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“A principal matéria-prima para a crônica 

 são as relações humanas. O modo como as pessoas se amam, se 
enganam, se aproximam ou se afastam, 

 num ambiente definido.  

Ou qualquer coisa.” 
(Luís Fernando Verissimo) 

 
 

“O cotidiano é para o cronista uma janela sempre aberta. 

Não há vista mais singela e profunda 

para se deixar entrar pela janela da alma.” 
(Edgar Moreno) 

 
“O cronista precisa fingir que faz crônica por divertimento 

 e que trabalha por não ter o que fazer.” 
(Lourenço Diaféria) 
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PREFÁCIO 
 

 

Edgar Moreno, heterônimo do poeta e prosador bacabalense Costa 

Filho, do homem singular que é o professor João Batista da Costa Filho, 

carrega nas suas Crônicas de Edgar, inicialmente publicadas no jornal 

local O Mearim, desde 2009, o olhar e o registro das impressões daquilo 

que inquieta o homem.  Neste sentido, constata-se que a arte de escrever 

crônicas depende da sensibilidade do artista em captar os acontecimentos 

do cotidiano. São as impressões que ele tem da cidade natal, da nossa gente, 

da arte da escrita numa perspectiva metalinguística, as inquietações 

filosóficas nascidas do olhar sobre os fatos que marcam a existência 

humana e os pequenos recortes que unem o escritor e suas vivências. 

A intersecção entre o jornalismo e a literatura que demarcam o ofício do 

cronista e o conceito deste gênero narrativo, as experiências de leitura 

como a referência ao escritor múltiplo Machado de Assis, as leituras da 

Bíblia e sua sabedoria popular verificadas na crônica que abre o livro “Dos 

inícios”. O cronista Edgar Moreno, o poeta e escritor Costa Filho e o 

cidadão João Batista da Costa Filho, um homem só, mas não solitário, é um 

homem múltiplo, onde um só não cabe, assim como as mãos nos versos de 

Carlos Drummond de Andrade: “Tenho apenas duas mãos/ e o sentimento 

do mundo,/ mas estou cheio de escravos,/ minhas lembranças escorrem/ e 

o corpo transige/ na confluência do amor.” 

Os sentimentos acerca daquilo que constitui a sociedade bacabalense, as 

pessoas as quais ele teve algum contato, na infância e na idade adulta 

ganham espaço nas suas crônicas, afinal quem em Bacabal não conhece 

“Jeová, o beiçola” ou em terras maranhenses não ouviu falar do “Fenômeno 

Ceará”. Assim, são vastas as lembranças que o escravizam na hora em que 

ele escreve e algumas lembranças fogem, pois a memória como cita a 

escritora negra Conceição Evaristo nos trai. Desse modo, a tessitura das 

crônicas é demarcada pela memória de quem a escreve, são 

“escrevivências”, nas quais são reunidas a cidade, o ofício, as gentes, suas 

inquietações e as memórias dos entes familiares e amigos e conhecidos, 

tudo as leva a uma “confluência do amor”. 

Mas não só de amor vivem os homens, Crônicas de Edgar também 

carregam em si a discussão das questões sociais do seu tempo, várias são as 

problemáticas sociais vistas sob o olhar do narrador dessas crônicas e que 

logo são percebidas também por seus leitores. Portanto, esta obra é 

marcada pela visão crítica do homem contemporâneo, um escritor que está 

sempre pronto a despertar no leitor, em cada crônica, as mais diversas 

sensações como a catarse pela fluidez da linguagem. 

 

Rubenil da Silva Oliveira  

MSc. Literatura, Memória e Cultura 
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A cidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Astrogildo passa uma esquina, mais uma e outra mais.  

Quantos passos! Quantos braços! Quantas vidas daqui  
e d’além a transitar no cotidiano desta ribeirinha cidade, 

cujo rio seco, cuja gente boa, cujos bares todos, cujas praças 
ermas, cujas casas baixas vão ficando atrás.  

E Astrogildo em frente.  
Agora vem do Ramal, onde os velhos galpões de outrora,  

agora se projetam em igrejas e depósitos 

ou em simples moradias.” 
(Edgar Moreno)  
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DOS INÍCIOS 

10-III-09 —  abr./2009 

 
 

Hoje me deparo diante de um 
grande momento e de um nobre 
encargo. Conceber uma crônica que 
aborde minha estreia neste periódico. 
Como todo texto careça de uma 
introdução, sigamos o paradigma da 
evolução textual para não 
adentrarmos abruptamente nesse 

universo, muitas vezes de palavras 
crônicas, de crônicas ideias e crítica recepção, fato que para mim ainda se 
me afigura como um enigma. Não a crônica em si, que já a conheço de 
perto, mas a sua publicação e, sobretudo, o juízo que tu, leitor, me fará 
dela. Não coloquemos, porém, o carro à frente dos bois. Que venha 
primeiro o escrito; as decorrências hão de seguir seu próprio trajeto. 

Por onde começar, diria o cronista, pelo início, pelo meio ou pelo fim? 
Isso me lembra o glorioso e também cronista Machado de Assis em suas 
Memórias póstumas de Brás Cubas, cujo protagonista começa narrar sua 
história pelo próprio enterro. Como aqui não haja enterro (a coluna nasce 
agora) e nem se cogite personagem que se possa matar por antecipação, 
comecemos do começo. Ou melhor, continuemos, pois já vai longe a 
crônica. Falemos dos inícios. E para fazer jus ao termo, partamos do ponto 
mais remoto de todos os princípios − o gênesis. 

“No princípio criou Deus os céus e a terra. [...] E disse Deus: haja luz. E 
houve luz”, é o que se lê no capítulo e versículos iniciais da Bíblia Sagrada. 
A grande meditação aí é que, (à parte a teoria criacionista de Charles 
Darwin), biblicamente todas as coisas emanam do verbo, ou seja, da 
palavra, e por consequência esta vem, ao longo do tempo exercendo um 
extraordinário poder entre os homens. Quantas histórias de final glorioso 
ou trágico em função da palavra bem ou mal colocada! A passagem 
também nos remete a outros inícios e recomeços, às primeiras coisas que 
nos marcam, como o primeiro beijo, o primeiro amor, o primeiro dia de 

aula e professor, o primeiro emprego, o primeiro casório (quando se quer 
num segundo acreditar no recomeço conjugal).  

Diz a sabedoria popular que “o ‘primeiro’ a gente nunca esquece” e que “a 
primeira impressão é a que fica”. De fato, como poderia esquecer-me daquele 
primeiro beijo, ansioso e realizado, sob o chuvisco noturno de um guarda-
chuva? Do meu primeiro amor até hoje não correspondido? Da professora 
e diretora Zizi e da escolinha de taipa Miguel Bahures? Do meu primeiro 
patrão e contador Edeilson de Sousa Araújo e sua incipiente CONTEC 
próximo à agência central dos Correios? Como esquecer a camisa listrada 
que ele me deu sem embrulho de natal ainda nos anos 80? Enfim, como 
esquecer os idos anos da infância e outros tantos começos? 

E para pôr fim nesses inícios, alegra-me, que geralmente eles pressupõem 
esperança, crescimento, sucesso e realização, e a primeira impressão que me 
fica desta crônica, não é propriamente minha, mas nossa, leitor: de algum 
modo tu também habitas e te encontras nessas linhas que concluo por 
agora. E não é essa uma das funções da crônica?  Fiquemos, pois, no 
aguardo do próximo exemplar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª foto da coluna "Crônica em 
foco", de O Mearim em 2009. 
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CIDADE GRANDE 

  nov./2011 

 
 

Cidades! Como elas inspiram! 
Grandes, simpáticas, estressadas... Mas 
também podem ser matutas, sacanas e 
indiferentes, iguaizinhas às pessoas. No 
fim são gente fina, ou grossa, donas de 
si mesmas, cada uma com suas belezas 
e mazelas! A minha, por exemplo, é 
uma espécie de “moleca boba e 
saliente”, ou como já dizia Osmar 

Noleto na saudosa Jainara: “Ô, cidade de muro baixo!” E os artistas 
parecem fascinados por esses detalhes gloriosamente bestas. Fernando 
Pessoa já se sentia atraído pela velha Lisboa assim como Camões pelo mar, 
Jorge Amado pela Bahia e Gonçalves Dias pelo Brasil. E eu cá, cismo, me 
encanto e me aborreço com as nuances dessa garota alegre e 
“aborrescente”, que cresce sem sombra de bacabeiras. 

É engraçado que, apesar dos pesares, terminamos amando nossa cidade. 
Por ela fazemos o verso e a prosa, votamos em quem não merece e 
nutrimos a cada quatro anos a esperança de dias melhores. E vendo outras 
menores até achamos que os 100 mil habitantes e a violência fazem dela 
uma cidade grande. Mas não o é. Nossa “Bacabália” tem muito a 
desenvolver-se. 

E se teimares, leitor, provo-te que ela é apenas uma moça a mostrar-se 
assanhada. Viste no IBGE? Bacabal é apenas o 9º município mais populoso 
do Estado, atrás de Paço do Lumiar e Açailândia. Na economia ocupa a 4ª 
posição. Cidade grande não é qualquer lugar que tenha esquinas, bares e 
prefeito. Há requisitos categóricos para uma cidade ser dita grande. No 
trânsito, por exemplo, a cidade será grande se houver semáforos para 
veículos e pedestres. Se nesse trânsito cruzarem automóveis, carros-baú, 
motociclistas de jaqueta, furgões de firmas, entregadores de pizza e gás. Se 
esses mesmos carros tiverem vidro fumê e os motoras não derem a mínima 
para o menino de rua e para um idoso acidentado.  Numa cidade grande 
dois rapazes sarados e inteligentes passam pelas moças indiferentes e 

seguem falando de faculdade e ipod. Nas paradas de ônibus, um monte de 
gente espera sua lotação, e nas caladas da noite plantões de farmácia e do 
jornal do dia, barzinhos, boemia, motel de luxo e ronda noturna. 

Mas só o trânsito não define uma cidade. Na terra de João Mohana, 
estacionar no centro só na sorte ou pagando um privativo, nem por isso me 
atrevo chamá-la grande. Grande é São Luís, São Paulo e Nova Iorque, mas 
não a do Maranhão, com seus 4.600 habitantes.   

É certo que no “velho Baca” do Zé do Forró já muitas coisas se 
confundem com os grandes centros: drogados, moradores de rua (como os 
dez por mim contados na Praça da Rodoviária). Nos canais de 
comunicação, a cada dia um caso novo regado a sangue, roubo, 
arrombamento e menores infratores. Aqui também se queimam mendigos 
vivos e se mata com requintes de crueldade. Há lentidão na Justiça, no 
SAMU e menores arrocham na direção, apesar das blitze. Também há 
propaganda enganosa, pactos políticos milionários e prédios públicos à 
base do aluguel. Há condomínios, quitinete, comércio-cadeia do próprio 
dono e vizinhos que não se conhecem. Há góticos nos cemitérios e mansos 
urubus nos lixões de estradas, numa decisiva marca que a cidade está 
crescendo e que algo cheira mal.  

Vejo então que minha cidade não é tão pequena, todavia precisa crescer. 
E uma cidade grande requer muito mais. Nela há de ter portais de boas 
vindas e outdoors luminosos divulgando o comércio, a indústria e o 
vestibular da vez. Deve ter prédios, hiperlojas e shoppings com elevadores e 
atendentes uniformizados. É honroso um terminal de ônibus que não 
envergonhe a urbe e um Paço Municipal que o turista fotografe, afinal é o 
trono do chefe maior. Também deve ter cinema, teatro, apoio ao artista e 
lazer para a juventude. Uma cidade grande deve ser também uma grande 
cidade, produzindo bens de consumo, empregando sua gente, garantindo 
acessibilidade, limpeza e oportunidades, dispondo de uma imprensa 
imparcial e de mentes críticas que a tudo isso veja e expresse os anseios de 
seu povo.  

Cidades! Como elas enganam! Isso me faz cantar a bela canção de 
Gilson – Casinha branca: “[...] Eu queria ter na vida simplesmente/ um lugar de 
mato verde pra plantar e pra colher/ ter uma casinha branca de varanda/ um quintal e 
uma janela para ver o sol nascer”.  
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BACABAL DE OUTRORA 

  abr./2013 
 
 

A comentada Bacabal já ditava fama pelas 

freguesias de perto e de longe, seduzindo gente 

dos mais diversos confins, sobretudo do 

Ceará, Piauí e da Paraíba. Eram famílias 

inteiras de retirantes, fugidas da seca, que 

para cá vinham atraídas pelas terras férteis e 

aconchegantes do Vale do Mearim. Aqui 

eram recebidas, iam ficando e fazendo vida. 

−Vão tombém pro Bacabal do 

Mearim? O povo diz que lá é terra muito boa de fazer vida. – comentava um chefe de 

família com outro ao se toparem na lamacenta estrada da Caxuxa. 

No outro dia à tardinha, o relato de Pai Honório sobre as origens da cidade, 

continuaria entre a ficção e a realidade.  Ocorre que Alicinha veio correndo pela areia 

quente do rumo do Cais da XV de Novembro, adentrou a humilde casa de palhas na 

Rua da Salvação, onde morava com sua família, e foi anunciando mais uma novidade 

bem prosaica da época: 

−Pai, chegou mais gente. Eles tão arranchados lá perto da Rua do Quebra Coco, 

dizia a menina toda ofegante e feliz a roer um caroço de coco babaçu. 

O pai ri e abraça a filha e, retomando a tinta e o papel sobre a mesinha 

de pau d’arco, volta às suas reminiscências e vai conseguindo descrever o 

que para ele seria um raro tesouro para as novas gerações: 

O Mearim, como uma gigantesca serpente mexia-se em suas águas fartas, 

engrossando os cardumes de branquinhas, curimatás, traíras e mandis, os quais, como 

que brincantes e felizes, ficavam a saltitar e a nadar pelo leito escuro e fundo do nosso 

perene rio. Em maio, com o baixar das águas, os vazanteiros tomariam posse do limo 

deixado pela enchente para plantarem cereais e hortaliças. Enquanto isso no cais da 

XV, as embarcações atracavam e seguiam rota de vez em quando à capital São Luiz, a 

Arari ou então aceleravam seus motores a subir para Ipixuna e Pedreiras. Gente grande 

e miúda, porcos, galinhas, comestivas, retirantes e os próprios barqueiros lotavam as 

lanchas, vapores e canoas, que ficavam a apontar e a sumir por entre as bacabeiras e as 

árvores ribeirinhas que guarneciam o pontão da Bacabal de outrora. Toda a beira do rio 

se estendia inquieta, desde o pontão flutuante, subindo as águas para o sul até o “Porto 

do Por Enquanto”, estirão de terra onde pescadores, passageiros, arrumadores e fidalgos 

do comércio e da indústria local davam ao logradouro um ar de intensa circulação de 

gente, que ia e vinha com empórios diversos a transportar. Na Rua do Trilho desciam 

ziguezagueando em seus rangidos longitudinais os vagões lotados de fardos bem-feitos de 

algodão da melhor qualidade, beneficiados que eram pela Usina Contonière, adquirida 

depois pela Chames Aboud, situada no Ramal, onde futuramente funcionaria a 

Antarctica e a Itapemirim.  

O velho homem, tomando um fôlego em seu texto, foi ao pote molhar 

a goela e continuou em sua simpática e capciosa missão: 

Os antigos e enormes galpões industriais, as fachadas comerciais e residenciais de 

grossas paredes e rodapés em relevo, dispersos desde a ponte de concreto de 1957 até o fim 

do Ramal, se ainda são, hoje, testemunhas de um ciclo econômico marcante, cogito em 

deixar isto escrito a que tais cenas ao serem abandonadas pela memória, ou se perderem 

nas pândegas, bares e conversas fiadas, fiquem gravadas nestas folhas, ainda que 

anônimas nesta gaveta fria...  

−Acorde, pai, o homem quer falar com o senhor, disse Alicinha 

mostrando um senhor bem trajado. 
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CADÊ OS TRILHOS DESSA RUA 

16-IV-12 —  abril/2012 

 

 
Era a primeira vez que D. Arcângela 

voltava a Bacabal desde que partira para 
onde os filhos em Brasília. Agora no 
assento cômodo do ônibus cogitava 
como havia de estar sua cidade natal. 
Não lhe era pequena a ânsia de rever a 
terra que a vira nascer, crescer, 
constituir família e num certo domingo 
de novembro a vira partir. Não queria 

sair do seu Mearim, mas, os filhos, não tendo cá oportunidades de trabalho 
rumaram a um centro mais evoluído, levando a mãe anos depois. Agora 
com o filho que ficara, D. Arcângela vislumbrava a paisagem andante. Pelo 
vidro da janela trespassava-lhe uma dolorida ausência do farto babaçual que 
outrora abarrotava toda a extensão da estrada de rodagem. O rio Bambu fê-
la recordar o movimento dos peixeiros no mercado velho. Um gosto de 
cravinho veio-lhe ao paladar lembrando-lhe o troca-troca de bolos e pratos 
caseiros na semana santa com os vizinhos da Rua do Maxixe e as histórias 
que ali ouvia e contava nas noites de lua cheia. 

Já próximo ao antigo batalhão, as nuances urbanas denunciavam que a 
cidade era chegada. A idosa pôs os óculos para ver melhor a entrada da 
cidade, enquanto uma chuva de interrogações jorrava sobre o filho. 

− Que muro grande é esse? E aquela rua? E essa estrada no meio do 
mato? 

− Mãe, o muro é da universidade, a UFMA. Bacabal agora está cheio de 
faculdades e cursos de todo tipo. Aquela rua é uma avenida que vai dar no 
Ramal e a estrada é o aeroporto. 

− E aqui já tem aeroporto, meu filho? Cadê o avião que não vejo? 

− Desde 1990, mãe, mas só é usado pelos políticos de vez em quando e 
nunca foi escala de voo. 

− Meu filho, esse deve ser o posto da Polícia Rodoviária Federal. Do 
mesmo jeito, meu Deus... E esta casona? 

− É uma fábrica de congelados inaugurada recentemente. 

− Vixe, meu filho, que ruas são essas de terra? 

− É o Parque Rui Barbosa. Veja, mãe, fizeram mais esse posto de 
gasolina e um condomínio ali à frente. 

− Condomínio em Bacabal? 

− Sim, mãe, com a chegada das universidades e com os concursos 
públicos tem muita gente de fora ou daqui mesmo que prefere morar nos 
condomínios ou residenciais. Não é lá essas coisas, mas têm muitos de 
pequeno porte. 

A chegada à COHAB III deixou a idosa um pouco decepcionada, pois 
sentiu falta de um portal de boas-vindas. Na rodoviária, mãe e filho foram 
surpreendidos por uns mendigos vindos da praça e do Caipirão a pedir-lhes 
“dois real”. 

− Mãe, isso aí tudo é usuário de drogas. O número de moradores de rua 
aqui vem crescendo. 

D. Arcângela ergue as vistas e reparando na estrutura do terminal de 
ônibus, estica o beiço e sai com o filho para o posto de táxi. 

No dia seguinte, como combinado, ambos saem pelo centro. 

− Quanta diferença, meu filho! Quantas igrejas! Já contei bem uma 
dúzia até aqui. Olha são quatro bancos tudo pertinho um do outro. 

− Veja, mãe a ponte metálica, muito útil para os ribeirinhos da Trizidela. 
A praça e a Igreja matriz também estão mais bonitas. 

− Meu Deus, o Armarinho Rianil ainda existe! Com as mesmas portas! 
Ainda restam alguns galpões de usinas. Mas, meu filho, cadê a casinha do 
Coronel Lourenço que ficava ali no Centro paroquial? A figueira brava em 
frente à prefeitura? A Casa do Fumo? Cadê a Praça do Bolo? 

E após transporem toda a Teixeira de Freitas: 

− Cadê, meu filho, os trilhos dessa rua? 

− Vamos, mãe, há muita coisa ainda que não tem mais. 
E seguiram entre o presente e o passado, entre a saudade e a esperança 

dessa cidade já grandinha.  
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UM PASSEIO PELA CIDADE 

  set./2010 

 
 

É sábado. Astrogildo resolve 
abandonar as tarefas do dia e dar um 
passeio pela cidade. Mas por que 
passear, com tanta coisa por fazer? E 
quem tiraria do seu precioso tempo 
para tão só e simplesmente fazer um 
passeio pela cidade? E logo Bacabal!? E 
o que tem aqui para se ver, fotografar, 

botar na bagagem do turista? Que turista? Algumas coisas não se explicam, 
elas simplesmente acontecem.  

E é isso que está acontecendo. Eu, cá, no meu canto, tentando extrair 
das teclas do meu computador “alguma ideia”, como também tentou Aline 
Freitas em seu último artigo; e eu cá, enfiado numa difícil, mas nobre 
missão: escrever a crônica do mês. Alguma coisa, porém, me diz que a 
crônica não está nos teclados, nem nas canetas-tinteiro, ou nas laudas em 
branco de um papel A4, mas pode estar num papel de embrulho, num 
papel de pão ou num pão sem papel; a crônica está lá fora, nas ruas, na 
esquina do bordel, acima de qualquer suspeita, debaixo da ponte a correr 
água abaixo para além da imaginação; a crônica está no olhar de um 
pedinte, no gesto incontido de uma mãe, numa rua vazia, na multidão ou 
pode estar soluçante e charmosa, arraigada no seio d’alma humana. Então, 
a crônica que busco já existe, mas é ainda um feto a se transformar em 
gente. Abortá-la? Jamais. Ela precisa vingar, crescer, falar o que ninguém 
fala, o que o povo sente, o que a arte exala... E se um pedaço dela já está 
em mim, o outro deve estar pelas ruas a fora para os rumos de Astrogildo. 
É com ele, então, que vou pari-la. 

Astrogildo é um homem peculiar e disposto e já deve estar bem longe 
em seu passeio. Agorinha subiu pela Magalhães de Almeida e já foi logo 
vendo um rapazito altista na calçada da Igreja de São Francisco a brincar 
com as próprias mãos à sombra das amendoeiras. Mais adiante uma 
maternidade paira deprimida no silêncio do vigia a cochilar e bem à frente, 
uma escola também vazia, a cogitar no alunado a sede do saber. A farmácia 

está fechada, os bancos fechados, as lojas fechadas, as residências fechadas. 
Afinal, o que é que há? É o dia do comerciário. Mas olhando bem o centro, 
nem tudo está fechado. Há sempre um patrão a meia porta aberta e talvez 
um serviçal à espreita de um freguês desavisado. Já na periferia este dia 
festivo ao empregado não está no calendário. Astrogildo segue pelas ruas 
ermas e ver outras portas abertas. A funerária parece nunca fechar, está 
sempre no ponto aguardando qualquer vítima da violência local. E a 
Delegacia sempre cheia, põe-se muda a esperar um usuário de crack, um 
baderneiro da noite. O hospital único da city, numa enxaqueca crônica, põe-
se a sedar sua própria dor. Veja-se, há tempos aquele semáforo, sem cores e 
luminárias, emite o sinal de alerta de um perigo iminente; é a lei do bom 
senso a reinar naquela esquina. 

Astrogildo passa uma esquina, mais uma e outra mais. Quantos passos! 
Quantos braços! Quantas vidas daqui e d’além a transitar no cotidiano desta 
ribeirinha cidade, cujo rio seco, cuja gente boa, cujos bares todos, cujas 
praças ermas, cujas casas baixas vão ficando atrás. E Astrogildo em frente. 
Agora vem do Ramal, onde os velhos galpões de outrora, agora se projetam 
em igrejas e depósitos ou em simples moradias.  Um breve olhar à direita 
trás de ainda ontem, lá da Gráfica Dimensão uma frase do editor: 

− E a crônica? 
Astrogildo bem que poderia fazer minhas vezes, deixando ali mesmo 

esta menina-crônica. Não ainda, pois estando ela apenas concebida, precisa 
de algum modo se materializar, só então segue ao prelo.  E agora a ti, leitor. 
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UM CARTA-BILHETE 

  ago./2011 

 
 

O velho Arcângelo adentra 

serenamente o vitral gradeado da agência 

Central dos Correios. A fachada pálida do 

sobrado denuncia de pronto uma singela 

imponência que ali se ergue há mais de 

quatro décadas. Lá se deixa estar o 

sobradinho público, por trás da frondosa 

figueira brava na calçada a enamorar de 

longe os olhares da Igreja Matriz. No ar refrigerado da sala (agora sem as cadeiras 

confortáveis de outrora) a fila se estende torta aos quatro guichês, nem sempre 

disponíveis. Helena, sentada ali desde 1975, com sua simpatia negra e educada, 

loguinho mais vai atendê-lo. A fila o assiste meio aborrecida, meio respeitosa. Mas 

fazer o quê? O velho poeta goza do direito de atendimento prioritário. E disso ele 

usufrui o tempo suficiente para postar uma carta. 

Enquanto aguarda sua vez o vivido homem ainda abre o envelope e, 

contemplando a própria caligrafia, vê-la um tanto trêmula, mas caprichada. Ler 

para si, e agora para ti, leitor, o teor lírico de suas linhas incrusto em sua alma: 

 
Bacabal, em 25 de agosto do Anno Domini de MMXI.  
 
Estimada Adelaide,  
 
Cá o céu brilha intenso neste dia do soldado, e a tarde assola em batalha climática o 

horizonte bacabalense. 
A princípio devo dizer-te que isto não se trata de uma carta e sim de um bilhete. Bem sabes 

que minhas cartas são longas e doces e esta quiçá te chegue um tanto amarga e repentina. Amarga 
pelos dissabores que trespassam o conteúdo e repentina porque não pude deixar para depois meu 
abraço de saudade há muito tempo adiado. 

Desde que parti daí, estive observando o quanto a vida na cidade é diferente daquela que 
levávamos no campo. Sabe, aquela vivência aconchegante, a doçura das casinhas de taipa, o cheiro 
de terra molhada, a fruta doce e natural colhida no pé, tudo isso aqui cede lugar às casas 
esbaforidas pelo calor torrencial do asfalto, do concreto, das calçadas irregulares. Os ares cá se 
atopetam de torres, fios e poluição, com lixões a céu aberto, onde meninos, mulheres, porcos, etc., se 

alimentam do mau cheiro e da contaminação. Aquela liberdade de prosear na porta ou à sombra 
dos cajueiros, aqui são um sonho e os chamados “de menor” fazem o que querem com a Justiça, 
que os resguarda mesmo em constante delinquência. Aqui, enfim, está um caos social que me custa 
acreditar. Como diz (Waldick?): “Quero voltar pro interior”. 

Teria muito ainda a te falar desse mundo louco no qual me vejo incluso.  Sim, pois já estou 
presenciando, o que diziam nossos pais, “a roda grande passar por dentro da pequena”. Essa 
modernidade até me faz pensar: o que será do amanhã? 

 Meu tempo urge, meu papel se finda. Um dia te estarei de volta. Quem sabe na primavera... 
Fica por agora com meu terno abraço e minha saudade tamanha. 
Arcângelo 
P.S. – Beijos doces nessas crianças lindas. 
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ZONA NORTE 

 set./2014 

 
 

Todo dia é a mesma coisa: a estrada 
da bela vista se atopeta do vaivém 
dessa boa gente, moradora da zona 
norte. A agitação vem desde o 
residencial Bella Vista, próximo ao 
“Lago do Véi Nezim”, (denominação 
de infância), atravessa o novo bacabal, 
corta a vila frei Solano Kühn até cair 
na estrada da bela, para daí tomar 

outros destinos. Bem na esquina, o Restaurante do Povo 2, com sua 
bancada de madeira, torna-se diariamente um burburinho de trabalhadores, 
estudantes e famílias inteiras, que se aglomeram para “rangarem” um 
“bandejão” por dois reais. A hora. A fome. O sol. A sede. O relógio. O 
estacionamento lotado. São carros, caminhões da Coca-Cola, gente e tudo 
mais, que no correr do dia fervilham a estrada rumo ao centro, às lojas, ao 
trabalho, à escola, à vida, e às vezes rumo à morte. Essa formigagem junta 
gente da vila coelho dias, da Pedro Brito, do parque Manoel Lacerda e da 
própria bela vista, povoado que deu nome à estrada, a qual morre no 
retorno da Febac. 

