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CAPÍTULO I

Ser velho é estar morto.

Eu mesmo não sei o que é mulher há mais tempo do que os anos
daqueles três moleques juntos. Tive muito azar. A minha mulher
sempre foi doente e nunca gostou muito de intimidade. Lembro que o
General Ernesto Geisel ainda era o presidente quando ela baixou o
Decreto: - Não pode mais. No começo fiquei com muita raiva. Quis até
bater nela. Mas não fui educado pra isso. Também tive vontade de ir
procurar mulher na rua. Mas também não fui educado pra isso. Não
conheci meu pai. Ele emprenhou minha mãe ainda muito moça e se
mandou pelo mundo. Minha mãe sempre disse que ele era muito
galanteador. E que era mulherengo até dizer chega. Eu fiquei com tanta
raiva que acho que se encontrasse ele quando tinha uns vinte anos, lá
pela época de Getúlio, eu ia matar ele.

Eu sei que não mataria, que ia respeitar meu pai. Nunca fui muito de
estar no pé de padre, mas aprendi muito bem os mandamentos. E o
quarto manda honrar pai e mãe, mesmo que o pai não honre nem a
mãe nem o filho. Deus é engraçado mesmo. Acho que só quando a gente
é velho pode dizer que Deus é engraçado sem ele ficar com muita raiva.

Onde eu estava mesmo? Velho é a morte. Começa as histórias e no meio
do caminho vai emendando com outras e quando percebe já nem sabe
onde estava mesmo. Como um trabalhador preguiçoso que começa a
botar adubo no milho e de tanto olhar pra frente pra ver se está
acabando se perde e não lembra mais em que pé estava, e não sabe se
volta ao começo ou se continua e se arrisca a deixar um ou dois pés de
milho sem adubo.

Quando a minha mulher me deixou de lado, passei maus bocados. Mas
tive que me acostumar. Pelo menos eu podia usar minhas forças pra
trabalhar mais. Parecia um touro nessa época. Não tinha roça que eu
não enfrentasse; capim que eu não derrubasse; serviço difícil que não
se tornasse fácil. Estrovenga, enxada, picareta, foice, machado,
cavador. Na minha mão tudo isso parecia uma caneta na mão de um
advogado. Deslizava macio e fazia o que tinha que fazer. Que homem
bom de serviço eu fui! Vou falar a verdade, que eu não tenho
necessidade de mentir numa idade dessas e na situação que estou
agora: De Vargas (a primeira vez) até, deixe eu ver... até Sarney, sim,
isso mesmo, não é mentira não. De Vargas até Sarney não tinha homem
pra topar comigo na enxada. Eu tinha vigor, coragem, mas tinha
estratégia também, ninguém se engane. Sabia medir meu ritmo.



Quando eu chegava na roça pra capinar, eu olhava pra carreira de
milho e fazia os cálculos na minha cabeça da velocidade que eu tinha
que manter pra chegar até o fim sem cansar e mais rápido que os
outros todos. E sempre acertava.

Mas aí veio a doença. Melhor, eu virei doença. Porque quando começou
a aparecer uma coisa foi logo aparecendo outra. E eu acho que posso
dizer que desde Collor que eu estou morto. Não sirvo pra nada. Quando
tive que guardar minha enxada, quando tive que pagar praquele filho de
uma égua preguiçoso que é o neto do finado Jeremias de Maria Simão
capinar a minha roça e ainda fazer aquele serviço de porco que ele fez,
acho que foi pior do que quando o médico fez aquele exame do dedo em
mim. Ali era um profissional cuidando da saúde, não faz tanta
vergonha. Agora você não poder cuidar de uma tarefa e meia de terra e
ainda ter que ver um bolo de preguiça se arrastar e gastar dois dias pra
deixar o mato todo e ainda arrancar cento e dezesseis pés de milho é
receber o atestado de óbito. Você está morto. Eu já estava morto.

Pior do que ser velho só ser viado mesmo, eu acho. E ser mulher. Ficar
se deitando embaixo de homem sujo, obrando sangue todo mês, parir
filho todo ano e ainda se abrir pra um médico ficar olhando tudo e
enfiando a mão em tudo que é lugar. Quer dizer, eu também já abri as
pernas pra médico, então... ser velho é mesmo o fim.



CAPÍTULO II

Quando se está acostumado à velhice, tudo é velho. As pessoas que
passam na estrada são sempre as mesmas velhas conhecidas, cheia dos
defeitos que a mente velha e viciada insiste em atribuir, mesmo que não
se tenha certeza de muita coisa. A roça, essa não é como outrora. No
tempo de Dutra, diria o velho, o milho rendia mais, o feijão, nem se fale.
Hoje o que se planta mal dá pra semente. O dia-a-dia tem o mesmo
gosto insosso da comida: sem sal nem açúcar, come-se para alimentar o
estômago, não para sentir o prazer da degustação. Vive-se para se
manter meio morto.

Nessas amargas condições, o despontar da mínima novidade, mesmo
que seja algo ruim, traz algo semelhante a uma esperança, mas em
intensidade menor, meio amarga. Como se fosse olhar para velhas
fotografias, na esperança de que alguém que ainda estivesse vivo nelas
se tornasse menos morto por ser observado agora.

Assim foi quando, no tempo de Itamar Franco, mataram o filho de Zeca
de Rodrigues pra roubar. A notícia não era auspiciosa, mas um quê de
desejo de vingança impessoal nasceu no coração do velho. E qualquer
coisa que nascesse naquele cemitério significava um milagre maior que
qualquer explosão que tivesse acontecido há um número de anos maior
do que se pudesse imaginar.

Houve assassinatos antes. Aquele povo era orgulhoso, e se numa briga
sobrasse um tapa na cara de um homem feito, não tinha outra
alternativa a não ser matar o sujeito pra ninguém dizer que o outro ia
viver humilhado. Se uma mulher aprontasse com seu marido, se um
homem se aproveitasse de menina-moça e não quisesse casar, se
alguém acusasse o outro de ladrão, tudo isso era motivo certo (ou quase
certo, porque sempre há covardes que não têm coragem para fazer o
que se deve fazer) para que se tocasse o sino da Igreja e se fizesse o
lúgubre trajeto do féretro até o ocaso do mundo.

