovem. Uma 

das meninas que ele namorou foi sua esposa. Quanto à outra, 

ele nunca mais soube mais nada sobre ela, até que há alguns 

anos, alguém lhe disse que ela também já havia mudado do 

plano terrestre para o desconhecido. 

José, em uma das visitas, aconselhou-o a esquecer o 

assunto. Havia passado muitos anos. Eles eram jovens e ainda 

com pouco juízo. Não deveria se culpar de um erro tão comum 

na juventude. 

Combinaram, pois, em um momento de descontração, que 

o primeiro que fosse voltaria para contar ao outro como seria o 

outro lado. 

Não demorou muito, logo, de fato, Paulo morre. José fica 

muito triste. Afinal, Paulo foi seu melhor amigo, de uma vida 

inteira. Um vazio invade seu coração. Por um bom tempo, João 

fica deprimido e triste. Mas, com o tempo, lembra-se do 

combinado com Paulo e começa a ficar na expectativa de que, 

de alguma forma, seu amigo irá arrumar uma forma de se 

comunicar. 

Até que um dia, depois de alguns anos da morte de José, 

Paulo, sentado em uma cadeira de balanço, lendo um bom livro, 

começou a pensar. Alguma vez na história do mundo, houve 
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algum registro de que alguém, que tenha morrido, voltou para 

contar como é o outro lado? Afinal, esse é o maior mistério da 

existência. Há ou não o outro lado é a grande questão. Chegou, 

portanto à conclusão que toda aquela combinação que havia 

feito com seu amigo José, não tinha o menor sentido. Concluiu, 

então, que seu amigo nunca voltaria para lhe contar nada. 

Mais algum tempo se passou e certo dia Paulo levantou-

se um pouco assustado e começou a contar à sua esposa um 

sonho que havia acabado de ter: 

José estava em um barco, no meio de um lago, água 

límpida e tranqüila, céu limpo, dia claro. Dentro do barco, além 

de José, estava sua esposa e sua ex-namorada, aquela que ele 

havia namorado ao mesmo tempo, motivo sua vergonha de toda 

uma vida. Todos acenaram para José e José retribuiu a 

gentileza. 

Sonho estranho esse. Mas, acho que entendi a 

mensagem. Não foi um simples sonho. Meu amigo José estava 

simplesmente me avisando que estava tudo bem com ele. As 

pessoas queridas, que já se foram, puderam ser encontradas e 

todo e qualquer rancor que havia no passado, não mais existe na 

pós-vida. Mas, maiores detalhes, jamais serão revelados. O 

adeus, que ele me deu, foi um recado direto de que eu deverei 

aguardar e, quando chegar a minha vez, tudo me será revelado. 
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Meu renascimento 

 

O telefone toca. Atendo. É a cobrar, de celular. Olho para 

o detector de chamadas e vejo que é a moça que cuida da casa 

da praia. Boa coisa não é. Afinal, ela nunca liga a não ser que 

seja para pedir para antecipar pagamento ou para avisar de 

algum sério problema na casa. Não posso reclamar. É uma boa 

moça e o marido dela ajuda nas coisas especificas para homens, 

como pintura e pequenos consertos. O que eu queria? Que ela 

ligasse, a cobrar, de celular, só para dizer que estava tudo bem, 

ou para dizer que o Sol estava lindo? É. Ela esta fazendo a parte 

dela. 

Eu pergunto o que aconteceu, quando ela explica que as 

luzes da casa acendem e apagam de forma totalmente aleatória. 

É só na casa, na vizinhança está tudo normal.  

Era uma quinta-feira, mês de maio. Por sorte, no dia 

seguinte, eu não iria trabalhar e estava, portanto, livre para 

descer ao litoral e dar uma olhada na casa. Foi o que fiz, então. 

Chegando lá, consegui contratar os serviços de eletricista 

pela empresa que faz a segurança da casa. Vieram dois 

rapazes. Em alguns minutos eles descobriram o problema e 

fizeram o reparo. Havia um mau contato dos fios de entrada ao 

poste do provedor de energia, na rua. Alias, quando eu estava 
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descendo a serra, já havia pensado que poderia ter sido esse o 

problema. 

Tudo resolvido, no final da tarde, do mesmo dia, eu 

retornei para o lar. Antes de pegar a estrada, parei em uma 

lanchonete e comi muita carne de churrasco uma garrafa de 

cerveja. Antes ainda, em casa, eu já havia tomado umas duas 

latinhas de cerveja e tomado uma dose de vermouth com 

conhaque, conhecido como maria-mole. Dormi bastante para o 

efeito do álcool ir-se e só depois é que fui à lanchonete, para o 

churrasco e depois, subi a serra do mar. 

Na manhã seguinte eu estava extremamente ruim, 

sentindo-me muito mal. Não era sintoma de ressaca, era sintoma 

de gripe forte, muito forte. Não conseguia abrir os olhos. 

Minha esposa tinha viagem marcada para São Carlos, 

para visitar a mãe dela – domingo seria dia das mães – e não 

queria adiar, de forma alguma. No sábado, minha esposa 

trabalhou toda a manhã e, ao chegar em casa, para pegarmos a 

estrada, eu ainda estava deitado, sentido-me muito mal. Eu teria 

que ter levantado cedo, ir visitar minha mãe e levar-lhe o 

presente. Mas não consegui levantar. Quando minha esposa 

voltou do trabalho, ficou muito brava comigo, achando que eu 

havia abusado da bebida no dia anterior – pior que havia mesmo 

– e, portanto, não tinha desculpas.  
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Procurei forças que não tinha e levantei-me. Viajamos. Na 

estrada toda, durante as aproximadas três horas de viagem, 

fiquei com os olhos fechados, tentado dormir, na esperança de, 

ao chegar em São Carlos, estar melhor. 

Mas, qual o que!  Ao chegar na casa da sogra, 

cumprimentei-a e fui deitar-me. Passou-se sábado todo e 

somente domingo, próximo ao horário de almoço, consegui 

levantar-me. Sentindo-me ainda mal, mas disposto o suficiente 

para conseguir erguer-me.  

Lembro-me de ter conversado com minha sogra e meu 

sogro, mas , como eu estava muito ruim, não sei detalhes dos 

acontecimentos.   

Fomos almoçar na casa de uma irmã de minha esposa. 

Comi razoavelmente bem e comecei a dar sinais de melhora. 

Porém, a partir de então, foi minha esposa que começou a ficar 

ruim, com sintomas também de gripe forte. 

No final da tarde fomos à casa em que meu filho vive com 

sua namorada, para tomar um café, antes de pegar a estrada de 

volta para São Paulo. Ele ficou pegando no meu pé, por muito 

tempo, porque ele acha que eu deveria sair de São Paulo e 

voltar a viver no Interior do Estado. Já morei e São Carlos e 

Ribeirão Preto e sei que é muito bom viver por essas paragens. 

Mas, não é tão simples assim. Meu filho conseguiu se 

estabelecer em São Carlos, tem sua própria empresa e gostaria 
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que nós, eu, minha esposa, as irmãs, todos voltássemos para o 

Interior. 

Depois daquele bom papo, pegamos a estrada. Minha 

esposa foi quem dirigiu, porque eu ainda não estava me sentindo 

muito bem. 

Em um dado momento, faltando ainda mais de uma hora 

de viagem, para chegarmos, percebi que minha esposa estava 

sonolenta ao volante, chegou até a fechar os olhos por alguns 

segundos. Então, pedi a ela que parasse o carro no próximo 

posto de serviços que eu daria conta de continuar a viagem, ao 

volante. Foi o que fizemos. Com muito custo, cansaço, 

chegamos, À noitinha, em casa, graças a Deus. 

Na manhã seguinte, segunda-feira, tanto eu quanto minha 

esposa, estávamos ainda sentindo-nos muito mal. Levantamo-

nos e fomos a um hospital, próximo de casa, para o pronto 

socorro, pedir auxilio. 

Minha esposa foi prontamente medicada e, no meu caso, 

só me deram remédio de tosse e um para inalação, 

expectorante. 

Terça-feira, acordamos ambos bem. Ambos fomos 

trabalhar. Eu, ao chegar ao trabalho, ouvi comentários de amigos 

que eu deveria voltar para casa porque eu não estava com a 

cara boa. Diziam que eu deveria ainda estar doente. Mas, como 

eu me sentia bem, não me importei com os comentários. Quarta-
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feira também fomos trabalhar. Novamente os comentários. Só 

que eu também percebi que minha disposição não era plena. 

Nessa mesma quarta-feira, em casa, assistindo televisão, 

fui soltar um pum. Levei o maior susto, não era pum. Tive que 

correr ao banheiro e tomar banho, trocar de roupa e proteger-me 

porque, percebi que se estava dando inicio uma diarréia sem 

precedentes. A diarréia, naquela noite, foi medonha. Não 

conseguia ficar no quarto, quieto, tentando dormir. Tinha que ir 

correndo ao banheiro, a cada cinco minutos, pelo menos e, 

muitas vezes, depois de sair do banheiro, chegar à cama, 

voltava correndo, porque tinha mais. 

Na manhã seguinte, já estava bastante desidratado, a 

diarréia a todo vapor, terrível indisposição , seguida de tristeza, 

depressão e um mal estar generalizado. Não consegui ir 

trabalhar.  Fiquei, o dia inteiro, tomando muita água, porque a 

diarréia estava cada vez mais e mais violenta. Minha esposa, por 

outro lado, já estava boa. Já havia se curado totalmente da gripe 

que lhe havia sido acometida.  

Sexta-feira eu já estava um trapo. Mal conseguia falar e 

andar.  Minha esposa levou a um grande hospital no Parque 

Novo Mundo, em São Paulo. Prontamente atendido, 

conversando com o médico, ele me receitou soro, para tomar lá 

mesmo, durante algumas horas, na enfermaria do hospital e um 

antibiótico, via oral, para tomar em casa, e alertou. Se em 



 164 

quarenta e oito horas eu não melhorasse, deveria retornar ao 

hospital e procurar por ajuda. 

A enfermeira tentou puncionar meu braço, para colocar o 

soro. Mas não conseguia encontrar aquela veia perfeita e, após 

várias tentativas doloridas, conseguiu colocar o soro. Fiquei no 

soro por algumas horas e depois, liberado para retornar à casa. 

Passei sábado e domingo tomando o antibiótico, bebendo 

muito liquido, mas não consegui melhorar nada. A diarréia 

continuava, mas o pior mesmo era o tremendo mal estar que eu 

estava sentido. Sentia medo de morrer, não conseguia dormir à 

noite, devido pesadelos terríveis. Sentia muito cansaço. Estava 

muito difícil de se respirar. Não conseguia andar. Mas tinha que 

me arrastar ao banheiro, pois a diarréia já completava seu quinto 

dia. Agora as fezes eram um liquido esverdeado escuro 

somente.   

Eu não conseguia dormir. Quando tentava, aconteciam os 

pesadelos sem pé nem cabeça. Ao acordar, geralmente vinha o 

desespero devido ao estado em que me encontrava. Não tinha 

posição que eu me sentisse bem, fosse de pé, deitado de um 

lado, deitado de outro lado, andando. Nada me fazia sentir bem. 

Aí veio o pior de tudo. Câimbra nas pernas. Só que eu não 

sabia que aquelas terríveis dores que eu estava sentido nas 

pernas eram câimbras. Eu achava que era má circulação por que 

sei que sou diabético. Fiquei desesperado porque não sabia 
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como parar aquela dor. Corri no banheiro e liguei o chuveiro 

quente, para ver se aquela dor cessava, mas nada aconteceu. 

Era domingo, cinco horas da manhã, a dor nas duas 

pernas pararam e ficou localizada na perna direita, abaixo do  

joelho, incluindo o pé. Chorando, pedi à minha esposa para 

retornarmos ao hospital. 

Lá chegando, conseguimos uma consulta onde expliquei 

tudo o que se passava à médica de plantão. Ela mandou me 

encaminhar à enfermaria para tomar medicamentos intravenosos 

e mandou realizar exames de sangue. 

Passadas algumas horas eu já me sentia um pouco 

melhor, ainda no soro. A médica surge e fala comigo. 

Calmamente, segurando em minhas mãos, muito habilidosa, 

explicou que o nível de desidratação em que eu me encontrava 

havia desencadeado outros problemas, como o descontrole da 

diabetes e insuficiência renal crônica e, portanto eu teria que 

ficar internado. Eu estava tão debilitado e cansado que não sei 

se me assustei, se me surpreendi ou se esperava que aquela 

noticia fosse dada. Pois, inconscientemente eu sentia que eu 

não estava bem, que a situação era grave e, portanto, 

necessitava de maiores cuidados. Olhando para a minha esposa, 

senti que ela estava muito mais preocupada com tudo o que 

estava acontecendo, do que eu. 
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Ficamos algum tempo esperando por vaga no hospital que 

estávamos, até que avisaram que não havia vagas disponíveis. 

Fiquei desesperado. Pensei, estou aqui completamente exaurido 

de minhas energias, sentido dores, mal estar, e ainda não 

conseguia ver luz ao final do túnel, pois nem vaga naquele 

hospital, para me internar, não havia. 

Minha esposa, juntou forças e foi falar com a 

administração do hospital e o convênio que temos, providenciou 

uma ambulância para me levar ao Hospital 9 de Julho, no centro 

da Capital, pois lá haveria vaga para poderem tratar-me. 

Ficamos mais aliviados. Eu, sentando em uma cadeira 

almofadada da enfermaria, tomando soro, fiquei a esperar a 

ambulância, alias, não demorou a aparecer. Dois negões super 

alegres, simpáticos, falantes, o motorista e o ajudante, levaram-

me em uma maca até a ambulância e minha esposa, com nosso 

automóvel, acompanhou a viatura, facilmente. Ela dirige muito 

bem. Ela é rápida no volante, corajosa e nunca bate o carro. 

Lá fomos nós ao Hospital 9 de Julho. Chegando ao 

hospital, encaminharam-me à enfermaria para os primeiros 

cuidados e um contato com a médica de plantão, para as 

explicações, entrega de documentos e para o inicio da 

medicação.  

Achar uma veia em meu corpo, já debilitado, enfraquecido 

e, além disso, tenho pavor a agulhas. As enfermeiras 
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comentavam que minhas veias fugiam das agulhas. Eu também 

sabia disso, mas não tinha controle. Após muitas e muitas 

picadas, as enfermeiras conseguiram puncionar meu braço 

direito e iniciaram o tratamento. Eu ainda me sentia tonto, com 

mal estar, cansado e muito triste com o que eu estava passando. 

Em um dado momento, uma surpresa. Uma enfermeira 

chegou com uma bandeja com um apetitoso almoço que minha 

esposa, carinhosamente, deu-me na boca, com colher. Além 

disso, um suco dietético maravilhoso. Isso acalmou meu espírito 

e até consegui relaxar um pouco. Mesmo assim, passaram-se 

mais de duas horas até que viesse a pessoa para nos levar até 

ao apartamento. Apartamento de número 1304, no 13º andar do 

Hospital. Que conforto! Cama totalmente de regulagem 

automática, um sofá cama, uma mesa com cadeira, um mini-

refrigerador, armário para roupas, telefone e um belo de um 

televisor com TV a cabo, para nos distrair.  

Ainda era domingo, começaram a medicação com soro 

fisiológico, até que chegou a médica. Uma moça muito falante, 

nordestina, muito interessada em me ajudar. Perguntou tudo 

sobre o que estava acontecendo comigo. Após uma longa 

conversa ela explicou que eu estava desidratado ao extremo e 

que as dores que eu havia sentido em casa eram câimbras, só 

então eu soube que eram câimbras. Eu nunca havia tido isso. 

Elas ocorreram devido ao fato de eu ter baixa quantidade de 
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potássio no corpo, por conta da desidratação. A partir daí, todos 

os dias eram retiradas amostra de sangue para teste da diabetes 

e para hemograma completo. Tomava antibióticos e soros pelo 

ponto puncionado do meu braço direito. Mas, apesar de todos os 

cuidados, a diarréia ainda continuava, e bastante violenta. 

A primeira noite, do domingo para a segunda-feira, foi 

muito difícil. Por causa do mal estar, eu não conseguia dormir, 

eu me sentia sufocado quando ficava deitado na cama, ao 

mesmo tempo, quando me levantava, sentia-me extremamente 

cansado. Minha esposa é muito paciente comigo. Não me 

lembro de que ela tivesse reclamado nenhuma vez, pois, a todo 

o momento eu reclamava da minha má situação e pelo fato de 

ter passado tanto tempo, eu ainda doente. 

Segunda-feira, quando a médica chegou, eu, quase 

chorando, reclamei a ela que eu não estava me curando. A 

diarréia continuava, o mal estar continuava, as dores nas pernas 

continuavam. Ela, calmamente explicou que meu estado era 

crítico, mas eu estava partindo para a cura e teria que ter um 

pouco mais de paciência. 