O cenário é intenso, diverso e engraçado. Gente indo e vindo, gente 
grande e miúda, gente boa e simples, sempre alegre e ocupada a correr 
contra o tempo. Não tem hora, nem sol, nem chuva, nem poeira, nem 
buracos, nem nada que os faça desistir dessa vida que nasce, morre e 
renasce todos os dias. Trabalhadores com seus macacões e capacetes; 
mototaxistas a desviar-se no perigo iminente do trânsito; pais com filhos na 
cadeirinha da bike. Uma senhora gorda a afundar a garupa da Traxx cheia 
de filhos; outra senhora a pedalar, cansada, a bicicleta mal cuidada, de 
quebra, um saco amarrado na garupa. Estudantes com fardas multicoloridas 
percorrem a extensão da Estrada. Carroças se misturam no trajeto. Um ou 
outro acidente. Luzes do SAMU e da polícia não raramente a piscar por 
essas bandas.   

Mas, em toda a zona Norte e até na city, nenhum bairro é mais 
comentado que o afamado Residencial Terra do Sol I, II, II, IV e V, que na 
boca do povo, é apenas “Terra do Sol”. E pronto! 

−Onde tu tá morando agora, mulher? − indagou Dona Isabel.  
−Lá na Terra do Sol, respondeu Dona Feia, feliz e orgulhosa de sua 

casa própria. 
−Ah, quer dizer que tu também ganhou uma casa, lá, foi? − insistiu a 

outra. 
−“Ganhar”, num ganhei, não, Isabel, porque eu tô é “pagando”. 

Pouquinho, mas tô.  
−É mesmo, Siá, o povo tem esse negócio de dizer que a gente 

“ganhou” casa... E tua cumade, ganhou... Quer dizer, foi sorteada também? 
− Foi não, colega. E ela tá uma fera porque lá tem muita gente que já 

tem casa, ou não precisa, mas tem, enquanto ela nunca teve essa sorte... 
O Terra do Sol é, de fato, o novo point da cidade! Morar lá é top, quanto 

distante e perigoso. Mas, por isso mesmo e por outros fatores é que já 
virou mídia. Vejamos: 

Em 10.07.13 o Imirante.com divulgou: “Caixa sorteia 1.440 chaves do 
projeto 'Minha casa, minha vida' em Bacabal”. Oito dias depois a imprensa 
anunciou o adiamento do sorteio para dia 22. No final de julho, o site 
Bacabal-Ma noticiou o início de vistorias naquele bairro e em 11.11.13, o 
jusbrasil.com.br informou o requerimento junto à Assembleia Legislativa, de 
iluminação do acesso ao bairro. Em 19.01.14, os blogs publicam morte de 
idoso atropelado naquela via em consequência da escuridão. O blog 
Escoteiros do Maranhão publica ação cidadã, no bairro, pelo 6º Grupo 
Escoteiro Kaluanã, dia 09.02. Em 27.05, O Mearim e imprensa em geral 
anunciam para junho a entrega das últimas 978 unidades habitacionais do 
Terra do Sol IV e V e em 11.07, as páginas dos blogs esquentam com a 
notícia dum incêndio parcial de uma casa no Terra do Sol. O blog Falando 
Sério denuncia em 29.07.14 problemas de estrutura em casas do novo 
bairro. Em 02.08.14 a imprensa noticia outro acidente naquela artéria e, em 
20.08.14 blogs divulgam a iluminação do acesso ao Terra do Sol e uma 
semana depois a apreensão de dois menores por furtar um capacete e 
moto. E tantos outros fatos que não foram registrados ou divulgados. 

E é assim que a vida vai seguindo naquela Estrada, naquele bairro, 
naquela zona.  
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O GRITO DA CIDADE 

  dez./2012 

 
 

Não raro me pego observando a 
gente da minha cidade, e, feito um 
poeta a contemplar uma obra de arte, 
absorvo-me nessa animada aquarela 
bacabalense com esse vai e vem de 
pessoas a formigar rua acima, rua 
abaixo. É fascinante, e chega a ser 
divertido meter o olhar, o nariz, o 

ouvido e também a alma nessa singela pintura para de perto sentir e refletir 
essa andança diária dos pais de família de casa para o trabalho, do trabalho 
para o almoço, da mãe ao comércio ou a levar as crianças à escola, do 
garoto ao mercado, do barraqueiro às compras, dos jovens à festa da noite, 
dos pinguços aos bares e tantos outros lugares da nossa mediana Bacabal.  

Detalhes há que nem sempre nos damos conta daquilo que a cidade já 
teve, do que ela tem, do que está ganhando ou mesmo daquilo que já 
poderia ter, mas que ainda é um clamor desse povo hospitaleiro, pacífico e 
talentoso. 

Ontem mesmo enquanto conduzia meus guris à escola, pude perceber o 
quanto a cidade vai mudando, pegando novo ritmo, abrindo novas 
oportunidades, desde a construção civil formal à oferta de cursos 
profissionalizantes, faculdades e outros ganhos à altura da nossa 
importância política e posição geográfica no Estado. Novos empresários 
surgem no cenário local, remexendo a livre concorrência e aumentando a 
demanda de produtos e serviços populares, estilosos e até exóticos.   

Quem trafega para as bandas da Vila Kühn pode perceber o quanto a 
estrada da Bela Vista se destaca em movimento, sobretudo no horário de 
“pico”. Desde cedo já se pode ver os passistas da manhã no seu cooper 
matinal ou vespertino. Esse fato toma maior proporção nos rumos do 
Centro Cultural e da UEMA, evidenciando que os cuidados com a saúde e 
com a estética corporal são também um fator já aculturado do bacabalense. 
Que digam as diversas academias de musculação com seus treinados 
professores. Já o trânsito é uma história à parte, principalmente quando se 

chega ao retorno da FEBAC onde, sem semáforo, faixa ou viaduto, o 
perigo de acidente é iminente a cada bloco de pessoas que se aventura na 
travessia da BR. A sorte é quando não há perto algum veículo de passageiro 
ou carga a atrapalhar mais ainda a visão dos transeuntes, já que ali é notório 
um crescente movimento de embarque e desembarque, com banquinhas de 
café, cd’s e artefatos de veículos à venda. Não é o trabalhador que é 
condenável, mas o despropósito com os transeuntes, o trânsito e as ruas.  

Se Bacabal está crescendo, precisa, sobretudo, desenvolver-se 
econômica, social e culturalmente. Chega de nossa “Bacacity” lembrada 
como “terra do já foi”. Como diz o próprio povo: Aqui tinha uns seis 
hospitais; hoje, apenas um pronto-socorro. Tinha dezenas de usinas; hoje 
quantas mesmo? Tinha a CIBRAZEM; hoje compramos arroz, milho, 
farinha... Tinha duas empresas de ônibus coletivos; hoje o povo anda a pé 
sob um calor de 38°. Há duas décadas Bacabal tem um aeroporto – 
fantasma. E a Rodoviária, o Paço Municipal, a Câmara? Essa arquitetura 
predial não está “magrinha” para nossa reputação de cidade-polo? 

Chegaaaaa! Uma cidade não vive apenas de bares e lanchonetes; e não 
precisa de tanto sangue nos canais de comunicação, nem de lixo a céu 
aberto ou de matadouro contaminado. E para lembrar o poeta: “a gente 
quer música e arte”, e, além de comida farta e água limpa, a gente quer um 
emprego para ir, um espetáculo para rir, uma cultura viva e um povo feliz a 
realizar seus singelos sonhos.  
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MOLECA BOBA E SALIENTE 

 jan./2010 

 

 
Não raro me pego a contemplar no 

cotidiano da minha cidade, traços 
doces e singulares, que a câmera 
profissional do Johnson não close, que o 
cameraman da TV não vê, nem o 
repórter leva na pauta do dia. São cenas 
pequenas e comuns a qualquer cidade, 
mas imperceptíveis aos técnicos da 

vida, mas que muitas vezes terminam captadas pela pena de algum poeta. 
Ainda agora, ao pino do meio-dia, passava sozinha, uma velhinha 

simples com uma bengala-metal. Andava. Parava. Descansava no pé do 
muro da agência Central dos Correios. Tudo isso ao sol, pois a frondosa 
mangueira, que para ali convidava a menineira vadia da Trizidela agora jaz 
podada. A velhinha já sumiu, mas cá perdura sua senil imagem. E não há 
nisso um cartão-postal sofrido e doce? E o que dizer desses garotos com 
seus saquinhos de amendoim e ovos de codorna a voltear sempre pelos 
mesmos bares? Sem esquecer os somativos pedintes, os guardadores de 
veículos e outros entes que bem ou mal colorem esta cidade.     

Cidades! Como elas fascinam a gente! Belas, simpáticas, exuberantes ou 
chatas, elas o que são, mas para muitos são, não o que veem os olhos, mas 
o que vê a alma. Como quis o grande poeta Manuel Bandeira ao comparar 
Recife, sua cidade natal, com as mulheres magras, morenas e tímidas, de graça 
arisca e seca, reservada e difícil, ao contrário de outras cidades como Salvador e 
Rio de Janeiro, cidades eminentemente gordas, descubro então que Bacabal é uma 
espécie de moleca boba e saliente; uma sedutora adolescente que vive a 
arrancar suspiros forasteiros. Imatura ainda, mas já anda a revelar alguns 
traços de cidade grande. 

Vê, pois, meu leitor, que se quiseres ingressar num curso superior, há 
muitas à tua disposição. Se não és daqui, te junta a outros parceiros numa 
república-moradia, pois bem podes vê: essa moleca está subindo pelos ares 
em várias construções de prédios e sobrados. Caso queiras morar sozinho, 
aluga então um kit net dos tantos que se proliferam na cidade e toca tua vida 
adiante.  É bom, todavia, que tenhas um trabalho garantido, vez que a 

oferta de emprego por aqui é um problema que leva muitos conterrâneos a 
procurar outros horizontes. 

No cartão postal da noite não vais encontrar teatro, cinema, bibliotecas 
fartas e opções do gênero. Todavia, leitor, se és um boêmio, podes 
comemorar. Bar é o que não falta. Por aqui já até se confunde Bacabal com 
“Bacabar” e lanchonete com “bacanete”. Podes também tomar um milk 
shake à tua preferência ou sentar-te a uma mesa mais chique e cara ou cair 
num pagode habitual. Essas são opções que a galera tem para se reunir, 
bater um papo legal e compensar a fadiga do escaldante dia. Vale lembrar: o 
calor é a nossa grande marca climática. 

Se, porém, precisares de transportes, não contes com ônibus coletivo, 
mas podes te valer dos mais de 300 mototaxistas – exclusive os piratas – à 
tua disposição. Há grupos noturnos que se reúnem nas praças para jogar 
papo fora sobre política, religião, arte, futebol, sexo e até da vida alheia. E 
não te assustes se à meia-noite topares na rua um grupo de adolescentes 
trajados de preto ritual. São os góticos, que juntamente com os punks, 
skatistas, emos e similares figuram em parte o molejo corporal dessa 
moleca boba e saliente e agora também transviada. 

É o que te trago por agora, meu leitor.  
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NO RESTAURANTE DO POVO 

 dez./2013 

 
 

Por volta das dez horas da manhã, 
os primeiros esfomeados já começam a 
lotar os fortes e pesados bancos do 
Restaurante do Povo. É gente daqui, é 
gente de lá, é gente fina dos mais 
variados pontos da cidade e 
adjacências. São trabalhadores do 
comércio formal e informal, servidores 

públicos, donas de casa, estudantes, filhos acompanhados dos pais, 
meninos vadios, policiais, artistas, passantes e mendigos, famílias inteiras, 
grandes e pequenos, pretos e brancos, feios e bonitos, todo mundo, juntos 
e misturados a “matar” a fome ao saboroso preço de dois reais. 

Desde cedo, cozinheiras e zeladoras, sempre alegres e gentis, ficam para 
cima e para baixo, como formigas sorridentes, a preparar o cardápio do dia. 
Cada Maria, cada Dos Reis, cada Delma cumprindo sua função: a zelar o 
ambiente, a atender no guichê, a receber os cupons, a repor os copos 
descartáveis, a entregar os talheres e o esperado bandejão. O cozinheiro-
chefe raramente vem a público. Na verdade, nunca vem. O trabalho lhe 
parece − e de fato o é − muito mais urgente que o “bom dia” àquele horror 
de gente cá fora. E nem poderia parar, a fila já se estica dos fundos do salão 
até a coluna do guichê, onde Adriana, com todo o seu garbo e gentileza, 
recebe os cupons e autoriza a entrega do boião. Mas isso só depois de 
enfrentar a fila do ticket. E não adianta querer “furar” nenhuma das fileiras. 
Essa façanha só é possível a uma pessoa: o conhecidíssimo Jeová, que 
chega por ali, com o seu populismo preto e magro. Mais magro que preto. 
Ou não? Já fez das ruas o seu lar e daquele setor sua cadeira cativa. Como 
quem não quer nada, ele vai saudando um e outro até que, com ares de 
malandro respeitoso, dá a cartada final: 

− Ei, ‘fessor! Ei, dotô! Ei, Fulano! Ei, Sicrano! Fome dói, chefe! − E 
baixinho vai catimbando: Me arranje aí um real pra mim inteirar o bandeco. 

Muitos tentam, mas só ele consegue sempre. E vai logo se achegando à 
fila, furando-a com suas gírias e graças até socar-se junto ao balcão da boia. 
Ninguém berra, ninguém diz que o homem é feio, e a cena hilária vai 

transcorrendo “para nossa alegria”. Reparando bem, Jeová até se parece 
com o Jefferson do Youtube! Se bem que ele não fica atrás. Já é também 
garoto Youtube. Como? Um dia teve a sorte grande de achar 50 reais nos 
arredores do Posto São Camilo. O cara chorou de alegria. Caiu na Net. 
Curtiste no Face? 

No hall do salão a turba de gente come, e degusta, e conversa, e ri, e 
espalita os dentes, e olha o relógio, e fala de política, e estica o pescoço e 
fala ao celular... E se o cuca dá um stop na fila enquanto a comida conclui o 
cozimento, a reclamação é inevitável: “Por que parou? Parou por quê? Por 
que não fazem logo muito? Vou me atrasar! Cadê o prefeito?” Os mais 
avexadinhos já circulam de pança cheia à procura do bebedouro mais frio, 
ou menos quente. Mas se for o caso, tem o “refri” com exclusividade de 
marca a quem dispuser do adicional de 2,50. Os uniformes mais chiques e 
macacões dos serviçais se misturam com os molambos dos pedintes e 
camisas da Nike e da marca MC. Nos pilares circundantes se assentam 
bundas gordas, magras, apresentáveis e mendigas. E logo ali no meio, 
ninguém menos que meu editor Jakson, o amigo Maurício e um cronista, a 
galhofar intelectualidades, a encher o “bucho”, enquanto tratam das 
notícias da city, da UEMA e da cronipoesia. E é assim que, de segunda a 
sexta, tudo ali vira uma festa à La Rest Pop no melhor dos preços até às duas 
da tarde. Hoje assim, essa festa, amanhã assado ou cozidão. 
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SILÊNCIO NO BACABAR! 

 maio/2013 

 
 

A música tocava mansa e silenciosa 
num dos tantos bares da cidade. E não 
tão longe dali se ouvia a seguinte 
explanação:  

Em sentido simples o SOM pode ser 
definido como a evidência de ruídos, vozes ou 
batuques em forma ritmada ou não. Do cair de 
uma folha ao estrondo de uma bomba atômica, 

ou de um pequeno inseto em repouso a um megashow dos Beatles ocorre a propagação de 
ondas sonoras pelo ambiente, às vezes imperceptíveis aos nossos humanos ouvidos. A 
ausência do SOM caracteriza o SILÊNCIO, que, na prática, não existe em absoluto, 
pois mesmo em corpos em repouso a ciência há de encontrar vestígios de efeito sonoro, já 
que o som é um elemento coexistente na natureza desde sua gênese.  

O homem, entretanto, tem, ao longo dos tempos, contribuído sobremaneira para a 
saturação dos sons no meio ambiente. É o que ocorre, sobretudo, nos centros urbanos, que 
por império dos hábitos, da necessidade ou da diversão, nossos tímpanos são diariamente 
postos à prova das agressões auditivas de buzinas e sirenes, barulhos de fábricas e 
maquinários, baladas, festas diversas, linguagens, sinais e ruídos de variados timbres e 
alturas. 

É curioso ver o quanto a música exerce larga influência em nossos jovens e em toda a 
sociedade. Quem nunca demonstrou preferência por esse ou aquele estilo? Essa ou aquela 
música? Esse cantor ou aquela banda? Vestígios encontrados em cavernas do que seriam 
instrumentos musicais comprovam a intimidade do homem com a música desde a Pré-
História, numa união cada dia mais sólida. Assim, o sublime canto dos pássaros foi se 
transformando numa parafernália urbana; as clássicas sinfonias em haps, mixs, 
“dancinha essa e aquela”, shows, micaretas e nos potentes paredões. Os bailes vesperais 
cederam lugar às baladas e ao funk suburbano. O silêncio da meia-noite foi sendo 
quebrado pelos ecos da vida noturna, num convite implícito à banalização da ordem 
social, da violência e dos bons costumes. Estava lançado o convite à desarmonia sonora, 
ao conflito entre vizinhos, ao desassossego público.  

Era preciso avaliar a questão, criar leis disciplinares à poluição sonora, às noitadas e 
ao sossego público. Vieram então algumas leis, dentre as quais a ”Lei do silêncio”, para 

disciplinar sobre o uso do som, festas e fatos similares. Era o contra-ataque do 
decibelímetro. 

Após anos de aprovada e, sem nenhuma regulamentação em Bacabal, ou BacaBAR, 
a lei vem causar entre nós uma grande algazarra em sua aplicação martelada pela 
promotora Clycia Menezes. 

Nunca se tinha visto jovens da noite, donos de bares e agentes de sons e publicidade 
tão juntos e misturados, com suas faixas de protesto e ansiosos pelo início da sessão da 
Câmara. A cidade toda a questionar a atitude “drástica” da promotora em determinar o 
horário até para “os santos baixarem e subirem” nos terreiros de umbanda, enquanto a 
jurista, de forma incisiva disse apenas estar aplicando a lei em vigor desde 1998. Nos 
segmentos da imprensa, uns a acatar que a “Lei não se discute, se cumpre” para outros a 
“Lei e a promotora deveriam ser mais flexíveis”.  

E o povo? Também a “favor” e “contra”. A favor do som mais baixo, duma cidade 
mais quieta e menos violenta, mais disciplinada em suas festas, bares e paredões. Contra 
a apreensão dos equipamentos dos pais de família; contra os prejuízos e transtornos a 
trabalhadores do som e das festas; contra a “intolerância” da promotora. 

E assim segue a vida bacabalense, como a Lei manda. A Câmara votando in 
continenti um provisório Código de Postura e a cidade toda num clima mais calmo. 

O que se tira disso tudo? É que alto ou baixo, “som” e “homem” continuarão 
amigos inseparáveis. Coisa difícil é agradar ao povo. Mas, sobretudo que, um país só 
terá ordem quando seu povo for educado e se educar para tal. Resta-nos curtir a música 
suave e o silêncio do nosso BacaBAR. 
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E SE NÃO HOUVESSE 

O BURACO? 

 jan./2014 

 
 

Desculpa, meu leitor, mas não sou 
nenhum psicólogo, sociólogo, futurólogo 
ou PhD em Subjuntivo Imperfeito, sou 
apenas imperfeito. E já adianto que não 
gostaria de ser vidente, pois não me acho 
um santinho para sair por aí adivinhando 
o futuro.  Mas o fato é que o buraco é 
fato concreto e, apesar de não se ter foto 

do fato, o buraco ainda está lá para qualquer curioso ou céptico ver − e 
tapá-lo, se quiser. 

Agora entende, meu leitor. Eu próprio soube do fato pelo Facebook. É 
certo que não comentei e, se não curti, agora compartilho com essas 
palavras o status de minha amiga, que vergonhosamente não guardei o 
nome. É assim a virtoamizade: alguma coisa fica. Ou como não diria minha 
avó: “vão-se os dedos, ficam os anéis”.  

Mas voltemos ao buraco que, talvez, por força do inverno, não consigas 
vê-lo direito, pois há de estar cheio de água e barro, em outras palavras, 
uma poça de lama. E foi por causa dessa benta lama que o óbvio se fez fato 
e, no desenrolar, se deu a desfeita com aquela jovem mulher, tão formosa e 
trabalhadora, tão educada e sem culpa, tão ela e tão vítima, pois, como 
qualquer condutor apenas passava pela entrada do Caminho da Bela Vista 
nos rumos do centro. Mas quis o destino, o cruel destino, que no caminho 
da jovem tivesse um buraco, desses que, sem querer o motora escapole o 
pneu e espirra lama no mais limpo dos passantes. Também pudera! Ela 
bem que poderia estar em casa vegetando, aguardando que tudo lhe caísse 
do céu. É nisso que dá ser trabalhador nesse país: levantar cedo! Faça sol 
ou faça chuva − como naquela manhã − para enfrentar mais um dia de 
trabalho, de estudo, ou que fosse um dia decisivo para o amor, para a 
família, para a alma, para Deus... Doutro modo esses buracos são 
verdadeiros idiotas, que, à revelia do povo, teimam em se refazer, 
crescendo dia após dia. Ou eles seriam imperadores ocos que não arredam 
nem para o trem? Ser ou não ser, o certo é que os buracos daquele entorno 

não são os únicos. Há muitos outros como aqueles: cínicos, crescentes e 
desafiadores, que ficam a tirar sarro, a debochar da cara dos transeuntes, do 
gemido dos veículos ao quebrar uma peça, a fazer estragos e contendas, a 
modificar o relevo e a paisagem, a tornar a cidade ridícula, a se intrometer 
com o trânsito como se fosse da Guarda Municipal. Terá sido por causa 
das crateras que a jovem teria tido a mãe, de um instante para outro, 
transformada em puta e égua. Por causa deles é que um homem teria sido 
enlameado pelo carro da dita moça. E por causa disso é que o carro teria 
ido parar no lava-jato e na oficina. E por causa desse pagamento inesperado 
é que a moça teria pagado com juros a prestação do Paraíba. E por causa 
do Paraíba é que o homem teria xingado a moça, uma vez que sua calça, 
nova, fora enlameada sem o primeiro pagamento. E terá sido por causa 
desse homem que um ciclista quase bate outro e, por causa da frenagem 
brusca sua filha tenha batido o dentinho no guidão. 

Diante, pois, desse desgraçado efeito dominó (pois nisso não há 
nenhuma graça), vejo que a pergunta inicial já está amplamente respondida 
e sem precisar que eu me tornasse um futurólogo. Assim, é simples 
concluir não apenas hipóteses, mas algumas certezas. Se ali não tivesse 
buracos, tudo estaria bem melhor, a estrada, de fato, teria uma bela vista, as 
pessoas seriam mais doces, os transtornos ditos e não ditos simplesmente 
não existiriam. Isso implica dizer que a camada asfáltica tinha sido de 
qualidade menos ruim, assim como, provavelmente não haveria buracos 
também em outros pontos da city, já que o gestor se importaria mais com a 
cidade do que com reeleição familiar. Sem buracos, nosso cartão postal 
seria outro, as ruas seriam outras, o povo sendo também outro, agora, sim, 
estaria mais feliz, e a cidade não estaria na boca do povo com a original 
mudança de nome de Bacabal para Buracabal.  

Mas, enfim, o buraco é fato e continua lá, gozando da cara do povo e o 
povo a se desviar dele e ele, por sua vez, a desviar a atenção do povo de 
muitos outros buracos. 

Resta-me perguntar à dona dos buracos: E então, cidade, e se não 
houvesse outros buracos? 
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BEM-VINDOS ÀS AULAS 

DE OUTRORA 

 fev./2012 

 
 

As nuvens exalavam um tom cinza 
e carregado por todo o centro antigo 
da velha Bacabal. A chuva forte e 
rápida que caiu há pouco bafeja agora 
um ar quente e afogadiço pelas ruas, 
alpendres e barracões da cidade. 

 Novamente a chuva desce pegando 
de surpresa o velho poeta Astrogildo, 

que corre ao Bar do Tamió.  O ancião enxuga o rosto com seu lenço limpo, 
enquanto olha uma reca de homens jogando bilhar e bebendo no 
tradicional barzinho da Rua do Quebra Coco.  Ele aproveita e refaz na 
cabeça o trajeto que fará no centro. Tira do bolso da camisa de tergal azul 
uma lista de materiais. Ele há de passar nas lojas de tecidos mais conhecidas 
e depois na livraria. Não poderá deixar de ir às Casas Pernambucanas, tanto 
na nova quanto na velha e também nos armazéns Paraíba e Alencar para 
escolher a fazenda para o fardamento de seu neto. E o avô não cabe em si a 
ver o menino todo entonado de uniforme novo rumando à escola: calça 
social e camisa de gola e botão, e nos pés Conga ou Kichute. A roupa será 
cosida pelo costureiro Orlando lá para os rumos da Cururupu.  Já o calçado 
comprará no Mercado Velho. O bolso com o emblema da escola ele há de 
comprar na única lojinha que o tem disponível na Praça Silva Neto. O traje 
de educação física encontrará em A Vestil, na estreita Benedito Leite, a 
poucos metros da Rianil. Ali bem próximo aproveitará para se pesar na 
farmácia São Vivente e comprar um Sal de Andrews para o estômago 
choco. Daí, o velho Astrogildo precisará ir ainda até à Livraria São 
Francisco das Chagas comprar cadernos e outros materiais fornecidos pela 
FENAME a preços mais populares. Todavia, é longe, um pouco antes da 
Casa Elza, nos fins da Getúlio Vargas, mas o velho senhor pode então 
contar com o ônibus coletivo da Transcolbac. 

O mapa do trajeto o ancião o fez quase à risca. Só saiu da rota quando 
se lembrou de ir até o Café Bacabal na Rua Osvaldo Cruz ver o produto em 
caroço. Enfim, lá se vai o velho poeta com suas sacolas de apetrechos 

escolares. Serão uma surpresa ao seu neto mais estimado. E com os passos 
lentos, porém firmes, começa a cogitar que somente pela educação é que 
meninos como aquele poderão vir a ser um bacabalense bem-sucedido, um 
grande comerciante, quem sabe um doutor, um professor, um político, 
talvez. Deus é quem sabe.  Este será seu último ano primário na escola 
municipal. É possível, todavia, que haja atraso nas aulas, pois com a cheia 
do rio, o Mearim, como uma serpente, transbordará em suas curvas e os 
alagados da Trizidela poderão vir a ocupar a escola até que as águas baixem. 
O ginasial Astrogildo fará esforço de matriculá-lo na escola particular, no 
CONASA ou no Santa Rosa, já que o Gunnar Vingren e o Fred Halbrooks 
ficam-lhe contramão. 

E caminha Astrogildo submergido num mar de lembranças e 
questionamentos: como se estudava e se aprendia no seu tempo; como se 
ensina e se aprende hoje. E como o será amanhã?  

Concluiu por fim: 
– É isso mesmo, cada tempo com seu povo; cada ensino com seu 

modo. Do jeito que a coisa vai, haverá um tempo em que o homem se 
perderá em seu próprio conhecimento, em meio a tantas informações e 
formas de aprender. 

Deu por si já adentrando o batente da casa e o netinho pendurando-se-
lhe ao pescoço. 
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A BLITZ 

 maio/2010 

 
 

Frriiiiii! – o apito ecoa alto e rápido 
em um dos pontos de blitz da cidade. O 
PM sinaliza ao estacionamento. O 
motociclista obedece. E o policial com a 
atenção dividida entre um veículo e 
outro: 

– A habilitação e o documento, por 
favor. 