Essa morte era natural, por assim dizer. Mas um homem de bem, um
filho de Deus ver sua casa invadida, ver bandoleiros levarem tudo que
foi conquistado pela enxada e pelo lombo curvado, ano após ano, e
ainda se ver sujeito a morrer porque o malfeitor não gostou do jeito que
você olhou para ele, cheio de ódio e desprezo, é coisa de fim dos tempos.
Na cabeça do velho isso não entrava. Quando Lampião andava nas
matas fazia malvadeza, mas todo mundo sabia, incluindo o velho, que
ouvira de outros velhos, que ele fora enviado pelo demônio para castigar
as pessoas porque rejeitaram o rei.

Até então você ouvia que lá depois da Serra, ou que na cidade vizinha,
ou que na região daquele povinho que não prestava mesmo tinha
acontecido um caso desses. Mas era tudo muito longe. Por essas
bandas, não lembrava. Se o safado vinha roubar, que levasse a galinha,



o rádio, ou o diabo que fosse bem escondido, porque se o dono o
pegasse, era o ladrão que estava condenado.

Agora as coisas estavam se invertendo: o dono da casa que tinha que ir
igual a mulher pra baixo da cama, pra não morrer. Quando os
desgraçados chegaram, o filho de Zeca achou que dava tempo pegar a
espingarda atrás da porta da cozinha. Não deu. O ladrão se virou e o
tiro da escopeta pegou na parte de cima da cabeça, por trás da orelha.
Parecia que tinham atirado numa abóbora. Não ficou orelha, não ficou
cocoruto, até a testa do infeliz virou pra frente por cima dos olhos e do
nariz. Uma acabação, e bem na frente da mulher e dos filhos e do pai,
que foi pedir a bênção dos netos e dar uma bronca no Zeca porque
tinha tomado dinheiro emprestado do sogro pra plantar a roça.

Ninguém parecia acreditar que aquilo tinha acontecido. Os ladrões
desistiram do roubo e sumiram no mundo, deixando a inteligência toda
do filho de Zeca (que nem era muita) espalhada na parede da sala, na
cozinha, e até na cara do pai dele, que nem se limpar conseguiu. Foi
mais gente ao enterro do que na procissão do Senhor Morto. Por um
bom tempo era o que se falava. Quem poderia ser o assassino e que
tinha que ser alguém próximo, porque quem ia adivinhar que ele tinha
pegado o dinheiro com o sogro e estava ali, no bolso dele, na hora que
seu corpo caiu no chão, morto como o de um passarinho atingido por
um estilingue, só que um estilingue com gatilho e pólvora e muito
chumbo.

Mas depois de novidade isso virou rotina e como tudo mais o desejo de
vingança arrefeceu. Não se podia mais  dormir de portas abertas, tinha
que viver escondido igual a um cágado na chuva. Quase toda noite se
ouvia que tinham roubado a casa de um velho conhecido. Nem ir pra
festa da padroeira se podia mais, porque era sair e os gatunos fazerem a
festa. Quem morava na roça estava condenado.

E essa notícia se tornou tão comum quanto um pardal na frente da
casa, procurando o que comer. A cada caso, entretanto, mais cores iam
sendo acrescentadas ao prisma, que insistia em apresentar um
resultado tão claro quanto escuro era o horizonte avistado pelos velhos.
Uma vez mataram o pai de Zé Aribaldo com uma foice pra roubar o
dinheiro da aposentadoria dele. Outra vez roubaram a casa de Zefa de
Joaninha e bateram na velhinha só pra ver o sangue cair. Parecia que
não tinha mais pra onde piorar até que fizeram malvadeza com a
mulher de João Ribaldo na frente dele. E ela não foi a única. Quem
tinha mulher em casa agora vivia com medo de assalto, não por causa
dos bens, mas pelo o inferno encapuzado que andava solto por aí,
pronto para acabar com a vida de mãe, pai e filho sem que precisasse
matar.

Havia outras novidades mais inofensivas, mas nem por isso menos
excitantes. Quando falaram que aparecia mulher nua no aparelho
televisor de Joãozinho Alicate, só faltava ele cobrar ingresso para
assistir aquela coisa que era pior que remédio pra pressão: todo dia



tinha um horário certo pra passar, e se perdesse um dia só era como se
o mundo fosse explodir. Depois veio a mulher do velho explicar que era
só uma novela e que tinha uma sirigaita tomando banho e que só tinha
aparecido um pedaço das mamas, mas para aqueles moleques tudo era
motivo para fazer safadeza.

O velho nunca gostou e jamais se deu ao displante de ir ver. Nem
quando a sua mulher comprou a sua própria televisão, já com
Fernando Henrique, ele parou na frente daquela coisa pra ver nada que
não fosse o noticiário. E mesmo assim com cautela. Aquilo hipnotizava,
e ele tinha certeza de que não era coincidência que as aberrações se
tornavam mais frequentes à medida que as pessoas iam comprando
televisores. Era um manual de maldades aberto, ensinando, formando e
deformando, tirando a inocência, a honestidade, a pureza. Ninguém
mais queria saber de conversar no alpendre da casa. Tinham que
prestar culto ao demônio que se alojara nas casas, tinham que tomar o
remédio, tinham que aprender a ignomínia de cada dia. O velho era
cismado. Depois de um tempo nem o Jornal Nacional ele via mais. Que
a mulher se perdesse com seus argumentos mais vazios que barriga de
retirante depois da seca do quinze, mas ele não ia contribuir. Nessa luta
solitária e já perdida ele permanecia só para mostrar que não se
curvava.