As dietas eram ótimas, tanto o café da manhã, que na 

verdade não era café e sim, chá, quanto o almoço, café da tarde 

e o jantar. Durante esse período vinha muitos sucos gostosos, o 

mais gostoso de todos foi o de goiaba. Era para, junto com 

outros medicamentos específicos, ajudar a acabar com a 
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diarréia. Também vinha potássio misturado ao suco para buscar 

normalizar o nível de potássio de meu organismo, parando com 

as dores nas pernas que eu sentia. 

Terça-feira eu já me sentia bem melhor. Entretanto a 

diarréia continuava. A médica explicou que eu já estava com a 

infecção sob controle e que agora ela iria concentrar a 

medicação para cessar integralmente a diarréia.  

Final da tarde, o Rubão foi ao Hospital me visitar. É um 

colega de trabalho. Foi contar as novidades das grandes 

mudanças que estaria acontecendo e que também me afetariam 

diretamente. Mas eu estava tão debilitado que não conseguia 

digerir exatamente os fatos. Ocorre que a área de informática da 

Justiça Federal de 1º Grau de São Paulo foi extinta e todos os 

funcionários transferidos para o Tribunal Regional Federal de 

São Paulo. Nem sei ainda qual serão minhas novas atribuições.  

Deitado na cama do hospital, tudo isso acontecendo lá 

fora e eu completamente incapaz. Mas mesmo assim, a visita do 

Rubens me animou um pouco. 

Quarta-feira já me sentia bem melhor. A diarréia havia 

parado em o mau estar estava, aos poucos, acabando. A 

médica, em sua visita, garantiu-me que no dia seguinte teria alta. 

Ou seja, quinta-feira, poderei ir para casa.  

Final do dia, recebi a visita de cinco colegas de trabalho, 

de uma só vez. E mais tarde ainda, a visita de um casal, onde o 
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marido também é colega de trabalho, que me trouxeram ótimas 

notícias. A mais importante é que tive um bom aumento de 

salário por conta da pós-graduação que tenho, incluída no Plano 

de Cargos e Salários. Isso me deixou melhor ainda. 

Quinta-feira, após o almoço do hospital, tive alta. A 

médica recomendou continuar com os mesmos medicamentos, 

via oral, por alguns dias e uma dieta balanceada. Procurar o 

endocrinologista, para cuidar da minha diabetes e vida nova. Na 

avaliação dos serviços hospitalares, brinquei com a médica, que 

o lugar é simplesmente fantástico, mas eu nunca mais gostaria 

de voltar lá. Ela fez cara de que não gostou, só para brincar, 

porque ela entendeu minha mensagem. 

Depois de sair do hospital, por orientação médica, ainda 

tive que ficar em casa por mais cinco dias, descansando, 

recuperando as energias. Não conseguia andar cem metros sem 

sentir fortes dores nas pernas e cansaço.  

Eu nunca havia adoecido tanto, com tanta força e por 

tanto tempo. Fiquei realmente assustado e pretendo tomar 

cuidado com a alimentação, parar com a bebida e procurar 

consultar médicos, periodicamente, coisa que as mulheres fazem 

naturalmente. 

Fiquei muito assustado e não pretendo retornar ao 

hospital tão cedo. Alias, nunca mais! 
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É pena que as coisas acontecem assim. A gente tem 

sempre que tomar um grande susto para tomar alguma atitude 

mais contundente na vida. É o que vou fazer. Vou tomar atitudes 

radicais, para mim e para minha família. Vou pressionar a todos 

que se cuidem mais. Vou pedir ao meu filho para se cuidar, vou 

pedir às minhas filhas para se cuidarem e vou eu mesmo cuidar 

melhor de minha esposa que já está precisando de uma 

alimentação mais balanceada e fazer exercícios. Quero ter o 

hábito de ir à missa aos domingos. Sou católico, mas não tenho 

praticado a minha religião. Só que quando eu estava muito 

doente, à beira da morte, eu rezei e rezei muito, a todo o 

momento, pedindo ajuda a Deus, pedindo que ele me desse uma 

segunda chance.  Agora que já estou bem, eu quero ir à missa, 

mesmo que não concorde com algumas coisas que a Igreja 

Católica defende, não acho que seja motivo para não participar. 

Vou procurar ser melhor, em todos os aspectos da vida, 

afinal, a chance já me foi dada. Estou curado e muito feliz por 

estar escrevendo esse texto. Tudo isso terminou bem. 

Hoje  fui à Igreja para rezar um pouquinho e agradecer a 

Deus pela minha recuperação. 

 

Sábado, 28 de maio de 2007. 
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Um dia para ser esquecido 

 

Tem dias que a gente gostaria que não tivessem existido. 

A gente tem vontade de simplesmente apagá-los de nossa 

mente. São aqueles dias em que dá tudo errado. Porque será 

que isso acontece? 

Levantei-me a aproximadamente 8 horas da manhã. 

Escovei meus dentes, tomei meu banho e fui fazer o café. 

Lentamente minha esposa acordou, se levantou e foi tomar o 

café comigo. Às 9:25 h deixou-me no ponto de ônibus e, em dois 

minutos, o dito cujo apareceu para eu ir ao trabalho. Minha 

esposa me leva de carro até um ponto de ônibus onde passa um 

especial que vai até à Avenida Paulista. No meu bairro não tem 

dessas coisas. 

Não fui no local aonde vou todos os dias. Meu chefe 

pediu-me para dar uma assistência a um pessoal que iria instalar 

novos switches em outro local. Por sorte, o ônibus especial que 

pego, passa em frente. Desci e fui trabalhar. Antes, porém, 

prestei atenção e vi que havia um ponto de ônibus, no sentido 

contrário, próximo onde eu desci, para, no final do dia, voltar 

para casa. 

Final da tarde, umas 19:20h corri ao ponto de ônibus, para 

esperar o que saia do Paraíso às 19:10h.  Depois de uns trinta 

minutos percebi que o danado já havia passado e, portanto, o 
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perdi.  Vi na tabela de horários que o próximo sairia do Paraíso 

às 19:55h e levaria para chegar onde eu estava uns vinte e cinco 

minutos, portanto, passaria às 20:20 h onde eu estava. 

Comecei a sentir fortes dores nas pernas, por estar muito 

tempo de pé. Mas, o que fazer? Só esperar. Fui bom de cálculo. 

Exatamente às 20:20 h vi o ônibus despontar na esquina de cima 

e abri aquele super sorriso. É um ônibus bem confortável, ar 

condicionado, bancos reclináveis, aliás, bem reclináveis, 

cortinas, musica ambiente, realmente muito gostoso. Chegando 

na esquina, entretanto, ele, repentinamente, sem que eu 

esperasse, fez um contorno à sua esquerda e entrou em outra 

rua, na Caio Prado. Foi quando percebi que eu estava no ponto 

de ônibus errado. Ele simplesmente nunca iria passar por onde 

eu estava. Senti vontade de chorar, xingar, não sei mais o que. 

Olhei no relógio, o próximo sairia do Paraíso às 20:30h e, 

portanto, passaria por mim às 20:55 h. Corri, então para o ponto 

da quadra anterior. Qual o que. O ponto ficava a três quadras de 

onde eu estava. Lentamente, sempre olhando para o relógio, fui 

até o ponto.  

Nesse horário a Rua Augusta se transforma.  É como no 

teatro, entre  um ato e outro de uma peça: fecham-se as cortinas 

e, rapidamente, muda-se todo o cenário.  

A Rua Augusta, de dia, cheia de pessoas, para lá e para 

cá, comércio, lojas sofisticadas, bancos, estacionamento, tudo 
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fervilhando. Pessoas bonitas e bem vestidas. A famosa Rua 

Augusta fazendo jus à sua fama. Porém, após 20h, é 

impressionante a mudança. Bêbados urinando na calçada, 

travestis, prostitutas. È um lugar para se temer. E nada daquele 

ônibus chegar. Eu havia saído do trabalho às 19:20 h, já era 

quase 21:00 h e eu ainda estava por lá. 

Já estava cansado, muitos carros trafegando pela rua, 

muitos com faróis alto e, portanto, minha vista já estava 

ofuscada, quando de repente, vejo um ônibus que poderia muito 

bem ser o meu ônibus, mas não tinha certeza, além disso, tenho 

vergonha de dar sinal a um ônibus que não seja o meu. Vai 

depor contra mim e mostrar a todos que já não enxergo tão bem. 

Quando o ônibus chegou próximo demais, consegui ver 

que era o meu, rapidamente dei o sinal, quando ele já estava 

praticamente passando por mim. Estava correndo muito, não 

deveria correr tanto, principalmente próximo ao ponto de ônibus. 

Passou por mim que nem uma bala. Eu estava para entrar em 

pânico, quando, por sorte, muita sorte, o motorista decidiu parar. 

Deu uma incrível e perigosa brecada no veiculo, quase batendo 

em um carro que estava muito mal estacionado à frente, e parou 

a uns trinta metros à frente de onde eu estava. Corri como um 

louco, para ter certeza que não iria deixá-lo ir sem mim. 

Ofegando, subi as escadas do ônibus, desejei boa noite ao 

motorista , que nem me olhou na cara e paguei a passagem. 
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Acho que ele ficou bravo por ter que parar daquele jeito. 

Encontrei um lugar bem confortável e sentei-me, relaxado e 

dormi profundo, pensando comigo mesmo: Decora, Waldir, 

decora bem todos esses momentos pelos quais você passou e 

polarize seus pensamentos para que você nunca passe por tudo 

isso de novo. 

Só acordei uma quadra antes de descer, no meu destino. 
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Meu pior defeito 

 

Todo ser humano é dono de uma lista imensa de virtudes 

e defeitos.  Com opiniões das mais diversas e divergentes, uma 

virtude é mais importante que outra e um defeito é pior que 

outro. Não sou diferente. Tenho virtudes e defeitos. Os defeitos 

são os que mais me incomodam. 

O pior defeito em um ser humano, ao meu ver, é a 

arrogância.  Não creio que eu seja assim.  

O defeito em mim que mais me incomoda é a 

intempestividade. Tenho reações súbitas, inesperadas, que até a 

mim próprio surpreendem, e costumo me arrepender no segundo 

seguinte. Mas, geralmente, tarde demais.  

Essa intempestividade existe em mim desde menino. 

Geralmente ela ocorre após uma decepção qualquer. Ou o que 

alguém me fez ou me disse. A intempestividade ocorre seguida 

de uma indiferença com a pessoa alvo. Ou seja, fico muito bravo, 

mas não reajo contra a pessoa. Simplesmente me afasto, 

desapareço. Deixo a pessoa falando sozinha. Em outras 

situações mais desagradáveis ainda, minha reação é a de 

esbravejar contra a pessoa que me decepcionou. Geralmente de 

forma descoordenada e desorientada. Novamente, no momento 

seguinte, me arrependo amargamente e, quase sempre, tarde 

demais. Fica bastante difícil de reverter a situação. 
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Essa intempestividade pode ocorrer nas situações mais 

variadas que se possa imaginar. Por exemplo, quero parar o 

carro em um lugar, peço autorização e não me dão. Não consigo 

aceitar a palavra “Não”. Nos dois sentidos, aliás. Não gosto de 

ouvir um “Não” e tenho muita dificuldade de dizer um “Não”.  

A dificuldade de dizer um “Não” está naquelas situações 

onde me seria fácil dizer “Sim”. Por exemplo: alguém me pede 

para ensinar alguma coisa que eu saiba muito bem, ou seja, um 

assunto técnico qualquer que eu domine. Não estou com 

vontade, estou com preguiça, não estou mesmo a fim de fazer 

aquilo, mas não vou dizer “Não”. Vou fazer. Minha sensação é a 

de que se eu dissesse “Não” a pessoa poderia perceber minha 

má vontade para com ela. E isso me incomoda muito. 

Por outro lado, se eu peço alguma coisa para alguém e 

essa coisa me é muito importante e eu ouço um “Não”, pode 

ocorre uma reação muito súbita em mim de dar as costas, ficar 

muito nervoso ou mesmo dizer alguma coisa para a pessoa, mas 

me arrepender no momento seguinte. 
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Festival de música sacra em São Carlos 

 

1973. Ainda era muito beato. Inércia do comportamento 

de minha mãe. Mesmo estando vivendo sozinho, em uma 

república, com alguns colegas, no fundo de uma casa de família, 

eu costumava ir à missa, na Igreja de São Sebastião. Naquela 

época, havia nessa igreja católica muitos seminaristas jovens. 

Eles tinham, aproximadamente, a mesma idade que eu tinha, ou 

seja, um pouco mais que dezoito anos, vinte talvez. Mas, 

tínhamos algo em comum. Gostávamos de música, rock-and-roll 

e guitarra elétrica. 

Que pena que não me lembro mais os nomes. Um deles 

tocava muito bem uma guitarra e ele achava que eu era o melhor 

de todos. Não sei porque, ele dizia que eu era muito bom na 

guitarra e planejou, em um dado momento, um festival de rock. 

Esse festival teria que ter rock e as letras de músicas teriam que 

versar sobre religião. Ou seja, teriam que ser músicas sacras. 

Fui convidado a participar desse festival. Lembro-me que 

montei um conjunto (hoje se diz Banda), comigo na guitarra, um 

amigo tocando atabaque, duas garotas fazendo coral, outro 

tocando uma flauta doce e um tocando um contra-baixo elétrico. 

Todos, colegas de faculdade. Foram semanas de ensaio, até o 

dia do festival. 

A letra da música ainda me lembro: 
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Era uma vez 

Há tempos atrás 

Alguém apareceu 

Querendo dar a paz 

Mas vejam, 

Sorriu, sofreu, chorou, 

Ninguém o escutou. 

 

Ele só queria amar, 

Uma coroa ganhou, 

Vivia a rezar 

Numa cruz ele ficou 

Mas por que isso? 

Seu Pai queria provar 

Que somos culpados 

 

Mas o que fazer 

Para me consolar 

É muito simples: 

A Deus eu vou amar. 

Desta forma eu 

Provo a ele que 

Eu me arrependi. 
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No dia de nos apresentarmos eu estava muito nervoso, 

emocionado, com medo e ansioso. 

Vários amigos nos acompanharam, para torcer e dar 

apoio. 

Nós ganhamos, se não me engano, o segundo lugar. Fico 

muito triste por não me lembrar mais detalhes. Mas foi muito 

legal ter participado disso. Lembro de algumas passagens do 

evento, em meus pensamentos. Lembro-me que os ensaios 

eram sempre muito alegres e divertidos. Todos nos dávamos 

muito bem e nunca tivemos qualquer desavença ou divergência 

durante a criação, que foi minha, e os detalhes dos arranjos, que 

foram feito em conjunto com os demais colegas. 

Como é interessante minha vida. Porque não tenho 

comigo nada mais sobre isso?  Nem mesmo a letra da música, 

ou o nome dela tenho escrito. Eu só lembrei a letra de relance, e 

aproveitei para escrevê-la, nesse momento, antes que eu a 

esqueça por completo. Afinal, quando era jovem, escrevia muitas 

letras de músicas, inclusive, muitas músicas, incluso as 

partituras para violão e tudo está perdido. Quanto a essa música 

sacra, não tenho a partitura e não me acho mais capaz de 

reescrevê-la. Isso, nas memórias, é triste. 

Se tivesse tido uma nova chance, tudo que eu criasse, por 

tudo de bom que eu passasse, eu registraria, detalhe por 
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detalhe, com cuidado e com muito esmero, e organizadamente, 

guardaria tudo, para preservar a lembrança, para a eternidade. 

Se eu tiver uma chance de viver mais, vou procurar me 

lembrar do passado e procurar registrar.  

Eu descobri uma coisa incrível.  Quanto mais a gente dá 

importância a cada momento de nossas vidas e registra esses 

momentos, melhor a gente viverá o dia a dia, ou seja, o futuro 

com base em nossas experiências será aperfeiçoado.  Significa 

que quanto mais a gente se lembra do passado e procura 

aprender com ele, melhor a gente se prepara para o futuro e erra 

menos. Dos erros, aprendemos o que deve ser feito para evitá-

los e dos acertos, aprendemos a aprimorá-los.  

Um exemplo disso, por exemplo, na área de informática, 

diz respeito à solução de problemas complicados de 

configurações de softwares de sistemas operacionais e de rede. 

Quando não registramos passo a passo o que fizemos para 

buscar a solução de um determinado problema, muitas vezes, ao 

resolvê-lo, não saberemos, com precisão, dizer o que foi que 

fizemos que levou à solução. Além disso, passado algum tempo, 

se o problema se repetir, não saberemos o que fazer e será 

como se nada houvesse acontecido e teremos que pensar na 

solução novamente. 

Na nossa vida é também assim. Se não registramos 

nossos erros e acertos, as experiências serão esquecidas e 
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cresceremos menos, como pessoas, se nos compararmos 

àqueles que têm o hábito de registrar suas experiências.  