− Arre, égua! Não trouxe – responde 
o motociclista arregaçando os bolsos. 

– A moto vai ter que ficar retida.  
− Não! Isso não! Que é isso, camarada, quebra o galho aí. 
− Quem quebra galho é macaco. Isso é ordem superior do comandante 

Ortoberto: a partir de hoje garupa somente com capacete; dirigir, só com 
habilitação, além de outras medidas de segurança e prevenção que todo 
mundo vinha fazendo vista grossa aqui na cidade. 

− E isso vai funcionar, em pleno ano de eleição? 
− Aí é que o senhor se engana... Em ano de eleição os cofres têm que 

estar cheios para a campanha. Mas deixe de papo furado, me dê a 
documentação sua e da moto. 

− Porra, merda! Já disse que esqueci! Só me faltava essa!  
− O senhor bebeu?− pergunta o PM, encarando o semblante do 

condutor. 
− Não... Quer dizer... Mas eu posso ir buscar a habilitação e o IPVA em 

casa. É bem pertinho e prometo que volto. Só tenho aqui o RG. Veja. 
− Eu lhe perguntei se o senhor andou bebendo! 
− Não senhor, eu não consigo andar e beber ao mesmo tempo. O 

senhor consegue? 
− Está de gracinha comigo? ― avermelha-se o PM. 
− Se Vossa Senhoria estiver falando de minha patroa pode baixar o 

facho. A Gracinha nunca esteve com ninguém. Ela sempre me foi fiel e 
deve estar em casa assistindo sua novela favorita. 

− Agora, além da apreensão da moto, que nem sei se é sua, vamos ter 
que fazer o teste do bafômetro. 

− Topo na hora! Eu sempre quis conhecer essa geringonça. Mas o 
senhor também bebeu?  

− Como assim, seu motora truculento! É claro que não bebi. Mas por 
que está perguntando isso? 

− É por que Vossa Senhoria... 
− Isso é uma ironia? 
− Não, é respeito. 
− Pois continue ― sugere o policial, posudo. 
− É porque Vossa Senhoria disse: “Vamos ter que fazer o teste do 

bafômetro”. 
− Que bafômetro? Ah, isso é um modo de falar. Sabe como é a língua 

portuguesa, né... 
− Já vi que quem está bêbado aqui não sou eu... 
− Se o senhor insistir em me irritar, eu mando prendê-lo por desacato à 

autoridade. 
− E eu posso processá-lo por abuso de poder. 
− Você não sabe o que diz; é um bêbado. Vamos, estacione ali. O 

reboque vai levar a moto e o senhor pode até ir preso por dirigir em estado 
de embriaguez. 

− Sou um cidadão de bem. 
− Um cidadão de bem não põe a vida dos outros em perigo. 
− E um cidadão de bem também não pode tomar sua cervejinha? Vocês 

deviam estar era prendendo os bandidos. A cidade está um caos em 
criminalidade. É só o que se vê nos canais da TV local. 

− Vá dizer isso às autoridades. 
− E Vossa Senhoria não é uma autoridade? 
− Sim, eu sou, mas... Olhe, o senhor está me atrapalhando e o trânsito 

também. Veja o fluxo de veículos, tudo para ser verificado. 
− Culpa do governo que não oferece o contingente de policiais 

necessário à população. 
− Vá dizer isso no Palácio dos Leões ou ali na Câmara Municipal. 
− E adianta? 
− O senhor devia ser um político. 
− Deus me livre. Prefiro ser um politizado. 
− Pois dê cá sua chave e espere o reboque ali, ou então vá para casa. 
− Daqui eu não saio. 
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− Vou chamar meu chefe. 
− E por que o senhor não me libera? 
− Nunca. O senhor está dirigindo sem habilitação, sem o documento 

do veículo, embriagado e por cima é atrevido.  
− Posso lhe deixar uma merenda. 
− Não repita tal expressão! Isso é suborno e suborno é crime. Posso lhe 

filmar com o meu celular. 
− E a amizade de nossos filhos, não conta? Todo mundo faz isso. 
− Sacanagem! Isso só pode ser uma pegadinha.  Não sei onde estou que 

não chamo a guarnição. 
− É pegar ou largar. 
− É pegar sim, várias multas e muitos pontos na carteira. Assine aqui. 

Mas antes me deixe ver direito o estado dessa moto. Os pneus estão 
carecas, um retrovisor quebrado... O sinal funciona? E este capacete? Está 
muito velho, a jugular não prende mais. Cadê o adesivo do tipo sanguíneo?  
E este outro capacete pendurado no braço? 

− E onde poderia pô-lo? No pneu?  No guidão? Na minha perna? 
− Na bunda. 
− Você está sendo deselegante. 
− Não senhor! Estou falando sério. O capacete do garupa deve ir atrás 

da bunda do condutor protegido por aquela redinha de fibra. Deve custar 
uns cinco contos. 

− Tudo isso? 
− Melhor do que uma multa ou um paletó de madeira. 
− Mas, convenhamos: não é nada bonito, andar com aquilo atrás da 

gente. 
− Uma via de trânsito não é uma passarela, seu Astrogildo, não é assim 

o seu nome?  
− Sim, é assim o meu nome. Algum problema? 
− Não, nenhum. Só achei um pouco engraçado. Mas continuando, no 

trânsito pense primeiro na segurança, dirigindo por si e pelos outros.  
− Não foi o que o senhor pensou quando ia me trancando outro dia na 

esquina da Carlos Pereira com a Rua da Bacabeira, Maranhão Sobrinho, 
Assembleia de Deus, sei lá... 

− Isso não vem ao caso. 
 − É como dizia minha mãe, casa de ferreiro, espeto de pau. Pois me 

diga uma coisa: Meu vizinho me disse que vai comprar mais dois capacetes 
para poder levar os filhos à escola. Três pessoas de capacete, pode? 

− Nem com capacete, nem sem capacete. Isso fere a Lei 9.503/97. 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, uma moto foi feita para levar 
apenas o condutor e o garupa, ambos de capacete. 

− E saco de arroz, pode? 
− Também não, nem arroz, nem feijão, nem carga.  Para isso tem o 

serviço de reboques devidamente emplacados. 
− Onde, aqui? 
− Talvez. 
− E como meu compadre vai transportar a mercadoria dele, coitado! 
− Isso é um problema dele.  
− Pois me diga, e aqueles velhinhos quase caindo para trás com as mãos 

grudadas na churrasqueira dos mototáxis? E aquelas mulheraças que se 
arrocham nos machos? Isso pode? 

− Segundo o CTB, o ideal é que o garupa segure a cintura do condutor. 
Agora saber por que eles não seguram na cintura, só os velhinhos ou os 
motoqueiros podem responder. Quanto às gostosas, quero dizer, mulheres, 
só não vale é irem além daquela pegada. 

− Só mais uma perguntinha. 
− Seu Astrogildo, o senhor já está passando do limite. 
− Eu ia perguntar por que esses semáforos daqui estão sempre com 

defeito. 
− Vá perguntar ao prefeito. 
− Onde encontrá-lo? 
− Seu Astrogildo, o senhor precisa ir para casa aliviar-se dessa ressaca. 

Já sei o que o senhor está querendo. Escute: a moto vai ficar apreendida. 
Passe amanhã na CIRETRAN para resolver seu caso, ou espere a multa 
chegar em sua casa. Seu endereço está atualizado? 

− Seu PM, não quero ser insistente, mas veja lá, um menor vai dirigindo 
aquele Siena prata. E aquele empresário sem cinto de segurança? Tem uma 
criança no banco da frente. Olhe, o doutor Armando falando ao celular! 
Isso é ilegal. Veja! Faça alguma coisa, seu PM! 

− Isso não é da minha alçada. Agora meu problema é com o senhor.  Já 
assinou as multas? Mas antes voltemos ao estado da moto e à especificação 
de suas multas: começando com a infração leve de dirigir sem atenção: 
multa de R$53,20 e 3 pontos na carteira, conforme o artigo 169 do CTB. 
Você lembra que agora há pouco o senhor jogou uma sacola na via pública? 
Isso é uma infração média com multa de R$85,13 e 4 pontos na carteira. É 
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só ler o artigo 172.  De infração grave temos o fato de dirigir carro em mau 
estado de conservação. 

− Mas isto não é um carro, é uma moto. 
− Dá no mesmo.  
− No mesmo uma ova! Carro é carro; moto é moto. Vou recorrer ao 

DETRAN. 
− Recorra. É um direito que lhe assiste. Mas voltando ao seu veículo, 

veja: está uma calamidade, parecendo o carro velho do rabugento!   Nesse 
caso temos uma falta grave, com multa de R$127,69 e 5 pontos na carteira. 
Quanto às infrações gravíssimas, com sete pontos na carteira, temos o fato 
de o senhor está dirigindo embriagado. A multa, segundo o artigo 165 do 
CTB, é de R$957,60 podendo ser multiplicado por cinco vezes, suspensão 
do direito de dirigir, detenção de seis meses a três anos e sete pontos na 
carteira, tudo isso agravado pelo fato de pôr em risco, pedestres e outros 
veículos, com infração também gravíssima e multa de R$191,54, retenção 
do veículo e recolhimento do documento de habilitação. E ainda tem o 
desacato à autoridade... Isso tudo vai girar em torno de... 

 Vrrruuuummmmm... 
− ?! Seu Astrogildo! Seu Astrogildo! Frrrriiiiiiii! Segura o homem, 

guarnição! Segura o homem! Ué, mas a moto dele está aqui! Segura o 
homem, guarnição... Aquele lá, de camisa preta, que vai com o mototáxi! 
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Nossa gente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“É dezembro, e o finzinho de 2014 me leva a rabiscar 

 a última crônica do ano. [...] 
  Mas não quero ficar tecendo retrospectivas, 

 isso deixo para as emissoras de televisão 
 ou a  meus editores no editorial do mês. 

 Prefiro arriar os óculos por uns instantes e me importar 

 desses meninos aqui da minha rua...” 
(Edgar Moreno) 
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O VELHINHO AZUL 

12-XII-03 —  jun.-jul./2009 

 
 

De repente me vejo, à tardinha, num 
dos pedaços históricos da cidade a matar 
o tempo e o estresse. À medida que meu 
refrigerântico copo se esvazia, meus 
olhos se enchem de um frouxo e 
melancólico momento que por ali paira.  
Até a suntuosa fachada do Fórum, 

recém-inaugurada, parece se render à pacatez do momento. O trânsito, em 
sua fluência tímida e regular, ganha maior ânimo na perigosa travessia da 
pracinha D. Pedro II, onde automóveis, ciclistas e pedestres ficam a meter 
o nariz pelas esquinas. E sucedem-se, e somem, cada qual ao seu destino. 

Subitamente surge da Chico Marques uma afiguração que me rouba a 
cena: um velhinho azul. Sozinho e disposto segue sulcando na sela da 
bicicleta.  O jeito rude e sexagenário o denuncia um ativo batalhador pela 
sobrevivência, e o traje, de tonalidade em azul, revela sua possível ocupação 
de vigilante. Ou seria um dos músicos da bandinha Santa Cecília?  

Não afirmo se calçava sapatos ou sandálias, mas levava uma espécie de 
boroca na garupa. Era um velhinho de bicicleta, como tantos outros que 
giram pela cidade. Um detalhe, porém, o distinguia dos demais velhinhos 
azuis: era manco, e mais que isso, coxo. Trazia a calça dobrada à altura do 
joelho direito. Mas a falta da perna parecia não impossibilitá-lo da vida. E 
não mesmo, pois andar de bicicleta, que poderia ser grande obstáculo, ele o 
fazia muito naturalmente. 

Entre pasmo e curioso preguei nele os meus olhos para acompanhá-lo 
em sua trajetória, que me parecia sofrida. Se descesse pela D. Pedro II, 
certamente todos os santos o ajudariam, mas se o homem resolvesse subir a 
ladeira da Manoel Alves de Abreu ou transpor a curva para a Barão de 
Capanema, o que sucederia àquela criatura de uma perna só, montada em 
pesada bicicleta?  

Surpreendentemente o velhinho tomou o rumo do Fórum, a via mais 
difícil, onde o esperava inclinada ladeira, não bastasse o trânsito que tinha 
que concorrer. Foi-se, de sulco a sulco, pedalando a meio pedal, atravessou 

o largo da praça sem problemas e rumou para enfrentar o quebra-molas e 
depois a ladeira. Com ele ia de carona minha expectativa de seu completo 
esforço. Um piscar de olhos ou um carro, talvez, me fez perder a cena de 
como ele desceria do veículo andante. 

Quando dei por conta, este já escalava o alto, agora, com o único pé 
sulcando o chão. Não descera de todo do veículo. Como era possível, sem 
cair? E assim foi-se até o chão ficar rente. Vencida a ladeira, equilibrou-se 
no biciclo e seguiu pedalando, espichando consigo o meu pescoço e sumiu 
no trânsito o velhinho azul. 
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JEOVÁ, O BEIÇOLA 

 jan./2015 

 
 

Dificilmente alguém vai dizer que 
não o conhece. Dificilmente haverá um 
da terrinha que já não tenha topado com 
ele por aí pelo Restaurante do Povo, 
pelo Armazém Paraíba, pelo Banco do 
Brasil, pelo Posto São Camilo... 

 Dificilmente o leitor não já tenha 
sido abordado por ele a pedir-lhe “dois 

real p’a interá”. Quando você não topa com ele, ele topa com você. Não há 
escapatória. De segunda a segunda, de domingo a domingo, de festa em 
festa, de rua em rua, de noite ou de dia, de repente, ele surge do nada, todo 
pachola e preto, magro e esquelético, às vezes numa breve carreirinha, mas 
sempre com um banguelo sorriso, nunca triste. Ele é Jeová, o Beiçola, 
como ele próprio faz questão de dizer. Ele conhece todos: do pobre ao 
rico, do doutor ao leigo, do playboy ao mala, e não há nenhum lugar, por 
mais chique que seja, que Jeová não tenha acesso livre: da Blitz  à Tia Preta, 
do Brahmeiros ao Caipirinha, do Shopping Avenida à Bolívia... Ele é ele, 
figura folclórica já carimbada por seu jeito, sua voz pueril, sua amizade e 
peripécias. Ele pede, fuma, usa... Pede de novo, corre à Trizidela. No outro 
dia a mesma ladainha. E não há polícia que o barre, que o flagre. É 
provável que todos os civis e militares o conheçam e o estimem, que todos 
os ébrios e boêmios tenham-lhe dado algum troco, é até famoso nos vídeos 
do Youtube, e num vídeo já o vi chorar quando achou 50 reais; enfim, é uma 
afiguração concreta e boa do submundo da Terra das Bacabas...  

E aqui lembro que já me questionaram porque os poetas e escritores se 
“inspiram” em “coisas” como os loucos, drogados e mazelas da cidade ao 
invés de se importarem com a juventude top e belezas da city. O fato já teve 
de chegar ao ponto da exigência e do narcisismo: “Por que não fazer uma 
poesia pra mim? Eu mereço”. Sinceramente eu não sei responder e talvez 
nem convencesse o leitor se tentar fazê-lo. Mas digo que a literatura tem 
dessas coisas. Vai surgindo, tomando corpo e de repente se realiza. Mas 
também, nada vem do nada. Tudo há de ser fecundado. E esta crônica o 
foi, naturalmente, pelo próprio Jeová. Como assim? Ele chegou ali pelo 

“Fim da Tarde”, restaurante da Maria, ao pé da ponte metálica. Como se 
sabe, a cerquinha verde-amarela é um prático aviso de que ali mala não 
deve entrar, mas Jeová não se vê como um mala. Em sua própria lei, tem 
passagem livre, entra e sai, canta e disfarça a pedir os fregueses. Sai e volta 
quando quer.  

Naquela tarde eu almoçava ali com minha família. Aguardávamos 
famintos. Ele foi chegando e de longe foi logo se derretendo de simpatia ao 
meu filho: 

−Ramiiiiro, tu tá grandão, moleque. Eu te vi desse tamainho, brother! 
Olávia, garota, taí só no selfie, hein! – E se achegando mais próximo de 
mim, foi dizendo meio baixo: 

−’Fessor, eu tô encabulado com o sinhô, viu? Nunca mais me botou 
numa poesia sua. Ri disso. Ele se referia à crônica No restaurante do povo, 
publicada meses atrás e de cujo jornal ele me fez dar-lhe um exemplar, 
esbanjando enorme satisfação aos seus afetos. Mas logo ele ataca baixinho, 
com uma breve olhadela aos donos do bar: 

−‘Fessor, dá aí dois real p’a mim interá... 
−Tem trocado não, jeová. Da próxima vez. 
E ele jogando três moedas de um real sobre a mesa: 
−Toma aí o troco. Dá aí cinco conto. 
Sorrimos. Ele também. Marinalva deu-lhe os cinco reais e recolheu o 

troco. 
Num instante, o preto evaporou-se como um gás. Carreirinha... 

Carreirinha... Voz largada... Sorriso banguelo, todo feliz... 
−Isso dá uma crônica – disse eu ainda vendo o Beiçola ir-se rua afora...  
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O VELHINHO ARTISTA 

 jul./2013 

 
Ele chegou no hospital Laura 

Vasconcelos e, ignorando o 
estacionamento, arriou a bicicleta à 
parede, num cuidado senil e metódico. 
Ajeitou-a quase na porta, atrapalhando 
as pessoas e a ambulância do SAMU. 
Velha e maltratada, trazia uns cordões 
na garupa, sela encapada, coisas da 
idade. O velhinho, ou melhor, o velhão 
(alto, corcunda, desnutrido e metido a 

galã em seu típico traje social), ainda dava a última olhada, como para se 
certificar do seu precioso bem, quando chegou o porteiro-vigia. Reparou 
com respeito no longo corpo senil, curvado, no rosto fechado e no lábio 
respeitosamente caído. Que tirasse a bicicleta do meio, por favor. A 
resposta só veio após o terceiro pedido. Não ia tirar. Resmungou. Era só 
uma entradinha rápida, de visita. O porteiro insiste que não podia deixar a 
bicicleta ali, que a pusesse no estacionamento próprio. Estava prejudicando 
a passagem. Veio a revide curta e baixa: Hunf... hunf... Ia deixá-la era ali 
mesmo. E se roubassem? Que comprasse um cadeado. Hum... hum...  Ia 
deixar ali e pronto. E adentrou no hospital, deixando não só a bicicleta, mas 
também uma cômica confusão ali fora. Assim que um enfermeiro apareceu, 
já foi reclamando do artefato na porta. De quem era? Por que ali? E a 
passagem? Tive de concordar com o enfermeiro, embora sem me 
intrometer. Aquilo ali estava horrivelmente estranho – e errado – em pelo 
menos três aspectos: estava fora do estacionamento, estava atrapalhando o 
entra e sai de pessoas e doentes e o fator estético, quiçá o mais feio para um 
cronista. No afã dos fatos, colegas de trabalho e moto-taxistas aproveitaram 
para caçoar o vigia sobre o desempenho da sua função. Uma avalanche de 
xingos e gargalhos. Nem a mãe escapou. Eu mesmo tive de rir. Quase entro 
em defesa do homem, mas me contive a ouvir as pilhérias pouco 
estressantes. O porteiro se defendeu: Não ia se trocar com um velho 
daquele. Disse sério e rindo. E o velhinho lá dentro impondo seu respeito 
aqui fora.  Ninguém ousou pegar sua bike e pô-la fora dali. Melhor engolir. 
Certamente o velhinho iria brojar. Ele podia. Era idoso. Era o cara. Gozava 

de certas prioridades, até o direito exclusivo de botar sua bicicleta onde 
quisesse. Pelo visto era seu único meio de transporte a quem zelava e 
defendia com unhas e dentes. Talvez sem dentes, posto que a boca me 
pareceu bem murcha. Com sua bike corria a cidade inteira e daquela boca já 
devia ter rolado altos papos. Senti que era assim onde chegava, um tanto 
calado, arrogante e surdo, sobretudo se isso lhe trazia benefício, e por cima 
era artista, um “velho artista da terra”. Sim, artista, em dois sentidos da 
palavra. Pela sua atuação na música local, tocando violão, sopro e coisa e 
tal, segundo me dissera há poucos dias. Mas era artista também nas 
entrelinhas da vida, em suas artimanhas. Pelo pouco que o conhecia de 
perto, agora começava a descobrir que, naquela idosa alma, naquele corpo 
curvo e palmeiril, naquele rosto enrugado e beiçola, tanto quanto talentoso, 
naquele traje fino de quem um dia foi galante, morava outro tipo de artista, 
desses que usam a surdez, a esperteza, a teimosia e a própria idade em 
usufruto próprio. E se há pessoas com extrema facilidade e natural 
despretensão de pôr os outros numa espécie de confusão humorada, o 
nosso velhinho não pode ficar de fora. É certo que me acho inábil para um 
diagnóstico mais profundo do caso, que o deixo para Freud ou o nosso 
Dráuzio Varella explicar. Por isso não arrisco nome para esse tipo de faceta 
em pessoas de idade. Mas não digo isso sem qualquer fundamento. Sabe-se 
lá quantas artes já o tenha feito por aí desde o dia da conferência de 
cultura? Foi nesse dia que o conheci melhor. Amigo das artes, como eu, 
cheguei a fotografá-lo num almoço do Restaurante do Povo, porém, 
receoso de que ele pudesse se mostrar tímido e ranzinzo e não gostasse da 
ideia. Grande engano. Posou melhor, achegando-se junto da coroa poetisa, 
com quem eu conversava. “’Xeu ver como ficou”, e já foi pegando o 
celular, fechando os olhos para ver sua pose galante. O saldo fui eu, e não 
ele ter levado a culpa por suas fotos com cara pombo-correio. E assim, 
mais uma vez o velhinho tirava de letra queixando a nossa poetisa R.S. 
Como de praxe, a confusão humorada sobrando desta vez pra mim, a R. S. 
e os poetas da ABL em pleno fórum de cultura.  

No hospital não sei no que deu, quando voltou para desentulhar sua 
bicicleta da porta ou se ainda teve de aprontar outro tipo de arte por lá. Saí 
para resolver a vida, mas não me esqueço de minha descoberta: aquela 
criatura curva, além dum artista respeitado no sopro, nas cordas e no 
sentido pachola de ser, tem a grandiosa capacidade de fazer os outros se 
digladiem, enquanto ele segue curtindo em sua boa arte, a arte de tocar a 
vida. 
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JARDIEL MATUTINO 

 abr./2015 

 

 

Corriam os anos 70. A Cohabinha 

ainda era uma arena de confusão.  Não 

foi fácil ao menor arrabalde de Bacabal se 

tornar bairro. Seu Nezinho, dono das 

terras não queria, Dr. Cazuza, o prefeito, 

não queria, quase ninguém queria, só os 

coreanos queriam. Mas não eram os 

orientais das Coreias do Norte ou do Sul. “Coreanos” era a alcunha 

pejorativa a que eram chamados os “invasores”, os habitantes do novo 

bairro.  

Era ali, na Rua São Benedito, por trás da nossa casa que morava a 

família de Seu Zé Pelé, uma das mais humildes da circunvizinhança. Eram 

todos pretos retintos, sem estudo, e certamente discriminados pela cor de 

sua pele e outros fatores. Dos diversos filhos havia o Jardiel, ainda menino 

e caçula, a quem o pai dispensava maior cuidado, sendo-lhe comum sair ao 

terreiro chamando-o a algum agrado ou intimação de agravo. O menino foi 

matriculado no turno matutino da U. E. José Romeu Neto, escola onde eu 

também estudava no turno vespertino. Todavia, Jardiel não parecia muito 

dado ao estudo, mas em contrapartida tinha lá suas peraltices e suspensões. 

Xingava e era apelidado de “Preto saliente”, “Nego do Codó” e termos 

semelhantes.  

E agora descubro que já então havia o tal bullying e que os padrões eram 

outros. Valia a lei do mais forte.  

Veio o fim do ano letivo. Jardiel ficou reprovado. Mas como? O 

moleque saía de casa todas as manhãs para ir à escola! O pai certamente 

estava crente de sua assiduidade e quiçá de seus sonhos futuros para quem 

sabe mudar a sorte daquela família. Contudo, o pretinho caçula 

decepcionou o pai, a família e talvez ele mesmo. Inconformado com a 

situação, Seu Zé Pelé foi, ele mesmo, até a escola levando o filho a tiracolo. 

Procurou a professora: reprovado, danado, rudo, faltoso... Procurou a diretora: 

reprovado, o jeito era repetir a série. Enfezado, saiu ainda em defesa do filho, 

mas, principalmente queria tirar outra dúvida: aquele preconceituoso nome 

“matutino”. Mostrou o boletim aos óculos da diretora: 

– Intonce, além de meu fie ficar reprovado, 'ocês inda botaro escrito 

aqui neste papel que meu Jardiel é “matutino!” Ôxi! Isso não! Este menino 

nasceu bem aí no Bairro da Areia. Meu fie num tem nada de “matuto”.  

A diretoria explicou o termo. Foram-se pai e filho para deles perder o 

paradeiro. 

E agora, trinta e tantos anos depois me pego pensando: Por onde 

andará o Jardiel? Terá continuado os estudos? Terá passado nas séries 

seguintes? E o famoso bullying o terá traumatizado? Terá retornado ao 

Bairro da Areia? Ou terá estagnado? Ficado à toa na vida, literalmente 

“matuto”?  Ou antes, terá ele progredido? Que profissional se tornou? 

A vida é assim: a gente vive o presente na ignorância do futuro. Naquele 

tempo, assim como eu não sabia que o bairro da minha infância e que vi 

nascer, só seria asfaltado trinta anos após sua invasão, também o Jardiel 

poderá estar por aí no seu caminho asfaltado, com a vida recapeada, 

matutando o passado e sorrindo para o futuro. Uma coisa é certa. A Ele 

devo um grande favor, pois sem saber, ajudou-me, ainda na infância neste 

texto que também é dele.  
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A VELHINHA PEDE CARONA 

07-IV-2010 

 
 

Todo dia ela passava com seu 
passo pesado e lerdo. Às vezes na 
garupa das bicicletas e motos mais 
solidárias. Não sei de atual habitat vem, 
nem aonde vai aquela alma senil e 
manca, a penitência que a levava todos 
os dias para o centro da cidade ainda 

estou por descobrir. Sei apenas que todo dia ela passa no sol escaldante das 
tardes a penar pelas ruas da Frederico Leda, das Nascimento de Moraes. As 
mãos vêm sempre ocupadas: numa umas sacolas meio cheias e na outra o 
cajado pesado e mal feito, sua inseparável e útil companhia. É com ele que 
se apoia, defende-se dos cães vadios e sinaliza em súplicas de uma carona. 
Dá uma levantadinha no bastão e, num grito sumido reclama: 

– Ei, me leva!... 
O pedido, já tão conhecido pelos transeuntes, nem sempre é ouvido, 

mas a velhinha insiste com o gritinho abafado. Se o motorista-vítima não 
escuta ou finge não escutar, ela não desiste. Suspende outra vez o bastão, 
agora mais alto e repete a súplica. Num tom mais elevado e quase 
incompreensível. Se param, ela sobe amparada pelo próprio condutor; se 
não param, ela segue como uma moribunda cansada. O sol, que não poupa 
adulto, nem criança, nem rico, nem miserável, não a poupa também. 
Fatigada, de vez em quando para sob a sombra do próprio corpo para 
recuperar as forças, vira-se, ampara o rosto com a mão em busca do 
próximo veículo. Passa sem vê-la. Vem outro. Não para. É o mesmo 
motorista que a levou ontem. Uma D-20 amortece a marcha. É certo que 
vai levá-la. Que pena! Era apenas por causa do quebra-molas. Mas a 
velhinha é insistente. Anda um pouco e, sem se dar por vencida, continua 
com sua pesada cruz.  