Havia outras coisas sobre as quais ele fazia questão de não se mostrar
vencido. Uma delas eram os assaltos. Queria poder sentir o vento frio
da noite atravessando o tecido fino de sua camisa surrada, remendada
há alguns anos à luz do lampião pela sua mulher, roçando sua pele,
enquanto sentava no banco de madeira no alpendre da casa, um
apanágio para o calor inexorável do dia. Sua mulher implorava para ele
ir para dentro de casa, mas ele desafiava a razão. Sua teimosia era
talvez a única coisa que crescia mais que o seu desenganado coração,
que só não tinha parado de bater um minuto atrás por causa da
bondade inexplicável de Deus.

Uma novidade que trouxe muita emoção e alterou violentamente a
rotina do velho foi a minha chegada. Eu vim da capital para fazer
pesquisa para o mestrado, que tinha a ver com hábitos femininos na
zona rural, e por isso preferi ficar na casa dos meus avós ao invés de
me hospedar na cidade, onde moravam duas tias.

Ao chegar à casa dos meus avós, impressionou-me como tudo era velho,
a começar pelos seus habitantes. Nas minhas memórias de infância, a
casa não era exatamente um lugar físico, mas algo entre um santuário e
a casa feita de doces. Lá eu podia tudo, e a névoa da nostalgia me fazia
ver tudo brilhante, e os segundos demoravam mais quando eu queria e
passavam mais rápido quando eu não queria. Não lembro de ter
chorado naquela casa, mas as gargalhadas enchiam os espaços,
intercalando-se com os gritos dos pássaros, com o barulho das folhas
das bananeiras chocando-se umas nas outras, combustível para as



mais excitantes histórias contadas à luz do candeeiro, deixando-me
insone na expectativa de que algum morto iria puxar meu pé se eu
fechasse os olhos.

A minha visita agora revelava detalhes que desconstruíram toda a
fábula, quebraram um encanto para, mais tarde, construírem outro,
melancólico, mas perene.

Na chegada, contudo, só podia pensar em como meus avós pareciam
velhos, e como seria divertido vê-los fora do seu habitat. Que imagem
impressionante seria transportá-los para uma sala clara, com móveis
limpos e modernos, com aquela velocidade e agressividade inerentes ao
que é novo. Eles, com aquela pele tão enrugada e triste, os olhos
cansados de terem visto, sempre do mesmo lugar, sempre sentados no
mesmo banco, várias gerações terem passado diante deles,. O chinelo
da minha avó, que fora vermelho, e que agora tinha a cor da casa, dos
móveis, deles mesmos: um marrom claro, usado e gasto e que ia
dominando lentamente tudo que fazia morada naquele lugar. Já
começava a mostar suas nuanças no vestido dela, cuja cor era ainda
mais enigmática. Reconheciam-se nele algumas formas geométricas
interrompidas por um corte incalculado e por uma costura grosseira.
Via-se o que se presumia ser um círculo escuro grotescamente
conjugado a um retângulo quase completo. Essa era a figura de maior
destaque, pois a mim lembrava como minha avó e meu avô
conseguiram permanecer casados por mais de sessenta anos, sendo
aparentemente tão incompatíveis como aquelas duas figuras que
alguém, há muito tempo, havia unido. Eu só podia imaginar que quem
costurara meus avós havia caprichado no nó. Só o que os aproximava
era o fato de serem velhos, pois enquanto a minha avó era mansa meu
avô era explosivo. Ela gostava de rir, ele, de fazer chorar. Ela ouvia, ele
era absloutamente intolerante.

Velho como era aquele vestido, permanecia servindo à minha avó, que,
desprovida de qualquer vaidade, não trazia no corpo nada que o
adornasse, a não ser uma fina aliança, sem qualquer brilho especial.

O meu avô, por seu turno, trazia o couro sertanejo na cabeça e nos pés.
Um chapéu que só era tirado na hora de comer, dormir, fazer o sinal da
cruz e nas raras vezes em que ele tomava banho, e uma sandália tão
velha quanto encardida e que parecia falar um idioma que só tinha dois
fonemas, sussurado a cada vez que o passo lento e arrastado do velho
forçava o contato entre o couro surrado e o piso de cerâmica duro e
rancoroso.

Eu me perguntava – pergunto-me até hoje – se aquela cerâmica
hexagonal era mais velha que os meus avós. O fascínio exercido sobre
mim faziam-me considerar aquele  piso o personagem principal da casa,
esgueirando-se por cada canto do lugar, observando-nos durante as
refeições, ouvindo todos os segredos, abandonado na solidão dos três
quartos vazios onde outrora dormiram e sonharam com tempos menos
áridos cada um dos sete filhos dos velhos, a mais nova, a minha mãe,



sendo eu a mais nova das netas, aquela que guardava a maior distância
entre a modernidade e o pensamento estagnado e, diria eu, romântico,
de meu avô.

Fazia contraparte ao piso o telhado, com aquela cumeeira alta no centro
da casa e os caibros longos descendo até a cozinha, onde podiam-se
tocar as telhas, tão baixo se tornara. Uma das minhas diversões quando
criança era deitar no chão da sala ao fim da tarde e fixar o olhar no
teto, esperando que animal eu conseguiria avistar. O mais comum era a
lagartixa, cuja atração mais óbvia era a cauda serelepe, que o covarde
animal deixava para garantir a sua fuga se passasse muito perto de
mim. Mas a fauna do telhado era mais rica. Não era raro avistar
pardais, sempre fazendo seus ninhos, e sempre vendo-os destruídos
pela minha avó. Ainda no reino dos pássaros, éramos às vezes visitados
pelas pequeninas garrinchas, pelas lavadeiras, pelos belos e imponentes
bem-te-vis. Aranhas também teimavam em querer habitar com suas
teias aquele inesperado ecossistema, mas o zelo da minha avó não as
permitia durar mais que duas gerações. Ratos eram figuras raras, mas
não era o mais fabuloso animal da minha floresta suspensa. Este posto
ocupava o odorífero sariguê. Uma vez, eu lembro, aconteceu de eu
avistar um desses. Que rebuliço se deu na casa! Meu avô correu atrás
da sua espingarda, minha avó pegou a vara de tirar coco, e foi uma luta
divertidíssima, até que conseguiram derrubar o desajeitado gambá do
telhado e meu avô sentenciou-o à morte ali, no chão da sala, bem
próximo onde eu, a delatora, estivera deitada.