É comum as meninas terem um Diário, ao longo de suas 

vidas, principalmente, durante a puberdade. Isso, certamente as 

ajudará a se prepararem para a vida adulta, exatamente por 

conta do registro de suas experiências.  Acho que essa é a 

melhor explicação de as mulheres se tornarem mais maduras 

que os homens, mais cedo, durante a etapa de crescimento e 

desenvolvimento. Ao longo da vida, elas são, de longe, mais 

ponderadas, comedidas, sempre demonstrando mais segurança 

nos momentos difíceis. Isso porque as experiências que 

acumularam na vida foram registradas e, de alguma forma, 

passaram a ajudá-las na condução de suas.vidas. 
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O dentista – Anestesia especial 

 

São Carlos, final da década de oitenta. Eu tinha acabado 

de me mudar para aquela cidade. Tudo muito limpo, pessoas 

bonitas, bem alimentadas e bem vestidas. Recém saído da 

capital do Estado, acostumado a um povo sofrido, trânsito 

alucinado, barulho, poluição e violência, a mudança para São 

Carlos me fez muito bem e, principalmente à minha família. 

Crianças e esposa rapidamente se adaptaram à nova vida nessa 

linda cidade. Para mim era tudo um sonho. Afinal, eu saída de 

problemas sérios de trabalho e de minha vida, para ir trabalhar 

em uma boa empresa, livrar-me de grandes dificuldades, estava 

com uma super felicidade, afinal, vida nova. 

Depois de algum tempo na cidade, já me acostumando 

com a rotina, precisei tratar dos dentes. Tenho mesmo o hábito 

de não ficar muitos anos sem ir ao dentista e um deles estava 

me incomodando.  

Não conhecia ninguém, nenhum bom dentista, e tive que 

procurar alguém que me indicasse um bom profissional. Foi 

quando conheci o Dr Sérgio. Era um dentista cirurgião. Boa 

aparência, um pouco calvo, aproximadamente minha idade, 

casado, mesma altura que eu, mas, um pouquinho gordo. Na 

época eu não era gordinho como hoje sou.  Bom de papo. Lá fui 

eu, uma primeira vez, me ter com o profissional.  
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Boa pessoa, bom papo. Com o tempo, acabou surgindo 

um certo vínculo de amizade, o que é normal entre os homens. 

Aí cada um vai relaxando e mostrando suas características mais 

íntimas, suas virtudes, seus defeitos, seus gostos, suas 

preferências. Por exemplo, comecei a confessar que meu medo 

por dentista é crônico e eterno. Não tem o que se fale para me 

convencer a não ter medo, a relaxar. Tenho medo de sentir dor. 

Cada vez ou que se tenta aplicar uma anestesia ou colocar 

aquele rebolinho de alta velocidade dentro de minha boca, fico 

tenso, apavorado, querendo desistir, correr e gritar. É assim, 

desde que era garoto e continuará, para sempre. 

Whiskey era a bebida predileta dele. No começo foi só um 

golinho. Parecia até que podia substituir a anestesia. Eu ficava 

relaxado e alegre, não se sabe por que, afinal, é o efeito da 

bebida. É uma bebida forte e, por isso, tem efeitos relaxantes. 

Depois de algum tempo de tratamento, já era de praxe. Eu 

entrava no consultório, me posicionava relaxado na cadeira, ele 

a inclinava para ter acesso à minha boca e, em seguida, me 

trazia uma bela dose de whiskey, do tipo cowboy, ou seja, sem 

gelo, sem mais nada, e começava seu trabalho. Se, por alguma 

razão o whiskey não vinha, eu o lembrava de o trazer, caso 

contrário eu poderia ficar apavorado com o tratamento.  

Eu achava que ele era simplesmente um gênio. Todo o 

medo que eu tinha, acabou-se. Saia do consultório achando que 
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tinha encontrado o melhor dentista do mundo e que meus 

problemas estavam resolvidos. Só que saia do consultório meio 

bêbado. 

De fato, pensava, esse homem sabe tudo. Ledo engano. 

Depois de alguns dias, quase comi uma das capas protetoras 

que ele havia colocado em um dos dentes. Voltei lá, no dia 

seguinte, e depois de algumas doses de whiskey, uma nova 

capa foi colocada. No dia seguinte, aquela capa caiu novamente. 

Foi assim, por algum tempo. Demorou um tempo para eu 

desistir do dentista, por causa das vantagens de um bom papo e 

uma boa dose de whiskey. Por outro lado, todo o tratamento e o 

dinheiro gasto, se perdia, já que grande parte do trabalho, se 

desfazia em minha boca. 

Nunca mais voltei lá. Agora, antes de começar um 

tratamento dentário, ainda na sala de espera, eu investigo e 

pergunto para os clientes do provável candidato a ser meu 

dentista:  

- Será que ele bebe? 
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O dedo duro 

 

O professor Salém, hoje, tem sou nome em uma escola 

municipal, na cidade de Guarulhos, onde moro. Mas foi meu 

professor quando eu estudava o “Científico” no Colégio 

Claretiano de Guarulhos. O Científico era o equivalente ao 

“Colegial”, ou “Segundo Grau” de hoje em dia. Aprendi 

matemática, com esse professor. Melhor dizendo, fanatizei-me 

por matemática graças ao Professor Salém. 

Era homem severo, rígido, extremamente organizado e 

disciplinado. Lembro-me que as provas tinham exatamente 

quatro questões. Nunca mais, nunca menos. Ele nunca dava 

meio certo para uma questão. Ou seja, ou estava rigorosamente 

certa ou errada. Portanto, as possibilidades de novas nas provas 

de matemática ou eram Zero, dois e meio, cinco, sete e meio e 

dez. Ninguém tinha nota diferente dessas cinco opções. Erra, 

simplesmente um terror. Para se ter uma idéia, a filha dele 

também era aluna, na mesma sala que eu estava, e o professor 

não privilegiava ela em nada. Ela, certa feita, me convidou para 

ensinar-lhe a matéria, pois estava cheia de duvidas. Lá fui eu em 

sua casa, inclusive  almocei com ela, a mãe dela e o professor 

Salém. Eu tinha muita vergonha, mas lá estava para ajudar a 

colega de classe. 
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O professor Salém, como já disse, era rigoroso e severo, 

mas às vezes brincalhão. Uma vez chamou um aluno para 

resolver uma Equação de Diofanto na lousa. A pessoa errou. Era 

um rapaz carioca e que não tirava o chiclete de bola da boca. É 

claro que o Professor Salém fê-lo jogar o chiclete fora antes de 

se encaminhar à lousa.  Quanto o professor viu que a questão 

estava errada disse ao rapaz: “se fosse um calculo de um avião 

ele não subiria, mas se já estivesse no ar, cairia”.  

 

- De onde você vem, rapaz?  

- Rio de Janeiro, professor. 

- Ah! Ta explicado. 

Isso em alusão à crença popular do paulista, de que o 

carioca só fica na praia. 

Uma vez, os alunos cismaram de fazer uma brincadeira e 

reviraram todas as carteiras e cadeiras da sala de aula. Eu não 

sabia quem havia comandado a brincadeira. 

O professor Salém, no corredor, se dirigiu a mim. Gelei. 

Eu também tinha medo dele. Sabe quem fez isso? Respondi, 

convicto que não. Ele respondeu: Ta bom. É só para saber. 

Mesmo que soubesse eu não diria, pois havia aprendido a 

lição. Anos antes, uma brincadeira parecida, quando vieram me 

perguntar quem havia feito, eu indiquei o responsável, que foi 

suspenso. 
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A classe aventou planejar uma equipe para me pegar na 

rua e, por conta disso, por uns bons dias, o diretor da escola teve 

que me levar para casa de carro, para que eu não apanhasse.  

Senti muita vergonha do que havia feito. Nunca mais me 

esqueci do fato.  
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O dia que não teria que ter sido 

 

É terça-feira, 4 de março de 2008. Dia ensolarado. 

Acordei cedo, bem cedo, para os meus dez minutos de esteira. 

Preciso emagrecer, além da dieta que estou fazendo para 

manter meus níveis de glicemia dentro do tolerável. É um dia 

perfeito. Tudo certo no trabalho, tudo certo em casa. Mas é um 

dia negro, porém. Afinal, amanhã eu tenho que ir ao dentista, 

aliás, à Dentista.   

No dia anterior a uma consulta ao dentista, por melhor que 

o dia seja, passo com certo ar de tristeza e preocupação. Não 

gosto de ir ao dentista. Não gosto de injeção, anestesia, o 

barulho do motorzinho. É terrível. Mas fazer o que? Vou ter que 

enfrentar. 

Procuro dormir logo, mas o sono não vem. Estou ansioso, 

preocupado, apavorado. Coloco o relógio para despertar às 

06:50h.  Acordo às 06:40h e fico esperando ele despertar. 

Lembro-me que minha esposinha está dormindo profundamente 

e não tenho a intenção de acordá-la. Desativo o despertador do 

celular e levanto-me silenciosamente. 

Vou diretamente à cozinha, tomo um como de água, um 

copo de leite de soja, meus remédios para diabete e vou fazer os 

meus dez minutos de esteira.  Saio da esteira, suado, cansado e 

um pouco tonto e vou lavar a louça. Afinal, minha esposa 
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também trabalha. Ela entra às 14h e precisa dormir, portanto. 

Com a louça lavada, ela ganha tempo para outros afazeres. 

Deixei os talheres, senão não dará tempo para chegar no horário 

ao dentista. A consulta é está marcada para 8:30h.  Após o 

termino da louça, vou para meu banho, escovo os dentes 

longamente, afinal, tenho que ir ao dentista. Após o banho, me 

troco e acordo suavemente minha esposa para que ela amarre o 

cordão do sapato esquerdo. Afinal, pela minha deficiência física, 

não consigo fazer isso sozinho. 

Vou ao ponto de ônibus. De cara, perco o primeiro ônibus. 

Mas o outro não demorou tanto. Foram uns dez minutos de 

espera. 

Desço no ponto, próximo à rua da dentista. Faltam dez 

minutos. Ando dois quarteirões e chego exatamente às 8:30h no 

consultório. Que pontualidade. 

Sento-me na sala de espera. Pego um livro de historinhas 

de Shelock Holms e começo a reparar que tem muita gente no 

consultório, à espera de tratamento. Vejo que a secretária da 

dentista já está me aguardando.  

De repente, um susto. Me pergunto:  será que é a mim 

mesmo que ela está aguardando ? Será que minha consulta é 

hoje? Isso lá é hora de fazer essa pergunta? É lógico que é hoje, 

pensei.  
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Comecei a procurar o cartão de agendamento. Uns cinco 

minutos passados, encontrei-o. A consulta está marcada para a 

semana que vem. 

Ou seja, eu não precisaria ter acordado tão cedo, ter feito 

minha esteira de madrugada, lavado a louça e nem ido ao 

dentista. Não tinha consulta marcada.  

E você leitor. Nunca fez isso antes em sua vida, não? Ein?  
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Conversa de boteco 

 

Existe vida após a morte?  A existência é infinita para 

nós?  Quando se morre, tudo acaba? Esse é um mistério que, 

desde que o mundo é mundo, ainda não foi e muito 

provavelmente, jamais será solucionado. Mesmo com todo o 

avanço da ciência, o elo entre a vida e a morte, se é que existe 

esse elo, nunca será desvendado. Esse é um assunto que, vira e 

mexe, alguém está discutindo, em prosa, em verso, em conversa 

de bar. Aliás, dois amigos de bar conversam sobre a vida após a 

morte. Pedro e João. Pedro, também conhecido como o Pedro 

Barnabé, porque gosta muito de moda de viola, ainda solteiro, é 

um bom rapaz, de uma família simples, mas religiosa, gosta de 

vez em quando de tomar uns gorós no boteco do Salomão. João, 

muito amigo de Pedro, conhecido como João da Prosa, porque 

gosta muito de conversar, mora perto de Pedro e também é de 

uma família simples e religiosa. Pedro diz a João que não existe 

vida após a morte. Quando a gente morre, está morto e é só, a 

vida acaba quando termina.  

João já discorda. Ele acha que após a morte, a gente é 

transferida para um lugar muito belo, cheio de árvores, sem 

poluição, não precisa trabalhar para se sustentar, tem muitos 

livros para se ler, muitos lugares para passear, não precisa 

comer, nem beber e nem dormir. Não há fome, não se morre de 
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fome. Afinal, já estamos mortos. Quando se come e bebe 

alguma coisa é por puro prazer e não necessidade. Existem 

telões espalhados para tudo quanto é lugar, para a gente ver as 

pessoas lá em baixo, vivas, os entes queridos. Mas, por  alguma 

razão, a gente não fica triste com isso. A gente é feliz por todo o 

sempre. 

Pedro teima em dizer que a gente depois que morreu, já 

era. Entre uma birita e outra, a discordância foi se intensificando, 

até que Pedro sugeriu: Então tá. Provavelmente não serei eu o 

primeiro a propor. O primeiro que morrer dá um jeito de informar 

ao outro se a vida após a morte continua ou não. 

João concorda, embora insista que, segundo a Bíblia 

Sagrada, não há comunicação entre os mundos. Os mortos 

enterram os mortos. É assim que está escrito. Mas, o acordo, 

assim mesmo, é  selado. 

Porém, Pedro e João estão na faixa dos trinta anos e 

muito poucos anos e, embora sejam amigos de boteco, não são 

bêbados inveterados. São daqueles que tomam algumas 

somente em finais de semana, tomam cuidado com a 

alimentação e, portanto, tem muita vida pela frente. 

Muitos anos se passam. Cada um toma o seu rumo e 

perdem o contato. Pedro se casa, tem filhos, muda de emprego, 

cidade, País. João nunca se casa, mas se torna um político de 

sucesso, tem uma vida muito agitada e muito feliz. Aliás, ambos, 
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embora não mais tem se encontrado, tem vida feliz e cheia de 

realizações. Ainda continuam tendo algum contato por email, 

mas só. 

Um dia, por uma fatalidade, Pedro sofre um acidente 

aéreo e morre. Ele, de fato, quando jovem, amigo de João, 

naquele velho boteco, não acreditava na vida após a morte. Essa 

crença se manteve por toda sua vida.  Quando o acidente 

aconteceu, Pedro estava dormindo e não viu, ouviu e nem sentiu 

nada. Nem ao menos teve a sensação de acordar, quando de 

repente estava, simplesmente, andando em um grande corredor 

arborizado, com uma forte luz à sua frente.  

Chegando ao final desse corredor, foi recebido por um 

velho barbudo, de vestes brancas, com uma áurea sobre sua 

cabeça, com um grande livro, muito grosso, sobre uma mesinha 

também branca, lhe dando as boas vindas. Impressionante. A 

vida continua mesmo, Pedro pensou.  

O velhinho, após as boas vindas, explicou o motivo de ele 

estar lá. Havia morrido em um acidente aéreo, não tinha mais 

como voltar. Não vai mais ter contato com os seres vivos, mas 

vai ter uma vida boa para todo o sempre, já que teve uma vida 

correta, na sua existência. 

Pedro contou ao velhinho sobre o acordo que havia feito 

com o João. Ele se lembrou  do acordo e se achou na obrigação 
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de cumprir a promessa. Rogou ao velho que lhe desse a 

oportunidade de contatar João para lhe contar a boa nova. 

O velhinho, aliás, seu xará, explicou que não havia essa 

possibilidade. Não que fisicamente não fosse possível, mas que 

era uma regra criada desde o início dos tempos e nunca haveria 

de ser burlada. O que poderia ser feito, e tem sido feito desde o 

início dos tempos, como uma alternativa, é a branda 

manipulação de eventos que possam levar a pessoa alvo, a 

concluir que houve um contato. Dá-me um exemplo, pergunto 

Pedro. São Pedro falou:  Imagine o namorado que morreu e quer 

dizer à sua amada que está bem. Faz-se trocar na vitrola da 

casa da namorada aquela música que ela mais gostava de ouvir 

quando estava com ele. Se ninguém pôs a música na vitrola, a 

namorada vai se assustar, mas vai acabar entendendo que foi 

uma forma que o namorado encontrou de dizer que está bem. 

Aí Pedro se lembrou da época em que ia ao bar com o 

João. Quando ambos estavam no bar, sempre aparecia alguém 

para tocar uma modinha de viola. È algo muito comum nos 

botecos País a fora. Sempre tem alguém ou tocando uma 

modinha, um sambinha ou uma musica do interior. 

 Uma vez, no boteco do Salomão, final da tarde, apareceu 

um violeiro misterioso, desconhecido de todos. Entrou taciturno, 

pegou sua viola, afinada no método cebolão, típico do interior de 

São Paulo, e cantou a modinha ”Cuitelinho” de uma forma muito 
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emocionada, muito afinado, riscando a viola como nunca 

havíamos visto. 

 Era a primeira vez que tínhamos ouvido aquela musica e, 

não sei se por causa do efeito da cachaça, foi muito legal, a 

gente até chorou de emoção.  

Daí para diante, sempre que nos encontrávamos, 

acabávamos falando daquele violeiro misterioso que nunca mais 

havia voltado ao bar e da musica Cuitelinho, por ele cantada. 

Sempre que eu ouvia essa música, lembrava do ocorrido no 

boteco do Salomão. 

São Pedro disse ao xará que o misterioso violeiro ainda 

estava vivo e fez uma proposta ao Pedro: Como te disse, você 

não pode voltar para lá e nem falar com João, mas podemos 

fazer o violeiro voltar ao bar quando o João lá estiver e, de 

alguma maneira, tocar novamente a música e informar ao João 

que você está bem, de uma forma enigmática.. São Pedro 

prometeu a Pedro Barnabé que tomaria as providencias para 

que a promessa fosse cumprida. 