Um dia eu me quis fazer sua vítima para saber sobre ela. Não foi 
preciso. A vozinha sumida e o aceno manco foram de cortar coração. 
Tinha que parar... a escolha já não era minha, mas sim da dona 
Solidariedade. Freei instantaneamente. Ela subiu, com um tanto de 

dificuldade, mas subiu. Era minha chance de desvendar o mistério daquele 
sofrimento diário. Mas veio o imprevisto. A velhinha começou a se queixar 
do veículo. 

– Tá esquentando aqui debaixo, meu filho – disse ela, tentando em vão 
se acomodar na garupa da bicicleta. 

Penalizei-me da idosa, reduzi a velocidade, mas o problema estava nela 
própria, no seu pesado corpo, que forçava o atrito do assento contra o 
pneu. 

Entre uma queixa e outra, interroguei-lhe. Respondeu-me em reticências 
que se chamava Mundica... aquele caminho de todo dia era porque tinha de 
passar na casa dele... andava sozinha porque... porque... Ô um filho, pare.... 
Eu não aguento mais... tá esquentando muito aqui debaixo... vou ficar aqui 
mesmo... 

Deixei-a como pediu, antes do seu destino. Agradeceu-me com desvelo 
religioso. Segui um tanto decepcionado com as informações colhidas. 

Certo dia, porém, comentava sobre Mundica e disse que me tinha 
inspirado em fazer uma crônica e terminei sabendo que o “ele” dito por ela 
era seu filho e a sacola que sempre trazia eram as esmolas do dia, que 
religiosamente levava ao filho para conferência. 

É... Mas a vida continua... e Mundica também a pedir esmolas. 
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ESSES MENINOS... 

  dez./2014 

 
 

É dezembro, e o finzinho de 2014 
me leva a rabiscar a última crônica do 
ano. Muito me ocorreu e isso teima em 
reprisar-me como um filme. Mas não 
quero ficar tecendo retrospectivas, isso 
deixo para as emissoras de televisão ou a 
meus editores no editorial do mês. 
Prefiro arriar os óculos por uns instantes 

e me importar desses meninos aqui da minha rua.  
Agora eles são um bando. E outros há que não sei ao certo de onde são. 

E ficam a correr em suas bicicletas nada novas. Acho que o Papai Noel 
deles não está com essa bola toda! Ou nunca esteve. Mas o incrível é que 
nem os calhaus que montam (inadequados para sua idade), nem suas 
roupas simples, nem seus corpos sujos são capazes de apagar-lhes o sorriso, 
de afetar a felicidade que os habita desde os pés descalços ao bonezinho 
suado na cabeça. Essa liberdade de ir e vir para cima e para baixo, de correr 
a rua inteira gritando uma frase besta e qualquer, de pôr a bike no muro 
para alcançar goiabas verdes, de passar com seus carangos a poça de lama 
do baixão, isso para eles significa o maior barato, ou como se diz 
virtualmente “é top”, embora às vezes a noção de perigo seja tão iminente 
para mim, quanto invisível para eles. E isso é o que me obriga agora a 
desconcentrar-me da frase para ralhar com um deles que, já em grande 
altura, escala o poste, rente ao muro. Ai, que susto! Que moleque sem juízo! 

−Desce daí, menino! – tenho que ser duro para evitar o pior. Ele 
obedece, mas em compensação todos eles somem dali para outras ruas. E a 
perca é toda minha. Mas logo surge o Rhuan, a quem chamo “Bruno”. (A 
meu ver, esse é o nome que combina com o moleque. Tenho esse hábito de 
trocar os nomes das pessoas a partir de suas feições e modos, sobretudo 
das crianças. Assim os primos Vítor e Pablo já até se habituaram, ainda que 
com certa contrariedade. Ora, veja, pois: Pablo deve ser o mais gordinho e 
escuro, enquanto Vítor combina melhor com o clarinho, franzino e 
saliente, se bem que no quesito ‘saliência’, ambos empatam. Wanderson, o 

vizinho do baixão, achei por bem chamá-lo Miguel, pelo moleque ser 
magrinho, claro e obstinado. Já os gêmeos Ítalo e Ícaro, nunca sei de fato, 
quem é quem, portanto, com eles meu hábito é uma questão de sorte). 

Mas voltando à cena, lá está o “Bruno”. O moleque me disse certa vez 
que quando adulto queria ser policial. Quis saber por quê.  E ele não 
hesitou na resposta: “Pra matar ladrão”. Tentei explicar que o papel da 
polícia não é matar, mas proteger, todavia não sei até que ponto o menino 
acreditou em mim. Já seu irmão – cujo pai é outro, mas nenhuma das 
crianças tem em casa a figura de pai que não a do avô – foi mais sonhador, 
e disse em sua pequena gagueira:  

−Eu `ero `êr úper ômi. – entendi da criança o sonho de voar, salvar 
pessoas do perigo, ser útil à humanidade. Mas concluí que a real intenção 
do guri era ser superior aos bandidos e assim poder exterminá-los com seus 
poderes de “super-homem”.  

Ergo as vistas. Torno a vê-los surgir na esquina do frigorífico. 
Amontoam-se. Um dos gêmeos lidera o papo. Mas como a lei deles seja 
ágil como os tais, logo se debandam e já pedalam cá perto tomando corrida, 
“Jluizinho” e “Pablo”. Somem todos de novo... 

Recobro-me. Torno ao topo da folha. Vejo que meu maior motivo já 
não é a crônica, mas, esses moleques felizes. Releio o texto. Acho-o 
gracioso. E uma coisa me chama a atenção: é um escrito singelo e doce, 
sem adulto que não um cronista intruso embebido nesses pequenos gestos. 
Talvez por isso o tenha vindo tão fluidamente. Melhor, pois, é fechá-lo já. 
Assim estimo que minha última crônica de 2014, leve ao novo ano um ar 
de bom e doce recomeço e que sejamos todos felizes como essas crianças.  
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MINHAS QUERIDAS 

“SOFRESSORAS”  
 (O CRAVO E AS ROSAS) 

 out./2011 

 
 

Outubro metia já o nariz. “E a 
crônica?”, teclou meu editor 
sugerindo algo sobre educação. 
Todavia os textos parecem donos de 
si mesmos e a crônica foi tomando 
outro rumo. 

Uma ideia me veio. Agarrei-me a ela: homenagear os mestres, sobretudo 
os que me deixaram seu legado de saber. Nada mais justo em pleno 
outubro, em plena primavera. Mas a que não canse mais ainda o cronista-
professor, ou o professor-cronista passo a palavra apenas ao cronista, que 
relatará a trajetória escolar de um menino chamado João. Leiamo-lo, pois:  

Estimadas “sofressoras”, desculpem-me o neologismo e o atrevimento. Mas o que é 
ser professora senão sofrer diariamente pela educação desse país? E se o faço, graças a 
vocês mesmas que me ensinaram a ler, a escrever, a criticar, a construir palavras novas, 
ideias novas...  

Quero, pois, ir até à “Sampa” de Caetano Veloso para dizer que: “Alguma coisa 
acontece no meu ‘coraçum’/Que só quando cruza a VP 4 e a Avenida 1./ É que 
quando cheguei por aqui eu” já era uma vítima do que hoje os pedagogos chamam de 
distorção idade/série. Traduzindo: estava atrasado nos estudos. E foi ali, na pequena 
Unidade Escolar José Romeu Neto que em 1979, com 11 anos ingressei na 2ª série. 
Antes funcionava na casa 11 da Via Pública 4 da Cohab I.  Na época a 1ª série era 
rotulada em “fraca” e “forte”. Fiz a forte, não ali, mas na escolinha particular São José, 
na volta da Frederico Leda. Hoje a casa tem a mesma cara, já a rua está bem diferente 
daquele areal com ramagens nas cercas e terrenos vazios. E a professora? Foi para a 
Rua da Forquilha. Minha pequena grande professora Vicência! Mudou de endereço, 
mas continua ativa, procurada pelos pais, no mesmo ofício e vocação: ensinar bem, sob a 
pedagogia do desvelo e do bom rigor. Não é contra Piaget, mas é contra a lei que pune os 
pais que dão palmadas nos filhos. Quantos “bolos” ela me autorizou a dar no Martim, 
no Antônio, no Edson!... Upa! Era quando eu podia por mérito, bater naqueles 
moleques danados! Hoje a lei é outra. O aluno também. Onde vamos parar? Isso lembra 
meu tempo de ABC e Cartilha com dona Zizi, minha primeira professora e diretora na 

escolinha de taipa Miguel Bahures, onde a palmatória não era santa, mas obrava 
milagre. Ali meus irmãos de 4ª série liam Machado de Assis, José de Alencar e 
recitavam Gonçalves Dias. Sabiam os países e capitais do Brasil e “davam bênção” aos 
professores. Hoje os alunos têm ENEM, SISU, PRÓ-JOVEM, PRÓ-UNI, e tantos 
outros prós, mas não conseguem aprender eficazmente, nem passar em vestibulares ou 
concursos, sem deixar uma suada grana nos famosos cursinhos. E ainda assim...  

Voltemos ao Romeu Neto para ver a professora Jesus Costa nas aulas, e de mãos na 
cintura “fazendo física” conosco ali mesmo no chão da frente. Um dia chegou dona Elza 
Moraes, a nova diretora. Era forte, arredondada, de cara ruim, mas de um doce sorriso, 
substituída depois por dona Otacília. Foi ali que aconteceu minha única briga de escola, 
com o gêmeo Edmar. Apartaram-nos. E, comparada nossa índole, fiquei com a razão e 
alguma escoriação pelo corpo. 

Concluído o primário, minha mãe levou-me ao Colégio Municipal! Que bom! Lá eu 
teria inglês e um professor por matéria! Passei de ano, mas tive que parar na 6ª série por 
falta de livros e tênis. Fui ao CEMA, com seu sistema de teleaulas e livros 
semiartesanais. Recebeu-me de pronto. Lá conheci a professora Rildete Parma, de quem 
ouvíamos sempre um conselho e também uma lorota. Eunice, Zezé Freitas e Osmarina 
também se me foram mestras. Meu 2º grau o fiz no CESG Leda Tajra, de onde recordo 
a empolgação de Jesus Carvalho quando os alunos gaguejavam um fio de debate ou senso 
crítico. Era professora de Português, mas terminou ensinando-nos lições de vida. Doze 
anos depois eu voltaria àquela mesma escola, naquela mesma disciplina para também 
principiar minha missão de “sofressor”. 

Na faculdade rendi bons frutos, inclusive o literário, graças a mestras como Edelves 
Barros, a pequena e serena sábia; Vilma Cavalcante, com sua veia tenaz e eloquente e 
Deane Maria, que vinha semanalmente da capital doar-nos do seu saber. Essas flores 
cujo empenho e ações agora exalam nessas linhas o fruto da gratidão. 

 E para não dizerem que só falei das flores, apresento o cravo: o professor Waltersar 
Carneiro, que por escolha e mérito aqui representa o empenho dos demais professores não 
citados nessa trajetória eterna de aprender e tentativas de ensinar. Obrigado e parabéns a 
cada mestre, a cada tia, professor, professora ou que seja “sofressora”, mas que dia após 
dia contribui junto à educação do Brasil e do mundo.  
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“FALTEBOL” BRASILEIRO: O 

GOL NOSSO DE CADA DIA 

29-V-2005 

 
 

Ele chegou franzino e pobre. Uns 
vinte anos, talvez. Arriou a velha bicicleta 
e adentrou num comércio próximo ao 
esgoto da Cohabinha. Vinha ao mesmo 
tempo, lúcido e zonzo – de fome e do 
cansaço do dia. Foi logo perguntando o 

preço da farinha, enquanto metia a mão num saco e provava o produto.  
− Quanto tá essa aqui? 
− Um e oitenta da mais barata – respondeu a barraqueira, sem olhar. 
− E o meio quilo? E a quarta? Quanto é que dá com o suco pequeno? – 

quis saber o rapaz. 
Enquanto o jovem se decidia pude lê-lo melhor. Ele de fato, não era 

pobre; era mais do que isso. Faltava-lhe o pão, o estudo, o salário justo, a 
robustez da juventude, tudo. Doutro modo, sobrava-lhe a necessidade e o 
descuido, inclusive com a camisa do time que vestia, o mesmo meu. Isso 
me deixava muito mais sensibilizado por aquele jovem. Talvez a camisa 
nem fosse a do seu time. Vestia-a por necessidade, como vestiria a de 
qualquer time. Talvez mesmo nem se ligava nisso. Sua torcida seria a da 
sobrevivência diária da vida. O que importava era se seus bruguelos 
tivessem alguma coisa para comer no fim do dia. Incluía-se perfeitamente 
no time de maior torcida do Brasil, o CSDB – Clube dos Sobreviventes 
Diários do Brasil.  

Comovido por essa numerosa torcida, ali representada por aquela alma 
jovem e rude, tomei do pouco dinheiro que tinha e, pagando as guloseimas 
que minhas crianças já devoravam, pedi que a barraqueira também 
descontasse o quilo da farinha, em vez da “quarta” pedida pelo jovem. Ele 
me olhou sem entender bem o que se passava. Paguei. Saí e pude ainda 
ouvir a voz agradecida do moço: 

− Obrigado – disse com uma voz cafuçu e a boca como se cheia de 
dentes enferrujados e tortos, e o polegar para cima vibrava os alardes da 
alma. 

Já o tinha visto antes fazendo a ronda noturna em minha rua. Tive de 
vê-lo outras vezes pelas ruas a fora à procura de algum quintal para capinar, 
em busca do ganha-pão e o reconheci pela velha blusa desbotada. Em 
outras vezes já não usava mais a surrada camisa vermelha e preta, de 
colarinho puído e repuxado, mas continuava vestindo a camisa do Clube 
dos Sobreviventes Diários do Brasil. Quem sabe um dia ele deixará de usar 
também a camisa desse Clube. As camisas se rasgam, acabam-se e são 
esquecidas, mas alguns lances do jogo, jamais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CastroDigital.com.br



 

O PIVETE 

27-VII-05 —  mar.-abr.//2010 

 

Antes da crônica 
 

No mês de aniversário dos 90 anos de 
Bacabal, eu poderia, nesta edição, enfatizar sobre 
a história desta cidade. Mas pensando bem, 
Bacabal não tem história. Pouco se tem feito, em 
registro, pela memória deste lugar. Isso parece 
não ter muita importância para os nossos 
governantes. Resta aos poetas, penarem em suas 

crônicas e poesias, pela escrita e preservação de nossos tempos de outrora e mesmo de hoje. 
Assim, permita-me, leitor, com tua leitura, homenagear nossa cidade com este “pivete”, 
que, estando tão perto de nós, não o vemos, como não vemos tantos que nos rodeiam. 
Deleita-te, Bacabal com tua pequena gente! 

 

A tarde descia triste e vaporosa contaminando a raça humana daquela 
sensação angustiante e tensa que traz a hora da ave-maria. Seis da tarde: não 
há hora mais desafeta para um profissional do dia e das horas, ainda que 
para os poetas e crespusculadores pareça inexprimível e abençoada. Mas 
não era dessa segunda opinião que compartilhava o professor Juvêncio. 
Para ele a tarde nada trazia de poético – se é que a poesia trate apenas do 
“bom” e do “belo”. Não, não é. E ele sabe disso. A Língua e a Literatura 
lho têm dito, mas o homem teima em achar que essa tarde não cabe em 
nenhuma poesia, antes, ela é um drama da vida cotidiana. 

Sentado ao birô, Juvêncio estava prestes a se levantar da extenuante 
tarefa de extração de notas. Notas! Estamos sempre a ser medidos por elas! 
E já pensava no banho fresco para depois daí, ir ainda a outra escola. Como 
se vê, o homem estava um bagaço, a ser ainda mais moído. De repente o 
pivete surgiu do nada. Entrou a invadir o escritório. Uns sete anos, quiçá. 
Parou em frente ao birô e disse algo que Juvêncio não entendeu, e nem fez 
caso de entender; queria era acabar logo com aquele serviço chato, antes 
que o serviço acabasse com ele. Mas não podia de todo ignorar qualquer 
que fosse a presença. Arriou os óculos, levantou a vista e, vendo o 
moleque, perguntou sem muito interesse: 

– O que é mesmo? 
– Me dê um dinheiro – disse o pivete como a cumprir um desafio a ele 

próprio. 
– Tem não, meu filho. 
Depois de um breve tempo: 
– Me dê um tiquim de arroz, de feijão, de... 
– Hum? O quê? 
– Pra um sinhô me dar aquele brinquedo ali – mostrou. 
– É do meu filho – disse o professor em sua ocupação. 
Passou-se outro breve tempo e o pivete ainda estava lá: 
– Me dê qualquer coisa. Ei, moço! 
– Onde tu moras? – quis saber o Juvêncio, encarando o moleque.  
– Ali – disse o menino correndo os olhos pela sala inteira e tratando de 

sair do recinto.  
Juvêncio nada disse, apenas se deixou ver o pivete sumir. Respirou 

aliviado. Ia levantar-se para o banho quando viu o mesmo pivete adentrar 
de novo a sala: 

– Pois me dê ao menos uma fita dessas – disse mostrando umas fitas k7 
espalhadas no chão. 
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 DONA FEIA 

  set./2013 

 

A primeira vez que a vi ela me 
pareceu à mulher mais feia do mundo. 
Não apenas pelo aspecto paupérrimo e 
desleixado, evidente que estava no modo 
de seus trajes, mas principalmente em 
toda sua maneira-vítima do existir. Tudo 
nela parecia mais grave e gritante que em 

outras mulheres feias. Era uma musa às avessas.  A boca, nada singela e 
longe do sorriso de Monalisa, carregava uma arcada falha e podre; no rosto, 
jambo, desenhava-se um tom choroso e gripal de amargura mexida. Mesmo 
quando tentava rir com minhas palavras de esperança, o desgosto e a fome 
recendiam no relato de sua desgraçada sina. O corpo, nem obeso como o 
da explodida Dona Redonda, nem esquelético como o da drogada Pedra 
Noventa, acudia em seus trinta e tantos anos alguns quilos extra de banha 
na estatura baixa, grossa e sofrida. 

Não, não se trata de uma drogada. Em suas palavras, a droga parece ser 
a própria vida que ela leva. Trata-se, pois, de uma cidadã sem casa, sem 
emprego, sem marido, sem amor, sem leitura, sem oportunidades; é uma 
vítima do sistema com quatro filhos pequenos para criar. Quatro filhos não, 
três, pois um deles já não existe mais desde o ano passado. Morreu de dor, 
no leito do hospital, vítima duma infecção urinária. Ou vítima do sistema? 
Era isso que ela se me lamentava aos prantos de mãe pobre e desvalida, que 
nada pôde fazer pelo filhinho.  

Não sei precisamente onde mora Dona Feia, mas pela trajetória diária 
que faz com um ou outro filho pelas ruas, leva a crer que se soque em 
algum casebre sem número da Rua da Amargura, na zona norte-periférica 
da cidade. Seu nome? Não importa. O que tem a ver isso com sua pobreza? 
Chamemo-la apenas de Dona Feia, uma viva vítima da nossa desigual 
sociedade; uma mulher, uma mãe, uma cidadã, sem casa, sem emprego, sem 
marido, sem dentes, sem beleza aparente... 

Mas toda essa feiura se resolveria com um simples banho de loja e 
odontologia. O fato é que tal luxo nem lhe passa pela cabeça diante da 

faminta necessidade dum prato de comida aos filhos. E quem haveria de 
fazer-lhe tal caridade, se para ela uma sacolinha de carvão e um bocado de 
farinha já é uma bondosa e agradecida oferta?  

Pode até parecer ficção, mas o milagre dos dentes tem bom rumo de 
acontecer. Dona feia já ganhou o serviço duma doutora da cidade, segundo 
o que ela própria me disse por esses dias, ao bater em minha porta para ver 
ajuda ao seu almoço de domingo. E me disse também: continua pagando 
80 reais de aluguel, contando para isso com o Bolsa Família dos filhos e 
“bicos” de lavagens baratas. 

Já tinha tido de conversar com ela, mas achei pertinente voltar ao caso 
do Programam “Minha casa, minha vida”. E ela, esticando o beiço roxo e 
ressecado, disse que não entendia por que, mas pessoas que não têm 
necessidade foram sorteadas, enquanto ela, sem casa, sem emprego, sem 
marido e carregada de filhos não o foi até então. Teve que refazer todo o 
processo. Refez. Reascendeu-lhe a esperança. 

Torçamos, pois, para que sua nova inscrição lhe venha realizar o sonho 
da casa própria. Que seus prometidos dentes possam lhe trazer de volta o 
sorriso para o corpo, para a alma e para a vida. Certamente que, de dentes 
novos e casa nova, Dona Feia comece a embonitar-se para uma nova vida. 
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LALAUZINHO DA PORRA! 

  mar./2013 

 
 

Era noite na Vila Kühn. Seu Joca 
achou de lavar o carro à porta de casa. 
Lavou. Guardou. Mas com os apetrechos 
de lavagem na calçada, aproveitou para 
retirar uns matinhos do meio-fio e limpar 
o asfalto. Um carinha franzino, sujo, 
feinho e supostamente drogado, morador 

de perto, chega por ali com um copo na mão. Chegou encarnando 
popularidade: 

−Tô armado não foi dizendo. 
Pediu “dois real”. Não tinha. Pediu um conto. Não tinha. 50 centavos, 

pelo menos. Não tinha mesmo, estava liso. 
Mas o traste do feinho não desistia: 
− Pô, me dê só cinquenta. O senhor tem, eu sei. 
− Não tenho jovem, já disse – falou seu Joca incisivo. 
− Eu me lembro do Senhor no dia que me deu “dois real” lá no 

caipirinha. O Senhor é legal. 
− Sim, obrigado, mas hoje estou liso, já te falei. 
− Pois me dê “25 centavo” nesse copo pra eu inteirar uma dose ali... 
− O quê? Nunca! Não faço esse tipo de negócio. 
− Então posso ficar com essa escova? 
Seu Joca fitou o olhar no feinho homem. 
− Meu amigo, por que eu te daria esta escova? E com quê eu lavo o 

carro, a calçada? 
− Pois pronto, eu ajudo a limpar aqui tudo e o senhor me dá “dois real” 

pelo serviço – e já foi logo pegando a mangueira e a pazinha.  
− Mas que serviço, Feinho? Não vê que já terminei? – disse seu Joca, 

puxando o balde mais para si. 
O carinha sentou-se, calou um pouco, balançou a cabeça, assungou as 

calças no corpo esquelético e, olhando no pescoço de seu Joca, propõe: 
− E esse cordão, vamos fazer um rolo nele? 

− Este colar é bijuteria, é do meu uso e não vou fazer negócio nenhum 
com ele, nem com nada. 

− Mas... 
Outra vez seu Joca se enche do maluco: 
− Vem cá, rapaz, por que tu ficas nessa vida de pedinte aborrecendo a 

um e a outro? Me diz? 
− Sei não, sô, mas se me der essa mangueira, eu sumo daqui – mostrou 

o objeto estirado no asfalto. 
Evitando explodir de vez, seu Joca quis resolver o dilema de modo 

tranquilo, afinal, Feinho era seu vizinho e estava tomado, tinha forte inhaca 
de pinga e, de certo modo, mantinha-lhe a consideração como homem de 
bem e sabido. Disse-lhe então que ia ver se achava algum dinheiro para que 
ele o deixasse em paz. E adentrou o portão com receio, deixando apenas 
uma pequena fresta. 

No retorno foi dizendo que não achara dinheiro, mas nem completou a 
fala, já foi vendo o carinha se peneirando para correr, enquanto da ponta da 
língua lhe saía a descarada frase: 

− Pois vou levar esse balde pra mim. 
E seguiu o Feinho pelo escuro da Vila a fazer do balde e da escova seu 

tambor de festa. 
Ao seu Joca restou abortar a carreira, ver o sujeito sumir no baixo 

escuro e descarregar entre o ódio e a pena: 
− Lalauzinho da porra! Vai-te com isso tomar ao menos um banho! 
De resto, ficou-lhe ainda uma inacreditável dúvida: será que aquele casal 

que empurrava uma bicicleta já ia levando aquele mesmo balde?  
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ASTROGILDO, FRANSCISMUNDO 
E JEGNALDO 

 out./2010 
 

 

A lua vai alta em clara madrugada.  Os 
olhos da cidade já se fecharam em quase 
todos os bares. Em um canto qualquer da 
cidade a conversa e a pinga ainda rolam 
soltas. E parece vir das bandas do 
Senadinho. Ou seria da Vila? Três amigos 
se confabulam galhofeiros: 

− Eu me chamo assim porque minha 
mãe dizia que eu nasci de bumbum pra lua e, como queria meu avô Gildo, 
ia ser um astro de Hollywood, dizia Astrogildo. 

− Pois eu me chamo Francismundo pelos meus pais Francisca e 
Raimundo, que de tão unidos juntaram os nomes deles e formaram o meu. 

− E tu, Jegnaldo, que diacho de nome esquisito é esse? 
O homem acanhou-se e, por fim desabafou sem jeito: 
− Meus pais eu num conheci não, mas o véio devia de ser um burro e a 

véia uma égua, e das besta, pois botar um nome fuleiro desses só por causa 
de que nasci assim de cabelo ruivo no corpo e teso como jumento... 

Um dos amigos o caçoa: 
− Então os velhos não eram nada de burros, mas sim muito sabidos, te 

pondo um nome original.  
Jegnaldo o rebate: 
− É, mas tu num queria andar cum cu na cara, queria? 
− É amigo... Taí uma coisa que a gente não pode escolher, é o nome! 
− Sabe que nunca tinha pensado nisso! A gente pode escolher até a 

cova pra ser enterrado, agora o nome, só os outros... 
 Astrogildo brinca: 
− O pior é que depois de registrar, tá registrado. Tudo que for assinar é 

com aquele nome. Não é assim que tu tem te assinado por aí? 
− Jegnaldo concorda e, inconformado com o que ouve lamenta: 
− Ah, desgraceira, por que meus pais foram aceitar a mardita ideia de 

meu padim Asnorildo? Eles deviam ter botado pelo menos Pedro de 

Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael 
Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. 

 Astrogildo brada surpreso:  
− Ei, rapaz, esse aí é o nome de Dom Pedro I. Tu não é nada de besta, 

né, Jeg?! Quer ter nome de Imperador, hein? 
− Rapaz – interrompe Francismundo – falando em nome, eu conheço 

uma família que todo mundo se chama Antônio ou Antônia. 
− Por que, homem? 
− Ora, o povo não diz que quando a criança nasce enrolada tem que 

botar o nome de Antônio? Sei que isso é só crença, mas não é só por isso, 
os vizinhos do home lá falam que é também um caso de prevenção. 

− Como assim? 
− É que o velho pai deles é tão enrolado nos negócios que a mãe já 

precaveu os bichinhos que vão nascendo pra não ficarem enrolados 
também. 

 Jegnaldo atalha a conversa: 
− Já eu, quando tava em Sum Paulo, conheci uma colônia daquela gente 

dos zóinho apertado e de nome estranho. Óia só: é Sujiro Kifuja, Sokaga 
Nakama, Ken Fugiro Nakombi, Mishutaru Nossaku, Tomy Xixi Numuro. 
Pelo menos é o que o pessoal dizia lá no serviço. Inclusivemente tinha uma 
famia, o pai era o seu Hiroshi Takuku Nakara, a mulher dele Sakura 
Takuku Nakara, a filha Tomoyo Takuku Nakara e até o meninozinho, o 
Kakashi, também tavaca... 

− Ô Jegnaldo, deixa de ser jeca, homem, isso é nome de japonês! 
 Jegnaldo suspira: 
− Mas rapaz, voltando pro meu caso, eu tô muito triste. 
− Por que Jegnaldo? 
− Por que minha muier tá prenha de novo. 
− Mas, isso deve ser motivo é de alegria, homem, pois é mais um 

bacabalensezinho pra dividir o leite. 
− Num é por isso não, Astrogildo, é que a muier já sugeriu o nome da 

cria, sô. 
− E como vai ser? – perguntam os amigos apreensivos. E Jegnaldo, 

preocupado, a passar a mão na cabeça: 
− Pois num é que a muier cismou de querer me homenagear botando 

meu nome na criança... 
− Jegnaldo Júnior! Jegnalda! Vem aqui, peste! – brincou Astrogildo com 

o amigo tombando de rir.  
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O FENÔMENO CEARÁ 

  17-IX-2002 

 

 

No Ceará pode não ter bacabal, mas 
em Bacabal tem Ceará. Mas quem é essa 
criatura: um homem? Um mito? Um 
fenômeno? Um deus? 