Imediatamente após os abraços e perguntas de sempre, quis rever a
cozinha, local da grande maioria das minhas melhores lembranças
gastronômicas. A enorme mesa negra de madeira, que já acolhera até
doze bocas, agora parecia triste por se ver tão subutilizada, resignada
com as quatro  cadeiras capengas mal encaixadas, formando um
conjunto incompleto com o fogão de lenha num canto e em nada
combinando com um fogão a gás azul e enferrujado no outro.  Havia
outros pares dissonantes, pertencentes a épocas diferentes, como o
velho filtro de cerâmica e um ainda mais velho pote, ambos fornecendo
opções para matar a sede. O candeeiro em cima da prateleira lembrava
que a energia elétrica não era completamente confiável; um
liquidificador, presente de algum dos filhos era utilizado no lugar do
moinho, agora desativado, pois nenhum dos dois tinha forças para usá-
lo.

Sentei-me e pedi um café, que veio meio sem açúcar e muito fraco, mas
eu não estava nem um pouco interessado no sabor, só nas lembranças.

Eu e os dois anciãos formávamos um quadro ímpar. Cada pequena
emoção que os velhos sentiam os rejuvenescia, e por isso eles
intensificavam tudo, na esperança de que suas vidas perdessem um
pouco da morte que tinham que carregar cotidianamente. A alegria da
avó ao me ver beirava a euforia. Passos apressados, mimos, cházinhos,



sorrisos condescendentes, lembranças que já deveriam ter sido
esquecidas, tudo regado a lágrimas fáceis, a lamentações e queixas de
família, a manifestações de surpresa para cada sílaba descartável que
meus lábios pronunciavam.

Do outro lado, meu avô, que se mostrara desconfiado em relação à
visita, como o era em relação a tudo, aproveitou a ocasião para renovar
cada uma das suas idiossincrasias. Opiniões que estavam meio
esquecidas à sombra de tanta doença revelavam-se fortes como dantes,
e a cada segundo eram pronunciadas para o meu deleite, que via
claramente o velho como um caso a ser estudado, como uma espécime
única.

A primeira – e provavelmente a maior – convicção resgatada dos
recônditos da memória do velho dizia respeito ao papel da mulher.
Andar pra cima e pra baixo na garupa de um moto-táxi fazendo
perguntas, fazer uma tatuagem no pescoço, não saber fazer um cuscuz,
não pensar em casar! Parecia que a neta tinha vindo de encomenda
para estragar o restinho de vida ao qual o velho não sabia se ainda se
agarrava ou se já se soltara e estava vivendo apenas o tempo que
durava a queda.

Os primeiros momentos foram de pura diversão para mim, e o velho,
que aprendera há algum tempo que na idade dele não era mais
necessário qualquer cuidado com as palavras, praticamente me
mandou de volta pra casa, para desespero de sua mulher.

Eu tinha decidido me hospedar na casa deles sabendo o que me
aguardava, pois minha mãe havia me prevenido bem. Mas eu precisava
fazer a minha pesquisa, e estava disposta a fazer concessões à cabeça-
dura do meu avô. Logo após o momento embaraçoso e desagradável que
foi a descoberta que o velho fez dos detalhes da minha pesquisa, do
meu vestuário habitual (e em consequência disso, da minha tatuagem)
e de alguns dos meus posicionamentos liberais, sondei-o para saber o
que o distrairia e aplacaria aquele rancor. A maneira utilizada para
descobrir constituiu-se na própria descoberta. O velho só queria ser
ouvido. Não que eu estivesse com muita paciência na época para ficar
horas sentado enquanto ele desfiava rosários e mais rosários de
histórias cujos personagens, em sua maioria, habitavam o cemitério da
cidade. Decidi, todavia, que seria um valoroso investimento perder um
dia da minha pesquisa sentando ao lado do meu avô e ganhar ao menos
três dias sem que ele me importunasse.



CAPÍTULO III

Você não sabe como é por aqui. Todo mundo se conhece, estão todos
cansados dos rostos uns dos outros. Se aparece alguém diferente, a
notícia se espalha rápido, e todos querem saber, porque aqui é tudo
parado. E aí chega você, com uma tatuagem dessas no pescoço, com
esse jeito de quem sabe muito da vida, com essa risada, e... com essas
roupas. E anda na garupa de moto, e faz perguntas, certas perguntas.
As pessoas ficam curiosas, querem saber. E é um tipo de curiosidade
que não é como antigamente. Lembro que quando eu era criança
pequena, logo que Vargas entrou, a maior curiosidade que a gente tinha
era querer saber se o padre usava calças por baixo da batina. Só que
agora nenhum sentimento é bom. Tudo vem marcado, tudo vem cheio
de mal por dentro, e por fora e ao redor. Essa curiosidade que estou
falando, ela é ruim, ela acende uma coisa nas pessoas, o pior delas, e
eu me preocupo. Olhe bem, menina, minha casa aqui foi construída
quando eu casei. Não tinha nenhuma casa aqui perto e mal tinha uma
cidade lá embaixo. Era um família aqui outra acolá, o resto era roça. A
estrada que dá para o Lajedão, que é aquele povoado que acho que você
já foi ontem ou anteontem, nem existia. Quem quisesse ir praquelas
bandas pegava seu cavalo e ia atravessando as estradinhas que ligavam
uma fazenda à outra. Agora tem a estrada e tem carros, tem moto, e a
estrada está movimentada, e ninguém tem mais que passar pela casa
dos outros para chegar aonde quiser ir. Por que estou dizendo isso?
Porque ninguém mais tem que vir aqui, passar por aqui. E ninguém
vem visitar a minha casa. Não mora mais ninguém vivo aqui. Só que
nesses cinco dias desde que você chegou parece que eu sou o prefeito
ou o bispo. Gente que eu só conheço o pai está vindo na minha casa, e
as desculpas são as mais absurdas: uma novena que haviam prometido
para minha mulher, pedir para eu rezar de mau olhado (como se eu
nunca tivesse sido rezador na vida), me dar os parabéns pelos meus
cem anos!