Era uma tarde de sábado, garoava, mas não estava frio. 

João foi ao bar, estava tomando sua cachacinha sossegado, um 

pouco triste, lembrando-se de seu amigo - ele acabou sabendo 

por outras pessoas que Pedro havia morrido. Já havia algum 

tempo que ele não mais respondia seus emails, até que um 

parente respondeu um ultimo email, informando de sua morte. 
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No bar, João estava se lembrando de tudo isso e ficou triste. 

Lembrou-se também do pacto que haviam feito e sentia que 

nunca mais ouviria falar de Pedro. De repente o violeiro 

apareceu no bar. Entrou taciturno como da primeira vez, sentou-

se em uma cadeira, pegou sua viola e começou a dedilhar sua 

viola e, em seguida, a cantarolar algumas modinhas. Cantou 

aquela do boi malvado, a gente sempre chora quando escuta. 

Ficou assim, tocando e cantando por um bom tempo, até que, de 

repente, deu um riscado na viola, bem forte,m parou de tocar  e 

disse: 

Oi pessoal. Essa noite eu tive um sonho muito estranho e 

tive que vir aqui ao bar do Salomão. Vou tocar a modinha 

“Cuitelinho”. Não me pergunte como, no sonho, um tão de Pedro 

Barnabé, dedica essa musica a um tal de João da Prosa. Tem 

algum João aqui no bar, agora?, perguntou o violeiro.  

João assustou-se, pois ouviu tudo que o violeiro falou a 

respeito do sonho e não teve dúvidas. Sentou-se ao lado do 

violeiro e, emocionado, saboreou a modinha, cantada com tanto 

esmero, pelo violeiro e, dessa vez, com um significado que, se 

João fosse tentar explicar para quem quer que fosse, ninguém 

iria acreditar. 

Agora,  João até tentou aprender a cantar o Cuitelinho e 

prometeu para si, que um dia irá escrever a sua inacreditável 

história. Cuitelinho, aliás, quer dizer Colibri, ou beija-flor,  um 
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belo pássaro, que bate suas asas de forma tão veloz, que a 

gente não enxerga, é o único pássaro que voa para trás, assim 

como João que agora, depois dessa mensagem de seu 

inesquecível amigo, sempre irá retornar ao passado, para 

relembrar os bons tempos. Pena que ele não tem ninguém para 

contar a sua história. Ninguém irá levá-lo a sério. Mas não faz 

diferença, afinal, o pacto foi cumprido. 
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Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? 

 

Bernardo, penas vermelhas fortes com nuances azuis, 

alto, esporas salientes e imponentes, pernas grossas e duras, 

um galo muito fogoso, carinhoso com suas galinhas,  não 

permitia que nenhum outro galo chegasse próximo que fosse de 

suas amadas, com exceção de Godofredo, um amigo de 

infância, que tinha, também seu galinheiro. Aliás, podem-se ter 

quantas galinhas que se queira, em um galinheiro, mas um único 

galo para dar conta. Godofredo, com penas amareladas, crista 

vermelha sangue, tão fortão quanto seu amigo, discutia  

calorosamente, com Bernardo, a questão: 

- Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? 

Bernardo insistia que foi, obviamente, a galinha, pois 

afinal, é ela queM bota o ovo e, quem bota ovo, o choca, e dele 

vai nascer um descendente e, daí, a garantia da continuação da 

espécie. Bernardo é um galo muito instruído, estudou nas 

melhores universidades públicas, inteligente e de estereotipo 

altruísta, procura sempre tentar conciliar e chegar a um acordo 

quanto aos seus pensamentos. 

Godofredo, por outro lado, defende a tese de que quem 

nasceu primeiro foi o ovo, pois afinal, é dele que surge um outro 

ser, ao que Bernardo contesta: sim, mas, quem é que vai chocar 

o ovo para que o mesmo dispare a geração de uma nova vida? 
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Godofredo retruca que isso, em uma primeira vez, foi 

espontâneo e que, portanto, explica por si, a origem da vida. 

Assim como Bernardo, Godofredo também estuda muito e tem 

suas opiniões bem definidas. É muito querido pelas suas 

galinhas. 

Bernardo e Godofredo ficaram horas e horas discutindo, 

cada um defendendo seu pensamento e, enquanto isso, 

começam a chegar e juntar galinhas e galinhas, de cada um dos 

lados, prestando a maior atenção na discussão, esperando, com 

isso, aprender alguma coisa.  

Pior de tudo, foi Seu Tanaka, o granjeiro, dono dessa 

patota toda, zonzo, sem saber o que poderia estar acontecendo. 

Dois galos, cacarejando copiosamente, mas não brigando, e 

suas galinhas, ao invés de estarem botando seus ovinhos, cada 

vez mais próximas dos galos, formando uma roda em volta 

deles, para ouvirem melhor a discussão. Seu Tanaka até pegou 

seu celular e filmou para botar no YouTube, por que, certamente, 

ninguém acreditará quando ele contar aos outros, o que esta 

acontecendo. 

Ambrósio, primo de Onofre, o galo mais bonito e mais 

jovem da turma, chegou próximo, furtivamente, para poder 

escutar a conversa e procurar entender qual era o conflito que 

afligia a seus amigos diletos e, aos poucos foi entendendo. Não 
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queria ser notado, pelo menos por enquanto. Ficou parado, 

apenas na escuta. 

Ambos continuavam sua calorosa discussão e, aos 

poucos, foram diminuindo a velocidade da troca de palavras, 

com os olhos, de soslaio, foram percebendo a aproximação de 

Ambrósio e aguardaram que ele se pronunciasse. 

Ambrósio pensou estar sendo sorrateiro, mas ambos os 

amigos perceberam sua chegada e sentiram que ele queria 

opinar. Calaram-se, aguardando que Ambrósio se pronunciasse. 

Como ambos olhavam para ele, ele viu que não tinha o que ser 

feito. Era a hora de dar sua opinião. Então, Ambrósio bradou: 

- Meus caros: não foi nem o ovo, nem a galinha e nem o 

galo. Foi pinto. Quem nasceu primeiro foi o pinto. Vocês já 

ouviram dizer que a vida continua sem o pinto? O pinto é que 

garante a vida. Podem ter certeza disso.!  Tudo começou com o 

pinto, e ponto final. 

Os amigos se entreolharam, boquiabertos, estupefatos e 

embasbacados. Olharam para o Ambrósio admirados, pela 

solução definitiva,  e a discussão acabou por aqui.  

Seu Tanaka, embora não tenha entendido nada do que 

aconteceu, gostou quando viu suas galinhas se dispersarem e 

voltarem para seus locais de trabalho e continuar a produção. 
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O agitador 

 

Seu Manuel, O Português, nascido em Lisboa, ainda na 

década de trinta, muito querido no bairro, da cidade de Rincão, 

cidade que o acolheu quando veio ao Brasil, na década de 

cincoenta. Seu Manuel tem um emporiozinho, na esquina da rua 

da praça principal da cidade.  Muito querido por todos, muito 

educado, vive sozinho em sua humilde casa, que foi construída 

acima de seu empório. 

Não faz muito tempo, Seu Manuel apareceu na praça 

central da cidade, no ponto de ônibus, cedo, numa hora de muito 

movimento de pessoas. O ponto estava cheio de gente. 

Inexplicavelmente ele começou a bradar:  “Povo de Rincão. 

Temos que nos reunir!  Não podemos deixar que nossos 

governantes nos tratem como animais! Vamos fazer greve e 

brigar por nossos direitos”.  Assim Manuel falava. E de um 

momento a outro, dava as costas ao povo que ia se juntando 

para ouvi-lo e ia embora. Entrava em sua casa,  e depois de 

meia hora, abria seu empório e começava a atender a seus 

clientes, como se nada tivesse acontecido. 

No dia seguinte, lá estava o Seu Manuel, novamente na 

praça, bradando seus protestos:  “Povo de Rincão! Não 

podemos mais tolerar esse descaso com o nosso povo. Nossos 

governantes precisam tomar atitude condizente com as 



 203 

necessidades do povo” e etc.etc.etc. Novamente se silenciava, 

de uma hora para outra, ia para casa e depois de um tempo, 

abria seu empório e começava a trabalhar. 

O povo, que o conhecia e sabia de sua lucidez, começou 

a se preocupar. Os comentários não foram poucos. “Acho que 

Seu Manual já era. Ele está completamente louco”, dizia um, “O 

Seu Manuel precisa ser internado, ele não está bem” dizia outro.   

Depois de vários dias, o Seu Manuel parou de ir à praça. 

Começou a abrir seu comércio mais cedo e não mais fez 

comentários sobre o governo. 

Seu Zé, amigo antigo de Seu Manuel, foi o primeiro a 

tomar coragem e perguntar diretamente ao Seu Manual o que 

teria sido aquilo. Afinal, porque aquela atitude inusitada, todos os 

dias fazendo aquele discurso inflamado contra o governo, tendo-

se em conta que o Seu Manuel sempre foi uma pessoa pacata e 

nunca havia se posto contra os governantes do País que o havia 

acolhido.  Ao que Seu Manuel esclareceu: 

- Ora Zé! Eu só estava seguindo uma receita de meu 

médico! Não fiques preocupado. Eu estava a fazer um 

tratamento médico que, aliás já terminou. 

- Como assim, Seu Manuel? O que isso tem a ver com os 

discursos na praça? 

- Explico. Ora, pois!  Eu estava tratando de uma úlcera no 

estômago e por alguns dias tive que tomar um remédio muito 



 204 

ruim que o médico me receitou. Estava escrito na embalagem: 

“Agite antes de usar”. E foi o que fiz. 
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A praga 

 

Era um garoto mirradinho, franzino, esfaimado, 

desesperado por um cantinho quente para ficar, descansar, 

comer, dormir, um colinho, mas qual o que?  Apesar de seus 

pouco mais de oito anos – aliás,  ele nem sabia sua idade exata - 

ninguém o queria. Ninguém queria saber de dar guarida para 

aquele pobre menino. Como pode alguém não querer dar 

guarida para uma criança de oito anos? 

Tudo começou havia quase três anos. Morava com seus 

pais em um casebre de um único cômodo, um banheirinho do 

lado de fora, um cercadinho para a criação de galinhas e porcos, 

um riacho, árvores frutíferas, um paraíso. A casa ficava no meio 

de um descampado, com uma árvore frondosa em frente. Eram 

pobres, mas felizes.  

Seu pai conseguia tirar da terra algum sustento e vizinhos 

procuravam ajudar no que podiam. Às vezes seus pais visitavam 

o fim da feira para pegar alguma doação dos feirantes ou pegar 

comida do chão. Carlinhos, naquela idade, só pensava em 

brincar, não se preocupava com nada. Afinal, não entendia muito 

da vida e para ele estava tudo certo. Ele era muito feliz. Nos dias 

do aniversário do menino, seus pais buscavam na feira algum 

alimento melhor e pediam aos vizinhos ajuda. Ele ganhava 

brinquedinhos usados e ficava todo radiante. 
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Um dia sua mãe queimou o braço, ficou vermelho no local, 

mas ela não só não sentiu dor nenhuma, como não percebeu o 

que havia acontecido,  seu pai ficou preocupado e levou sua 

mãe ao posto de saúde. Lá foi verificado que ela estava com 

lepra. Naquela época essa doença ainda não tinha cura e estava 

em estágio de contágio. Após um exame, verificou-se que seu 

pai também já estava condenado. O médico mandou os pais 

trazerem o menino, mas ele ainda estava limpo, mas corria 

riscos se ficasse junto a seus pais. O médico deu a dolorosa 

notícia a eles, de que eles deveriam se isolar do menino para 

protegê-lo.  Naquela época, as pessoas tinham muito medo 

dessa doença e se isolaram da família de Carlinhos. Seus pais 

não podiam nem sair no portão de casa. Não conseguiam 

contato com ninguém, ficaram isolados de tudo e de todos.  Os 

parentes mais próximos, também muito pobres, conseguiram 

que os pais de Carlinhos fossem internados em um hospital 

público, especializado nessa doença, e como a doença estava 

em estágio muito avançado, acabaram morrendo. Carlinhos ficou 

sozinho no mundo, e de medo de que pegassem a doença, nem 

os parentes quiseram ficar com ele. Carlinhos ficou abandonado 

no mundo. Não tinha a doença, não ficou doente, mas até então 

ninguém queria se arriscar. A situação do menino ficou muito 

grave,  e embora ele fosse ainda uma criança, ninguém para 

cuidar dele. Nenhum parente explicou a ele o que havia 
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acontecido com seus pais, simplesmente o deixaram ao léu. Pela 

ignorância, começaram até a achar que o menino trazia mal 

auguro e ficar próximo a ele, dava azar. Deixavam água e 

comida no portão da casa de Carlinhos e saiam correndo, de 

medo de pegarem a doença, mesmo o menino não sendo 

doente. 

Um dia Carlinhos, desesperado, sem entender o que 

estava acontecendo, começou a perambular pelas trilhas das 

fazendas, no matagal onde ele morava, e foi pedir ajuda para 

quem passasse.  Avistou uma fazenda muita grande. De longe 

ele conseguia ver, pela cerca da fazenda,  o gado alvo, vacas 

grandes no pasto, riachos límpidos, arvores frondosas, frutas 

abundantes. Carlinhos,  com muita fome, avistou o capataz do 

fazendeiro - O fazendeiro era  Seu Joel, da Fazenda Esperança - 

e foi pedir guarida. 

O capataz ficou uma fera. Vai pastar em outro lugar, aqui 

não tem espaço para vagabundo. Não tem pai não? Esbravejou 

o capataz. Por uma fração de segundos o fazendeiro 

desencontrou do menino, e não o viu. O garoto nem teve chance 

de explicar que não sabia de seus pais e que estava com fome. 

Logo o homem mandou seus comparsas expulsá-lo das 

redondezas. Chorando, o menino continuou a andar, duvidando 

que pudesse encontrar alguém que o ajudasse. A fome estava 

cada vez mais forte. Sonhava com um cantinho para dormir, uma 
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mesa farta. Começava a delirar.  Assim foi por alguns dias, 

comendo frutas caídas pelos caminhos, bebendo água de 

riachos que ele conseguia alcançar, até delirando, viu um Anjo 

em forma de mulher, uma senhora, que foi chegando, chegando 

perto do menino, com um largo sorriso doce e sereno. Não era 

sonho. O menino estava, finalmente, sendo salvo. Demorou 

algum tempo para ele perceber a sorte que estava lhe 

atendendo. Dna. Maria das Dores se penalizou do menino e deu 

guarda a ele. Perguntou seu nome, mas não sabia de onde vinha 

e onde estavam seus pais. Não sabia, também, se tinha um 

sobrenome. 

Das Dores levou Carlinhos para casa. Arrumou roupas 

novas, deu um belo de um banho, cortou seu cabelo e preparou 

uma mesa com um almoço que o menino nunca tinha visto na 

vida. Arroz fresquinho, feijão oloroso, um bife odorante, salada, 

sucos, um banquete. 

Os anos se passaram, Dna das Dores deu seu sobrenome 

ao garoto, conseguiu uma certidão de nascimento e assim 

Antonio Carvalho foi crescendo, e esquecendo aquela vida pobre 

e de muito sofrimento que havia passado, quando menino. Aos 

poucos não se lembrava mas do passado, isso por conta do 

amor que Das Dores lhe dependia. Das Dores era viúva, embora 

jovem, e tinha uma boa pensão de seu marido, que havia sido 

ferroviário, e com isso conseguira uma boa pensão e pôde dar 
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uma boa educação a Carlinhos. O Marido de Das Dores, Seu 

Felício, era gerente de estação, e morreu de Pneumonia,  

Carlinhos não sabia, mas morava não muito longe do 

lugar onde havia sido criado, com seus pais. Às vezes, só de vez 

em quando, passava por sua cabeça alguma lembrança do 

tempo em que era garoto pobre. Mas isso o machucava muito e 

ele evitava que seus pensamentos o levassem àquele tempo tão 

negro. Nunca se interessou em desencavar o passado e nem 

tentar encontrar seus verdadeiros pais. Nunca, na verdade, ficou 

sabendo o que realmente havia acontecido com eles, e nem 

queria mais pensar nisso.  

Um dia, perambulando pela redondeza,  passou em frente 

ao casebre onde havia sido criado. Aliás, ele não tinha certeza 

disso. Não lhe fez bem. Jurou nunca mais voltar naquele lugar. 

Carlinhos cresceu um moço forte e bonito. Não demorou 

muito para descobrir que sua vocação era Agronomia. Apesar da 

boa pensão de Das Dores, não seria fácil custear uma faculdade 

particular e Carlinhos sabia muito bem disso. Trabalhando duro 

nas fazendas da região, cuidado de plantações, conseguiu 

estudar com afinco e entrar em uma boa escola pública de 

Agronomia e mergulhar nos estudos. 