Não se sabe ao certo, como não são 
poucas as especulações em torno do 
caso, que já ultrapassa as fronteiras do 

município, do estado e quiçá da nação. Não há um bacabalense ou visitante 
− cujo fluxo tem aumentado consideravelmente – e mesmo setores e 
facções que não se curvem a um ar de comentários, curiosidade ou graça 
diante desse nome curto e grosso. 

O que todos sabem com ao certo é que Ceará é um candidato a 
Deputado Estadual. Mas não um candidato qualquer. É diferente, 
diferentíssimo. Antes de qualquer coisa, Ceará está na boca do povo e não 
apenas dos microfones e dos trios elétricos. Ele já não se pertence, mas 
pertence à sua grande e crescente multidão de adeptos, seguidores e 
simpatizantes. E por assim ser, todo mundo dá seu palpite, tenta explicar 
esse fato inusitado, que na falta de um nome específico, estão 
denominando-o de “Ceará, o fenômeno”. Mas há outras metáforas como 
“o homem que o povo quer”, “o Ceará bacabalense”, “o voto de repúdio”, 
“o voto de protesto”...  

Uma líder comunitária, referindo-se à situação financeira dele, 
denominou-o de “retrato de Bacabal”; um professor classificou-o como 
“uma brincadeira séria”; um aluno garantiu que, dependendo dele, Ceará já 
estava “um homem eleito”; um grupo de amigos comentava que o 
fenômeno era “uma ameaça aos grandes”; um contrapartidário subiu ao 
opulento palanque e publicamente xingou-o de “um mendigo”, outro 
grupo rebateu a ofensa com outra ofensa, ao que o povo aplaudiu 
veementemente. Enquanto isso, no terreiro, uns anciões concordavam que 
“o fenômeno” era a grande esperança da nossa gente como Deputado e 
quem sabe como prefeito.  

Ceará realmente está com o povo e, principalmente, o povo está com o 
Ceará. Nunca entre nós um nome foi tão badalado, tão voluntariamente 
divulgado; nunca um número de candidato foi tão cogitado. 14615: esse é o 
número da febre, o número da sorte, o número do homem. 

Mas é um homem rico? É famoso? É membro nato de algum grupo de 
força? Não. Ao contrário disso, é um homem simples, inculto e pobre. Não 
chega a ser um “Jó” porque nunca foi rico, apesar de ter sido abandonado 
pela mulher, que o deixou com três filhos para criar.  Não é famoso, senão 
pela força atual desse nome – que nem é seu; talvez ele seja cearense – e 
pela sua desmedida humildade. Não chega a ser um pobre homem, porque 
é um herói da vida, tem seus sonhos e busca realizá-los, mas é um homem 
pobre. Que o digam as ruas de Bacabal, que o conhecem pela nobre 
“profissão” de verdureiro. E pouco há na cidade quem não lhe tenha 
comprado alguma verdura, legume ou frutas, por algum valioso real. 
Também não lhe impera o privilégio de compor “reinos políticos” ou 
oligarquias; sua origem é plebeia e, só a democracia aliada à ousadia o fez 
entrar de cara e pleitear uma vaga na Assembleia Legislativa. É impossível? 
Só o tempo dirá, mas os acontecimentos correntes já dizem que sim. 

A burocracia de registro de candidatura já é fato superado, ainda que 
custeada por terceiros e duvidada pelos bastidores. Eis um já vencedor. 

Iniciou-se a campanha e hoje Ceará é uma dessas febres que não se sabe 
de onde veio e até onde vai chegar. De repente o pleito tomou proporções 
de um mutirão voluntário. Eram os “Amigos do Ceará”, que tudo faziam 
por ele, e por querer, e por amor, e por adesão, e por sei lá o quê... Dizem 
que logo no início, nos primeiros passos que Ceará deu ao público, ele 
apenas mostrava um único panfleto seu em preto e branco, a pessoa 
anotava o número e ele seguia com o panfleto em frente.   Se, de fato, isso 
aconteceu, foi por pouco tempo, pois logo Ceará foi descoberto, tornou-se 
“o fenômeno” e o povo adotou-o para ajudá-lo – e elegê-lo.  

Levantaram fundos, fizeram “vaquinhas” para custear as mais variadas 
despesas que “o homem” precisava. O povão por si já estava convicto, já 
sabia o que queria. Muitos empresários aderiram de imediato: um fez 
doação de inúmeros panfletos coloridos, outro lhe garantiu cestas básicas 
para ele e seus três filhos menores até o final do pleito; um magnata 
conceituado agraciou-lhe com sapatos, acessórios e dois paletós, um dos 
quais para o dia da posse; um empresário bem-sucedido disponibilizou lhe 
um carro novo com motorista; outro ainda o levou de mudança para um 
hotel três estrelas, por falta de um cinco estrelas na cidade; garantiram-lhe 
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também sua segurança pessoal, ganhou ainda roupas, calçados, gravações 
de músicas para sua campanha, carros de som e coisas do gênero. 

Organizaram, de improviso, uma passeata. Não foi difícil a divulgação, 
o combustível, os cartazes e faixas. Empresários e populares metiam a mão 
no bolso e doavam, e davam, e emprestavam o que podiam, às vezes 
apenas pela febre ou por futuro interesse. Uns doaram a tinta, a tela, outros 
as camisas, cujos pintores foram voluntários. 

No calçadão havia uma aglomeração. E o que era? Eram os “Amigos do 
Ceará”, de tela e tinta, num balcão improvisado a pintar camisas e mais 
camisas, enquanto os eleitores-fregueses saíam enxugando a camisa ao 
vento pelo valor de três reais. No mesmo calçadão, só um camelô havia 
vendida 80 camisas para a passeata logo mais. Na verdade, mais do que 
uma passeata, era uma carreata, cicloata, motoata, carroceata, todos 
irmanados a um só cidadão, o Ceará, que, como um profeta ia ao meio, 
acenando banguelamente a um mar de gente, que também aguardava aos 
montes nas praças, esquinas e calçadas.  Um adepto expunha com fervor 
algumas frutas em sua bicicleta como simbologia viva do seu candidato, 
outros preferiam os panfletos, outros erguiam cartazes feitos à mão, e mais 
buzinas, foguetes, gritos, euforia e felicidade.  

Nos comícios Ceará é a grande atração.  Onde ele está é para onde vai o 
povo. E se está custando a discursar, o povo não espera, pede: “Ceará! 
Ceará! Ceará!” Uma feita, a pós seu inculto discurso, o povo o tomou e o 
levou em aplauso por alguns quilômetros até sua casa. Andam dizendo que 
outros candidatos estão tirando proveito da situação. Se o fato é verídico 
ou não, cada um tire sua conclusão, ademais os fatos falam por si. 
Recentemente num grande “showmício” de sua coligação, observou-se um 
grande número de candidatos, uns conhecidos e outros tipo “periquito”. 

Desde a divulgação do evento, Ceará já era anunciado. A praça se 
encheu e todos vibraram contaminadamente quando o locutor anunciou: 

− Senhoras e senhores, com vocês “o grande”, “o fenômeno”, “o 
tostão contra o milhãããããããããooooooooooooooooooo!” 

E assim têm sido todos os comícios. O povo o escolheu e escolheu 
também o seu slogan de campanha: “Os pequenos também crescem”. E, – 
inexplicavelmente? – a ceará mania vai tomando proporções maiores na 
cidade a fora, além de seus limites. Para muitos um grito de esperança, para 
outros um voto de protesto, de insatisfação, para outros uma preocupação, 
uma ameaça. Todo mundo sabe o que ele representa, embora cada um o 
interprete à sua forma. Uma coisa é clara: Ceará é sem dúvida um 

“fenômeno”. Não sou eu quem diz, é o povo. E como a própria sabedoria 
popular ensina, Ceará representa muito mais: ele é a pedra no sapato, a 
pulga atrás da orelha, a mosca na sopa, a espinha de garganta, o pequeno 
que incomoda, e por que não o “patinho feio”? Enfim, é a própria voz do 
povo, fato indispensável na democracia. 
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Da crônica 
e do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“Digo-te, porém, a crônica é bicho teimoso! 

A princípio é uma tímida e ingênua criança,  
de fala baixa com ideias indecisas e esfareladas, 

 mas depois se torna uma senhora altiva, 
 imperiosa e cheia de vontades. [...] 

 A ideia inicial é do cronista,  
mas das primeiras frases em diante, 

 ela toma o gosto pela liberdade e a imaginação criadora, 

 passando a traçar seu próprio destino.”   
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CRÔNICA DE MOMENTO 

  fev.-mar./2010 

 
 

Daqui posso ver um astro 
luminoso. Mas não vou pensar em suas 
dimensões de tamanho, distância ou 
diâmetro. Isto não é uma aula de 
Ciências. Vou resumir apenas dizendo 
que vejo a lua, redonda, luminosa e 
linda a subir pouco a pouco... Não 
quero perder a inspiração desse 

momento simples, o qual muita gente possa estar vendo, não do mesmo 
ângulo, mas só eu possa conseguir senti-lo. Talvez isso se chame “vazio”, 
estresse, poesia ou alguma coisa que Freud não explique; frescura é que não 
é. Quem sabe venha a ser minha próxima crônica. Falando nisso, a minha 
última não pude ainda ler, nem tu, leitor. Terminou setembro e a edição 
jornalística não veio do prelo. Mas há de sair. Há de ter saído.  

Olho a lua outra vez, continuando a subir. Quisera eu também para ver 
lá de cima esse pequeno mundo, que daqui me é tão grande, tão cheio, tão 
misterioso... Às vezes engraçado, outras, podre. Mas não quero pensar em 
coisa assim. Melhor arribar a vista. Uma mesa então se rodeia por cinco 
ocupantes, dentre os quais uma mulher, nem bonita, nem feia; ela mesma. 
Conversam e parecem estar se realizando. 

Interessante, cada pessoa, um próprio mundo com todas as suas 
implicações. E essas árvores que já as tinha observado bem antes de tudo 
isso. São quatro ao todo tentando refrescar os bares do escaldante sol desse 
lugar e seus bebedores. São apenas árvores. Mas o que me chama atenção é 
que a mais distante é bem maior e frondosa do que as três que se juntam e 
se apertam sem poder abrir livremente os braços. Com as pessoas a lei da 
socialização parece funcionar contrariamente. Para o homem dizem que a 
união faz a força. Mas há homens-árvore que são mais felizes e produtivos 
com a liberdade do isolamento, ou pelo menos da concentração. Que o 
digam os poetas, contabilistas e outros ocupados que não quero me obrigar 
a alistar. E a lua? Está lá, redonda, sempre andando, imperceptivelmente. 
Eu também não gosto de parar. Não convém. A vida exige e eu obedeço, 
às vezes por prazer. 

Ergo a vista. Algumas estrelas já surgiram há tempo no vão do céu 
escurecido, onde a luz incandescente do poste me permite enxergar. Mais à 
direita surge-me outra lua, bem mais redonda, nítida e próxima entre os 
galhos do bambuzeiro. E não adianta querer misteriar o fato. É tão-
somente a placa de outro bar. E esta não é a primeira vez que acho essa 
aparência, creio outros transeuntes, ébrios ou poetas já assim a perceberam. 
Já é noite feita. Tenho trabalho logo mais, mas ainda me vem à lembrança o 
Fran, que agora há pouco me teve a dizer-lhe da vida. É tão grande de 
corpo quanto de alma, mas a sorte ou a astúcia não lhe têm sido do mesmo 
tamanho. Desempregou-se recentemente. Não suportou as exigências nada 
justas do patrão. Trabalho sim senhor, mas com direito a descanso semanal 
também. É por fim, mais um nas ruas da cidade a gritar por um trabalho 
digno. É mais um que volta ao rio Mearim para tirar da areia lavada ao 
sustento cotidiano. O papel se finda, a lua sobe e eu tenho que ir. 

− Alexandre, a conta, por favor! 
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DO “PARIR” UMA CRÔNICA 

jun./2015 

 
 

Meu caro leitor, confesso-te de 
antemão que esta é por agora a quinta 
tentativa de “conseguir” esta crônica 
de junho. E já te adianto que no fim 
hás de torcer o nariz por alguma 
insatisfação, quer de tema, quer de 
estilo. Segredo-te esses pormenores in 

off para que tu, somente tu, saibas quão sofrível é ao cronista “parir” uma 
crônica, esse espécime textual tão singular, que tem nos periódicos sua via 
populi de propagação. 

Não meto aqui o prazo de entrega (que é hoje) e quero descartar a 
possibilidade d’essa criança tão nobre e vulnerável cair em mãos erradas, 
pois que, sendo tais mãos insensíveis ou meio leigas das Letras, dar-se-á de 
no dia seguinte ser jogada no primeiro lixão. Mas creio, que tu, leitor, não 
és desse tipo de gente que se fecha na ignorância da Arte e olha dos jornais 
apenas a frieza da notícia, a logomarca da tua loja, a coluna social onde se 
estampa teu nome e tua foto. Não, não hás de ser um egocêntrico feito 
Narciso, mas sim, um sábio e mediador semelhante a Toth. 

É certo que nem tudo num periódico pode vir a te interessar. E temo, 
por minha parte, que antevejas meu escrito em tal conceito, a menos qu’eu 
ande na contramão de tuas boas escolhas. Bem vês, o mundo consta 
exatamente disto: de achismos e “pré-conceitos”, de bem-quereres e 
malquereres e de certos antagonismos que podem ensejar numa boa 
parceria. 

Vai, pois, que isto já te esteja caindo nas graças de estilo, de estética, 
quando não, de mero passatempo!? E, se em meio a este texto, assim como 
vai, já te certifiques a ti mesmo que nada existe gratuitamente!? Que até das 
bobagens da vida podes extrair alguma sapiência!? Quiçá não já aprendeste 
mesmo a amá-lo, tal uma criança perdida e estranha que aos poucos se 
apodera do teu lar, tira o teu tempo, te dá ansiedades, mas no fim, tudo 
fazes para conhecê-la melhor, para defendê-la, para não perdê-la nunca!? 

Quem sabe não já te esteja assim este feto, gerado que foi no âmago do teu 
ócio de leitor sensato!? 

Vê, tu, como são as crônicas: roubam-nos a essência inicial do 
pensamento e nos põem à boca coisas do seu próprio gosto e razão. Pois é 
o que digo: nada do que pretendia com este texto se me saiu até agora.  Mas 
hei de revelar também que a verdade mais pura é que ao começá-lo, não 
cogitei um tema certo, pois nada me vinha à caneta que valesse dignidade 
textual. Mas quem disse que todo texto há de ser digno? E o que é um 
texto digno? A própria Teoria Literária, a Sociolinguística, sei lá o quê, me 
perguntariam sem resposta: Em que consiste a dignidade textual?  

Calo-me para dizer apenas que a priori ansiava um texto compatível da 
coluna com as nuances das festas juninas. Ou algo sobre a banalização da vida, do 
casamento e dos valores hodiernos ou ainda sobre a escravidão virtual. Fiz ainda 
alguma frase, todavia, desisti dessas temáticas, cada uma por sua própria 
razão, e todas pelo mesmo motivo: o espaço da coluna. Deixo-as, pois, cá, 
comigo. É bruta matéria para outros amanhãs. Quanto à satisfação textual, 
já não há tempo para riso ou choro; prefiro a objetividade do bom inglês: 
For me, there is no problem. 

Agora, leitor, permite-me, voltar ao topo do texto, relê-lo, cortar alguma 
palavra, enxertar outras e ver se lho encontro um título digno. Ops! Não há 
maior dignidade por agora que atender ao meu editor Jakson Silva em seu 
ultimato breve e suficiente: “Crônica. À espera”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CastroDigital.com.br



 

CRÔNICA ÀS CARTAS 

12-V-1995 

 
Já andei escrevendo muita carta, e 

também recebendo. Cartas de colegas, 
de parentes, de entidades, de um 
mundo de correspondentes que jamais 
os vi. Até carta anônima.  

 Nesse vai e vem de cartas, muito 
tenho aprendido com elas e, creio, 
ensinado também. Sem falar no prazer 

que elas proporcionam. (A correspondência pode tornar-se um hobby, às 
vezes terapia e é sempre uma realização). Mas esses dias elas me andam um 
pouco escassas. Escassas não, sumidas. A última... Que me funcione a 
lembrança... Está pra mais de um mês. Era Priscila. Estava mais para 
declaração, mas era carta. Tinha envelope e padrão de carta. Era carta sim. 
O que não poderia ser carta era aquele papel que o Maurício me mandou 
outro dia. Uns três parágrafos. Ainda assim, não descarto. O envelope 
vinha selado e carimbado. Só pelo fato de trazer as “saudações” as 
“congratulações” pela oportunidade, as promessas de continuar escrevendo 
e o “abraço” de despedida, todas essas manias de praxe e estilo, isso já me 
diz tudo: era carta. Ademais, um escrito assim provindo de Brasília não 
poderia ser diferente. Diferente não, as cartas são muito úteis e 
interessantes. Cada um, guarda sua originalidade, o seu quinhão de 
importância, às vezes chato, é verdade. Mas, o que fazer? Elas são 
basicamente notícias, as notícias nem sempre são agradáveis. A não ser que 
se faça como muitos por aí (inclusive eu) enviar somente as boas notícias 
ou ornar o teor antes de qualquer ataque.  

Pelo menos três coisas são certas: uma carta é sempre uma novidade, 
liga pelo menos duas pessoas e de alguma forma consolida um pensamento 
em atitude. E se for íntima a carta, é um elo afetivo: transporta os 
sentimentos e consola, mais ainda quando escrita a punho, não por 
máquinas. Como disse Mário Quintana a certa Maria: uma carta datilografada 
dá a impressão de falta de sinceridade, traz ideia de distância, como um beijo dado de 
máscara. Há algo, porém, que nem queria dizer, todavia a realidade não 
esconde. Hoje em dia as cartas já não têm maior preferência. Foram-se os 

dias da missiva e do portador. No lugar de um pombo-correio estão aí 
mesmo o telefax, o computador e a secretária, agora eletrônica. Essa 
resolve quase tudo pelo chefe: marca reuniões, anota recados, faz convites, 
recebe e envia mensagens, até mente. As cartas, coitadinhas, a cada dia são 
sufocadas pelas propagandas de marketing, e pelo avanço tecnológico nas 
comunicações. E pergunte aos desusuários por que não as cartas, se pesam 
menos no bolso? A resposta vem toda convincente: falta de tempo e 
economia de espaço. O mundo dos negócios é mais ágil e objetivo, as 
cartas não, essas andam feito tartarugas. Imagine se o chefe vai ficar 
plantado numa escrivaninha pensando uma carta! E pra que serve aquele 
carro importado?  Telefone celular e mesmo a secretária eletrônica? Deus o 
livre de carta! Tempo é ouro e ouro é caro. Chefe! Sempre reclamando do 
pouco tempo. Devia aumentar as horas do dia, se é que pode. Bem que ele 
poderia escrever uma cartinha de vez em quando para relaxar do estresse. 
Pensar à caligrafia? Chefe tem mais o que fazer. Só de pensar no cuidado 
ortográfico e estético lhe dá uma cartofobia danada. E agora o 
endereçamento? É aquela burocracia toda: remente, endereço, destinatário, 
endereço novamente, colagem de selos, dos dedos também. E o CEP? Ah! 
Esse é indispensável – e indecorável. Cartas não, definitivamente não. Vai 
tempo, saco e fila; a bendita fila. E por fim, a espera da resposta.  

Supondo, porém, que, o chefe chegasse até esse ponto e, por ironia do 
destino os carteiros declarassem greve, e depois de alguns dias a mesma 
carta lhe chegasse à porta por motivo de recusa?... Que complete o leitor. 

 Mesmo em assuntos familiar a carta anda um pouco esquecida. Já não 
se têm parentes como antigamente. Só se escreve em último caso, quando 
se quer propagandear algum fato inusitado, como, por exemplo, o 
nascimento de mais um netinho para a vovó e isto se não houver outro 
meio. Muitos parentes só prometem; outros nem isso. Carta é um bicho 
complicado. Chegam a dizer isso. Não acho. Vamos lá que não seja um ato 
para qualquer um, também não é um bicho de sete cabeças. Sua fórmula 
mágica estar no “querer” e “fazer”. Destinatário? Há sempre alguém 
ansioso por uma. Lamento apenas pelos que “não têm a leitura”, como 
dizem os mais velhos.  E olhe lá (até de cego já andei recebendo alguma). 
Pelos ociosos não lamento, esses estão sempre justificando mal: falta de 
tempo até de assunto. Mas quando não tem jeito mesmo, usam de 
artimanha. Para encurtar a conversa, partem para a greve de silêncio e se 
não dar certo, usam o telegrama. Com ele a conversa é curta e grossa, evita 
fingimentos subjetivos, só se manda o essencial, sem bajulação e sem o 
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risco de dizer o que não quer. As cartas não, essas têm a mania de 
persuasão (principalmente as declarativas). E tem a chatice de pedir 
desculpas e de dar satisfação pelo atraso e pê, pê, pê... E mais, de 
choramingar breves notícias. E depois de um esforço desses, uma carta 
pode ainda tirar qualquer um do sério. Uma hipótese é aquela das mal 
traçadas linhas chegarem irônicas e baratas do tipo “achei sua resposta o 
máximo”, “suas desculpas estavam uma gracinha”, “te amo!”. Isso é 
entediante. E quem tiver as letras garranchentas? Nesse caso as cartas 
podem até comprometer. Já pensou se os médicos, com aquela letra 
horrível que têm, tivessem de tratar de negócios por cartas? Que 
respondam as donas receitas! 

Que achem o que quiserem das cartas. No meu ver as cartas é um 
barato legal ou vice-versa. Olhe que é muito gratificante receber uma carta 
em seu próprio nome (desde que não seja de cobrança), uma carta assim 
bem longa, com cartão postal, cheia de carinho e de verdade. A primeira 
impressão que se tem é um “não me esqueci de você”. Aí vem o melhor: o 
deleite da leitura. Digo por experiência própria e como se estivesse 
escutando a voz daquela pessoa, a caligrafia é como o próprio abraço o 
beijo que ela declara, e o assunto então? Você se sente gente, e gente 
realizada.  

É bom escrever cartas. Receber também. São muito surpreendentes. Às 
vezes são tantas coisas que a gente acaba esquecendo alguma. Aí lá se vem 
um post scriptum, é o famoso P.S. dos literatos ou então uma “Obs:”. É 
incrível ver como eles parecem necessários e indispensáveis.  Com meus 
botões, descobri que as cartas atrasadas são mais emocionantes. A gente 
valoriza mais, até para abrir o cuidado é maior, e o carinho também. Não 
tem por que pensar mal das cartas. Engana-se o chefe que assim pensa, 
engana-se quem quer que seja. Elas fazem bem, até ensinam. A filatelia que 
o diga. Tem cada selo bonito que só me faz pensar em minha coleção. 
Carta é cultura. Carta é gente, e gente boa: um psicólogo, um informativo, 
um guia, um parente, um colega, um solitário, um anônimo... Pode ser 
também uma bomba. Mas não quero pensar coisa ruim. A carta é mais 
emoção, mais surpresa... (Precisei nesse ponto atender ao carteiro). 

Como dizia, e mais além, é arte.  As cartas são, na verdade, partes da 
gente. 
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COISAS DO TEMPO 

 jul./2009 

 
 

Se bem observares, leitor, há várias 
coisas, grandiosas ou pequenas, sábias 
ou bestas com as quais podes 
diariamente ocupar o teu tempo. Longe 
de te achar um desocupado, uma delas é 
sobre o teu próprio tempo. O que tu 
andas fazendo com ele? E ele contigo? 

Já observaste que as pessoas andam sempre se queixando da “falta de 
tempo”? E tu não hás de ser diferente! Se não te falta tempo para os 
negócios, falta-te para a família; se não falta para a internet, falta para um 
livro; se não falta para uma “loura gelada” ou morena no barzinho, falta 
para aquele velho e adiado check-up na saúde. A verdade é que o nosso 
tempo parece sempre uma formiga diante das gigantescas ocupações da 
vida. Não me recordo de ter visto – nem em novelas – alguém vangloriar-se 
de seu libérrimo período temporal: “Ah! Agora sim, não tenho nada para 
fazer, já concluí todas as minhas tarefas, não tenho absolutamente 
nenhuma obrigação pelas próximas 24 horas. Estou livre, leve e solto!”. 

 E cuidado, leitor, se teimares em achar-te aí incluso poderão te chamar 
“vagabundo” ou pelo menos “folgado”. Mas ao contrário desse “tempo 
livre” que não temos, o que se vê são argumentos do tipo: “Não posso, 
estou sem tempo”, “Só um instantinho, que já volto”, “Deixe o seu recado 
na caixa postal”, “Agora não dá, estou superatrasado”, “Nossa, como o 
tempo voa!”, “Depois te ligo, estou em reunião” ou “Tchau, já tô de saída”. 

Uma coisa é certa: mesmo de forma fútil, grandiosa ou singular, o 
tempo há de ser preenchido de algum modo e não há rico ou pobre que o 
possa preenchê-lo satisfatoriamente, pois ele é o agente temporal da 
realização e da cobiça humana. Todo mundo quer um tempo, mas não dá 
um tempo para pensar sobre isso. E não preciso ir longe. Mesmo me 
redescobrindo um sujeito do tipo assíduo, mas não pontual, prefiro ir me 
abrasileirando cada vez mais, chegando com a reunião em curso, deixando 
a parte da crônica para amanhã, importando-me com as efemeridades do 
tempo cotidiano. O famoso horário britânico tão defendido por minha 
colega Aline nunca bateu à minha porta. 

Fico pensando se o tempo tivesse que esperar por aqueles passos-
tartaruga de muita gente por aí, estaríamos em que século atrás? Como já 
dizia Cazuza: “o tempo não para”, também não espera para que amarremos 
o cadarço. Gostei dessa frase. Vou batizá-la como minha! Se, porém, a 
situação fosse oposta, caso o tempo não conseguisse acompanhar as 
pessoas em suas vanguardas, que bicho já seríamos por antecipação?  

Melhor voltar ao teu tempo, leitor. Tu o andas ganhando ou perdendo? 
Mas quando é que realmente se ganha ou se perde o nosso precioso tempo?  
Isso me parece ser um caso de opinião muito particular. O que para uns é 
ganhar tempo para outros pode ser justamente o contrário e vice-versa. É 
algo do ser humano semelhante ao que reza a teoria de Einstein: tudo é 
relativo. O que te parece mais “importante”, a infância ou maturidade? O 
manjar ou diploma? O sim ou o não? Tudo há de ter, no seu tempo, sua 
singular importância. Outro dia fiquei por algum tempo olhando umas 
formigas na calçada, e a matutar: “o que elas ‘pensam’, ‘falam’ ou 
‘planejam’? Enfim, como é ‘na pele’ ser uma formiga?” Sabe-se que, tais 
como as abelhas e cupins, elas formam colônias muito bem organizadas, 
por exemplo, no cumprimento dos seus deveres e nas relações 
“interformigais”. Mas... elas têm esperança, amor, frustrações?...  Sei apenas 
que pouca gente já parou para refletir sobre essas pequenas criaturas, que 
elas fazem parte do ciclo da vida e coisa e tal.  Se as formigas, porém, não 
te despertam nenhuma atenção e nada podes aproveitar de qualquer outro 
animalzinho semelhante, então  não és digno de “perder” teu tempo com 
este escrito que acabo de ganhá-lo, roubando-o do teu tempo. 
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ADVÉRBIO DE DÚVIDA 

 01-IX-2004 

 
 

E aproveitando o papo sobre 
escolas, provas e diários, o professor de 
Língua Portuguesa pergunta à colega 
professora de mesma língua: 

− Como devo dizer à Olávia: “Minha 
filha, fica em pezinho” ou “Minha filha, 
fique em pezinha”?  