Você faz ideia do motivo que trouxe essas pessoas à minha casa? Você.
Mas não é você. Eu falei que a curiosidade deles era perversa. Alguém
viu sua tatuagem. Outro viu você na moto. O primeiro que veio aqui viu
você com aquela roupa de dormir, e seu corpo todo à mostra, e a
ruindade já veio no coração e ele espalhou. E eles querem é sentir o
gosto de um pecado novo. Querem experimentar seu corpo com os olhos
e ver se você dá alguma chance. Querem... Eles podem querer. Pode ter
alguém louco o suficiente para... Olhe, menina, nem quero saber se
você ainda é moça. Nem me diga para eu não ter raiva. Mas sendo ou
não você sabe o que desperta num homem mau a visão de um corpo
quase nu como o seu. E você é bonita. Para um homem desses do qual
estou falando, não é a beleza que ele vê. É a destruição. É a tentação de
ser dono de um tesouro por uns minutos só para poder jogar esse
tesouro na lama e pisotear, e cuspir e rir em cima desse tesouro. Tem
gente muito má por aqui, menina.



Toda noite se ouve notícia de que roubaram uma casa por perto. Não
vieram aqui ainda não sei por que milagre. E agora você está aqui e não
há no mundo quem não saiba disso. E eu tenho medo, porque um
desses pra quem você andou se mostrando toda pode muito bem ser
um bandido desses que andam por aí.

Se eu fosse jovem ainda, se eu tivesse saúde, eu enfrentaria qualquer
um. Na época de Juscelino – aquilo era um presidente! - um marmanjo
fez piada com a irmã doente da vizinha. Esse cara tinha dois irmãos e
gostavam de aprontar. Achavam-se os mais fortes e cheios de razão. Eu
nunca gostei de molecagem, mas também não gostava de me meter em
confusão dos outros. Só que maltratar duas mulheres sozinhas era
covardia demais. Ele disse sem-vergonhice à menina retardada!

- Olhe a sua língua, moleque!, eu falei.

- Não se meta seu idiota.

Chamar um pai de família de idiota era querer confusão das grandes.
Eu estava com a enxada no ombro, minha companheira  de todos os
dias. Houve uma época em que eu conversava mais com a minha
enxada do que com a sua avó, sabia? Coloquei a enxada encostada na
cerca, para ele não pensar besteira, e fui caminhando firme até a sua
direção, cada passo pesando mais do que um caminhão carregado de
abóbora, meus olhos tão fixos no sujeito que eu acho que se naquele
momento ele quisesse correr, ele não conseguiria. Cheguei a dois
palmos dele, dava pra sentir seu suor depois de um dia de trabalho
ardendo em meus olhos. Vi que a respiração dele havia aumentado, aí
aproveitei para fechar minhas mãos e separar um pouco minhas
pernas. Estava pronto para qualquer coisa.

- Você vai pedir desculpas agora à senhora e vai dizer que nunca mais
vai falar como um desordeiro na frente dela, entendeu?

Minha voz saiu com tanta convicção e força que ele gaguejou e deu um
passo para trás. Virou a cabeça na direção das senhoras, olhando para
baixo, sussurou um “desculpe”, virou-se com dificuldade, como se as
pernas não lhe pertencessem e saiu, meio trôpego, indo numa direção
que nem dava para a sua casa.

A irmã da menina me agradeceu, eu me virei e fui para dentro. No outro
dia eu estava na roça e veio o sujeito acompanhado dos dois irmãos,
cada um maior que o outro e com uma cara que faria um burro
desempacar. A minha cara tinha que fazer dez burros empacarem de
novo. Pensei comigo: agora eu vejo se sou homem de verdade, se volto
com a cara amassada para a minha mulher ou se boto esses
vagabundos para correr.

Pensei em todas as coisas erradas do mundo das quais eu tinha raiva.
Mulher que trai marido. Homem que destrata mulher. Comunista.
Viado. Homem preguiçoso. Só de pensar fui ficando tão furioso, mas tão
furioso, que um cachorro que tava perto rosnou para mim. Eu repeti o



movimento do outro dia. Botei a enxada em pé, com bastante cuidado,
apoiada no arame. Andei firme, já com cara de encrenca pesada e nem
esperei eles falarem.

- O bom é vocês pensarem bem no que querem fazer para não se
arrependerem depois. E o melhor é vocês fazerem de conta que não me
conhecem, passarem direto da minha roça e nunca mais tocarem nesse
assunto, porque eu, da minha parte, vou fingir que nem conheço vocês.

Disse isso sem tirar o olho do mais valente deles, e meus olhos diziam:
se não fizerem o que digo, eu quebro vocês no meio e depois quebro a
metade de vocês no meio de novo.

Talvez você não acredite nisso e nem vá acreditar no que vou dizer
agora, mas eu não minto, e na minha vida não consigo lembrar de uma
só mentira que eu tenha contado desde que me casei, que é quando eu
me considero um homem de verdade.

Dos três sujeitos, dois morreram há bastante tempo, e o outro vive em
cima da cama, mas daquele dia para cá nenhum de nós se falou uma só
vez.

Naquele tempo eu resolvia as coisas sem precisar tocar em ninguém.
Nem dar um tiro. Mas se fosse necessário eu sabia atirar muito bem.
Eu era um bom caçador, e minha espingarda era certeira. Cheguei a
matar quatro rolinhas com um tiro só. Já falei que não minto. Naquele
tempo tinha muito passarinho, não é como hoje. Elas ficavam
amontoadas na beirada da fonte, para beber água. Se soubesse carregar
bem a espingarda, o tiro espalhava e pronto. Eram duas, três, até
quatro. Mas quando era para atirar de longe eu também sabia. Isso me
fez lembrar... Nunca mais atirei. Está na hora de ver se a espingarda
ainda funciona.



