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 Meus olhos estão em lugares errados, me explicam bem. Uma orelha 

de nada se esconde, a outra retorcida, enferrujada, é sem carne. Escuto 

fino com as duas. Não consegui encontrar uma condição certa para nascer. 

Só tenho dentes de um lado. A outra bochecha é afundada. Fui sendo 

modelado pelos parasitas que navegaram meu corpo. Uma perna mais 

curta, duas furas sem nariz e um ovo na cacunda. Não me sei, me sinto no 

instante que alguém me vê. Como mocó, sem noite nem dia entre pedras, 

sou ausente de luz dentro da poeira. Uma coisa esquilosofrênica, mas 

verídica. Ulalaika! 

 Ganhei a operação que descolou minha língua. Minha voz soprava ar, 

forçava as ferramentas do peito, resmungo fanho de ema choca. Cresci 

ouvindo ser filho de bicho. Era feio eu comer sem fazer enjoo nas pessoas. 

O Padre não me batizou, não me considerava obra de cristo. Consigo ficar 

ausente dessas mágoas e me disfarço de artista, mosqueteiro, tenho muitos 

escudeiros - ulalaika! Quatrocentos! Extensa é a secura do cerrado. Apenas 

minha Mãevó esbanjava água. Fui ser córrego, brincar pelos veios montado 



 

Página 3 de 10 
 

num cabrito espetando touceiras de gravatás com lanças de taboca, 

atordoando codornas. Manoel quatrocentos, Ulalaika! Tudo pelas 

lembranças que me fazem. O afeto que me aceitou foi o dela. Com ela 

tomei leite de mangaba, aprendi enfrentar o comum que a vida obriga para 

se ganhar outro dia. O que tem de ser será apesar de tudo. A culpa sei lá de 

quem é.   

 O barracão assombrou dentro do mato seco. Buchas de banho, cordas 

trançadas escureceram nosso retiro. Mãevó perdeu os quilos, ficou 

reumática. Se comprimia contra as paredes. Mesmo de cabeça caída 

excomungava – sete macumbeiros/uma valeta/quatorze mulheres, uma 

dessorou/um porco branco filho d’um riacho/ cacho de abelha pendurado 

na porta/muito pote muito pote muito pote cerzido igual 

passarinho/nuvens de piaus. É triste ver cair o dia, a crista dos catiguás 

perdendo folhas. Minha horta plantada. O molhado que levava para 

negociar na feira. O quintal petrificou uma lisa face de pedra. Cabeças de 

boi, tiriricas, avançaram, saquearam tudo. Condenada está minha terra. 
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Água, só a que me resta na carne. Por dias perambulei pelas fazendas, 

sumido, ela não sentia minha falta. Logo transpus a larga para ter com o 

dono do caminhão – moço me leva daqui para uma cidade?  

 Assentei na boleia do Ford 56. Pela vidraça iam passando pastos 

finados, cercas queimadas. Chão ressecado que moitas de fedegoso 

sujavam de verde. Para trás, a larga do casebre onde Mãevó ficou rezando 

esquecida na desordem. Restou o abandono, era como se não 

amanhecesse mais. Meu coração agoniava na caixa de ossos. O corpo pela 

primeira vez sentia movimentos de feixes de mola. Não sei como são os 

roncos dos motores da cidade, só sei que não encontro mais os barulhos da 

infância. Seu Geraldo, educado, deu inicio a uma prosa que me manteve 

aceso vendo à frente o caminho se abrir. Cantava, olhava, fingia não reparar 

meu estranho, deu que sabia o que era aquilo.  

 - Com sua idade também fui embora pela falta de tudo. Deixei minha 

Serra. Fui adotado por um circo, uma família que me deu nome, arte e 

escola. Ciganos malabaristas que dançavam, faziam teatro. Paixão de 
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Cristo! Nossa cidade era Jerusalém. Fui soldado e apóstolo. É meu 

sentimento de todo dia, o menino que fui: com varas de assa-peixe e folhas 

de mamona armava uma tenda. Ali debaixo, com bola de nariz, dançava, 

sapateava. Sou feito de fazenda e circo igual meus parentes. Com ângulo e 

corte na folha, enxada cria vida. Horta, pomar, as vozes dos bichos servem 

para consolo do peito. 

 Meu carona, hoje você vai comigo aprender a flutuar. Danúbio Azul, 

valsa deliciosa. O som torto que vinha do rádio anunciou e me trouxe para 

ver cinema. Deixei o sono, contei dias, larguei obrigações, tem criança que 

não cresce. Vamos assistir à estreia de Trapézio. Trapezistas que se jogam 

como coisa, giram três piruetas. Salto triplo mortal. Tem que existir entre 

eles uma fidelidade de alma e corpo. É a confiança que torna o exercício 

fácil. Mas, de repente, o amor atira facas, uma mulher alinhavava delicados 

voos: Gina Lollobrigida.  

 Depois da terceira sessão fui ao banheiro, subi um pedaço de escada, 

num cômodo entre máquinas velhas deitei e dormi. Nunca mais vi Seu 
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Geraldo. Fui acordado pelo porteiro, assustado comigo, dizendo que não 

podia ficar ali. Depois chegou a Dona – meu Deus!Um Corcunda! Era juíza. 

Minha voz de criança não escondia nada, os olhos não sabiam chorar. A 

senhora conhece Mãevó?  Vim de lá, da Larga dos Valadares, foi substrato 

de caminhão me deixou sujo. Quatrocentos quilômetros de chão 

esparramado. Seu Geraldo ouviu meu grito, me deu boleia, pela primeira 

vez fiquei suspenso, vento forte na carne, música, trapézio. 