Gremilda abriu um sorriso maroto, pensou gramaticalmente por alguns 
instantes, desceu os óculos da cara e, num risinho grosso, respondeu: 

− Agora lascou, meu colega. 
− Ué! Somos ou não, professores de Língua Portuguesa? 
− Vejamos o caso – disse Gremilda a considerar aspectos pra lá de 

morfossintáticos: “em pezinho” ou “em pezinha” é a forma, a posição em 
que se deseja que a criança fique, certo? 

− Errado. Que se deseja, não, que “o pai” deseja. O verbo aí não é 
impessoal. 

− Como, se “pai” não está explícito no texto? 
− Mas está implícito no contexto. Repara aqui que há o termo “minha 

filha”. E toda filha tem pai. 
− Isso não prova que tem aí um pai. Poderia ser a mãe, ou por força de 

expressão, um irmão, uma tia, um avô, a Xuxa... 
− Claro que o pai existe! 
− Quem prova isso? 
− Eu provo. Eu sou o pai, logo eu existo. 
− Ah, bom! Só que esse paizão aqui não se comprova gramaticalmente, 

só na lógica contextual, na concepção semântico-pragmática, sei lá o quê... 
Já estás me deixando é doida, cara! 

− Deixa pra lá. Isso é só um detalhe discursivo. Vamos voltar ao “x” da 
questão. Então “em pezinho” ou “em pezinha” é uma circunstância, certo? 

− É, parece... Suponhamos que sim. 
− A categoria gramatical que trata das circunstâncias em geral é o 

advérbio, correto?  

− Certamente.  
− Isso quer dizer que... 
− Isso quer dizer que “em pezinho” é morfologicamente advérbio de 

modo, ou melhor, dizendo, uma locução adverbial de modo. 
− Não pode ser de forma, de posição? 
− Pode não, quero dizer, pode.  São palavras sinônimas. Não 

complica... 
− É que a gramática é questionável. 
− Toda lei é questionável, camarada, logo a gramática é uma lei, uma 

mutável convenção linguística.  
− Verdade, mas analisando morfologicamente, o “em” é preposição e 

“pezinho” é substantivo masculino, sufixal diminutivo... 
− Não inventa... Tens razão... Ai, meu Deus! Vamos ver isso direito... 
− Heureca! Entendi: o “em” é, de fato, preposição e “pezinho” é 

substantivo, isso quando tomados isoladamente, mas quando se considera 
o contexto, ambos juntos ganham o valor de advérbio.  

− É mesmo, ó! Essa língua Portuguesa é só graça... 
− Opa! Para aí! O advérbio não é uma classe de palavra invariável?  
− Sim, pelo menos é o que a gramática diz. 
− Então o que dizer desse sufixo “-inho”, “-inha”? 
− É... pensando bem... Para aí! Invariável vírgula. O advérbio só não se 

flexiona em gênero e número; em grau, muda. Neste exemplo está 
indicando “carinho”, “sutileza de gesto”, “imperativo de afeto”, coisa 
assim. 

− Que linguinha complicada, hem!? 
− Complicadíssima. E olha que até agora a complicação foi apenas 

morfológica. 
− Falando nisso, que tal analisarmos a frase sintaticamente? 
− Queres virar um Nicola, é? 
− Quem dera! Só quero tirar essa dúvida. Vê aqui, esse termo “minha 

filha”, por exemplo, que função sintática exerce na frase? 
− Vejamos: o verbo está aqui no predicado, óbvio; a predicação do 

verbo parece intransitiva... 
− Intransitiva? 
− Sim, a predicação. É um caso de concordância nominal. 
− Ah, sim! O verbo me parece copulativo, acoplativo, incompletivo...  
− Incompletivo? Explica isso direito, garoto. 
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− Incompletivo, transitivo, como quiser, qualquer coisa que precise de 
complemento. Os verbos parecem estar sempre querendo algo mais. Vê, 
por exemplo, que a frase “Minha filha, fica em pezinho” é bem parecida 
com “Minha filha, fica risonha” e “Minha filha fica feliz”, sem a vírgula, 
mas os verbos te perguntam: ficar como? De que jeito? Sentada? Em pé? 
Feliz? Charmosa? Ficar besta?  

 
− Esclarece melhor, homem, pois pra mim é intransitivo, como reza a 

gramática. 
− Quem reza é padre, Gremilda; professor de língua vai longe com suas 

análises. Considerei frases ao mesmo tempo parecidas, mas no fim, 
diferentes. Observa que em: “Minha filha, fica risonha” e “Minha filha, fica 
firme”, os termos: “risonha” e “firme” são predicativos, pois informam 
sobre o sujeito. E, se há predicativo, o verbo é copulativo ou de ligação 
porque tem o que ligar, até porque têm o valor de outros verbos similares 
como “permanecer”, “continuar”, “estar”. Já em “Minha filha, fica em pé”, 
o termo “em pé” não me parece predicativo, mas sim, um modo, um 
adjunto adverbial, o que faz a gramática classificar o verbo como sendo de 
sentido completo, portanto, intransitivo, embora eu não concorde com 
todo conceito gramatical, pois em ambos os casos se deduz como 
complemento. 

− Hum... E o terceiro exemplo, “Minha filha fica feliz”, sem a vírgula?  
− Aí temos uma frase mais esclarecida, sobretudo se considerarmos um 

contexto: “Minha filha fica feliz quando vê uma câmera”, onde “Minha 
filha” é sujeito, “fica” é verbo de ligação e “risonha” é predicativo do 
sujeito. 

− Muito bem, Douglas Tufano! Mauro Ferreira! Severino Antônio!  
− Douglas Tufano, é? Eu estou sim, Doido Ficando! Essa gramática 

pira qualquer um e ainda pode nos trair o conhecimento! 
− Concordo. Então vamos logo esclarecer isso: se o verbo “fica” é 

intransitivo e junto com o adjunto adverbial “em pezinho” forma o 
predicado, então o sujeito é...  

− Vou logo avisando: minha filha não é sujeito. Ela é “minha” filha! 
− Não estou me referindo à Olávia, não, cara. 
− Ah, bem! 
− Então o sujeito seria “Minha filha”? 
− Tua filha? A Cristiane? 
− Não, o termo. 

− Só se for, pois tua filha aqui é um sujeito casual.  
− Sujeito casual? 
− É, entrou na história por acaso.  
− Não brinca, garoto. 
− Mas falando sério: nem tua filha, nem o termo “minha filha”, nem 

minha filha Olávia é sujeito. 
− Se não é sujeito nem predicado... Então é... vocativo. Bate aqui, 

camarada! 
− É isso aí, Thereza Cochar Magalhães! Mas, e o sujeito? 
− Oração sem sujeito é que não é, pois o verbo é pessoal. 
− Vejamos se é indeterminado... 
− Mas cadê o “se” indeterminando o sujeito, ou então o verbo na 

terceira pessoa do plural? 

−É, sem o bendito “se”, indeterminador não rola sujeito indeterminado, 
apesar de o verbo ser intransitivo e estar em terceira pessoa do singular.  

− Bom, meu colega, se o termo “minha filha” é vocativo, o verbo é 
pessoal e “em pezinho” é adjunto adverbial, e se não vemos aqui nenhum 
núcleo, portanto não temos nem sujeito simples, nem composto, nem 
indeterminado e nem inexistente. Então, resta-nos saber à qual pessoa 
gramatical o verbo está se referindo. E esta pessoa é...  “você”. 

− Quem? Eu? 
− Não, cara, a terceira pessoa singular do imperativo. 
− Do imperativo afirmativo? 
− Afirmativo. Vamos conjugar? “Fico eu”, que a gramática não 

pressupõe, fica tu, fique você, fique ele...  
− Falando em verbo no imperativo, íamos esquecendo. E as formas 

verbais “fique” e “fica” como ficam? 
− Fica na tua, cara, a análise aqui não é sintática?  
− É, “profa”, mas parece impossível se fazer análise sintática, sem se 

fazer análise morfológica, concordas?  
− Tens razão. Essa gramática... Ocorre que a diferença é apenas de 

pessoa. A terceira pessoa “você”/”ele” exige a forma verbal “fique” e a 
segunda pessoa “tu” exige a forma “fica”. 

− Mas não tem um lance de usar a terceira pessoa “você”, “vossa 
senhoria”, etc., em situações mais cerimoniosas ou com gente que não é do 
nosso convívio, e usar a segunda pessoa “tu” para pessoas mais próximas e 
conhecidas? 
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− Se é assim, nesse caso é melhor ficares com o “fica”, para tu ficares 
mais à vontade com a própria gramática do que com tua filhinha.  

 
− Tá bom, já que a hora avança, o sujeito está tão oculto e a gramática é 

tão cheia de normas, deixa pra lá. Agora me responde sem arrodeio, como 
devo dizer à Olávia: “Minha filha, fica em pezinho” porque “em pezinho” é 
advérbio, ou devo dizer “em pezinha”, já que a criança é uma menina? 

− Rapaz, quer saber de uma coisa, não fala nem “em pezinho”, nem 
“em pezinha”, basta dizer: “Olávia, fica em pé”. 
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COMO FAZER UMA CRÔNICA 

 abr./2014 

 
 

Para início de conversa, meu leitor, 
isto não me parece uma fórmula infalível 
em que devas confiar para fazeres tua 
crônica. É possível mesmo que isto não 
tenha para ti nenhuma validade. 
Acredita-me, se quiseres. Digo-te, 
porém, a crônica é bicho teimoso! A 

princípio é uma tímida e ingênua criança, de fala baixa com ideias indecisas 
e esfareladas, mas depois se torna uma senhora altiva, imperiosa e cheia de 
vontades. O cronista, em sua boa obra de criador, aos poucos vai sendo 
logrado pela sua criatura.  O escritor pensa uma coisa; ela vai tomando 
atalhos, criando caminhos e se revelando uma bela rapariga. A ideia inicial é 
do cronista, mas das primeiras frases em diante, quando ela começa a 
crescer, a ganhar peso textual, a definir o corpus, como diria Welyson Lima, 
meu colega das Letras, e, sobretudo, a pensar por si própria, ela toma o 
gosto pela liberdade e a imaginação criadora, passando a traçar seu próprio 
destino e temática, estilo e linguagem, enredo e efeitos, seus próprios 
acertos e deslizes. Sim, pois a crônica também vacila, e às vezes, feio. Por 
vezes fica aquele quê de incompletude, de excesso ou desfalque na 
correção. Nesse caso não é difícil que ela se esquive desse antimérito e dê-
lo ao seu criador. 

É bem aí que me ocorre certa queixa da crônica. Na sua altivez, vezes 
há que se mostra egoísta e ingrata, quando não rebelde, mas dada à sua 
singeleza, senso de humor, crítica, verossimilhança e graça, o cronista 
termina por compreendê-la, desculpando-a. Na verdade eles vivem a brigar 
e brincar nesse ofício de ouro. Mas se bem observares, leitor, há nessa 
dicotomia cronista x crônica uma dissimulada “queda de braço”, que os faz 
cúmplices: o escritor pensa, a crônica age; ele é o criador, ela a criatura; o 
cronista inicia, a crônica finaliza; ele escreve, desmancha, refaz, ela dá a 
martelada final, mas ambos se complementam em prol do leitor, o maior 
beneficiado dessa história. 

Todavia esse mesmo leitor, deve estar ainda a se perguntar: Onde 
encontrar a crônica? Onde sua fonte de inspiração? Para que serve? Como, 

de fato, fazer uma boa crônica? Não o é incomum que, ao se apreciá-la, 
degustar seu estilo primoroso, rir e refleti-la, as pessoas tenham suas 
curiosidades. Por isso, convêm cá alguns conceitos. A crônica pode ser 
encontrada em qualquer rua, em qualquer beco, no mais pobre dos 
subúrbios, no trajeto de uma formiga... Já tive de tirar crônica de calçada, 
de banco de ônibus, de um copo de “refri” à mesa. Ela pode ser 
encontrada no mais inusitado e inútil lugar à espera de quem a escreva. Já a 
inspiração mora na sensibilidade do escritor em captar a singeleza de um 
gesto, a poesia nos loucos, a ironia num buraco de rua, a beleza em Dona 
Feia, a verossimilhança social, o humor na aflição, a graça no charme da 
formiguinha com a folha.  

Cá com minhas crônicas, descobri que elas se geram mais facilmente 
quando escritas a punho. Certamente que sem os artifícios dos controls 
computadôricos, elas ficam mais autênticas, embora que, no fim tenhamos 
que digitá-la e, eis, mais uma vez a dita cuja, ainda insatisfeita, a reclamar 
algumas mudançazinhas, como me ocorreu com esta. 

Aproveito, leitor, para alertar-te que, ao te propores escrever uma 
crônica, conta, sobretudo, contigo mesmo, pois nesta, bem que tentei ajuda 
de colegas via celular. Uma palavra que fosse. Minha estratégia não 
funcionou, mas quem sabe tenhas melhor sorte. 

“Para que serve?” – lembrar-me-ias tu. Destaco a realização de fazê-la e 
o desfrute de degustá-la, mas é certo que ela também é jornal, é registro 
histórico, é alimento... 

“Como fazê-la?” Convém-me primeiramente tentar concluí-la e de já 
esclarecer que a afirmativa do título Como fazer uma crônica, é diferente da 
interrogativa: “Como fazer uma crônica?” Pois devo confessar-te: fico com 
a segunda opção. Descobre tu mesmo. 
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CRÔNICA FRUSTRADA 

 maio/2014 

 
 

Desde que vi aquela cena imaginei 
que dava uma boa crônica. Pensei em 
rascunhá-la ali mesmo. O cronista é 
assim. E se não o fiz foi em proveito do 
próprio momento, mas principalmente, 
pela arte. Não queria perder o que se 
passava naquele banco da Praça da 
Juçara, naquela conversa meio pé de 

ouvido entre um casal de drogados, que se fazia acompanhado da filha de 
uns oito anos, alheia a esses pormenores. 

Impossível foi não lembrar Fernando Sabino em sua Última crônica: um 
casal de negros com sua filhinha chegam num botequim para comemorar 
os três aninhos da criança, levando a tiracolo, uma fatia de bolo e as velas, 
deixando ao leitor este gesto ingênuo e grandioso. Cheguei a prometer uma 
crônica ao comentar com Well – o mesmo Welyson Lima dos papos 
literários – a riqueza e a semelhança com Sabino. 

Mas deixemos disso. Escrevamos já a crônica do mês. É preciso nascê-
la dalgum lugar, dalguma cena, dalgum aceno, dalguma coisa; é preciso 
desenvolvê-la, enviá-la ao jornal; é preciso, sobretudo, atender o lembrete 
de Dayane, ontem à tarde: 

−Alô! Edgar?  Bem... Eu tô ligando par... – disse ela, vergonhosa da 
minha demora. 

−Já sei o que queres, minha editora – atalhei-a referindo-me à crônica 
do mês, comprometendo-me despachá-la via e-mail dia seguinte. 

     Sem saída, ela assentiu e desligou feliz, e é certo, “com a pulga atrás 
da orelha”. 

Pronto, agora tinha eu que parir uma crônica. Não convinha mais ficar 
escolhendo temática, estilo e coisas do gênero. Adiar? Sem chance alguma. 
Era escrever, enviar e pronto.  

À noite, porém, quis o destino que me encontrasse com meu editor-
chefe. Por sorte falamos de outras coisas, mas no fim do papo, o cômico 
Jakson não deixou por menos: 

−“Custa” Filho, diz ao Edgar sobre a crônica. O jornal deve fechar 
amanhã. 

Sorrimos da alcunha já consagrada. Tchauzamos cada um ao seu rumo. 
Em casa, pensei em socorrer-me com algum escrito já iniciado no 
computador. Não. Seria mais difícil. Tomei uma decisão: começar do zero. 
Mas, de fato, eu queria era a simplória cena do casal.  

Amanhãzado o dia fui buscar inspiração nas ruas. Nunca uma folguinha 
da escola e um júri popular adiado me tinham sido tão úteis. Agora meu 
dilema ia terminar. Ou seria começar? Comecei, pois, a rascunhar a minha 
crônica de rosca. Tomo uma Compactor 07 e Chamex. E nada. Troco por 
uma esferográfica especial (aquela personalizada que Iraide trouxe ao Costa 
de Brasília), tudo na esperança de que dela saísse um bom enredo. E fui 
conseguindo assim: 

O dia segue, nem espetacular, nem monstruoso; nem de lata, nem de ouro, nem 
assim, nem assado. Não é “aqueeeele dia”! Mas é de sol, e vai indo cheio de si quarta-
feirando numa brisa leve e junina, mas ainda com cara de ventos de maio, tal qual desta 
crônica é a validade. Na Praça da Matriz, as folhas bailam felizes, os arvoredos todos 
seguem o gesto matinal, a copa do oiticiqueiro esverda-se bela e alta, o colorido das flores 
embonita ainda mais a relva curta, e o passar de gente dá o charme pacato e eficaz a essa 
doce cena bacabalense, como um troféu, que já não me é de lata: é meu, é raro e nobre.... 

Lembro de novo do casal de rua. Só preciso agora de um título. Isso 
inspira muito. E tem que ser atraente. Já dizem os teóricos que a 
compreensão textual começa no título. Mas, Edgar, isso não pode ficar por 
último? O teor não é mais importante? Comecemos, pois com a descrição 
de espaço. O que já escrevi parece perfeito. Hum... Talvez isso seja ruim. Se 
o leitor se deleita numa prévia descrição de ambiente, num enredo linear, 
também pode se amarrar na surpresa, na incógnita, nas nuances de mistério 
e humor, na beleza onisciente do discurso indireto livre. Mudo de ideia. 
Mas repito: é preciso escrever a crônica do mês. O tempo urge. Donde tirá-
la? 

Um gato – preto – se acolhe em meus pés. E parece querer brincar. O 
momento reclama concentração e o felino, gaiato e intruso, sem nenhuma 
maldade, termina contribuindo com minha frustrada crônica. Vem ainda 
dona Zélia a me oferecer água. Não quero água, quero uma crônica. Eu não 
sabia que as crônicas também podem ser frustrantes, sovinas e 
metadezadas. Quem sabe um dia eu lhe arranque o outro pedaço.  
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CARTA-CRÔNICA À ADELAIDE 

25-VIII-09 —  ago.-set./2009 

 
 

Minha doce e bela Adelaide, 
 
Não sei que possa eu te dizer para me 

justificar do longo tempo em que não te escrevo. 
Recorrendo às velhas cartas pude verificar que 
a minha última missiva para ti data ainda de 
março, quando então, naquelas oito laudas, 

parabenizava-te pelo dia internacional da mulher, falava-te da minha estreia como 
colunista no Jornal O Mearim, dentre outros pormenores que somente a nós interessa. 
Coisas do coração, da alma, do desejo... 

Mas há ainda outro fato em que pequei contra ti, minha flor, e isto me data também 
de março, e certamente te seria mais ainda imperdoável se tanto não me compreendesses 
como me compreendes, se tanto não me amasses como me amas.  

Tu bem o sabes do que falo, minha flor, e comigo hás de concordar ser uma vergonha 
levar isso a público ─ isto vai também como uma crônica pra o meu leitor. Um homem 
que a uma mulher tanto ame não poderia assim fazê-lo. Mas esse fato o leitor não 
saberá, senão que, mesmo eu distante e um tanto negligente em nosso poético amor, por ti 
nutro uma afeição realizável e incompreensivelmente grande como o próprio infinito. Por 
maior poeta que fosse não teria eu a maior facilidade em pôr neste escrito o que por ti 
sente a minha rude alma. Rude para a dimensão e compreensibilidade do amor em seu 
mais profundo significado. 

E agora que me vejo diante dessas teclas, mal posso esperar que logo venhas receber 
por estas minhas linhas o meu carinhoso e fortíssimo abraço, o meu delicado beijo e 
minhas prestimosas desculpas. 

 Sei que minhas justificativas já não te convencem, mas elas não são meras desculpas, 
são sinceras verdades.  

De fato ando por agora bem atarefado. Digo-te a ti somente, e não ao leitor que já 
me vão mais de vinte dias que auxilio com um velho amigo na direção de uma escola, 
compreendendo assim não apenas um ou os dois turnos de antes, mas os três do dia. 
Tanto que até a crônica de agosto já me tinha relaxado de fazê-la. Chego até a me 
desconhecer, minha Adé, pois como sabes as Letras nunca me cansam. E por que agora 

haveria eu de delas esmorecer? Quem sabe tu me respondas que “quem toca o sino não 
pode acompanhar a procissão”, ainda que eu teime em consegui-lo. 

Vê tu, minha Adé, que agora há pouco pela tarde, o Marcos Boa Fé, tendo de 
fechar o jornal, teve de me ligar para lembrar-me de meu compromisso mensal. Ah! 
Como eu me avexei, querida. De pronto pensei em desenvolver algo sobre a importância 
das respostas, mas, sobretudo, das perguntas na vida do ser humano. Como nos ensina o 
comercial de TV: o que faz girar o mundo são exatamente as perguntas, já que elas 
instigam respostas. Dentro dessa ideologia eu já até passei recentemente por uma situação 
semelhante e que dela já tinha pensado em fazer uma crônica. E vou mais à frente. 
Pensei também em questionar o tema “De quem é a culpa?”, que inclusive já rascunhara 
algo para o jornal. Contudo, eu precisaria de argumentos sólidos para não ter que ficar 
jogando a culpa em alguém. Melhor será que eu assuma a minha culpa ou minha falha, 
não achas minha flor? 

Deixemos também esse tema para adiante e façamos de tua carta minha crônica do 
mês. 

E tu me entendes por isso, só não sei se o leitor fará o mesmo. Creio que sim, pois 
nada como fazer das notícias do dia o motivo maior do nosso questionamento, realização 
e descobertas.  Pois que descubram de já o nosso amor. Quem não o teve em tamanha 
proporção senão o glorioso Camões, o lírico Gonçalves Dias e sua Amélia, o jovem 
Álvares de Azevedo e suas virgens inatingíveis ou pastor Dirceu com sua Marília bela?  

Quem, pois, há de culpá-los pelo palpitar do amor? Pelos sonhos sonhados?  Pela 
criação poética?  O redator? O poeta Morais Pessoa? Tu, meu leitor, certamente não 
será, se como minha doce Adé, alguém já amaste. Um beijo caloroso do teu 

Edgar 
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CRONICANDO 

“A LA VERÍSSIMO” 

   jun./2013 

 

 

Para início de conversa devo dizer 
que sou admirador confesso de Luís 
Fernando Veríssimo. E aprendi a gostá-
lo... (O leitor não há de se importar com 
a transitividade dessa forma verbo-
pronominal “gostá-lo”. Veríssimo 

também não pausaria a leitura para considerações gramaticais. Ao contrário 
diria: “Comunicou? É o bastante”. Pois assim o prossigo em seu jeito). 

Como dizia, aprendi a gostá-lo veementemente por esses dias. Foi na 
biblioteca, e com a carteirinha do meu filho. (Que vergonha!). Optando por 
renovar o livro que minha prole não tinha lido em quatro dias disponíveis, 
fui à prateleira mais séria e não menos gozada – a seção onde estão as 
crônicas – e dei de cara com O nariz e outras crônicas do meu ídolo. Uma 
antiga edição de 1994. A princípio pareceu-me desprezível pelo mofo e, se 
de fato estava desatualizada do último Pacto Ortográfico, pareceu-me 
também saudosa. De ímpeto, voltei àquele mesmo ano, ou bem antes. 
Bom, naquela época eu estava concluindo as minhas Letras, e tive de 
analisar, em algum momento do curso em aulas com Waltersar Mesquita ou 
que tenha sido com Sílvia Ferreira, o humorado estilo do Gigolô das palavras. 
Agora, uma leve lembrança ainda não “defenestrada” pela janela do 
esquecimento me vem tocar “o nariz” e eu me pergunto, sem resposta: Será 
que O último sobrevivente do avião não teria sido reflexo de algum sopro do 
Veríssimo? “Que ‘último sobrevivente do avião’?”, perguntaria o leitor sobre 
esse texto discente, desconhecido – e acrescento: anônimo. Esclareço, pois. 
Foi uma atividade de produção textual de minha lavra que, por sinal, não 
ficando tão ruim, ficou entre as melhores. Mas continua anônima e 
arrepiante. Talvez ao lê-la eu não me arrepie mais e o leitor, nunca. Mas 
registro aqui neste ponto da crônica os resíduos lembrançais doutro texto 
dessa época da “facul”. Narrava sobre um tal Joaquim (acho que é 
Joaquim), que, não sendo Joaquim, recebia insistentes telefonemas. E há 
três coisas aí que ficarão além desta crônica: o próprio texto do (Joaquim?), 

uma certeza e uma dúvida. A certeza é que a historieta fez um baita sucesso 
junto aos poucos alunos da turma 90.2, principalmente entre mim, Eliene, 
Nilson (que Deus o tenha), Toinha e Cremilda, que éramos os mais 
chegados. Já a dúvida divido-a em três: se a aula era de Edelves Barros, se o 
texto era de Veríssimo e, sobretudo, se o nome do protagonista era mesmo 
Joaquim. Acho mesmo que essa dúvida ficará, pelo menos em mim, pois 
não estou em frente o computador para checar com dona Internet. Mas o 
Veríssimo nem sempre escreveu numa tela de computador. E se deu bem. 
E, pelo menos nesta crônica tomei a decisão drástica e gostosa de escrevê-
la nos moldes tradicionais: com a caneta deslizando nessas linhas 
imaginárias do papelA4. Parece e comprovo: fica bem mais autêntico e 
nobre. Vejo até que a essa altura já me excita forte a famosa “inspiração”, 
negada pelas teclas e facilidades tecnológicas. Contudo, leitor, é bom que 
fique claro: se pensas que isso é uma decisão só minha, te enganas.  Desde 
ontem que este escrito me anda querendo sair num turbilhão de assuntos, 
singelezas e ocupações e até hoje o propósito de escrita a punho era apenas 
ideia, mas não era fato. Decidi fazê-la fato. Nas primeiras frases reescrevi-as 
umas três vezes e estive a ponto de desistir. E desisti, até o momento de ir 
ao computador e vê-lo ocupado. Desta vez não era a patroa no play Candy-
dach, nem Ramiro nos jogos de bateria, era Olávia no bate-papo. É sempre 
assim. Aqui ele quase nunca descansa. Não como um escravo, mas como 
um senhor que ali fica, a um só tempo receptivo e mandatário a apontar 
para a janelinha do Facebook. “Uma lástima”, diria minha avó Joana, se viva 
fosse. “Um tira visão”, diria o Costa pai, como chamava a televisão, e se 
imaginasse a parafernália de links, páginas e hipertextos para toda a sorte de 
gostos. 

Mas voltemos ao foco textual. E quem disse que a crônica deve se 
bitolar a um foco, se ela é capaz de digerir de um só trago, diferentes 
nuances e contextos? E se o foco aqui é o Veríssimo, a metalinguagem, o 
legado de um tempo acadêmico, o computador, a vida, sem lá o quê... Isso 
tudo não já seria a própria crônica? O Veríssimo? Eu e até tu, leitor? 

Se, porém, tais palavras não te agradam, por plágio verissimiano ou por 
nada ter a ver com esse autor, tens toda a liberdade de tomar este papel e 
“defenestrá-lo” janela afora. O próprio Veríssimo adoraria. 
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MADRUGADA 

  nov./2013 

 
A noite vaga escura, 

à procura duma luz no fim do túnel. 
A noite achará na alvorada.  
E a cidade, onde? Quando? 