CAPÍTULO IV

Depois dessa conversa tive os meus tão desejados três dias de paz, e
praticamente não parei em casa. Aquilo que meu avô me contara não
havia me assustado; pelo contrário, mexera na minha vaidade. Quem
não gosta de se sentir desejada? Acredito que, inconscientemente,
adotei uma postura mais insinuante.

Minha mente distraída não registrou nenhum incidente, nenhum
acontecimento suspeito ou que me desse uma pista do que estava para
acontecer. Talvez não estivesse mesmo ao meu alcance, não houvesse
como perceber. Mas a prudência que me faltou poderia ter evitado o
pior.

Meu avô, eu nem o via direito. Passava todo o dia foram, a garupa da
moto, indo e vindo, conversando com as pessoas, querendo saber como
as mulheres daquela região se comportavam em relação ao sexo,
chamando a atenção, eu mesmo uma espécie de deusa, a quem era
permitido entrar na intimidade daqueles por quem eu me interessasse.
Eu interrogava as mulheres, mas eram os homens que queriam
responder. O olhar era indisfarçado, duro, sem qualquer traço de
cinismo. Não havia nada mais fácil do que decifrar o que aqueles
homens queriam, o que eles desejavam em mim e quão rapidamente
eles se sentiriam saciados e me odiariam (se já não me odiassem por me
saberem deusa temporal).

Chegava tarde, já estava escuro, e o velho sentado naquela cadeira de
balanço, que a cada dia estava diferente. De tão velha, pensava eu,
deveria estar caindo aos pedaços, e meu avô tinha que fazer remendos
todos os dias. O último detalhe que eu havia percebido era que ela não
balançava mais. Ele havia colocado um calço que deixava a cadeira
numa posição inclinada para a frente, como se para auxiliá-lo a
levantar mais rápido. E ficava sentado, ora com as costas apoiadas
naquela madeira puída e suja, ora na iminência de se levantar, com o
corpo todo para a frente, numa posição que demandava tal urgência
que era difícil de  imaginar que um velho como aquele pudesse
permanecer por mais do que dois minutos. Os seus cotovelos, sempre
apoiados naqueles braços grosseiros (que nos últimos dias  receberam
um inacreditável reforço, sendo forrados por uma espécie de couro
amarelo, que cheirava incrivelmente mal, e que deixavam a cadeira
parecendo um Popeye de madeira, com os braços desproporcionalmente
mais largos que todo o resto do velho móvel), pareciam quebrar a
qualquer momento. Em sua cabeça o chapéu, em seus pés as
sandálias, nos seus olhos um cansaço inabalável, em sua boca o cigarro
de fumo, não tragado, consumido lentamente, e nenhuma palavra,
nenhum som.

A minha avó, que profeticamente não parava de me contar as longas
histórias do velho e as suas opiniões a respeito de tudo, dizia que ele



passava o dia todo fazendo coisas estranhas: remendava a cadeira,
limpava a espingarda, até umas garrunchas pequenas que estavam
abandonadas ela o viu limpando, e volta e meia ouvia um tiro e outro,
acompanhados das imprecações típicas de um velho, do resmungar
perene. Mas ele não diria nada se fosse questionado. Quando escurecia
e a sua vista cansada o impedia de trabalhar, ele simplesmente
permanecia sentado na cadeira, de onde não levantava nem para jantar.
Sua mulher levava o café sem açúcar e o prato, ora de macaxeira, ora
de cuscuz, sempre temperado com uma carne sem gosto que era
mastigada pela boca desdentada com muito esforço e determinação.
Desde a noite passada o velho acabara dormindo na cadeira, e sequer
aceitara o lençol que a velha havia trazido.

Eu sabia o motivo daquela recente obsessão. Era o medo do qual o
velho me falara. Ainda tinha a sua porção de diversão para mim, mas o
sentimento predominante era a amargura de ver alguém tão frágil se
agarrar com tanta força a uma ideia para poder se sentir homem. Ao
mesmo tempo em que percebi que meu avô estava ficando senil,
comecei a me sentir culpada, e decidi que ao final do dia, quando o
encontrasse, sentaria para conversar com ele.

Ele dormia. Na cama. Minha avó me informou que dormira desde depois
do almoço, algo que jamais havia acontecido. Senti um forte
estremecimento, uma comoção que me abalou de tal forma que precisei
me sentar. Meu estômago embrulhava.

A velha piorou a minha situação ao dizer que sonhara com porcos
sendo castrados. Ela ainda era moça, nem conhecia meu avô ainda, e
tinha uma faca na mão e estava segurando um porco adulto pelas
orelhas. O porco guinchava, esperneava e ela colocou os joelhos sobre
as patas dianteiras do suíno. Era muito difícil castrar um porco
sozinha, ainda mais uma menina que nem sabia por onde começar. Ela
olhava para os lados e não via ninguém, mas sabia que, do alto da
enorme jaqueira à sua frente, olhos a acompanhavam com atenção. O
porco agora jazia amarrado no chão e a faca agora tinha dentes. Seria
doloroso fazer aquele trabalho com tal instrumento. Ela olhava para as
partes íntimas do porco, mas não sabia onde fazer a incisão, e resolveu
começar do pescoço. Achava que a faca entraria facilmente, mas
quando o metal tocou o couro, este adquiriu a consistência da madeira.
Ela começou a serrar, pacientemente, enquanto o porco urrava de dor.
O sangue cheirava a velhice e a maldade, e o cheiro foi ainda pior
quando as presas do porco se fecharam em seu braço. O grito de dor foi
de tal magnitude que o porco soltou seu braço e ela pode perceber as
lágrimas escorrendo dos grandes olhos do animal. Compadecida, ela
levantou o braço e colocou-o acima da boca do porco, deixando-o sorver
o sangue que escorria abundantemente do seu cotovelo. Isso acalmou o
porco, que se deixou castrar sem apresentar nenhum novo protesto.
Terminado o serviço, percebeu que havia pequenos porcos saindo do



barriga do porco, que agora era uma porca. A minha avó havia feito
uma cesareana e cada um dos seis porquinhos nasceu velho, e morreu
tão logo saiu do ventre materno.