Passado alguns anos, Carlinhos tinha que fazer estágio 

em plantações da região, para ajudar nas notas da escola, para 

se formar. Como era já muito conhecido, não teve dificuldades 
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para encontrar um fazendeiro que lhe desse a oportunidade que 

faltava, e foi cuidar de uma plantação de café do amigo 

fazendeiro, Seu Ferreira. Lá aprendeu muito sobre as formas de 

plantio do café, as possíveis pragas, os detalhes no manuseio da 

semente, o cuidado com os grãos, a colheita, ou seja, ficou um 

especialista em cafeicultura.  

Formou-se, com louvor, e foi trabalhar na mesma fazenda 

que fizera estágio por alguns meses, durante o tempo em que 

estava na faculdade.  Agronomia foi uma boa escolha – dizia sua 

mãe – O Carlinhos faz tudo com muito carinho e com muita 

dedicação. 

Seu Ferreira estava muito contente com o desempenho de 

Carlinhos, principalmente porque evitou uma praga, comum no 

café, chamado “Bicho Mineiro” , cujo termo cientifico é 

“Perileucoptera Cofeela”. Se Carlinhos não tivesse detectado a 

praga a tempo, o cafezal de Seu Ferreira teria se perdido por 

completo. Seu Ferreira ficou muito grato a Carlinhos, ficou tão 

contente que até deu um carro novinho em folha pra ele. 

Sempre muito dedicado e estudioso, prestou concurso e 

começou a trabalhar pela Embrapa, atendendo aos fazendeiros 

da região, inclusive, obviamente, seu Ferreira que tanto apoio lhe 

tinha dado, durante o período de formação escolar. 

Um dia, estava Seu Ferreira no terraço de sua casa, 

tomando um suco de limão, que ele gostava muito, sentado em 
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uma cadeira de balanço lendo um bom livro,  quando chega um 

fazendeiro de uma fazenda de café próxima, distante umas três 

léguas de sua fazenda. Seu Ferreira não o conhecia 

pessoalmente, mas já tinha ouvido falar desse vizinho. Os 

boatos diziam que era um homem muito bravo. Mas como eram 

boatos, conteve-se e o atendeu normalmente, com as gentilezas 

que um bom fazendeiro detém. 

Esse senhor chegou um tanto desesperado e foi logo se 

explicando – Eu também tenho plantações de café tão grande, 

se não, até maiores que a sua. Só que estou em vias de perder 

tudo. Meu cafezal está apresentando uma doença e segundo 

meus funcionários, principalmente os mais antigos, meu cafezal 

está com a Broca.  Ouvi dizer que o senhor conhece um 

agrônomo muito bom e que livrou seu cafezal de outra praga 

perigosa e que com sua habilidade, salvou sua plantação.  

Seu Ferreira começou, então, a enaltecer as qualidades 

de Carlinhos que, embora tenha se formado recentemente, era 

muito dedicado e muito preparado e que o recomendaria sim, 

para que fosse dar uma olhada no cafezal do visitante. Pediu a 

ele que desse seu endereço, telefone e outros dados para que o 

Carlinhos o fosse procurar. O desespero desse outro fazendeiro 

era tamanho que ele, em contrapartida, pediu os dados de 

Carlinhos para que ele mesmo o fosse procurar. 
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Mesmo assim, Seu Ferreira instou o homem, até que ele 

falou seu nome e quais eram as suas fazendas.  Deu seu 

telefone também. Seu Ferreira deu os dados do Agrônomo 

Carlinhos para esse fazendeiro. 

Agradeceu a atenção de Seu Ferreira e disse que 

esperava ter a mesma sorte que Seu Ferreira teve, senão estaria 

correndo o risco de perder tudo o que investira em tantos e 

tantos anos de sua vida, e foi embora resmungando. 

Das Dores atendeu ao telefone. Era o fazendeiro que 

havia procurado seu Ferreira e ligou para falar com Carlinhos. 

Carlinhos não estava. Ela informou a que horas seu filho estaria 

em casa para retornasse a ligação. O fazendeiro preferiu que 

Carlinhos retornasse a ligação. E foi o que ele fez. Marcou para 

falar com o homem,  em sua fazenda, no dia seguinte, logo nas 

primeiras horas da manhã. 

Carlinhos, naquele dia, tinha ido à casa de sua namorada. 

Fátima uma menina muito prendada. Estavam namorando já há 

alguns anos. Eram felizes. Das Dores fazia gosto de que se 

casassem 

À noite, chegando em casa, Carlinhos beijou das Dores, 

tomou seu banho e se preparou para dormir. Primeiro foi tomar 

uma boa sopa de legumes, que sua mãe prepara como ninguém. 

Carlinhos se deitou e começou a relaxar para dormir. Teve um 

dia agitado. Estava pensando na namorada e estava com 
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dificuldades de dormir. Começou a contar carneirinhos. Um 

sobressalto. Veio-lhe à mente aquele dia em que estava com 

fome, frio, cede, abandonado por todos os seus e foi pedir ajuda 

a um fazendeiro. Qual era mesmo o nome dele? Qual era o 

nome de sua fazenda. Era muito novo, não tinha como lembrar. 

Mas, alguma coisa estranha começa a acontecer. Sentia 

calafrios. Demorou a dormir. Aos poucos foi relaxando, 

relaxando, e começou a andar por aquele estradão estreito, 

enlameado, com cercas nas laterais, que delimitavam as 

fazendas da região. De portão em portão, foi pedindo ajuda e 

ninguém se importava com ele. Nisso, chega a uma fazenda 

muito grande e muito bonita. Um homem muito bravo corre atrás 

dele, com um cão feroz.  Carlinhos começa a correr, o homem 

esbraveja: vou te pegar, não quero você aqui. Vai trabalhar 

vagabundo. Vai pedir em outro lugar! Carlinhos corre, sobe 

morro, desce morro, olha para trás, o cachorro chegando cada 

vez mais perto. Carlinhos corre, pula cerca, atravessa riacho, 

sobre morro, desce morro, olha para trás. O cachorro vai 

chegando. De repente, Carlinhos tropeça em uma pedra e cai. O 

cachorro avança sobre ele e começa a morder. A dor é intensa. 

Aos poucos recobra a consciência, acorda e, aliviado, percebe 

que apenas um pesadelo. Mas, não se lembrava de ter tido coisa 

igual antes. Foi, de fato, traumatizante passar por tudo o que 

tinha passado quando pequeno, mas não se lembrava mais. Sua 
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mãe adotiva, Das Dores, lhe deu tudo que uma criança 

precisava, cuidou, alimentou, educou, orientou, teve de tudo, o 

que uma mãe, embora simples, poderia dar e, assim, o passado 

foi totalmente apagado. Então, porque aquele pesadelo? Não 

fazia sentido nenhum. Estava cansado, acabou dormindo 

novamente, e não mais teve pesadelo naquela noite. 

Logo pela manhã, Das Dores o chama para tomar o café 

da manhã e o lembra de que teria que entrar em contato com o 

homem que havia conversado com Seu Ferreira, porque uma tal 

de Broca estava atacando seu cafezal e Carlinhos teria que dar 

jeito. 

Carlinhos tranqüilizou das dores: Pode deixar mãe. Vou 

dar um jeito. Ele a chamava de mãe, já havia muito tempo. 

Já havia enfrentado essa praga antes e na Faculdade se 

falou muito dela, as causas, as prevenções, a forma de contágio, 

a cura. Mas, não custava dar uma olhada nas anotações de 

escola e em seus livros. Carlinhos se preparou bastante. 

Conversou com colegas de escola e com professores. Quando 

se sentiu bastante seguro, pegou seu carro e foi para a fazenda 

indicada pelo Seu Ferreira. 

Foi chegando perto, dirigindo com muita cautela – 

Carlinhos sempre foi muito cuidadoso ao volante. De repente o 

carro parou. Não quis mais funcionar. Carlinhos ficou pasmo. 

Afinal, era um carro zero quilômetro. Porque parar assim, de 
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súbito.  O tanque estava cheio, nem havia quilometragem para a 

revisão. Simplesmente não tinha sentido aquilo tudo. 

Teve que ligar para a Companhia de Seguros e o carro 

teve que ser rebocado, pois o mecânico que apareceu para 

atendê-lo não conseguiu descobrir o que estava acontecendo. 

Carlinhos ficou no carro e, por celular, ligou para seu 

amigo Ferreira, pedindo a ele que ligasse para o fazendeiro para 

adiar a reunião e marcar outro dia, já que não conseguiria chegar 

a tempo. Ficou junto com o mecânico, na boléia do guincho e foi 

até uma oficina credenciada do seu convênio com a empresa de 

seguro. Chegando lá, desceram o carro do caminhão, o 

mecânico ouviu as explicações de Carlinhos, abriu o capô 

dianteiro, olhou o motor, deu na partida, deu algumas 

aceleradas, auscultou com toda sua experiência e, olhando para 

Carlinhos, disse: Seu carro não tem nada, absolutamente nada. 

Tem certeza que você não se distraiu com os comandos do 

carro? 

Carlinhos ficou pasmo, não conseguiu se explicar. Não 

teve despesas, já que fez o que fez, usando  os benefícios de 

seu seguro, mas deixou uma caixinha para o mecânico do 

guincho e da oficina. 

Voltou para casa, pensativo, tentando entender o que 

poderia ter ocorrido com o carro. Um defeito intermitente, 

daqueles de difícil detecção? Chegando em casa contou tudo a 
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sua mãe, em detalhes. Dna Dores ficou preocupada, 

imaginando, mas sem comentar com Carlinhos, que aquilo tudo 

estava cheirando a mau presságio. Entretanto ela, para disfarçar 

sua desconfiança comentou: deve ter sido mesmo um problema, 

mas os mecânicos não descobriram. Vê se fica mais atento a 

qualquer problema diferente. 

Os dias transcorriam normalmente, até que seu Ferreira 

ligou para Carlinhos marcando nova data para falar com o outro 

fazendeiro, só que dessa vez, ele queria ir junto para dar pitaco.   

E assim fizeram. Dessa vez, o carro não deu problema, o 

motor não falhou, não parou de funcionar. Chegando próximo à 

porteira da fazenda, Carlinhos encostou o carro para falar com 

um guarda que estava em uma guarita ao lado esquerdo da 

porteira, para se apresentar. Ao sair do carro, levou um grande 

susto. Cadê a porteira? Onde está a guarita? Virou-se 

rapidamente para o lado do carro para falar com Seu Ferreira, 

mas cadê o carro, cadê seu Ferreira?  Carlinhos se viu em um 

descampado e ao longe havia uma arvore frondosa, com uma 

copa gigantesca e debaixo dela percebia-se um casal vestido de 

branco. Ele não conseguia reconhecer quem eram aquelas 

pessoas. Acalmou-se, respirou fundo e começou a andar em 

direção à arvore, já que não havia mais nada ao seu redor. 

Vagarosamente, caminhava em direção àquele casal, fitando-os, 

perscrutando-os e começou a desconfiar, embora não tivesse 
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nenhuma explicação de que sabia quem eram aqueles dois. Foi 

chegando mais perto, mas, inexplicavelmente, quanto mais perto 

chegava daquele casal, tudo à sua volta começa a se 

desvanecer. Então, Carlinhos decide correr, corre cada vez mais 

rápido, mas, a imagem que ele vê está mais desvanecida, até 

que desaparece o casal, desaparece a arvore e surge à sua 

frente, a sua casa, o carro na garagem.  

Carlinhos para, respira fundo, olha à sua volta. Está 

mesmo em casa, carro na garagem, não consegue entender 

nada. Entra em casa e olha para sua mãe, atônito, esperando 

que ela dissesse alguma coisa, pois ficou receoso de perguntar o 

que poderia ter acontecido. Sua mãe o olha: Onde esteve? Você 

se levantou todo animado, disse que ia tomar café, encontrar seu 

Ferreira para ir à Fazenda, mas saiu para tomar um ar, eu acho, 

e demorou um pouco para voltar. Seu Ferreira já ligou e disse 

que você está atrasado meia hora para o encontro.  Você se 

esqueceu que você vai à fazenda daquele outro fazendeiro, para 

ver o problema da praga em seu cafezal? 

Será que nada aconteceu? Será que foi um outro sonho? 

Será que tudo aconteceu e foi por alguém anulado, por alguma 

razão misteriosa? Será que estou ficando louco? 

- Mãe. Que horas são? A que horas levantei? Quanto 

tempo fiquei lá fora? Eu liguei o carro hoje?  
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- Que é isso filho! Você está se sentindo bem? São 8 

horas da manhã. Você se levantou há apenas uma hora, tomou 

seu banho, saiu por uma meia hora, sei lá. Nem reparei direito, 

porque eu estava preparando nosso desjejum.  Deixe-me ver se 

você está com febre. É... Parece que não. Vem filho!  Toma seu 

café e vai se encontrar com seu Ferreira! 

Não tinha como pular fora. Afinal, compromisso é 

compromisso. Nada daquilo devia ter acontecido. Semana que 

vem vou procurar um médico e pronto. Vou desencanar. Afinal, 

tenho que tocar minha vida. 

Ligou para seu Ferreira, atendeu a esposa dele: Meu 

marido está de cama. Pegou uma bela de uma gripe. Vai ficar de 

molho por uns dias. 

Não quis se arriscar de novo e foi para o trabalho, na 

Embrapa, onde estava exatamente fazendo uma pesquisa mais 

minudenciada sobre a praga da Broca em cafezais 

experimentais. 

A intenção de Carlinhos era esperar seu Ferreira ficar bom 

da gripe para ambos irem à fazenda do fazendeiro que tinha 

problema de broca em seus cafezais. Definitivamente, por conta 

dos últimos acontecimentos misteriosos que, aliás, ele não 

comentou a ninguém, nem mesmo à namorada, por medo de ser 

interpretado como louco, Carlinhos decidiu que, sozinho, não iria 

mais tentar ir àquela fazenda. 
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Porém, o misterioso fazendeiro ligou em sua casa, à noite. 

Das Dores não estava, Carlinhos atendeu ao telefone. O Homem 

começou a falar, com certa rispidez, que não estava sendo 

levado a sério e que precisaria de sua ajuda urgente, já que a 

situação era muito grave. Sugeriu mandar buscá-lo em sua casa. 

Teve que aceitar. Arrumou-se, pegou sua pasta de anotações e 

ficou esperando que uma caminhonete do fazendeiro 

aparecesse em sua casa para levá-lo às plantações. 

Era uma caminhonete muito grande e moderna. Uma 

Ranger, muito bonita, novinha em folha. O empregado da 

fazenda o cumprimentou com muita educação e convidou-o a 

entrar no veículo dizendo que o fazendeiro estava muito 

preocupado e aflito. Ele entrou no carro, com sua valise, suas 

anotações e seu notebook , e partiram. 

A caminhonete se aproxima da porteira. A mesma porteira 

que Carlinhos já havia visto antes, com a guarita do lado 

esquerdo. O portão se abre e, aos poucos, se desvanece. 

Carlinhos se vê novamente em um grande descampado, com 

uma árvore frondosa ao longe e um casal misterioso, vestido de 

branco, debaixo da árvore, fitando-o continuadamente.  

Carlinhos desiste. Não anda mais, não corre mais. Simplesmente 

fecha seus olhos e espera, espera, se acalma, sua respiração, 

antes ofegante, apiançada, se amena. Carlos começa se sentir 

sereno, leve, uma sensação estranha de felicidade. 
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Vagarosamente abre os olhos. Se assusta ao ver o casal muito 

próximo a si. Tinha apenas cinco anos, mas se lembra ainda 

muito bem das feições de seus pais. O homem o olha e sorri. 

Carlinhos olha para sua mãe. Ela também sorri. Ambos colocam 

suas mãos em seus peitos, como que tentando dizer que o ama. 

Seu pai aproximou mais ainda e o beijou-o no rosto, assim como 

sua mãe, e ambos ergueram os braços, olharam para o céu, 

uma luz muito intensa surgiu e subitamente desapareceram.  

Aos poucos, Carlinhos como se estivesse acordado de um 

sonho, viu-se novamente dentro da caminhonete, numa trilha, 

com pés de café à sua volta, se dirigindo à sede da fazenda. 

Ainda não entendia o que tinha se passado. Estava 

radiantemente feliz por ter encontrado seus pais mais uma vez. 

Que pena que não pode contar a eles sobre sua vida, seus 

sucessos profissionais, sua namorada: Será que nunca mais vou 

vê-los? Terá que manter segredo do que viu. Primeiro, ninguém 

acreditaria, alem disso, passaria por louco. 

Chegaram à sede da fazenda. Desceu da caminhonete, 

assim como o empregado e este pediu a ele que se sentasse em 

uma cadeira, na varanda do casarão, para aguardar o 

fazendeiro. Carlinhos, serenamente, fitou, admirado, os cafezais, 

muito maiores que o de seu amigo, seu Ferreira. Via-se que esse 

homem era muito poderoso. Mas, ao observar melhor os pés de 

café, mesmo à distância, percebeu que estavam com problemas. 
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Viu que seu trabalho não ia ser fácil. Mas, confiante, saberia 

exatamente o que fazer para resolver o problema. O fazendeiro 

poderia ficar sossegado, porque certamente Carlinhos ia dar jeito 

em tudo aquilo. 