 
Minha doce Adelaide, 
 
Depois dalgumas estações sem te 

escrever uma linha sequer, (e por isso 
minhas sempre desculpas), volta-me a 

repousar de ti uma serena lembrança, que me faz reviver o teu sorriso, a tua 
doçura, o teu amor... Sente, pois o meu terno afago. 

Por aqui já passa de meia-noite deste 2 de dezembro, 2013. E, se 
considerares o horário de verão (entediante fato), o relógio humano me 
levará ao dia 3, precisamente à uma hora e sete da manhã. Isso me lembra 
João Cabral de Melo Neto, ao comparar o galo aos homens em sua poesia 
Tecendo a manhã. Mas, ao contrário do galo do nosso poeta, não ouço cá 
nenhum cantar de galo. Os galos já não cantam mais. Os galos já não tecem 
a manhã. E os homens já não são homens, senão bichos e robôs vestidos 
de brim e orgulho, cheirosos a próprio interesse, negligência e sonego. 
Digo isso, sobretudo aos homens do poder. Vê, Querida, o mundo já não é 
mais o mesmo. Definitivamente não o é. Concordas, minha flor? Todavia, 
não será a falta de galo, de integridade ou justiça, de caneta ou de papel ou 
ainda o cansaço do dia, que me farão abandonar a ideia de declarar por ti 
meu imenso e veríssimo amor, além de também te levar alguma notícia 
desta pacata cidade a que por agora chamo “Bacabuá”, e outros preferem 
“Buracabal”, pois que a cidade que antes ria, agora chora em meio à 
buraqueira. A coisa vai preta. Pois então vou teclando e arquivando em 
SMS, visto ser tarde para o Facebook ou bate-papo. Mas, pensando bem, isso 
o transformarei em carta. Ah, as cartas! Essas sim, são a nossa cara, e não 
podem ser corroídas por vírus, nem negligenciadas pelo sorriso 
momentâneo das relações virtuais. Ainda mais que agora deves está a 
dormir feito um anjo nessa Cidade-Luz... 

03-XII-2013, 16h49min. 

Minha Adé, vejo que não mais é noite, e sim tarde, uma tarde quente e 
calorosa. Não conseguiu vencer meu sono de ontem, embora tu continues 
sendo muito mais importante que a noite, que o galo, que os homens...  

Agora me sento à mesa, mas há pouco passei pela parte mais antiga da 
cidade. E como já tenha eu postado no Face e tu mesma hás de ter curtido e 
compartilhado: 

Bem ali, reinava uma frondosa figueira brava. Abaixo dela, o “Vila Maria”, testa 
a testa com o Paço Municipal, a olhar de viés, o cais do rio; e, a poucos metros dos edis, o 
Beco da Bosta, de bunda com a Gervel. Alguns artistas até que protestaram, mas qual! 
Um lenço, por favor!  

Na verdade o texto é dum amigo meu – Costa Filho – que em protesto, 
procura lembrar “o que sobrou de ontem” nesta imemorável terra. É essa a 
linha do nobre amigo, bem a nossa. Hás de lembrar do autor de Bacabaú, 
Bacabuá, porquanto já o apresentei em ocasiões dantes. 

Querida, há muito ainda que poderia te lembrar, e, como os galos, 
tecermos essas manhãs, esses meios-dias, essas tardes, esse passado e 
presente da pequena Bacabal, mas não o será por agora. Teremos 
oportunidades para em nossas líricas cartas, rememorar algum vestígio de 
minha terra natal, que também é tua, ao menos por adoção.  

  
Um beijo do teu, 

Edgar 
 
P.S. E sempre te amarei nessa nossa distância de amar. 
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UMA FRASE CRÔNICA 

  mar./2015 

 
 

Naquela manhã Astrogildo acordara 
com uma frase na cabeça. viera-lhe ao 
amanhecer, no cantar madrugal do galo. 
Isso, porém, não lhe pareceu nada 
demais, apenas uma dessas imagens 
surreais que nos chegam, entre o sono, o 
sonho e a aurora. O problema, todavia, é 

que aquelas palavras não lhe saíam da lembrança. Já tinha tentado esquecê-
las e o conseguiu apenas por um quarto de hora. 

Já levantado e desperto, tentou ocupar a mente com o banho frio, com 
a preparação do café, com os “bons dias!” na padaria. Quando voltou, 
porém, já estava novamente com a maldita frase na cabeça: “Só mesmo 
andando, sentindo o cheiro das ruas...” 

Era ainda manhã e já o preocupava o fato de ele ficar o dia todo 
pensando aquilo. Tinha que tomar uma providência. Quando cuidou já 
estava em frente à sua velha Remington a datilografar: tec! tec! tec! Mas 
tudo que lhe saiu, já sabia de cor. Arrependeu-se da sua escrivaninha. Quis 
destruir o texto. Não conseguiu. Sem saída, concluiu-o, fechou as aspas e o 
assinou com “Autor Desconhecido”. Pronto! Agora com a frase trasladada 
a um papel, quem sabe poderia seguir em paz. E foi o que se deu. Deixou 
seu birô, passou pelo reposteiro de cetim e já foi indo completamente 
curado à mesa, tomou feliz o seu café da manhã, sintonizou o rádio no seu 
programa favorito e até lembrou seu tempo de juventude. Viajou no ontem 
de sua pequena Bacabal... 

Quando deu por si estava todo arrumado, camisa engomada subposta 
ao cinto, sapatos muito bem engraxados e um cajado de jacarandá na mão. 
Ia sair e não sabia bem aonde. Na primeira esquina teve que pular uma 
poça de lama. Sorriu sério. Mais à frente a buraqueira alargou-se, levando o 
idoso a beirar o capim da rua, a topar na calçada e a quase dar com a cara 
no chão. Equilibrou-se, mas não se livrou da espirrada de lama de um 
carro. Na faixa de pedestres, não teve preferência; semáforo, só viu para 
veículos; no banco, desistiu da longa fila de prioridades; noutra rua, quase 

se irritou com o carrinho de cachorro-quente obstruindo a faixa de 
pedestres e a própria viatura da polícia. De rua e rua, teve que enxotar 
vários cachorros de seu caminho. Elevou as vistas à parede da loja e riu da 
ortografia. Atentou a um programa de TV e envergonhou-se. Convidaram-
no a ir ver as ruas do Pantanal, do Satuba, da Pedro Brito e das Vilas tantas. 
Não se entusiasmou. Entristeceu-se. Cansado do passeio, quis pegar um 
ônibus, mas não havia ônibus algum. Chamou um mototaxista. A corrida 
era cara. Decidiu ligar ao filho. Quase se arrependeu pelos solavancos do 
carro. 

Já em casa correu à Remington e pôde reler e compreender o que até 
então lhe era apenas um sonho e que agora se tornara uma triste realidade: 
“Só mesmo andando, sentindo o cheiro das ruas, pulando as poças de lama, 
lendo a ortografia das paredes, enxotando um cachorro e outro, é que, de 
fato, podemos conhecer a nossa cidade”. 
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O CASAL E O WHATSAPP 

 nov./2014 

 
 

Por muito tempo fiquei matutando 
que tema abordar na crônica do mês. 
Não pense o leitor que escrever é 
serviço fácil, mormente quando é para 
jornal, quando não se tem um norte ou 
quando esse norte vem duplo. O certo é 
que até agora me ponho na cruel dúvida 
de tocar o sino e acompanhar a 

procissão; de servir a dois senhores; de passear entre o lírico e o dramático. 
E eis que opto justamente pelos dois caminhos: quero uma crônica dúplex. 
Sim, uma coisa semelhante às geladeiras com dois compartimentos ou um 
apartamento com dois pisos. Todavia, aqui o sentido difere em semântica: 
uma coisa é singela, poética, romântica; e me refiro à cena dum casal que vi 
há uns dez anos, e a outra coisa é uma realidade crítica, um problema 
comportamental, um drama hodierno; e me referindo ao uso do WhatsApp, 
que se entende por “Quais as novidades?”, “E aí?” 

Mas o leitor questionaria: Crônica dúplex: Isso há de dar certo? Não é 
mera invenção do cronista? E os textos não devem se focar num só 
assunto?  

Minha resposta é “talvez”; “gostaria que fosse” e “não”, 
respectivamente. A primeira pergunta está pendente da própria crônica. 
Quanto à segunda, seria uma honra ser eu – como Guimarães Rosa, Mário 
Quintana e João Cabral de Melo Neto – um artífice da língua. Apenas 
tento, mal. Contudo, inovar não é fato novo, tentar menos ainda. Manuel 
Bandeira inventou “teadorar”, verbo intransitivo (1947): “teadoro, 
teadora”. Bentinho, em Dom casmurro (1899), de Machado de Assis, não 
conseguindo concluir um soneto, apela ao leitor que o conclua. Tentei nos 
meus tempos de faculdade (1994), conseguindo a forma sonética, mas não 
a poesia, pois que ao artista, sua obra sempre lhe parece incompleta.  

Quanto à terceira questão, de o texto focar-se num só assunto, isso é 
coisa de vestibular, momento crucial em que o acadêmico aspirante deve 
provar habilidade de compor um texto coeso, coerente e objetivo. Isso me 
lembra o ENEM/2012, quando um candidato quis misturar em sua 

redação a Imigração para o Brasil no século XXI com uma receita de miojo, 
obtendo seus 560 pontos de 1000. Afora isso, a linguagem objetiva se 
alarga para o prelo jornalístico, peças jurídicas, malas diretas, etc., ainda 
assim com seu poder persuasivo. Em terreno literário, no entanto, pode-se 
agregar num só texto, amor e ódio; presente, passado e futuro; política, 
tecnologia, arte e os drogados da Praça da Rodoviária. Tudo é uma questão 
de criação, reinvenção e ousadia, coisas de estilo. 

Mas... e o casal? O WhatsApp? “Ambos os três” são para mim, 
antitéticos. Sobre o casal, tenho que não há poesia mais doce, cena mais 
significativa. Aquelas duas almas: ela gorda e clara, ele magro, ambos nem 
feios, nem bonitos, mas felizes; ela a ser seduzida pelo seu próprio homem, 
na Rua Frederico Leda, próximo ao colégio Leda Tajra, à sombra da tarde 
em sua porta, numa cena rústica, pública e nobre. Depois tive de vê-la 
ainda, por ali, mais gorda ainda, grávida, talvez, a pedalar sua bicicleta rumo 
ao seu doce lar. Não sei bem por que, mas isso ainda me faz refletir o 
conceito de beleza e felicidade, sobretudo o de felicidade. Mas como supõe 
o leitor, não havia entre eles celular, WhatsApp, nem outro aplicativo, que 
não fosse a Humanus chemiae (química humana). A febre digital ainda não era 
epidemia. Agora dá até para afirmar: era justamente isso que proporcionava 
aquele aconchego conjugal. Já nas reuniões de que participo desde as 
escolares às literárias, o modus vivendi é o que tu já sabes, leitor. Cada 
máquina conectada na Net, desligada da pauta, a tirar selfies, a criar “ilhas 
humanas”... Respiro fundo... E, a propósito, aproveito o ensejo para 
desculpar-me com meus colegas, por não ter ainda esse aplicativo tão top, 
tão interativo, tão distanciador de humanos... Mas prometo que vou 
adquiri-lo.  
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“Por esses dias estava eu a considerar  

os tempos de outrora e os de hoje: [...]  
Apegando-me mais aos efeitos que às causas,  

pude chegar a algumas conclusões.  
Uma delas é que, ao contrário do que defendia  

Charles Darwin, as espécies também ‘desevoluem’,  
isto é, regridem para um estágio anterior, menor ou pior.  

Não somente as espécies vivas,  
mas as coisas de modo em geral,  

e principalmente as pessoas.”  

(Edgar Moreno)  
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CIDADANIA À PROVA 

  nov./2010 

 
 

Herculano vestiu sua melhor 
roupa, penteou bem os cabelos, os 
poucos cabelos grisalhos e limpos, 
apalpou a barba bem-feita, arrumou 
a botina e saiu pela Rua da 
Assembleia de Deus, chamada ainda 
Maranhão Sobrinho, que um dia foi 

da Bacabeira. O andar calmo e senil sob os óculos grossos o denunciava 
um homem de leitura, um nobre-cidadão.  

Caminhou até a Rua da Forquilha, onde dobrou nos rumos do centro, 
jogou no lixo uma das páginas do jornal de cujo assunto trazia horrores: a 
política, justo naqueles dias em que o seu candidato não conseguira se 
eleger. Não era nenhuma paixão, nem paga de favor, apenas vontade da 
mudança. Mas era preciso tocar a vida adiante. E deixou-se levar por uma 
ideia súbita. Pegou de volta a página do chão por dois motivos de pura 
cidadania: lugar de lixo é no lixo e o não se deixar abater por uma derrota.  
Viu no jornal a relação dos eleitos. Avaliou os nomes, as promessas de 
campanha, os representantes locais dos próximos quatro anos. Foi tudo o 
que precisou para seu fortalecimento e completa recuperação.  

Foi ter à casa do mais próximo dos eleitos. Esperou um bom tempo à 
campainha, e, a propósito de sua ideia e capricho, ficou ali, perseverante até 
aparecer uma magra criatura: 

– Bom dia! 
– O senhor deputado está? – disse ele, vendo ainda o político. 
E a mulher, atalhada por esse ato cortês e flagrante, não pode deixar de 

dizer a verdade: 
– Está. 
Não era isso que ia falar, mas sim que o deputado estava para a capital 

tratando de negócios. Ia ela já adentrando a área do casarão, mas parou 
para pedi-lo que sentasse. Sentou-se. Esperou, como de praxe, até que lhe 
veio o deputado: 

– O senhor por aqui, seu Herculano!? 
– Sim, eu vim parabenizar o nosso deputado. 

– Oh! Obrigado! E obrigado também pelo seu voto – disse o político 
cheio de si. 

– Mas eu não votei no senhor! 
– Alterou-se o semblante do magnata. Ia perguntar ao velho o que 

então o trazia ali. Achou-o ousado. Ia mesmo expulsá-lo dali, mas 
envergonhou-se de si, se assim o fizesse. Preferiu fingir sua cólera: 

– Então, diga, meu caro! 
– Eu só vim aqui pegar um dos seus panfletos de campanha. 
– Ora, seu Herculano, não me diga que está falando sério – sorriu 

irônico o deputado reparando nos modos do idoso. Estaria louco? – 
pensou. 

– Pois creia: é somente isso que quero por agora. 
E o político não podendo se conter: 
– Mas me diga: por que panfleto agora se a eleição já passou!? – 

arrependeu-se o político de sua frase, mas não a podia mais anular. E 
procurando consertar: 

– Ah! já sei, o senhor vai guardar de lembrança, não é? 
E seguiu cabreiro de si e do outro: 
– Vamos ver se ainda encontramos algum perdido por aqui, pois na 

véspera do dia 4, foi feito um derrame deles pelas ruas. 
Aí o deputado falava verdade, mas Herculano preferiu o silêncio e a 

ação dele. Logo mais voltava um serviçal do político com alguns santinhos-
foto do deputado, enquanto este espreitava o idoso e lhe entregava o 
pedido. 

– O que eu quero não é desses, mas sim dos que contêm suas 
propostas.  
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TEORIA EDGARINA 

DA DESEVOLUÇÃO – PARTE I 

 fev./2014 

 
 

A vida é uma teoria louca e livre e, 
apesar de complexa, sempre podemos 
aprender com as coisas simples e, de 
repente, até contribuir para a 
humanidade.  

Por esses dias estava eu a 
considerar os tempos de outrora e os de hoje: a família, os costumes, os 
valores, a vergonha... Sim, Dona Vergonha, essa senhora doce e educada 
que a cada geração vai ficando muda em sua cadeira de balanço, quando 
não, trancafiada em seus aposentos. De repente me vi enviando um SMS a 
alguns amigos. E este era o teor: 

CONTINHO DE DESEVOLUÇÃO (Edgar Moreno) Era uma vez um 
homem. Simples, honesto, gente. candidatou-se e virou mentiroso. Elegeu-se e virou cínico. 
Assumiu e virou corrupto. Rodeou-se de bajuladores. Reelegeu-se e virou corrupto ao 
quadrado. Por fim, mudou de vez de espécie. 

Seria mais um costumeiro SMS, se Jakson e Daiane não me tivessem 
feito perceber que isso daria uma boa crônica. Reli o “continho”. Meus 
editores tinham razão. Temi, porém, que uma crônica tirasse a essência 
daquele pequeno e significativo texto. Prometi-lhes a crônica para depois 
resolver o jogo de cintura textual. 

Comecei rabiscar, considerar fatos, levantar hipóteses, escrever, enfim. 
Sentia-me um Charles Darwin, um Lavoisier, um Einstein na elaboração de 
suas teorias. Realizava-me no meu bom ofício de ser útil à sociedade. Isso 
me pareceu interessante. Ou que tenha sido desinteressante, pois iria tentar 
entender gente. Mas decidi: ia formular minha própria hipótese: a TEORIA 
EDGARINA DA DESEVOLUÇÃO. Apegando-me mais aos efeitos que 
às causas, pude chegar a algumas conclusões. Uma delas é que, ao contrário 
do que defendia Charles Darwin, as espécies também “desevoluem”, isto é, 
regridem para um estágio anterior, menor ou pior. Não somente as espécies 
vivas, mas as coisas de modo em geral: discos, roupas, produtos, medidas 
(litro, quilo), a música, o dinheiro, as pessoas, a língua, a vergonha, e, 
principalmente as pessoas. Até acho minha teoria mais aceitável, pois 

enquanto a Teoria Evolucionista de Darwin leva milhões de anos para se 
comprovar que o homem (Homo sapiens) e os macacos (Homo erectus, etc.), 
teriam vindo de um mesmo descendente, a minha carece apenas de uma 
década, no máximo, uma eleição, um perfil no Facebook... Se a espécie for 
Homo politicus ou Homo sortudus, o indivíduo pode mudar de um dia para o 
outro, com o resultado das eleições ou a notícia de ter ganhado na 
Megassena.  

Mas é oportuno lembrar que Darwin NÃO afirmou que o homem veio 
do macaco. Isso é interpretação errônea. Ele sugere que homem e macaco 
teriam uma mesma ascendência a partir da qual as duas espécies se 
desenvolveram. Daí, ambos guardarem entre si semelhanças biológicas. E 
tal absurdo nem poderia ser verdade. Esse processo evolutivo nunca se 
comprovou em nenhuma de nossas gerações passadas ou presentes. Minha 
avó, por exemplo, tendo sido uma negra de braços e pernas longas, nunca 
andou pulando de galho em galho. Em seus 96 anos de vida, morou a vida 
inteira em dois lugares: no que a viu nascer, crescer e casar e no que a viu 
continuar vivendo até morrer. E, pelo que consta, vovó Joana nem gostava 
de banana, a tirar pelo sítio de jaqueiras e buritizeiros e nenhuma bananeira. 
Entretanto, em experiência, vovó era “macaca velha”, como diz o adágio 
popular. Certa vez, estando conosco em visita, o espírito natalino me levou 
distribuir presentes de natal para todos da família. Mas por “desevolução” 
da minha lembrança, não comprei o dela. Sem saída, ri amarelo para vovó, 
mas a velhinha não deixou por menos. Entre um risinho humorado e 
queixoso, disse-me afável: 

– As avós também gostam de ganhar presente. 
Uma pequena frase. Uma enorme vergonha. Uma grandiosa lição. 
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TEORIA EDGARINA 
DA DESEVOLUÇÃO – PARTE II 

  mar./2014 

 
 

Ia dizer que a frase da mãe de meu 
pai: “As avós também gostam de ganhar 
presente” não tinha efeito em minha 
teoria, mas vejo que me é um grande 
fundamento prático, pois um macaco só 
diria isso em filme de ficção científica. 

Em sua frase doce e incisiva, vovó superou toda a teoria de Darwin e 
mostrou-se uma verdadeira Mulier inteligente. 

Eu próprio sou prova de que o homem não veio do gênero Macaca. Há 
mais de quatro décadas venho observando se estou virando um macaco, e o 
máximo que consegui foi uns fios de cabelos brancos. Mas vejo que isso 
nada tem a ver com os primatas de cauda.  Ao que parece eles não 
embranquecem os pelos na velhice, se bem que têm uma preocupação bem 
mais light que a humana, se é que, as cãs brancas provêm da preocupação. A 
conclusão é que a falsa teoria, com efeito, não se confirma em minha 
família, em meus vizinhos, nem em meus amigos.  

Já a Teoria Edgarina da Desevolução, elaborada a partir de fatos e 
vivências, não há de pôr seu autor e adeptos em descrédito. É certo que o 
termo “desevolução” não há de ser encontrado em dicionários quaisquer. 
Trata-se de um neologismo e nasce agora com a própria teoria. Mas me 
valho da Lei da Gravitação Universal de Newton: “tudo que sobe, desce”, e 
do princípio de que “tudo que nasce, morre” para conceber que “tudo que 
evolui, desevolui”. Um exemplo é a saia das senhoras que virou minissaia 
nas meninas. A própria palavra “meninas” desevoluiu para “minas”.  Veja-
se que o exemplo se aplica à saia feminina no Brasil, não me cabendo 
questionar a tradição ou o nível de vergonha da saia masculina da Escócia. 
Outro exemplo é o short. O das garotas de hoje são bem menores que a 
calçola das senhoras de ontem. Agorinha mesmo uma moçoila aqui da rua 
passava com o dito traje, torcendo que algum moleque a degustasse com os 
olhos (?). Ela não sabe, mas é um típico exemplar da desevolução 
feminina. Minha teoria, porém, não se atém a vestuários. O velho LP (Long 
Play) de vinil encolheu drasticamente, virando CD, pendrive, chip, ao tempo 

em que aumentou a capacidade de armazenamento. Há nisso evolução? 
Sim, mas inegável é uma desevolução de tamanho, peso e autenticidade, 
fato que favorece a pirataria. Já a música, que antes se harmonizava em boa 
melodia, letra e sentimento, banalizou-se em dancinhas da espécie besteróide, 
numa clara evidência da desevolução da alma e do gosto musical. No 
âmbito familiar foram-se os tempos de se comer à mesa, de se tomar 
bênção, entrando em cena o muro do isolamento e da virtualidade. O 
núcleo familiar agora pode constituir-se de pai+pai+filhos ou 
mãe+mãe+filhos. Outrora se um ladrão de galinha fosse descoberto, a 
vergonha familiar era a pior cadeia. Hoje os delitos se banalizam à luz do 
dia, com criminosos a zombar das leis e da sociedade, com direito a “Bolsa 
Presidiário” e tudo mais, enquanto os cidadãos ficam reféns em seus 
próprios lares. 

Contudo, nada parece superar a desevolução que ocorre na política. 
Essa me parece a pior das desevoluções, pois afeta o que de mais nobre e 
belo pode existir no ser humano. Uma roupa se rasga, um pendrive se deleta 
o conteúdo. Mas, a Honestidade? A Moral? A Ética? O Caráter? Isso o 
Homo politicus sempre acha que tem, mas suas práticas logo desmentem 
tudo. Sim, porque a ganância o cega; a busca de riquezas e, sobretudo de 
poder, passa a ser seu principal objetivo. O efeito é ainda pior porque afeta 
a coletividade – o povo, que se torna a cobaia, o sujeito passivo das atitudes 
errôneas de um Homo avarus (homem avarento). Se “o homem é produto do 
meio”, segundo Rousseau e Karl Marx, também “o homem tem livre 
arbítrio e pode fazer suas próprias escolhas”, segundo o próprio Deus. 
Infelizmente as práticas da maioria de nossos políticos são vergonhosas. 
Assim o Homus politicus se revela o maior agente da desevolução entre os 
homens. De Homo sapiens, vira Homo politicus, que passa a bancar o Homo 
espertus e daí o estágio de Homo corruptus. Inconscientemente já é um Homo 
decadente (homem decadente), por vir ainda a fase de Homo irracionalus, 
provavelmente o pior estágio da desevolução humana, pois aí já é um típico 
bicho vestido de gente. 

Eis, por agora, a Teoria Edgarina da Desevolução. 
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MEU AMIGO VIRTUÁLISSON 

 jun.-jul./2011 

 
 

Em frente ao Vanguard funcionou 
por algum tempo a sede do antigo 
INPS.  Hoje jaz ali um barracão da 
SEMUC (Secretaria Municipal de 
Cultura), onde artistas quase anônimos 
como Ejoão Martins, Urquiza e 
Gleydson preparam a decoração das 

festividades municipais. Pouca gente sabe, mas são esses generosos e 
criativos artífices da cultura local os responsáveis pela beleza decorativa que 
abrilhanta os carnavais, as festas juninas, natalinas, cívicas e até políticas 
dessa ingrata cidade. São eles quem atravessa madrugadas para preparar o 
“bolo” festivo, do qual não comprazem em saboreá-lo. A festa é do povo; 
eles são artistas e servidores públicos.  

Em outros tempos ao lado desse casarão tinha o Beco da Bosta, que, 
odorento, estendia-se até a Praça Catulo da Paixão Cearense. Isso me 
lembra que em criança, passei por ali com meu pai para “cortar volta”. 
Lembra-me também a poesia de Iraide Martins em seu trocadilho irônico 
“o Beco da Bosta, a bosta do Beco”. 

É por ali perto que passeia Astrogildo. Dobra a XV de Novembro, para 
por um instante para lembrar a (figueira?) que encimava seus frondosos 
galhos para a Prefeitura. E não adiantaram os protestos artísticos da época. 
Ela foi ao chão. 

É, parece que artista não tem mesmo vez por aqui, mas então o meio 
ambiente também já era desrespeitado. Que o diga a casa Vila Maria que 
testemunhou o assassinato da nossa árvore decenária. A Vila, porém, 
felizmente, ainda resiste ao tempo para comprovar que também já não 
existe o prédio-esquina da antiga Secretaria de Finanças. Por que não 
construí-la em vez do aluguel? 

Um grupo de estudantes passa galhofeiro. Astrogildo olha os modos de 
uma juventude tão diferente do seu tempo. A galera fotografa com digital 
de 12 MP e filma com celulares touch wi-fi, bem diferentes da Canon de 
outrora. O gesto é inevitável: “’Xô ver! Mostra aqui”. Todo mundo quer 
ver como ficou na foto. Uns não gostam de sua pose, de sua espinha, mas 

outro rebate que para o foto shop toda feiura tem jeito. E a câmera corre de 
mão em mão. Toca um celular. “Oi, eu tô aqui perto da Biasa”. Astrogildo 
questiona consigo: Quem perguntou onde a mocinha estava? Cadê a Biasa, 
que ele não via? Nesse mundo virtual mentir e fazer bobagem é tão 
comum! Sem contar o que fazem com a Língua Portuguesa: vc ñ ker qeu add 
tbm? kkk e tantas outras simplificações. Melhor é deixá-los com suas 
mazelas e tecnologias. 

Astrogildo vai-se beirando a Praça Chagas Araújo, passa pela Catulo, 
dobra a pracinha da Conceição e vai parar na Santa Terezinha. No 
contorno da Capoeira Zâmbi uma breve imagem lhe vem à cabeça. Vira-se, 
mas qual! Não mais consegue ver a casinha da fazenda do Coronel 
Lourenço da Silva. Era um dos pontos mais bem conservados de nossa a 
história. Um dia, simplesmente foi demolida e em seu lugar a Paróquia 
ergueu um sobrado. 

Sem o beco, sem a árvore, a Casa de Finanças e a fazendinha de taipa, 
resta ao homem voltar ao seu rebento. Um toque ressoa, porém. Astrogildo 
retira do bolso seu moderno celular, põe os óculos e confirma baixinho: “É 
meu amigo Virtuálisson”.  E pondo o fone de ouvido: “Oi, eu tô aqui na... 
na...” 
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DAS CASAS E DOS LARES 

 out./2015 

 
 

Há alguns dias andei pensando no 
sujeito “casa”. De tanto fazê-lo, 
terminei formulando uma teoria: as 
casas são um misto de abrigo e 
sentimentos, ou seja, elas são uma 
espécie de gente – allocutio feelings.  A 
diferença é que quase ninguém, senão 

elas mesmas, sente suas queixas e regozijos. Quiçá nenhum ser que se diz 
humano e sensível tenha captado delas a rotineira satisfação quando seu 
dono chega, o vazio que lhes abate quando ele sai, ou sua eterna tristeza 
quando ele parte para sempre sem dizer sequer um “Tchau, casa!”. Foi isso 
que aprendi com Ramiro em pequeno, quando mudamos de uma para 
outra residência da Frederico Leda.  