Aquilo não podia significar nada bom, dizia a minha avó. Decidi que um
banho bem gelado poderia me ajudar a colocar a razão de volta ao
lugar.



CAPÍTULO V

Meus banhos normalmente não são demorados, principalmente quando
a noite está fria, a água, gélida, vai do balde até a cabeça com o auxílio
de uma lata de óleo parcimoniosamente convertida em caneca e há o
perene temor de que um sapo ou lagartixa use a minha perna como
escada. Ainda estava com a toalha enrolada na cabeça e terminando de
ajeitar a minha camiseta quando ouvi o barulho de um carro se
aproximando. Não havia outras casas por ali, portanto, só poderia se
tratar de outra visita. Minha vaidade se atiçou. O pecado sussurou no
meu ouvido. Eu estava vestida com uma bermuda curtíssima,
evidenciando as minhas longas pernas e sobre o busto uma camiseta
babylook cinza da Hello Kitty. O tecido extremamente fino das duas
peças, meu corpo ainda ligeiramente úmido por conta do banho, e o fato
de eu não usar nenhuma outra peça de roupa no meu corpo além da
toalha prendendo os cabelos deixavam transparecer muito mais do que
seria decente mostrar. Eu, naquela noite, queria fazer as pazes com
meu avô, dirimir os seus medos. Um átimo e já estava eu sendo levada
pelas minhas mais rasteiras paixões.

Preparei o meu olhar mais dissimulado e fui até a porta, fingindo que
fingia que não sabia que haveria alguém lá.

Se eu não tivesse feito isso, se meu corpo ignominioso não acelerasse as
coisas, talvez meu avô tivesse agido exatamente como ele vinha
planejando há tantos dias. Mas arrependimento não traz ninguém de
volta a vida, pelo menos não o meu.

Quando parei sob o umbral demorou para que meu cérebro processasse
todas aquelas informações, justo no momento em que eu necessitava de
maior presença de espírito. Lembro, entretanto, de que o carro já estava
parado, e, tão logo eu cheguei, três homens desceram apressadamente,
carregando algo em suas mãos. Esse detalhe foi uma das informações
que não compreendi tão rápido como deveria.

Um deles, aquele que desceu pela porta dianteira do passageiro, virou o
rosto em minha direção, e meu corpo inteiro captou a essência do mal
tomando forma, algo que tornava aquele homem rigidamente quente, e
a mim, gelidamente flácida, a ponto de não poder me mover. Ele,
tomado pela bestialidade, deu um salto e já estava no primeiro dos
quatro degraus do alpendre, ficando a menos de dois metros de meu
avô e da sua cadeira-monstro, ambos tão imóveis que julguei-os feitos
da mesma substância, sem-vida. Mais um salto e o homem venceu o
segundo, o terceiro e o quarto degraus. Seu instinto falava tão alto, ele
havia sido tomado de tal forma pela maldade, que, primitivo, andava
curvado, quase sobre quatro patas.

Até esse momento eu não havia compreendido o que se passava. Nem
quando o imperscrutável aconteceu. No segundo exato em que o



homem, correndo como um leão faminto em minha direção, pisou no
alpendre, com o rosto quase tocando o chão, a um metro da cadeira do
meu avô, um clarão e um estrondo desafiaram as leis da física que eu
conhecia. Ao invés de prosseguir seu movimento – mais dois passos e
ele me agarraria, pronto para consumar sua consagração ao profano –
seu corpo fez um movimento desengonçado. Suas pernas tentavam
continuar, mas seu rosto foi violentamente na direção oposta, como se,
no último instante, tivesse contemplado a fúria de Deus e tentasse, em
vão, fugir dela. O clarão, o estampido, o malabarismo fatal, por alguns
poucos segundos – eu não saberia dizer quantos – foram o que de mais
importante aconteceu em todo o mundo, porque tudo parou para tentar
compreendê-los. O vento não soprou naquele ínterim. As pessoas não se
moveram. Os grilos, eternos sibilantes, reconheceram a gravidade do
momento e, mesmo sabendo-se incapazes de compreender até mesmo
por que sibilam, silenciaram e tentaram adentrar naquele superior
mistério. Meu coração parou. E então o sangue voltou a fluir,
vagarosamente. Na penumbra pude divisar os protagonistas daquela
tragédia: Meu avô, ainda sentado; quase aos seus pés, no chão, inerte,
aquele que era meu algoz até segundos atrás, com o rosto
completamente destruído; ainda ao lado do carro, despertando do
recente coma, os outros dois visitantes, suas armas agora chamando
mais minha atenção do que chamaria uma freira com um arco na praça
de alimentação de um shopping.

Pelo que me recordo, meu avô ainda conseguiu ser o primeiro a
compreender todo o mistério e sair da situação de paralisia que a todos
atingiu. Com movimentos firmes de seus velhos braços, desfez os
incrementos que havia feito a cadeira assemelhar-se ao Popeye, e
finalmente compreendi que o velho havia levado tudo muito a sério.
Surgiram nas suas mãos duas armas, uma das quais – aquela que
estava na sua mão direita e que rapidamente ele deixou cair – soltava
fumaça por conta do tiro recém disparado.

Se a cena anterior foi inesperada, os bandidos não tiveram maior sorte
no que se seguiu. Assim que meu avô liberou as duas armas, o que
dirigia o carro, e que carregava uma pistola, apontou-a na direção do
velho, prestes a executá-lo. O outro, que portava uma arma bem maior,
talvez uma escopeta, demorou um pouco mais para se preparar e fazer
a mira, o que custou-lhe a vida. Antes que tivessem disparado o
primeiro tiro, um novo clarão e um novo urro trouxe-lhes más notícias.
Esse não veio do meu avô, mas do oitão da casa. Olhei para o lado e
não consegui ver ninguém. Olhei novamente para os bandidos e um
deles se debatia no chão, gritando horrivelmente. O que restara, com a
sua pistola começou a atirar, ora na direção do meu avô, ora na direção
de onde viera o tiro.