Ele ficou esperando o fazendeiro vir recebê-lo. Admirava a 

paisagem. Mas, aos poucos, sem entender o que acontecia, o 

cafezal, aos poucos, foi dando lugar ao mesmo descampado que 

havia vislumbrado já algumas vezes. Aos poucos, também, 

aquela grande árvore frondosa se despontou no horizonte. Virou-

se, rapidamente para ver se havia alguém na sede da fazenda 

testemunhando aquele fenômeno, mas não mais havia sede. 

Carlinhos se viu, sozinho, no meio daquele campo gigantesco, 

infinitamente plano, com somente aquela árvore e, prestando 

mais atenção, lá estavam novamente seus pais. 

Dessa vez, Carlinhos não teve dúvidas. Por algum motivo 

eles não queriam que ele se encontrasse com aquele fazendeiro. 

Eles o estavam protegendo. Já estava ficando prático no 

assunto. Fechou os olhos, acalmou-se, esperou um pouco e, 

quando abriu os olhos novamente, estava em casa, na sala, 

sentado no sofá, televisão ligada, passando uma partida de 

futebol e ouve sua mãe perguntando se não queria uma pipoca. 

Começou a rir. Não sabia por que, mas estava aliviado. Sabia 

que tinha a proteção de seus pais verdadeiros. Só não sabia por 

que tudo aquilo acontecia. 
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Percebeu, finalmente, que toda vez que tentava ir àquela 

fazenda, alguma coisa fantástica, anômala, lhe acontecia. Já 

havia entendido que seus pais não o queriam naquela fazenda, 

ou por conta do lugar, ou por causa de alguém daquela fazenda. 

Mas quem?  

No dia seguinte, de manhã, ficou pensando em como 

retomar o assunto, ir ou não ir, lugar ou não ligar, se o homem 

ligasse, atenderia ao telefone ou não. Foi à cozinha, encontrar 

Das Dores, para tomar seu café, junto a ela, e pegou o jornal da 

região para dar uma lida.  

Notícia de primeira página: “Fazenda Esperança, de 

propriedade do fazendeiro Joel,  ameaçada pela Broca. Praga 

devastadora que não escolhe a quem”. -  Há uma foto no jornal. 

A foto mostra o portão, com a guarita à esquerda, exatamente 

como Carlinhos tem visualizado, nas vezes em que tentou ir 

visitá-la.  Tomou um susto muito grande, quando reparou na foto, 

em um canto, do lado direito, aquela árvore frondosa que ele via 

em suas visões, além disso, reparando com cuidado, podia ver 

seus pais, vestidos de branco, com os braços erguidos, como 

que pedindo que ele não vá ao lugar. 

Ficou muito assustado. Dessa vez decidiu contar a Das 

Dores tudo que estava lhe acontecendo. Contou tudo a ela, em 

detalhes e finalizou, mostrando a foto do jornal. Das Dores se 

assustou com o que viu: Olha filho. Fico impressionada com tudo 
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o que você me diz, mesmo assim,  acredito em você.  Afinal, o 

mistério se desfez. Você está fazendo, com sua história,  uma 

revelação fantástica. Vou te explicar: 

Há muitos anos atrás, havia um casal muito pobre, que 

vivia com muita dificuldade.  Eles tiveram um filho. Com muito 

sofrimento criaram esse garoto. Quando ficou moço, apesar de 

uma educação ilibada, mostrou uma  personalidade avarenta, 

inescrupulosa e até desumana. Muito rapidamente, conseguiu 

vencer na vida, tornou-se um fazendeiro próspero, mas à custa 

de prejudicar muita gente.  Por uns tempos cuidou de seus pais, 

mas seus pais adoeceram. Ele os expulsou de casa, mesmo sua 

mãe estando grávida.  Embora muito doente,  deu a luz a um 

menino saudável. Seu marido também adoeceu. Esse fazendeiro 

nunca a procurou, nem mesmo para ver seu irmão.  Até que o 

menino ficou sozinho. Ninguém para cuidar dele. Alguns anos se 

passaram e aí entendi que você era esse menino. Essa foto no 

jornal não tem como negar. São seus pais sim. O fazendeiro se 

chama Joel, da Fazenda Esperança, seu irmão. Vocês não 

podem se cruzar.  A lenda é real, se você o encontrar, você irá 

morrer e todos que seus amigos, que estiverem perto de você no 

momento, também. Por isso seus pais estão desesperados para 

evitar esse encontro. Em hipótese alguma esse encontro poderá 

acontecer. 
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Ainda sem entender, Carlinhos ficou pensando: “Como 

não mais encontrar o fazendeiro, ou seja, meu irmão mais 

velho?. Como não mais ir lá? Quem iria resolver o problema de 

seu cafezal? Afinal, eu sei o que deve ser feito. Mas, e se ele 

souber que sou seu irmão, será que não vai ficar tudo bem? Não 

sinto mágoa e nem raiva dele. Ele devia ter suas razões na 

época. Podia estar com algum problema sério, momentâneo e vê 

uma criança lhe aborrecendo. Acho que até entendo. Mas então, 

porque meus pais me impedem de encontrá-lo? Deve haver 

alguma coisa mais grave nisso e não consigo atinar.” 

Num estalo, ele teve uma idéia: Sabia que a casinha em 

que viveu com seus pais, seus primeiros anos de vida, estava no 

mesmo lugar, mas abandonada, desde que seus pais morreram. 

Pensou em ir lá e vasculhar a casa, na procura de algum indício 

que pudesse ajudar-lhe a esclarecer o que poderia ter havido no 

passado que levasse a essa situação tão misteriosa e impar. 

Pensou, também, que deveria ir só, para, na eventualidade de 

acontecer alguma coisa fantástica ou perigosa, ninguém mais 

estaria correndo riscos. Bem sabia que não lhe agradou em nada 

a ultima vez que esteve por lá. As lembranças não eram muito 

boas. Entretanto, tinha esperanças de que seria bom. 

Sem dizer nada para sua mãe adotiva, tomou seu café, 

pegou seu carro e começou a se dirigir ao local onde fora criado. 

Ia lento com o carro, pensando o que poderia encontrar que o 
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ajudasse a elucidar todo aquele mistério. Não demorou muito, 

afinal, não era tão longe de onde morava atualmente: alguns 

poucos quilômetros. Chegando lá, viu que tudo parecia como 

antigamente. A casa, embora abandonada, não parecia estar 

degradada.  O quintal, inexplicavelmente, estava limpo, tratado, 

mato aparado, como se alguém estivesse cuidando do lugar. 

Caminhou até a porta. Aparentava estar fechada. No entanto, ao 

virar a maçaneta, a porta se abriu, sem fazer barulho. Entrou, 

com cuidado, dentro de casa. A casa estava limpa, muito limpa. 

Quem estaria cuidando dela? Por quê? Será que alguém estaria 

morando nela? Mas, e a porta, porque estaria aberta, como se 

houvesse alguém morando aqui? 

Preocupado, apreensivo, começou a olhar ao redor, 

atento a tudo, perscrutando sem pressa. O forno a lenha, 

impecável, intacto, limpo, não precisa ter sido usado, as 

prateleiras com as panelas amassadas, sem cabo, que sua mãe, 

quando pequenino, fazia sua comida, estavam todas lá, 

arrumadinhas, do jeito que sua mãe gostava de organizar. O piso 

de chão batido com vermelhão, extremamente limpo e não 

desgastado. Os lampiões a querosene, todos limpos, vazios, 

guardados de forma organizada. O único guarda-roupas ainda 

com todas as roupas, limpas e organizadamente penduradas em 

cabides. Um baú, sobre a mesa. 

Pensava:  
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- Esse baú não existia quando eu morava com meus pais. 

Desse baú eu não me lembro. É de madeira, bem forte, 

envernizada, em formato cúbico, com uns quarenta centímetros 

de cada lado. Está travado com uma fechadura. Tento abrir com 

minhas chaves. Sempre ando com um molho de chaves, onde 

tem a do carro, da porta de casa, da gaveta do escritório, da 

porta do meu escritório e outras coisas.   

Carlinhos tem uma surpresa. Uma de suas chaves abriu o 

cadeado. Arfando muito, apreensivo, curioso, abre, com cuidado, 

a tampa da caixa e, surpreso, encontra uma peça estranha. 

Parece-se com um mini televisor. Tem uma telinha, 

aparentemente de cristal líquido e um único botão. Fica mais 

atônito ainda, pois não consegue imaginar o que aquilo estaria 

fazendo ali e, pior, para que servia aquele equipamento 

misterioso. Pega com cuidado, o aparelho, é muito leve, 

segurando em uma das mãos, tenta ver se há algo escrito nele, 

algo que identifique sua finalidade. Não tem nada escrito. Senta-

se em uma cadeira e fica, pensativo, segurando o aparelho em 

uma das mãos, tentando decidir o que fazer. Toma coragem e 

faz a única coisa possível. Fecha os olhos,  trava os dentes, 

imaginando o pior e aperta o botão. 

Fica maravilhado com o que vê. Surge uma luz muito forte 

do equipamento e à sua frente vê uma espécie de porta aberta, 

pessoas andando para lá e para cá, carros sem roda, voando de 
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um lado para o outro. As pessoas são muito altas, quase sem 

cabelos, sem sobrancelhas e as roupas, parecem muito coladas 

ao corpo, finas, tudo muito estranho. Solta o equipamento, mas 

depois que apertou o botão, aquela luz e aquela porta fantástica 

continuam ali.  Ele se levanta, de vagar, e começa a caminhar 

em direção àquela porta de luz. Quando está quase tocando à 

porta, o equipamento se desliga e a luz se apaga. Assustado, 

senta-se para retomar o fôlego e tentar entender o que tinha 

acontecido. 

Carlinhos pega o equipamento e o coloca, bem protegido, 

dentro de sua mochila. Uma mochila que ele carrega em todos 

os lugares que vai. No trabalho, no passeio, em qualquer lugar. 

Nela ele tem seus documentos pessoais, nécessaire, livros que 

geralmente está lendo, guarda-chuva, lanterna, lupa e outras 

tralhas. Agora, tem um equipamento estranho e misterioso que 

ele precisa tentar entender. 

Deixa a casa, tranca a porta e volta para sua mãe adotiva. 

Nada lhe fala,  apenas entra em casa, come alguma coisinha, 

toma  seu banho e se recolhe para meditar sobre tudo aquilo que 

aconteceu. Senta-se sobre a cama e pega novamente o 

misterioso aparelho e o perscruta, em silencio, até que o sono 

chega. Guarda-o em segurança e vai dormir. Antes, porém, toma 

uma decisão: não posso seguir com isso sozinho. Está muito 

difícil. Vou revelar todas essas coisas fantásticas e misteriosas 
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que estão me acontecendo para minha namorada. Quem sabe 

Fátima, como mulher, possa ter alguma idéia de tudo isso e me 

sugira o que fazer. Foi dormir, sem nenhum incidente, ansioso 

para no dia seguinte, contar tudo à sua namorada. No meio da 

noite, ouve um barulho na porta, como sempre tem sono leve, 

Carlinhos abre os olhos lentamente e observa que a porta do 

quarto começa a se abrir lentamente. Um detalhe, ele a havia 

trancado, tinha certeza disso.  Uma luz muito forte ilumina o 

quarto. Não vê ninguém, mas escuta uma voz suave, mas muito 

cálida, firme e forte, voz feminina que lhe diz: “Visite o outro lado, 

procure por Marcela. Ela lhe dirá tudo. Mas não perca a chave 

do portal, senão nunca mais irá voltar a seu tempo. Vá sozinho”.  

No dia seguinte, Carlinhos, ainda perplexo, começou a 

mastigar o que tinha escutado e tentando entender, levantou-se, 

lavou-se  e foi tomar seu café com Das Dores.  

Mais tarde, pegou o telefone e avisou a Fátima que iria 

visitá-la para conversar. Levou o aparelhinho misterioso para 

mostrar a ela. Chegando em casa de Fátima, que morava com 

seus pais, foi para o quarto e começou a lhe explicar em 

minúcias, tudo que lhe estava acontecendo. Fátima ficou 

assustada e, em um primeiro momento, não lhe deu crédito. 

Instou que Carlinhos estivesse com alucinações por estafa no 

trabalho e que deveria tirar férias e fazer uma viagem, para 

esquecer toda essa celeuma que ele criara em torno dos 
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acontecimentos.  Mas, tudo mudou quando ele lhe mostrou o 

aparelho. Quando lhe contou sobre a ultima visão que tivera na 

noite anterior, Fátima teorizou: esse aparelho é a chave do portal 

que a voz lhe alertou. O grande mistério estava, então, o que a 

voz quis dizer com o outro lado. Carlos ligou o aparelho, 

apontando para uma parede e lá estava a representação de uma 

porta e do outro lado muitas pessoas andando, veículos que não 

faziam ruído, voando pelos céus, a baixa atitude, aquelas roupas 

extremamente colantes, um céu muito azul e límpido. Em 

seguida, desligou o aparelho, Fátima ficara com muito medo. 

Ficou mesmo apavorada e pediu para que Carlos não se 

arriscasse a ver se aquela porta seria mesmo um portal para um 

outro lugar em outra dimensão, quiçá a outro. Carlos convenceu-

a que era até uma questão de sobrevivência, tinha que visitar 

aquele lugar. Todas as respostas para seus mistérios haviam de 

estar do outro lado daquela luz. Começaram então a planejarem 

a aventura. Carlos haveria de ter  provisões, roupas e outras 

coisas, haveria de fazer uma lista de necessidades, pois estaria 

indo a um lugar e tempo desconhecidos e nem mesmo tinha 

garantias de que poderia voltar. Na lista não podia faltar a chave 

do portal, mesmo que ele ainda não soubesse o que isso queria 

dizer, estava na lista. 
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Pediu antecipação de férias no trabalho, instruiu sua mãe 

a dizer que ele estava viajando para quem quer que ligasse à 

sua procura. 

O dia chegou. Era um sábado, seis horas da tarde, já 

havia se alimentado. Estava no quarto, trancado com sua 

namorada. Sua mãe continuava a não saber de absolutamente 

nada. Mochila nas costas, devidamente preparada, sentou-se na 

cama, para se acalmar, beijou sua namorada, o coração 

disparado, a mil, arfando, ligou o aparelho. A luz intensa 

começou a ser emitida, apontou o aparelho para uma parede 

vazia, para poder entender o que via do outro lado. Via uma rua, 

cheia de gente, como antes, carros voando, mas não havia muito 

barulho, o céu límpido, dia claro, levantou, começou a caminhar 

em direção ao portal. Sua namorada gritou: a chave do portal?  

Como levar a chave do portal, sem que aquele cone de 

luz se desfizesse. Voltou e pegou o aparelho. Ambos ficaram 

surpresos,  o cone de luz manteve-se intacto. O aparelho estava 

ligado, mas o cone de luz se separou. Pegou o aparelho e o 

colou, em segurança, dentro da mochila e começou a caminhar 

em direção ao final do cone, onde estavam aquelas pessoas, 

naquela rua, naquela cidade estranha, o portal. Fátima, chorando 

muito, viu seu namorado se desvanecendo à medida que 

chegava próximo ao portal, até que desapareceu por completo, 

por algumas frações de segundo e ela pôde vê-lo, junto àquelas 
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pessoas, do outro lado da luz, por alguns segundos, até que o 

cone de luz foi se desfazendo, até desaparecer por completo, 

junto com os misteriosos sons que vinham do portal. 

Carlos estava sozinho, em uma rua, numa cidade. 

Começou a andar pelas ruas. Não havia calçadas. As ruas eram 

para as pessoas, os carros voavam alguns metros acima e 

quando precisavam parar, nos prédios havia os estacionamentos 

para isso. As pessoas, então, tinham toda a liberdade para andar 

e não corriam o risco de serem atropeladas. As pessoas 

pareciam muito alegres, radiantes, felizes, como se algo de 

muito bom estivesse para acontecer, tal como um final de 

campeonato, uma eleição ganha pelo melhor candidato. Era uma 

felicidade fora do comum. Carlos parou uma pessoa na rua e 

perguntou por Marcela, o homem estranhou e lhe respondeu que 

não conhecia ninguém com esse nome, mas em seguida lhe 

perguntou porque estaria usando a voz para se comunicar, já 

que todos se comunicam pelo pensamento. Carlos percebeu que 

enquanto o homem lhe fazia essa pergunta, sua boca não se 

mexia. Ele estava “falando” pelos pensamentos. Ficou pasmo. 

Devia ser um ventríloquo, um mágico, ou Carlos estava mesmo 

em um outro lugar, de outro planeta ou outro tempo. Começou a 

se preocupar devido a dificuldade que teria em encontrar 

Marcela, quem ele nem ao menos tinha a menor idéia de quem 

seria. Não demorou muito e uma moça apareceu, linda, uma 
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roupa hiper colada e em tom róseo. Carlos pensou, ao menos a 

cor rosa ainda é preferência feminina. Ela lhe falou, usando a 

boca, para não se assustar, se acalmar, que ele seria levado a 

um lugar e tudo lhe seria explicado. Está com fome? Perguntou. 