- Nossa gente, sem carinho, orientação e perspectiva. 

- Esta vida nem plantada foi direito, ausente de tudo que é formosura.  

- É forte o instinto da vida, luz baixa, mas acesa.  

 Em meias palavras, ia me deixar ficar, disse que seria vigia. O cinema 

virou minha casa. Trapézio dobrou semana, vi todas as sessões. Sofri o 

cinismo, conheci zombaria, paixão e morte. Os olhos possuídos ouvindo 

aquela música de instante em instante sopravam lágrimas. Não demorou, 

Gina veio me visitar. 
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- Quer dançar comigo? Perguntei. 

- Que altura você tem? Homens altos não dançam bem. Prefiro ficar 

olhando nossa aventura através de seus olhos. 

Slava! Não entendia nada da língua que falava.  

  Fiquei cativo da porta da Matriz, na brutalidade do chão, 

enfastiado de incenso e vela queimada. Devoto não nega caridade. Me 

olhavam como se fosse melancolia viva. Fui ficando popular, Manoel 

Quatrocentos, todos queriam ver meus olhos torcidos contar o que vi. 

Ulalaika! As tristezas que Tony Curtis guardava em sua mansão. O passado, 

as propriedades e paisagens que possuía.  Mestre da arte marítima, com 

farda marinha lutou na guerra. Seu avião desembaraçava rodopios, escrevia 

Love by Love no azul do céu do Cintra. Era um Deus com divindade 

roubada, descrente de si. O homem mais belo do Universo. As moças do 

footing enchiam minha caneca de dinheiro. Meu retrato abraçado com ele 

está na vidraça que protege o caixa do bar 25. 
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 Depois da última sessão Gina tomou um banho de leite de alce, pura 

espuma americana, um cálice de Martini seco e veio até minha sala. Musa, 

feita da graça que iluminou esse morador, deixou para sempre o cruzeiro 

protetor que guardava no peito. Ficou o capricho, valsa de rio azul e 

consolo de lágrimas. 

 Quem perfurou minha alma foi Alida Valli. Me deixou estátua. O povo 

esbravejava, a fita logo se foi. Não pude ajudar, não estava onde ela matou 

o marido cego. Sofri as dores da cruz. Ah! Alida Valli!  Luz de estrela que 

refletiu inversa. Seus algozes cuidaram, ah bom, senhorita não esqueça o 

batom vermelho, o visom de raposa ártica. Ela estava entregue, era escuro 

e frio o longo corredor até a morte. 

 Filas dobravam ruas para comprar ingressos. Se esmagavam para ver 

Absolutamente Certo. O sacrifício de meu corpo tortuoso é cômico, às 

vezes sou lento, me arrasto, mas logo chegam todos. Moças chorosas de 

paixão por Anselmo Duarte. Quatrocentos, que luz te traz Zé do Lino? Ah, 

farol não, termo de consistência, aparição. Anselmo e eu somos dedo com 
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dedo. Criaram intrigas para falar de nossas circunstâncias. Mas entre nós o 

sorriso é fortaleza. Me deu essa gravata de uso. É nuvem, evapora quando 

se acende luz. Injustiça tecia labirintos, construía desordens. Foi salvo pela 

turma de Haroldinho que é mais tremulante que a daqueles apostadores. 

Vendem roupas trambicadas na porta do cinema, sessão das quatro. E 

Norma Benguel, sempre aquele decote? Luminosa. Se engraçou com Carlos 

Augusto, por ele ainda ser virgem. Nunca se viu nada tal qual. Eu disse: 

basta! Serpente Jararaca, perfume e melodia de anjo. Fui com ela a uma 

rapsódia carnavalesca na vista Chinesa: O que que há o que que é, você 

dizendo que é Tyrone Povér/ porém com essa cabeleira você parece Ava 

Gardnér. Os apostadores espalhados ocupavam sul e norte. Logo fomos 

separados – seus pares saberão de você. Vamos fugir para o rio Vago, onde 

Mãevó repousa. Muito capim-capivara que se pinta com aparência e gosto 

de milho verde. Pedi um beijo na boca, ela disse que só as americanas 

beijavam assim – Covarda! Você não é Rita Hayworth apertada nos 

vestidos. 
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 O musical do radio ofertava, sentada no Oldsmobile Dorothy Malone 

repetia a mesma fala com voz de tequila. Ulalaika! Torre de aço em cada 

orelha, olhos estrelados. Desafiei que viesse à minha sala furtar o gozo da 

companhia. Súplica de pobre. Naveguei o rio Mandis do fundo daqueles 

olhos. Prometi histórias, rodeios, cavalos, laços.  Sequer me acena. Bati os 

calcanhares gesticulando as mãos, cantei: Tu és a mais querida, paixão da 

minha vida, ô tirolêriii. Perto de Curvelo é Dallas onde ela vive. A floração 

das cagaiteiras assanha até peixes – nem desconfia, ela não atende quando 

chamo. 

 Meus ossos estão doídos, gastos. Dedos retorcidos. Se ela decifrar 

meu desejo vem sorrindo numa luz lunar. Só há um nome no cerne da 

felicidade: Alida Valli! Ausência que se esqueceu de ir embora. Não quero 

que seu rosto passe, fique comigo, preciso de você para toda a minha vida. 

 

  