Numa dessas tentativas ele acertou o velho, e pareceu ser bem em
cheio, porque o impacto foi tal que a cadeira caiu para trás. O miserável
foi então até o oitão da casa, e, desferindo algumas imprecações, deu
dois tiros secos, em direção ao chão. Quem quer que ele houvesse



alvejado, não havia a menor chance de que pudesse ter errado. Ele veio
andando na direção do velho. Devia estar cego de ódio, por que não viu
que meu avô já fazia mira e só teve que apertar o gatilho. Caiu para
trás, tremendo. O velho levantou, com enorme dificuldade, da sua
cadeira. Quase não conseguia se manter de pé. Eu estava zonza, e o os
ganidos daquele bandido estavam cada vez mais altos.

− Meus olhos!, ele gritava.

− Meus olhos! Meu Deus! E uma série de ais, uis, aarghs, e várias
interjeições que nunca imaginei tão assustadoras quando exprimidas
sob uma dor lancinante.

Enquanto me perdia nessas inúteis reflexões quase gramaticais, não
havia percebido que meu avô se arrastara até o agonizante uivador.
Empunhava a arma que havia acabado de descarregar como um
martelo ou algo parecido, segurando-a pelo cano. Sentou-se sobre o
tórax do homem e, tão rápido como conseguia, na idade e no estado em
que se encontrava, começou a golpear a cabeça do infeliz.

− Ah! Meus olhos! Não me bata!

− Para de gritar!, meu avô respondia, ainda mais energicamente.
Morre! Cala a boca! Morre, infeliz, morre, inferno, morre! Morre!
Morre!!

A cada palavra, um golpe. Na escuridão, eu não podia ver toda aquela
violência, mas em minha mente tudo estava bem desenhado,
principalmente porque a voz do homem começou a parecer um
gargarejo. Era o sangue que o fazia se afogar. Aos poucos, os gritos se
tornaram menos firmes e foram sendo substituídos pelo baque surdo e
cruel da coronha nos ossos e pela respiração pesada do velho. Quanto
mais cansado, mais raiva ele tinha e mais ele insistia em bater.

Só vários minutos depois de os gritos cessarem por completo é que o
velho pareceu se convencer de que o homem não representava mais
qualquer ameaça. Ele parou de bater, soltou a arma e cuspiu na massa
disforme que poucos minutos antes expressava as mais vis intenções.
Arrastando-se muito lentamente, chegou até a porta, onde eu estava
completamente prostrada, segurou meu queixo com sua mão
encharcada de sangue, fez-me fitá-lo e, não sem algum afeto, disse-me:

- Vá vestir uma roupa antes que mais alguém chegue...

Não sei exatamente quanto tempo se passou, mas chegou uma hora em
que recobrei o meu raciocínio e avistei o velho caído no meu colo,
respirando pesadamente. Havia sangue em suas mãos, em sua camisa,
em seu rosto. Impossível distinguir o sangue velho do sangue novo, mas
dava pra saber que ele não estava bem.



Com cuidado, coloquei-o no chão e levantei-me, as pernas formigando
terrivelmente. Fui até a cozinha, evitando pensar, peguei o candeeiro,
risquei um fósforo e voltei até o alpendre, para ter uma visão mais clara
do inferno que acontecera ali. Os três ladrões estavam mortos, não
havia dúvidas. Mas, sabedora do que me aguardava, detive-me a
analisar cada um dos corpos. O primeiro, aquele que viera correndo em
minha direção, fora alvejado em cheio no rosto, que estampava imensos
buracos, uns no nariz, outros nas maçãs do rosto, pelo menos oito na
testa, e a grande maioria na área do olho direito. O segundo, que
recebera o segundo tiro do meu avô, jazia com o corpo improvavelmente
estirado sobre o braço esquerdo, a perna direita fazendo uma flexão que
eu diria impossível se ele estivesse vivo. O disparo acertara seu peito
bem no meio, indicando que meu avô ainda conservava a mira da qual
tanto se orgulhara. Não tive coragem de ver o outro ladrão, não de
perto. De onde estava podia ver a violência com que meu avô lhe
ensinara a não ser bandido. Nada naquele homem fazia lembrar que
algum dia ele tivera um rosto humano.

Virei o rosto e dirigi-me à minha mais difícil missão. Sabia o que iria
encontrar, e isso me tirava as forças. Mas eu estava cansada e triste
demais para fraquejar. Fui até o oitão da casa. Parei diante dela. Dois
tiros na cabeça. Um entrara fazendo um estrago enorme no lado direito
do rosto. Os olhos abertos não demonstravam nada além de
enfadamento.

Voltei até o meu avô e carreguei-o com enorme dificuldade até o carro
dos ladrões. Precisava levá-lo ao hospital e chamar a polícia ou quem
pudesse me tirar daquela solidão mais cruel que qualquer castigo físico
poderia me proporcionar.

Ainda tive oportunidade de conversar com meu avô antes de ele morrer.
Somente o ouvi, na verdade, mas não poderia querer mais que isso. Foi
no dia seguinte, logo depois que ele acordou e exigiu saber da mulher,
morta. Abriu seu coração de uma maneira que jamais imaginei.
Compreendi que ele preferiria ter morrido no combate, vítima de um tiro
certeiro. Foi uma derrota ter que ser levado ao hospital, único
sobrevivente, enquanto a sua esposa morrera de forma tão heroica – eu
não contava, já que não participei do combate, o único papel que me
cabia era o de presa, a quem lhe competia proteger.

Não vou dizer que o que aconteceu foi um aprendizado para mim. Foi e
será sempre uma tragédia, uma amarga, implacável, inelutável e vazia
tragédia. Não me tornei mais virtuosa, não desaprendi o riso, não
esqueci a vaidade. A crueza das palavras do velho provocaram uma
reação em mim, algo que já aconteceu, apesar de até hoje não ter se
manifestado, mas que sempre que vejo um velho, é inevitável lembrar
como começou seu testamento, sua despedida:

- Ser velho é estar morto...