Carlos respondeu que não, já que havia comido antes da 

passagem pelo portal.  Marcela pediu que a seguisse. Chegaram 

a um lugar, onde um veículo os esperava. Impressionante a 

velocidade a que o veículo chegou. Atravessaram o oceano (ao 

menos parecia o oceano) em alguns segundos e estavam já 

pousando em um prédio de uns trezentos andares e foram se 

encaminhar ao ultimo andar. Não usaram elevador, já que o 

carro estacionou no teto do edifício. Lá chegando, havia uma 

sala com uma enorme mesa e cadeiras, muitas pessoas já 

sentadas, os aguardavam e um grande telão se apresentava em 

um dos cantos da sala. Carlos imaginou que estava a mais de 

mil metros de altura, pela quantidade de andares e pelo pé 

direito que era alto também. Antes que alguém começasse a 

falar, Carlos bombardeou as pessoas da sala com perguntas: O 

que estou fazendo aqui? Quem são vocês? Onde estou? 

Quando estou? Afinal, o que é que está acontecendo? 

O mais velho da sala, voz serena, muito calmo, garantiu a 

Carlos que tudo lhe seria explicado. Disse: Sente-se, por favor. 

Acomodemo-nos todos e vamos, em primeiro lugar, assistir a um 

pequeno filme.  
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Todos se viraram para um grande telão em altíssima 

definição. Parecia tudo muito real. Carlos ficou assustado e 

surpreso com o que estava vendo. Lá estavam seus pais, 

calmamente cuidando dos afazeres da casa. Sua mãe 

estendendo roupas no varal, seu pai aparando a grama, lá 

estava Carlinhos, correndo pelo quintal, assustando as galinhas, 

brincando com os porcos. – como aquilo podia ser possível? – 

depois seus pais doentes, sendo internados em um hospital. Lá 

está Carlinhos, desesperado, correndo pelas ruas. Aí mostra 

seus pais sentado no quarto do hospital. Seu pai tira do bolso da 

calça um aparelho, igual ao que ele usou para chegar a esse 

lugar, e pai e mãe desaparecem nas luzes do cone do portal. 

Então é isso! Seus pais não eram daqui e talvez, então, não 

tenham morrido, pelo menos naquela época – pensou Carlinhos.  

O filme continuava a mostrar Carlinhos crescendo, 

estudando e se tornando o profissional de sucesso de hoje. Mas, 

o filme também mostra o Carlinhos sendo levado pelo cone, 

ainda quando novo e voltando, anos depois, já adulto, para 

cuidar de uma fazenda. Mas, como isso é possível? 

Aí, todos olharam para ele e o mais velho começou a 

falar. Estamos a milhares de anos de seu tempo. Tivemos que 

reaprender a usar a voz e a conhecer seu idioma primitivo, para 

podermos executar as experiências de viagem no tempo, que 

tempos feito, já há séculos. Nunca houve qualquer erro. No 
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entanto, acidentalmente, provocamos um erro de paradoxo. 

Você foi trazido de volta, cresceu, e o devolvemos no tempo 

errado, ou seja, quando você ainda era garoto. Se você se 

encontrasse com você e se tocassem, haveria um total 

desequilíbrio do universo.  

Carlos começou a entender o que estava acontecendo. 

Seu coração parecia sair pela boca. - O fazendeiro, daquela 

fazenda que padece de praga do café, sou eu. 

O homem mais velho da reunião consentiu com a cabeça- 

É isso mesmo. Você entendeu. Seus pais foram trazidos de volta 

porque realmente adoeceram. Já morreram de velhice. Aqui, no 

nosso tempo, o ser humano vive, em média, trezentos. A 

experiência foi iniciada, tem trezentos e cincoenta anos. São, 

portanto, cincoenta anos que seus pais morreram, isso tudo, no 

nosso tempo. O que precisamos lhe dizer é que teremos que, 

num mesmo momento, te trazer velho de lá, que é o fazendeiro 

e, ao mesmo tempo, sem a menor diferença temporal, te 

devolver, exatamente no momento em que você entrou no portal. 

Ainda bem que, quando você era pequeno, não houve contato 

com o fazendeiro, que era você. Quase perdemos o controle.  O 

problema é que, nos últimos tempos, tem aumentado o risco de 

vocês se encontrarem e, toda vez que isso quase aconteceu, 

interferimos. – Carlinhos pergunta: Quem era aquele casal que 

nos aparecia? Não eram meus pais verdadeiros? – Sim, eram – 
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respondeu o ancião. – Eram a materialização de seus pais. Não 

era real. Mas, aqui, agora, somos reais e você está em nosso 

tempo. – Amanhã iremos trazer seu Joel, o Fazendeiro, você e, 

ao mesmo tempo te devolveremos. Teremos que por você para 

dormir agora, porque não poderá haver nenhuma emoção nesse 

processo de transferência, senão o paradoxo poderá ocorrer e 

estaremos todos perdidos. A reunião acaba. No mesmo prédio, 

ele é levado a um quarto extremamente confortável. Tem uma 

mesa no centro do quarto, onde ele vê uma programação que 

ele associa a como se fosse televisão, mas é em terceira 

dimensão, e de um realismo inacreditável.  Arrumam para ele 

uma cama macia e ele dorme, muito rapidamente. 

No dia seguinte Carlinhos acorda e olha para os lados, 

está deitado em sua cama, coberto com um lençol, é calor. Sua 

namorada, a Fátima, está sentada ao seu lado o admirando. Ela 

percebe que ele acordou e pergunta: E ai, folgado? Não vai 

levantar não? Sua mãe, Dna Das Dores, já está com o café na 

mesa. O motorista da caminhonete já está lá fora te esperando 

para inspecionar o cafezal. Você sabe muito bem que a Fazenda 

Esperança não funciona sem sua supervisão.  Ah! Ligou seu 

professor da faculdade, Seu Pedro, querendo que você dê uma 

palestra para os alunos da pós-graduação em pragas. Liga para 

ele depois. Vamos! Levanta! 
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O terceiro 

 

Geralmente, quando estamos com trezentos e vinte e dois 

anos de idade, o governo nos dá o direito de receber os 

conhecimentos voltados à nossa vocação. A minha é, e sempre 

foi, viajar pelo espaço, descobrindo novos mundos. Em verdade, 

atualmente, diz-se que não ha mundo para ser descoberto, há 

mundos para ser revistos e monitorados. Mas, como sou tão 

novo, pouco mais de trezentos anos de idade, tudo para mim é 

novidade. Há coisa de uns cinqüenta anos atrás, recebi todos os 

conhecimentos científicos e com isso, sei que hoje estou 

preparado para os novos conhecimentos. O recebimento dos 

novos conhecimentos é muito simples de ser feito. Após todos os 

dispositivos legais de autorização, sento-me em uma cadeira e 

submeto-me a um raio que faz toda a transferência de 

conhecimentos para que eu possa me tornar um viajante da 

galáxia. Estou muito ansioso. A transferência de conhecimentos 

se processará amanhã cedo. O sistema solar em que nasci não 

é o sistema solar em que vivo, mas, por questões de 

possibilidades de sobrevivência, é um com características muito 

próximas. Meu pai viaja muito. Ele tem, com os mais de mil e 

duzentos anos de idade, negócios em quase um bilionésimo da 

via láctea. Isto lhe dá o título de negociador senior do Universo.  
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Graças às possibilidades de viagens em velocidades 

milhares de vezes acima da velocidade da luz, possível somente 

através das cordas intergalácticas, conseguem-se viagens muito 

distantes. 

Que bom! O dia chegou. Hoje vou receber os 

conhecimentos e já estou com escala garantida para uma 

viagem para um planeta que foi colonizado pelos nossos 

ancestrais, há mais de dez mil anos atrás. Parece ser um sol de 

quinta grandeza. É o terceiro planeta na seqüência desse sol. 

Vai ser uma viagem e tanto. Aliás, o segundo planeta também foi 

colonizado pela nossa raça.  Mas se envolveram em muitas 

guerras e acabaram poluindo toda a atmosfera, destruindo a 

estratosfera e todos pereceram. É o planeta Marte. 

A transferência de conhecimentos é incrivelmente rápida e 

indolor. Impressionante a sensação de crescimento de 

capacidade de conhecimentos, sem o menor esforço. Sabemos 

que nossos ancestrais levavam uma vida inteira para receber 

conhecimentos e, muitas vezes, falhos. Os conhecimentos eram 

passados com leitura de materiais escritos em material orgânico, 

acho que se chamavam livros, estes formados por um conjunto 

de um material onde a escrita ficava incrustada, creio que se 

chamava papel. Ou então, o conhecimento era passado, 

imagine!, falando. A fala é alguém emitir seus pensamentos 

codificados em freqüências audíveis de sons. Éramos 
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incrivelmente hábeis em emitir esses sons e nos entendermos. 

Mesmo quando surge a era digital, a leitura da forma 

convencional, por eles adotada, nunca foi abolida.  

A forma que hoje conhecemos de nos comunicarmos 

simplesmente por pensamento tem pouco mais de dois milhões 

de anos apenas. Outra incrível evolução foi a duração da vida. 

Hoje vivemos, em média, três mil e duzentos e cinqüenta anos. 

Há mais de cinco milhões de anos trás, se alguém alcançasse 

seus cem anos, era recordista. Vida muito curta para se tentar 

uma viagem interestelar, especificamente entre sistemas solares 

e mesmo intergalácticas. Por outro lado a procriação se tornou 

muito limitada e escassa. Não mais é feita através de 

relacionamento entre corpos de sexos opostos e  sim, por 

equipamentos de duplicação biológica. É mais seguro e mais 

controlado. São corpos melhor preparados para viagens 

espaciais. 

É claro que hoje temos técnicas para congelamento do 

corpo para viagens excessivamente longas. Se as pessoas 

daqueles tempos já tivessem domínio dessas técnicas de 

conservação orgânica, as longas viagens já teriam acontecido 

antes. Acontece que o domínio da propulsão ultra luz, com uso 

da fusão a frio demorou muito mais que o desejado pelos 

sonhadores do passado. 
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O dia chegou. Já estou preparado e integrado à equipe 

que, comigo, irá viajar para a Via Láctea, Sistema Solar, terceito 

planeta. Iremos averiguar a quantas anda a evolução daquele 

povo que foi por nós implantado.  O terceiro Planeta, Terra é o 

nome. Na contagem de tempo deles, eles devem estar no ano de 

1945. Deve, pelos nossos cálculos, já ser um planeta pacífico, já 

não mais haver divisão política de terras e linguas. Não deve 

haver fome, desvios de conduta. É nossa experiência de 

colonização de planetas que projeta essa tendência. A distância 

é muita para uma monitoração remota. Estamos tão distantes 

que as imagens e sons que nos chegam,  já aconteceram a 

muitos milhares de anos. O tempo atual é só projetado pelas 

pesquisas e experimentos. Temos certeza disso. Só vamos, ao 

chegarmos lá, atestarmos as nossas previsões de evolução, não 

permitir que eles nos vejam; não os perturbarmos, registramos 

os detalhes da evolução e retornarmos. Isso levará, no máximo, 

uns oitocentos e vinte e cinco anos entre ida e volta, isso sem 

forçar as máquinas e viajarmos a, no máximo, quarenta e oito 

vezes a velocidade da luz. Porém, nessa velocidade chegaremos 

lá imediatamente,no tempo destino, ou seja, ainda no ano 

terrestre de 1945 estaremos lá. Mas, levaremos os quatrocentos 

e dez anos previstos, na nossa curva de tempo, para chegar lá. 

O planeta Terra foi colonizado há mais de dez mil anos por 

nossos cientistas. Implantaram um casal sem a carga digital de 
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conhecimentos, para que aprendessem tudo sozinhos e 

seguissem  a evolução natural. O casal se chamava Adão, o 

homem e Eva, a mulher. Passados alguns milhares de anos foi 

enviado outro cientista brilhante para uma verificação da 

evolução. Ele constatou muitas irregularidades e tentou, sozinho, 

consertar as coisas e acabou se dando mau. Não houve tempo 

de salvá-lo antes da crucificação a que fora submetido, mas, em 

tempo de resgatá-lo, após uma recuperação da sua biologia 

operacional. Ele ainda está conosco e, aproveitando a 

experiência adquirida, vai nos orientar nessa viagem.  

A jornada vai começar. Vamos adentrar as câmaras de 

conservação, para que o tempo de viagem não influencie 

diretamente em nosso envelhecimento biológico. Os 

computadores estão devidamente programados para nos levar 

até lá, em segurança. 

Acabamos de acordar pelos nossos computadores. A 

nave já reduziu sua velocidade para o nível de cruzeiro, ou seja, 

trezentos e cinqüenta mil quilômetros por hora; estamos quase 

parando. Estamos passando pelo planeta Júpiter. Na tela já 

avistamos o planeta Terra. O artifício de invisibilidade da nave já 

foi ativado. Já percebemos que a Terra evoluiu 

consideravelmente. Eles já tem até sistemas  de rastreamento. 

Mas são ainda muito primitivos e não são sistemas capazes de 

nos detectar. 



 241 

Tem alguma coisa estranha lá embaixo. Terrível. Nâo dá 

para acreditar. Erramos, e muito, em todas as nossas previsões. 

O planeta está em guerra. Estão se matando. Como isso pode 

estar acontecendo? Eles já até tem o domínio primitivo da 

energia nuclear, mas a estão usando para se matarem. Vai 

acabar acontecendo o que aconteceu com o Planeta Marte. 

Temos que fazer alguma coisa para reverter essa história.  

Passado algum tempo de análise dos motivos para essa 

guerra mundial e as intenções dos participantes de cada lado, 

pudemos perceber que se um determinado lado ganhasse a 

guerra, os dominantes seriam muito opressores e se 

encaminhariam para a extinção de grande parte da espécie. A 

outra parte também tem tendências imperialistas, no entanto, 

temos expectativa de que, com o tempo, a paz irá reinar. 

Verificamos que o lado mais evoluído tecnicamente era o que 

estava ganhando a guerra e era o lado opressor. Tinham 

equipamentos de criptografia para decodificação de suas 

mensagens, técnica primitiva, mas para eles, muito além do 

outro lado. Procuramos interferir e ajudamos o lado oposto a 

obter um desses equipamentos. Ajudamo-los, sem eles o 

saberem, a entender o equipamento e decodificar as mensagens 

dos inimigos e com isso, acabaram por dominar a situação e 

com o tempo, ganharam a guerra. 
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Ficamos nesse planeta por mais apenas cinqüenta e 

poucos anos e vimos que, embora o reino imperialista desse 

planeta ainda estar provocando outras guerras, a tendência era a 

de, pouco a pouco, enfraquecerem suas razões e o império, foi, 

aos poucos, dando lugar à compreensão entre os povos e a 

pacificação vai, então, em mais uns dois ou três mil anos, acabar 

acontecendo. Acho que fizemos um bom trabalho por aqui. 

Vamos regressar ao nosso lar e planejar novas investidas pelo 

universo. 
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Bolsa de mulher 

 

O dia prometia. Levantamos bem cedo, eu e minha 

mulher, para levá-la ao hospital, onde ela ia fazer fisioterapia pós 

operatória, já que havia feito uma cirurgia relativamente simples 

na coluna. Deixei-a no hospital, lasquei-lhe um beijo e perguntei 

se ela estava com o celular, pois ela teria que me ligar para 

buscá-la e levá-la ao trabalho.  Disse que estava com o celular e 

carregado. Dali fui para o trabalho.  

Muito trabalho. Estava uma loucura. Gerenciamento de 

vídeo conferências, mais de quatro ao mesmo tempo, testes 

para vídeo conferências futuras, problemas de acesso a sites 

específicos, telefone tocando sem parar, pessoas conversando 

comigo e outras mais de cinco, ao mesmo tempo, via 

Messenger. O dia estava muito atribulado. Mas, honestamente, 

eu gosto disso. 

De repente, meu celular tocou. Sempre olho para ver se é 

um número conhecido. Não era. Além disso, era a cobrar. 

Ignorei. O trabalho continuava. Telefonema do chefe, do chefe 

do chefe, de usuários de vídeo conferência reclamando de 

volume do som, imagem congelada, coisas rotineiras em 

transmissões corporativas de cursos, seminários, reuniões ou 

julgamentos em vídeo conferência. 
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Aquele mesmo número de telefone tocou de novo. Atendi. 

Era, novamente, a cobrar. Desliguei. Fiz melhor. Desliguei o 

celular. Até comentei com colegas de trabalho. Deve ser de 

presídios para golpes de seqüestro de parentes. 

Continuo a trabalhar. Estava uma loucura. De verdade. 

Entretanto, reparei que minha esposinha estava demorando a 

ligar. Fiquei preocupado de verdade. Só que as pessoas me 

chamavam para orientação, outras ligavam para mim e o tempo 

foi passando e acabei me esquecendo de me preocupar com a 

demora de minha mulher para me ligar. 

Num dado momento, no ápice das atividades, escuto uma 

voz doce, feminina e radiofônica atrás de mim. “você não atende 

telefone, não?”. É assim que interpreto como sendo a qualidade 

da voz de minha esposa. Sua voz é linda. Digo “radiofônica” 

porque é uma voz que poderia estar sendo aproveitada em 

programas de rádio. 

Fiquei feliz em vê-la, mas surpreso. O que houve? 

Perguntei.  Ela repetiu a pergunta: você não atende telefone, 

não?. Ai eu perguntei: mas você ligou para mim?. Foi quando ela 

explicou que o telefone celular estaria no carro. O carro ficou no 

estacionamento de meu trabalho. Ela achava que o celular 

tivesse ficado em um blazer que ela havia deixado no banco de 

trás do carro. Como ficou sem celular, não tinha em mãos a lista 

dos telefones para ligar no meu trabalho. Ela só tinha decorado o 
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número de meu telefone. De lá do hospital eles não permitem 

que se ligue em celular, então ela foi a um orelhão e tentou, 

várias vezes, ligar para mim, a cobrar, pois não tinha nenhuma 

moeda e nem ficha telefônica. 

Coitada. Fiquei pensando que eram ligações de presídio e 

não atendi. Era minha esposa tentando falar comigo.  

Fomos até o carro e, infelizmente, ao contrário do que ela 

estava esperando, o celular não estava no blazer. Ficou muito 

triste. Jurou que se houvesse perdido de vez, nunca mais 

compraria outro. Foi quando eu perguntei: Tem certeza absoluta 

que não está dentro de sua bolsa?  Ao que ela, contundente 

respondeu: claro que não! Esvaziei a bolsa. Dentro dela o celular 

não está.  Talvez até esteja no chão do carro, em algum lugar.  

Estávamos com o carro andando e não podíamos averiguar 

naquele momento. Estávamos indo levá-la ao seu trabalho, 

quando eu comentei que ela que a receita do medicamento que 

eu tinha que aviar não estava no meu nome. Tivemos, então que 

ir até meu médico para trocar a receita. Ela foi dirigindo. Aí tive a 

brilhante idéia. Peguei meu celular e liguei para o dela.  Nos 

entreolhamos. Ouvimos o celular dela tocar em algum lugar. 

Estávamos dentro do carro, o carro estava andando. Então, o 

celular estava dentro do carro. Que conclusão brilhante! 

Comecei a procurá-lo. Girei o corpo, ajoelhado no banco, 

procurei-o no banco de trás, sobre o banco, embaixo dos 
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bancos, no meio das blusas que lá estavam e nada. Ai, prestei 

mais atenção e meus olhos, meio que inconscientemente, se 

dirigiram para a bolsa da minha mulher. 

Para encurtar a prosa, o celular estava dentro da bolsa 

dela, desde o primeiro momento em que ela revirou a bolsa e 

não o encontrou. 

Alguém mais aí, já teve algum acontecimento semelhante 

com sua esposa? 
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Casos bizarros da microinformática 

 

Próximo ao final do século XX. Eu morava no Interior do 

Estado de São Paulo, especificamente, na cidade de São Carlos, 

com minha esposa e meus três filhos. Eu trabalhava em uma 

multinacional alemã e, em finais de semana eu prestava serviços 

de desenvolvimento de sistemas em microempresas na cidade e 

em outras próximas.  Fazia isso porque gostava do assunto, 

além disso, ganhava um troquinho a mais. 

A microinformática estava no início. Sistemas eram 

desenvolvidos em Clipper Summer 86. Não havia o famoso 

Windows de Bill Gates. Mesmo assim, a disseminação do 

microcomputador ia a toda velocidade. Eu me aproveitava disso. 

Não havia profissional no mercado. Havia muito trabalho na área 

de desenvolvimento de sistemas, pois as pessoas se 

apaixonavam pelo computador, compravam computador, mas 

pouca coisa existia pronta para ser usada. 

Eu conheci um senhor que tinha uma pequena oficina 

mecânica onde ele produzia algumas ferramentas de usinagem. 

Era uma pequena industria. Não me recordo como eu o conheci. 

Era um senhor muito rústico,  entretanto conhecia com excessiva 

profundidade o que ele produzia. Mas não conhecia 

absolutamente nada de computador. Mas tinha uma idéia de que 

poderia ajudar em seu negócio. Ofereceu-me trabalho para 
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desenvolver programas onde ele pudesse controlar seus 

estoques, funcionários e até a contabilidade. Com o tempo, fui 

desenvolvendo programas que funcionavam e o homem 

começou a gostar de meu trabalho e assim, as coisas iam indo 

muito bem. 

Com o computador, infelizmente, começou a surgir a 

ameaça que hoje é a pior praga da Internet: o vírus de 

computador. Naquela época, como não existia ainda Internet, 

não da forma como hoje está popularizada, a contaminação se 

dava, basicamente, por disquete. Eram uns disquinhos com 

medida de diâmetro de 5 ¼  de polegadas, onde cabiam, no 

máximo, 1,44 MBytes de dados. Era a única forma de 

contaminação. 

Foi por isso que um certo dia, ao entrar no escritório da 

empresa, encontrei o chefe sentado ao lado do computador, me 

esperando para fazer uma pergunta: 

- Olha só, o esparadrapo que coloquei no buraco do driver 

de leitura de disquetes. Isso não ajuda a me proteger dos vírus 

de computador? 

Dei uma longa aula sobre vírus de computador, 

explicando as formas de contágio e as diferenças contra um 

vírus biológico. Mas acho que não convenci, pois ao voltar no 

escritório da fábrica desse meu amigo, na semana seguinte, o 

esparadrapo ainda estava lá. 
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Lembro-me também de uma roda de amigos, em 1973, 

discutindo calorosamente e admirados a espantosa capacidade 

de 16KB de memória do computador da escola. Era uma 

máquina que tomava todo o andar de um prédio. Chamávamos 

de mainframe. Era um IBM 1130.  

 

No final da década de 70, início da década do 80, quando 

apareceram os primeiros computadores pequenos, que hoje 

chamamos de microcomputador ou desktop, todos sabíamos que 

era uma febre, moda, coqueluche, que ia passar, que não ia dar 

em nada. Talvez, no máximo, seriam máquinas para jogar 

joguinho. 

 

Começamos a perceber que talvez seria uma ameaça aos 

mainframe quando estas pequenas máquinas começaram a 

aprender a conversar entre si. Foi o surgimento das primeiras 

redes, ainda na década de 80.  E quando veio a Internet, então!  

 

Uma vez, já trabalhando para uma grande empresa do 

governo, atendendo os usuários, um deles me liga solicitando 

orientação.  

Eu: Bom dia, em que posso ajudá-lo? 

Ele: Não consigo entrar na minha pasta da rede para ver 

meus arquivos. 
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Eu: Como assim? Pode dar mais detalhes? 

Ele: Ué! Procuro o drive da rede e não vejo nada. Cadê 

minhas pastas? 

Eu: Você se autenticou na rede? 

Ele: O que é isso? 

Eu?: Ué!  Seu logon e sua senha. 

Ele: Claro. Senão eu nem entraria na minha máquina. 

Eu: Qual seu logon? 

Ele: O logon que eu entrei é o Administrador 

Eu: Mas esse não é um logon de nossa rede válido? 

Ele: Como assim? Como poderia entrar com o logon da 

rede se estou em férias e em casa? 

 

Detalhe: isso aconteceu numa época em que ainda não 

existia acesso remoto via VPN. 

 

Mas estas ignorâncias com o conhecimento da tecnologia 

não aconteciam somente no início da era da informação. 

Acontecem hoje, em pleno século XXI. Uma grande rede 

bancária não utiliza de forma nenhuma computadores sem fio, 

“por questões de segurança”. Mas, então, como fica o Cypher 

type AES e a Authentication WPA2-PSK ou outras ainda mais 

irrepreensíveis quanto à segurança que é até maior que em rede 

cabeada? 
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Teve aquela de uma juíza federal que interrompeu o 

processo de atualização do adobe acrobat reader porque o 

contrato de licença estava escrito em inglês e ela interrompeu a 

instalação do sistema à espera do “de acordo”. Foi quando ela 

exigiu a presença de alguém que soubesse inglês e traduzisse 

aquele texto para que ela concordasse ou não e finalizasse a 

atualização do programa.  

 

Convenhamos, aqui e em qualquer lugar do mundo, quem 

é que lê esses contratos? 
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Torre de Hanói 

 

É sexta-feira.  Dia normal de trabalho. Porém, eu estava 

em casa. Porque? Semana que vem é o casamento, no civil, de 

minha filha. Minha mulher precisa de um dinheirinho e do carro. 

Temos um carro só. Ela não trabalha nesta sexta-feira. Mas, eu 

iria trabalhar. Então, dias antes, avisei meu chefe que eu não 

iria, por motivos particulares. Aliás, até falei que era por conta 

dos preparativos do casamento de minha filha. 

Cedo, fui ao veterinário levar o Jorge Luis para uma 

consulta. Ele brigou há uns dois dias e está todo machucado. 

Neste sábado irá ser castrado, assim, para de se machucar. 

Gato, sem castração, briga de mais da conta, como dizem os 

mineiros. Depois de medicado, antibióticos e anti-inflamatórios e 

com agenda para castração no dia seguinte, trouxe o meliante 

para casa. 

A mulher pegou o carro e minha filha, conforme o 

combinado, para fazer compras, parte dos preparativos de seu 

casamento. 

Fiquei em casa, navegando na Internet, trabalhando de 

graça, porque entrei, remotamente, no trabalho para ajudar a 

resolver problemas, embora esteja de recesso. Mas não me 

importo. Adoro meu trabalho, independente de qualquer 

ideologia ou conceito. 
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Mas, como ninguém é de ferro, fui ao boteco para tomar 

uma cerveja. Quando estava sentado, sossegado, tomando a 

minha, vi um senhor com um artefato de madeira que me 

chamou muito à atenção. 

Tinha três pinos eqüidistantes. No pino do meio havia seis 

peças cilíndricas com diâmetros diferentes e estavam 

sobrepostos, na parte inferior pelo diâmetro maior e na parte 

superior sobre o diâmetro menor. Demais pinos, vazios. 

O dono daquele artefato se dizia artesão. Trabalhos com 

madeira. Estava vendendo aquilo. Sabia que era um jogo. Tinha 

uma noção das regras. Mas não sabia o nome daquele jogo. 

Agora, pergunto a você:  

- Acredita que isso pode acontecer? 

- Você vai a um boteco e vê alguém vendendo um 

joguinho, manufaturado em madeira e não sabe o nome? 

- Sabe que é um jogo, sabe até as regras, mas não sabe o 

nome? 

- Vende baratinho, super bem feito, bem acabado, por dez 

dólares, mas não sabe o nome? 

- Para o leitor que entende um pouco de matemática, o 

suficiente para já ter sacado que estamos falando da Torre de 

Hanói, não é incrível isso? 

Boteco , também é cultura. 
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O Faria fazeria. 

 

Não sou escritor profissional, nem tão pouco sou escritor. 

Entretanto, acredito que um escritor de contos fique o tempo 

todo prestando atenção em tudo o que acontece em sua volta.  

Em cada lugar que sei vai, observa a paisagem, os pássaros, o 

movimento de pessoas e principalmente os diálogos, pois deles, 

pode-se tirar material para escrita. 

Não faz muito tempo, estava eu com este espírito de 

prestar atenção em tudo, em um restaurante na Avenida 

Paulista, comendo uma macarronada fenomenal, quando escuto 

dois funcionários do dito restaurante em uma entusiasmada 

conversação: 

 

- Zé, você me fazeria um favor? 

 

- Pô Mundinho! Não é “fazeria”, é “faria”! 

 

- Faria nada, eu sei muito bem falar, tenho o primário 

completo, é “fazeria”, sim. 

 

- Mundinho! É “faria”. Você deveria dizer: Você me faria 

um favor? Ou melhor ainda: Far-me-ias um favor? 
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- Deixa de boiolagem, Zé!  Quem ia entender essa 

presepada toda? É “fazeria”  e pronto! 

 

- Mundinho. É “faria”. 

 

- Zé. Presta atenção. “faria” é nome de deputado federal e 

do tipo bandido e ladrão! É “fazeria”. 

 

Continuei meu almoço. Que pena que eu não tinha um 

gravador na hora! 
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O nosso melhor futuro é feito do melhor do nosso passado 

e o pior de nosso passado deve ser lembrado tão somente como 

um aprendizado e jamais mencionado. 
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Cinco celebridades e 20 patinhas 

 

 Era uma tarde quente. Ela foi encontrada sozinha n 

e tranquila, no pátio da escola. Não tinha noção de que 

precisava de ajuda. Estava grávida, dava para perceber, e 

certamente seriam mais de um filho. Precisava ser amparada 

para que pudesse ter suas crianças em paz. Foi isso o que 

aquela moça fez. Maria Augusta é uma dama de um imenso 

coração. Nunca que iria deixar alguém abandonado no relento. 

Então ela levou Marie Skłodowska-Curie para sua casa, para 

que ela pudesse dar a luz a seus filhos em paz. 

O nome Marie Skłodowska-Curie foi, na verdade, uma 

homenagem à verdadeira. 

 

Marie Skłodowska-Curie, foi uma mulher que 

ganhou dois prêmios Nobel em diferentes 

disciplinas, tais como física (1903) e química 

(1911). Nasceu em 1867 e morreu em 1934. 

Física polonesa nascida em Varsóvia e 

naturalizada francesa, famosa pesquisadora e 

criadora do termo radioatividade, juntamente 

com o marido.  
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Bela filha de um modesto professor secundarista, aos 

dezessete anos arranjou um emprego e, assim, conseguiu 

economizar para ir para Paris (1891), matriculando-se na 

Sorbone, onde dois anos mais tarde formou-se em física e em 

matemática (1894). Trabalhando no laboratório de pesquisas de 

Gabriel Lippmann, conheceu o cientista francês (1894) Pierre 

Curie, com quem casaria no ano seguinte, formando o mais 

famoso casal de cientistas da história. Com dois diplomas 

universitários (1897) e uma bolsa de estudos, publicou seu 

primeiro trabalho importante, Investigações sobre as 

propriedades magnéticas do aço temperado.  

 

Apresentou no Congresso de Física de Paris (1900) as 

suas descobertas do polônio e do rádio. Ganharam a medalha 

Davy da Sociedade Real de Londres (1903) e o Prêmio Nobel de 

Física, dividindo-o com Antoine Becquerel, por suas descobertas 

no campo da radioatividade.   

 

Nasceu sua segunda filha (1904), Eva, que se tornaria sua 

biógrafa. Ganhou a cátedra de física (1906) da Faculdade de 

Ciências de Sorbonne, após a morte de Pierre em um acidente 

de trânsito, tornando-se a primeira mulher a ocupar tal cargo na 

França. Publicou Traité sur la radiografie (1910), em que 

sintetizou as pesquisas realizadas com seu marido, e seu aluno 
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Langevin. Recebeu pela segunda vez (1911), um Prêmio Nobel, 

agora de Química, por conseguir isolar o rádio metálico puro. Foi 

eleita (1922) membro da Academia de Medicina de Paris, justa 

homenagem por suas atividades na medicina experimental.  

 

Durante a primeira guerra mundial, com a ajuda da filha 

Irène, devotou-se ao desenvolvimento das técnicas da 

radiografia. Foi também ela quem primeiro percebeu a 

necessidade de acumular fontes de radioatividade intensa para o 

tratamento de doenças e para realizar pesquisas de física 

nuclear. A formação de reservas por ela incentivada foi decisiva 

até o aparecimento dos aceleradores de partículas (1930).  

 

 Morreu em 4 de julho (1934), perto de Sallanches, 

França, de leucemia provocada por anos de exposição à 

radioatividade sem nenhuma proteção. Em honra ao casal Curie, 

o elemento químico de número atômico 96 foi batizado com o 

nome de cúrio e a unidade de medida da radioatividade chamou-

se curie. Sua primeira filha, Irène Joliot-Curie, nascida no 

segundo ano de casamento, que mais tarde se casaria com o 

físico Frédéric Joliot, e que começou colaborando na cátedra da 

mãe, posteriormente, junto com o marido Frederico Juliot, 

descobriu a radioatividade artificial. Isso valeu ao casal Joliot-

Curie o Prêmio Nobel de Química (1935). 
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 Marie Curie, resgatada por Maria 

Augusta, por outro lado, é muito 

bonitinha e esperta. Está esperando 

seus filhos, em casa, com outros mais 

10 lindos gatos, fazendo-lhe companhia.  Todos são 

companheiros e entendem o que está acontecendo e dão à 

Marie a tranqüilidade de que ela precisa para continuar a gerar 

seus filhos. 

 

 São eles, por ordem inversa de idade: 

 

 Jean Luck Picard 

 

 Clair Mary 

 

 Pablo Neruda 

 

 Sofia Amundsen 
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 Gregório de Matos Guerra 

 

 Jorge Luiz Borges 

 

 

 Vitória Maria 

 Kevin Aldrin 

 

 

 Diego Rivera 

http://globosite.in/wp-content/uploads/2011/08/Jorge-Luis-Borges-1.jpg
http://globosite.in/wp-content/uploads/2011/08/Jorge-Luis-Borges-1.jpg
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 Linus Carl Pauling 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