É certo que há “casas” e “lares” e os conceitos quero deixá-los ao 
Aurélio e aos sociólogos. Importa-me que as casas não expressam uma 
mera e fria construção, seja ela de tijolos, sapê, palhas ou AP. Elas são sim, 
como pessoas: podem esbanjar simpatia ou solidão, otimismo ou amargura, 
calmaria ou saudade; afigura-se com a cara do dono e se acostuma aos 
modos daqueles que a habitam. Todavia, a coexistência dessas duas 
vertentes, sendo saudável, deve ser o grande objetivo da humanidade e de 
cada casal, afinal já diz a sabedoria popular: “Quem casa, quer casa” e toda 
casa almeja uma família que lhe dê o sentido do existir. Então o ambiente 
vira uma festa! Há alegria, aconchego, harmonia e valores e, há, sobretudo, 
família em seu mais pleno sentido. E se houver crianças e cachorros, e 
amigos e churrasqueira, certamente a casa ficará bem mais feliz, pois já não 
é mais uma mera casa, e sim um lar. 

Mas, infelizmente, assim como as pessoas, nem toda casa é feliz. Tenho 
visto algumas que, pelo seu modo desolado, taciturno e até poético não 
consigo esquecer. É como se elas gritassem que também existem e 
merecem um pouco de atenção.  

Uma delas está lá, na periferia, próximo a um baixão de esgoto. Toda 
vez que passo às caminhadas vespertinas a vejo do mesmo jeito: toda 
deprimida, toda pequena, toda suja que dá dó. A única diferença é que às 

vezes a porta está aberta, às vezes encostada. Mas isso não faz muita 
diferença, é sempre sórdida. Seu dono, um idoso, que parece morar 
sozinho, também é sórdido e me cheirou a carvoeiro e a casa parece ajudá-
lo em seu ofício. Não dá pra entender como ele fica sentado num 
tamborete, sozinho, no escuro, fazendo nada. Certa vez tentei um “bom 
dia!”, mas ninguém entendeu, pelo menos ele. Ela suporta, mas sei, ela 
queria outra sorte. Talvez a sorte da casa da poetisa que, sempre asseada, 
vai rompendo o tempo numa rua de asfalto, com ares de solidão e 
antiguidade, com seus poucos móveis e sala simples com alguma cadeira de 
macarrão, uma máquina de costura e de moderno um congelador. Era ali 
que costumávamos conversar sobre poesia, gramática e academia, um 
mundo totalmente alheio àquela casa do baixão. Já a casa nº “x”, aqui 
mesmo no meu bairro, também dá certo dó. Não apenas pelo casal de 
idosos e seu “ladrãozinho da porra”, que sendo drogado já nem volta mais 
a casa, quanto mais ao lar; não apenas pela filha que lá vive com mais três 
filhos, dos quais, a caçula em tratamento de... Quem sabe essa casa triste, 
doentia, vazia e vulnerável, quem sabe aquela casa sórdida, possam um dia 
transformar-se num casarão da esquina, mas, sobretudo num lar. Quiçá 
essas casas e seus donos, venham algum dia mudar de sorte, e, 
semelhantemente, ao meu editor Jakson, gozar do aconchego dum AP, 
mas, sobretudo, do luxo de ter um lar.  
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A ÚLTIMA FOTO DE UM 
MENDIGO VIVO 

 jun.  jun.-jul./2010 

 
 

Ele estava sempre lá, na calçada de 
uma casa sem nome, lado oposto da 
antiga agência do Bem, o Banco do 
Estado do Maranhão, uma dessas 
velhas casas que em outros tempos terá 

sido depósito da produção agrícola local e, mais recentemente se tornara 
ponto temporário de comércio. Ali era o seu relento lugar de dormir e de 
comer; era ali o seu próprio lar, sem parente e sem afeto. Sua família era ele 
mesmo, com seus gatos todos, unidos por um só cordão. Seus amigos, um 
livros de cabeceira, talvez de terceiro grau. Mas não foi ali sua única 
morada. Tempos houve em que esse doente homem habitou próximo ao 
centro de Saúde, na calçada do Colégio Governador Sarney. Ali costumava 
pedir um café e um cigarro. Dava-lhe o vício, o Velho Urso do Blues, um 
artista plástico local adepto do rock blues, agora ex-fumante.   

Renato Carlos Santos, o “Negão”, o morador de rua, o mendigo, o 
louco, o leitor, o magistrado, o vilão, a vítima, (mas quem era esse 
homem?), tomava seu café, acendia o cigarro e saía pesado rumo ao seu 
amontado de sacos. Algumas vezes o vi a transportar sua pesada carga de 
um ponto a outro da BR 316, repetindo-se por repetir essa mesma cena. 
Creio que terá morado em outras calçadas daqui e d’além, mas foi a da 
Barão de Capanema que Renato elegeu para tocar em frente a sua sina para 
viver seus últimos dias, para ser morto brutalmente por um vândalo 
adolescente que enche de vergonha e revolta a nossa sociedade. 

Hora infeliz aquele em que o jovem e seu comparsa compraram num 
posto da cidade, uma medida de gasolina com o intuito de atear fogo no 
desgraçado homem, já castigado pela vida e sua obscura sina. E, 
lamentavelmente, lograram êxito. Um condenável êxito. A cena? Alguém há 
de ter visto e viram-na: os garotos malfazejos se deliciavam com os pulos 
do pobre homem em chamas, numa inevitável lembrança do índio 
queimado vivo em Brasília.  

A imprensa divulgou, buscou respostas das autoridades, a justiça quis 
seguir a praxe e o jovem assassino foragiu-se pelas brechas da justiça e da 
esperteza, deixando para trás um homem carbonizado em 80% do corpo 
num dos leitos do hospital Laura Vasconcelos e depois no Socorrão II, na 
capital. Mas lá não estava todo o mendigo: pedaços do couro de suas mãos 
e de seu corpo ficaram pelo nosso chão a clamar pela vida do seu dono e 
pela justiça dos homens.  

Meu corpo febril agora arde e sinto um pouco de frio, mas essa leve 
sensação térmica é imensamente desproporcional e indescritivelmente 
menos do que a tormentória dor que sentiu o nosso morador de rua no 
último dia 9 de maio.  

Negão sofreu, sofreu e por fim não resistiu (e ninguém resistiria!), vindo 
a óbito alguns dias depois. Ficou o sentimento de revolta e a inclusão de 
bacabal numa triste estatística: a de queima de gente viva.  

E quando a gente se pega a tecer o fato, a revolta aflora e me falta papel 
para tantas perguntas em torno do caso Renato. O que leva um jovem a 
agir com requinte de tanta crueldade para com uma pessoa desvalida e 
quieta no seu canto?  

O que de fato houve 
em relação à prisão (ou 
não prisão) do réu 
confesso? Até quando a 
sociedade vai ter que 
engolir o sorriso irônico 
do jovem homicida? 

Não importa quem foi 
o mendigo, importa que 
era um ser humano, 
amado por Deus, como 
qualquer outra pessoa. 
Casos assim me tocam 
profundamente, pois sendo eu um cronista, observador e fã assumido das 
pequenas cenas da cidade, esta não me passava despercebida. Renato 
sempre me despertou curiosidade, assim como “Zuíla”, a louca Divina, 
hoje em São Mateus, o alucinado pela perfeição da barba, ali próximo à 
FEBAC, a Pedra Noventa do Caipirão e outros desvalidos que fazem das 
ruas da cidade uma casa a céu aberto.  Com Renato não era diferente. Eu 
sempre quis fotografá-lo, mas confesso, temia a reação de um homem forte 

“Negão” em sua calçada-casa. Foto: Ramiro Feitosa 
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e sem siso. Fui mantendo apenas o anseio, até que no dia do aniversário da 
cidade, saindo com meu filho pelas ruas ermas, tomei coragem, parei o 
veículo um tanto distante do homem e, com a câmera em zoom, pedi que 
meu filho o fotografasse. Renato não gostou e veio armando-se com um 
rádio de pilha, acho. Conseguimos tirar apenas uma foto, inédita, que agora 
publico como parte integrante da crônica.  

A foto está aqui, leitor, a crônica também há de durar muitos anos. Mas 
o que importa a foto e a crônica, se Renato, o motivo delas não mais 
existe? Uma coisa é certa: Renato não haverá, certamente, de voltar mais a 
seio bacabalense e nem a outro. Será que a morte de Renato há de habitar 
apenas uns dias a lembrança da justiça, de quem o temia, de quem o viu um 
dia ou se diluirá tão rapidamente como as cinzas do seu próprio corpo e 
dos seus trapos? 

Foto disponível também em: 
 www.omearim.com 

www.blogdocostafilho.blogspot.com 
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O PESO DO SILÊNCIO 

  maio/2015 

 
 

Era, quiçá, a terceira vez que 
Abelardo ia àquele salão cortar os 
cabelos. e o motivo eram os poucos 
profissionais da vila kühn e as 
demoradas filas. 

Já na primeira vez não foi muito 
com o jeito do dono. Sem saber-lhe o nome, nem ter entusiasmo de 
perguntar, não sabia se o chamava de cabeleireiro, barbeiro ou “cortador de 
cabelos”. Essa dúvida abelardiana surgiu pela ótica associativa da função ao 
modo “jecasmurro” do seu agora arquirrival. O fato é que o profissa lhe 
pareceu melhor definido nesta última qualificação, não por ser magro, 
negro, marrento e cadeirudo, mas porque já lhe dissera nunca ter feito 
curso algum; só com a prática estava bom demais. O negrão, em seu porte 
africano, parecia dizer que estudar curso de cabeleireiro era pura frescura, 
mas não o fez por boca. Pelos modos, não era um barbeiro literal feito o 
mudo da Barbearia Santo Antônio da Rodoviária, e seu salão, apesar de 
arrumado, mas cheio de tufos voando pelo chão (É cada uma!), ali não se 
viam traços tradicionais relevantes como a velha, confortável e preguiçosa 
cadeira giratória e a vassourinha espumante, mas principalmente não se via 
um homem de avental, que ao cliente prezasse em perguntar qual estilo 
queria, se à cavanhaque, à bigode, à social ou à militar. Não, leitor, o profissa 
apenas perguntava a altura que a máquina havia de cortar nas têmporas e 
mandava ver, sem nenhum papo literário, sem nenhuma simpatia, sem 
aconchego algum que te fizesse sentir um cliente de verdade e que te 
fizesse lá voltar. 

Foi assim desde a primeira vez, essa sensação sofrível, muito embora 
Abelardo achasse que logo viriam as boas conversas de salão, como nos 
velhos tempos, quando os barbeiros se referendavam pelos longos papos, 
chegando às graças de confidentes ou alcoviteiros. Mas não foi em tal 
cenário que atuou nosso Abelardo, nem a cena lhe poderia ser tão diversa: 

– Quero um corte jovem, à quadrado, tipo militar, adiantou o cliente. 
E o profissa com ares de sabe-tudo: 

– E o senhor sabe ao menos como é um “corte militar?” 
– Não, eu não sei como é um “corte militar” – o freguês reproduziu 

irônico. 
– Tem gente que pensa que... – Pê, pê, pê... pá, pá, pá... 
Calou-se. Calaram-se. Tomaram uma dose de “semancol”. Seguiram 

esdruxulamente em si. Enquanto um executava o serviço do jeito que bem 
lhe aprouvia, o outro aguentava as pesadas mãos cada vez que sua cabeça 
era girada, em vez da cadeira. A maior dor, porém, não era a da gilete ou a 
do torcicolo, mas a de suportar o peso daquele silêncio recíproco e asno. E 
se de repente o espelho os traísse? Monstruoso receio que os deixou ainda 
mais sisudos. Acontecesse o que fosse, Abelardo já decidira: se não tinha o 
que dialogar, não cairia no ridículo de ficar puxando conversa fiada. E se já 
vinha se prometendo lá não ir mais, não custava suportar seu último 
suplício. Aquela seria sua última ida àquele salão. E até concebia que o 
profissa não faria disso outra objeção que não fosse a perda dos seis reais 
por corte. 

Um “Obrigado...” e um “De nada.”, selaram a trama; surgiu a reflexão: 
há lugares que não nos cabem e pessoas que nos enchem; e há silêncios que 
nos pesam toneladas e teorias que nascem da prática; e certas lições que só 
aprendemos na ignorância do nosso ser.  
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RETRATO DAS ÁGUAS 

 maio/2009 

 
 

Já vai alto o dia e eu resolvo “retratar” 
minha cidade, tentando compreendê-
la no choro que lhe cai do céu. 
Admiro-me que amanheceu sem 
chuva, e o sol até chegou a dar um ar 
de riso. Mas essa bonança tropical já 
são águas passadas. Resguardo minha 

folha. Fontes meteorológicas preveem que nossa pluvial companheira 
continuará a cair sobre este chão por toda a semana. O leito do Mearim, já 
transbordante, há de se fartar mais ainda de água e lixo, causando vexame à 
gente da Trizidela e aos ribeirinhos dos baixões a fora. 

Ainda é manhã. Na Estrada da Bela Vista, o movimento parece até mais 
intenso que ontem por ocasião da blitz de trânsito. Os transeuntes 
ziguezagueiam na longa avenida, disputando com os veículos um lugar no 
asfalto esburacado. Para que tanta pressa? E o guarda-chuva? Certamente 
por cautela de um aguaceiro mais tarde.  

Esta, meu leitor, tem sido nossa rotina climática nos últimos dias. E 
sendo tu bacabalense ou não, já bem a conheces. O fato tem sido bem 
noticiado até mesmo na imprensa nacional.  

Falando nisso, aproveitando eu a estiagem desta manhã, pude fazer 
algumas fotos literais da cidade. Outras delas, só pude fazê-las com a alma, 
mas há várias outras que podes ver aqui em palavras. Como apreciador 
dessa arte, e, sem querer fazer tempestade em copo d’água, confesso-te, 
meu caro leitor, as imagens me saíram belas e poéticas, de encher os olhos; 
o motivo é que se me afigura feio, e de cortar coração. Chega a ser 
impressionante. 

O rio caudaloso espalha-se além-bordas e, feito um bicho serpentino, 
segue a escorrer forte, invadindo casas e plantações, afugentando animais, 
destruindo o que há pela frente. Curiosos lotam as imediações da ponte, 
onde o Corpo de Bombeiros da Capital presta assistência. Debalde 
procuram o corpo de um jovem tragado pelas águas. Uma mulher lava 
louças e os filhos pescam no terreiro de casa; acolá uns homens jogam 
baralho, outros oferecem passeio de canoa por algum real, e outros, 

vigilantes, resistem com seus móveis sobrepostos ou em sua casa vazia, 
temendo o saque de seus bens a tanto custo obtidos. Do outro lado da 
cidade, as velhas usinas e galpões, outrora celeiros de arroz, babaçu e 
algodão, agora servem de abrigos para centenas de ribeirinhos. Depósitos 
abandonados, casas de amigos e até igrejas também têm a mesma função. 
As entidades se mobilizam arrecadando donativos. Por sua vez, as 
autoridades se “sacrificam” para distribuir cestas básicas, mas aproveitam 
para se fazer acompanhar de toda sua caravana política e aliada. 

− Muito obrigado, os desabrigados os aplaudem. 
Dona Maria de Tal, que elogiou a atitude do governo se viu repetidas 

vezes na TV local; já outras Marias foram a um canal diferente denunciar 
não terem ainda recebido cesta alguma, e o pior, de haver gente trocando 
donativos por cachaça. 

Vê, meu leitor, a que ponto se chega: lograr com a miséria alheia. 
Estes “retratos” me fazem pegar carona com os mais velhos e voltar ao 

ano de 1974, quando por aqui se registrou a maior enchente e que 
repercute até aos nossos dias. Neste 2009 é tanta água, que me arrisco a 
chamar o fenômeno de 3º Dilúvio Mearinense. Convenhamos, muita água 
já rolou por baixo de nossa quinquagenária ponte! É possível mesmo que o 
volume absoluto de água supere o daquele ano, sobretudo se 
considerarmos o desvio do leito do rio feito há alguns anos e o constante 
assoreamento de suas margens. E não será esta enchente o troco da própria 
Natureza? Todavia, meu bom leitor, não estou aqui para levantar teorias, 
mas para te retratar essa gente a que chamamos de “alagados”. 

Vê, que estando tu na tua casa, ainda que simples e pouco confortável, 
tua condição é indubitavelmente privilegiada e grata, se comparada a dos 
nossos cerca de 2.700 coirmãos sem comida, sem saúde, sem teto ou 
energia e, ironicamente, sem água. E, por mais que já tenhas cooperado, 
meu caro, a situação continua dramática. É preciso, pois, não desistir desta 
luta que é de todos. 

Resta-nos ainda a ação e a fé. Quem sabe, assim como a lua, as águas 
também minguem e a esperança dessa gente renasça para novos dias e à 
reconstrução de suas casas e de suas vidas. 
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REFÉM DOMICILIAR 

  fev./2011 

 
 
Você sai à rua, depois de pensar mil e 
uma vezes se deveria fazê-lo. Deve 
sim. Mesmo correndo riscos. A Lei da 
Sobrevivência é maior. Já beijou os 
filhos, trancou bem as portas, e sai.  
Antes, porém, reza o Pai Nosso, 
concentrando-se na frase: “livrai-nos 
do mal. Amém”. “Livrai-nos”? Sim, 

sua família ficou em casa e corre riscos semelhantes. Então você põe um pé 
fora de casa. Olha para um lado e outro. Reserva-se enquanto aquele 
moleque de calção taquitel passa olhando de soslaio. Se é ladrão, não se 
sabe, mas tudo indica ser um “usuário”. É como eles dizem para se safar do 
flagrante de tráfico. Na dúvida é um forte suspeito. Todo mundo é 
suspeito. Até aquele lá de bigode e bem trajado pode ir levando consigo 
alguma pedra de crack. Então é prendê-los. Eu? Pode ser. Segundo o artigo 
301 do CCP qualquer pessoa pode prender um suspeito. Nunca! Deixa isso 
para a polícia, que averigua ou prende o sujeito. Prender onde? A 
carceragem até interditada foi pela Justiça! Além disso, eles sabem 
direitinho que ninguém pode ser preso sem provas. Ora bolas! Se até com 
provas tem bandido solto, imagine... Voltemos ao nosso rumo, senão...  

Lá à frente você precisa atender ao celular. Mas dirigindo não pode. 
Parar na rua é perigoso. Então, o que você faz? Deixa o aparelho tocar, 
chamando a atenção daquele cara suspeito, ou, correndo risco, para e 
atende, ou deixa a ligação cair para atendê-la num lugar seguro? A última 
opção parece a mais adequada. Melhor ainda se seu telefone móvel 
estivesse apenas no modo vibratório. Ninguém precisa saber que você 
carrega um celular, muito menos ouvir aquele toque da “meninazinha” 
rindo e cantando: “Ah! ah! ah! Etchamaracá! Ed Marley!...” 

Finalmente ao atender você percebe que o número é de fora: “Bom dia! 
Eu falo com o senhor Astrogildo de Tal e Tal? Sou do setor X da Empresa 
Y, credencial nº tanto. Você poderia me confirmar seu endereço, celular 
e...” Você desconfia e desliga, pois sabe que pode ser um golpe. 

No trabalho toma conhecimento que um comércio foi arrombado, uma 
moto roubada, um velhinho enganado, três casos de lesão corporal e um 
homicídio. Meio dia, você não sabe se come ou se assiste a tudo isso no 
Ronda da Cidade, no Roda Viva e no Fala Cidade. E tudo com reprise. E 
mais: cinco presos fugiram da cadeia e que dos onze liberados à prisão 
domiciliar, um já andou aprontando; que o seu Pedro Messias da Trizidela 
continua revoltado com essa situação. E chove de entrevistas nos canais 
locais de TV: com o secretário de segurança pública, o juiz Carlos Roberto 
Paula, o delegado Jáder Alves e o outro delegado (ou ex-delegado?) regional 
Henrique Permulter. E os Promotores? Estão de férias ou doentes. E tem 
mais o depoimento de uma mãe negligenciada de atendimento pelo SAMU, 
o caso Mayana Cleide, morta de uma queda de rede e o “caso Jaciara”, 
ainda não solucionado... 

Então você põe as mãos na cabeça e toma uma decisão: se dá férias 
forçadas do serviço e, via telefone, pede um cadeado Pado E-50 e se tranca 
num cofre com toda sua família.  Definitivamente a rua já tem outros 
donos. Acabou-se seu direito de ir e vir. 
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POLITICAGEM ASSASSINA 

  ago./2014 

 
 

Sentado num banco da Praça da 
Juçara, o velho Astrogildo se punha 
inconformado e incrédulo em suas 
conjeturas filosóficas. Aquele dia não 
era o dele. Não pela filosofia em si ou 
pelo breve reumatismo, mas pelo 

assunto em voga em todos os recantos da cidade: panfletos, outdoorzinhos, 
tietes, promessas no rádio e na TV... 

−O fato, meu caro Francismundo, é que algumas coisas nesta vida nos 
chegam doces; outras insípidas, outras doloridas, e outras ainda, que 
terminam por nos provocar profundas e constantes náuseas – O velho 
senhor fitou serenamente no companheiro uns três anos mais moço – São 
as que nos provocam náuseas que nos vão matando mudamente, pois se 
incrustam em nossa alma individual ou coletiva, refletindo-se em nossa 
qualidade de vida. Uma dessas coisas é a Política. Isso mesmo, meu caro, a 
Política não passa de uma assassina! – resmungou convicto. 

Estava ali há um tempinho. De volta da caminhada, escolhera aquele 
local para espairecer os músculos, mas logo estava a refletir sobre a maldita 
política: alianças, partidos, candidatos, propaganda eleitoral gratuita e coisas 
do gênero. E, por mais que quisesse, não podia se negligenciar desse 
sofrimento, que ao mesmo tempo o matava e o fortalecia como cidadão. 
Enjoou disso. Quase se levantou para sentir de perto a brisa do rio e 
contemplar a entrada da cidade, mas logo murchou o riso postiço. Não 
viria nada que não apenas umas bundas de casas do lado da Trizidela 
apontando para a BR, uns quintais sórdidos de cercas de talos emendando 
com o mato das olarias; já do lado Oeste, no lugar duma tripla e prometida 
Avenida, outro matagal a beirar as Cohabs e logo ali um condomínio 
comercial – sem produtos e consumidores – a esperar o progresso. 

Essas considerações faziam a própria fala de Astrogildo, que viu em 
Francismundo a pessoa ideal e talvez única de ouvi-lo sem defender grupo 
ou candidato A ou B, ao contrário, o homem estava interessado e não pôde 
deixar de perguntar: 

−Mas o que isso tem a ver com assassinato, Astrogildo? 
−Muito. Tudo, aliás. Sem falar nas mortes literais na saúde, na 

segurança, a morte aí, é coletiva, econômica, mas principalmente 
paisagística. Vai bem aí em Lago da Pedra. É uma cidade bem menor, mas 
tem um portal de boas-vindas florido e aprazível. Santa Inês logo vai nos 
deixar atrás no comércio, indústria... Tem linha de ônibus e tudo mais. Já 
aqui, ninguém nunca prezou por isso. Os interesses são sempre outros que 
não os do povo. A política é uma doença, uma doença incurável e lucrativa. 

− Mas, Astrogildo, na democracia a Política é fundamental...  
−A política, sim; a politicagem nunca. Isso é desprezível. Veja que a 

politicagem é o grande negócio deste país e a maior responsável por seu 
atraso. As leis são falhas e protetoras de bandidos, que na pele de cordeiros, 
se prevalecem disso para enriquecer ilicitamente, driblar e comprar a justiça, 
formar cartéis e verdadeiros impérios. Qualquer fraudulento pode se 
candidatar. E o povo, ou a grana, o elege... É uma lástima! 

−Você devia se candidatar – disse Francismundo lisonjeiro. 
−Nunca quis ser político, prefiro ser politizado. Ademais nunca 

entenderei a Política claramente. Ela será sempre um bicho feio e lendário, 
uma Cuca do Sítio, uma atitude desonrosa, um enxerto podre, uma tela 
surrealista, uma bosta. 

Disse isso e saiu. Esticou o pescoço ao rio. Nem cheio, nem seco. Sujo. 
Olhou com receio a estrutura da velha ponte. Saiu logo por precaução. 
Colheu uma flor do canteiro central. Não tinha cheiro, nem lixeiro. 
Terminou levando-a na algibeira do calção: um... dois... um... dois...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CastroDigital.com.br



 

REFLEXÃO 
CONTEMPORÂNEA 

 s/d. 

 
 

A cada dia o mundo é mais mundo. 
Convive-se com uma mescla 
espontânea, calculista e múltipla dos 
fatos, dos atos e o homem se pede em 
sua própria razão de ser inteligente e 

progressista. Na busca de uma perfeição inatingível e de soluções práticas 
aos problemas que o afligem, o homem pensa, repensa, ora não pensa, 
dispensa, cria, copia, deturpa, repassa, o homem faz e desfaz. As teorias 
viram fórmulas, as fórmulas somam aos inventos, que se consolidam em 
fama, tragédias, novos desafios. Já não há limites nem leis ao Homo sapiens, 
que a cada dia quebra um recorde: a hora encurta, o segundo multiplica-se, 
o homem faz-se “super”, o luxo vira lixo, o lixo luxo e o grande mundo já 
parece pequeno para os excessos, retrocessos e abscessos que o povoam. 
Cumpre-se o dizer dos nossos avós: “a roda grande passa pela pequena”. É 
o progresso que o homem constrói. 

Mas será a evolução progressista que está a tornar o homem menos 
homem? É o descaso aos padrões sociais, étnicos e morais, próprios dessa 
espécie “superior”.  Esquece-se de privilégios como a imagem e 
semelhança divina e de virtudes tão caras como a modéstia e a fraternidade; 
praticam-se o egoísmo e a negligência, verdadeiros entraves à compreensão 
do homem pelo próximo e por si mesmo. O homem animaliza-se em seu 
próprio habitat, os bons modos se rarificam, enquanto prolifera-se todo o 
tipo de violência: violência física, moral, política, econômica, jurídica, 
abusos e omissões humano-sociais. Há um fio de paz que se recolhe 
ameaçado; quebra-se a esperança de esperança justa e ajustes sociais; viola-
se o inviolável; corrompem-se os sedentos de justiça; evapora-se a honra; 
solidifica-se a dor moral; vela-se a vida. 

A cada dia o mundo é mais mundo e a humanidade carece cada vez 
mais daquele apego fraterno, cívico e moral que só engrandece o homem, a 
pátria, a vida. Morrem os bons modos e costumes como morre a luz do 
candeeiro. O tempo não anda, corre. O homem sobrevive à sua própria 

sorte: cego para os seus malfeitos, surdo para a voz da consciência, mudo 
para o gemido da paz, coxo para as boas práticas inebriando-se em seu 
próprio veneno.   

Não há vexame em remediar, vive-se. Tudo acaba por normal, até a 
crítica aprende a conviver com as mazelas e infrações sociais, cada vez 
mais, mais, mais... e o homem cada vez menos.  
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Da 
miscelânea 

da vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De fato, todo dia tem seu diferencial, 

 mas quando se nos pomos a bisbilhotá-lo,  
a coisa vai pegando enredo e cada dia  

passa a ser ‘aquele dia’, cada hora, ‘aquela hora’.  
Se duvidares disso, põe-te a escrever  

sobre teu dia de ontem, tua última hora.  
O fato é que, coitado do Astrogildo, o poeta teve um dia 

dramático, mas agora soa como uma boa comédia.” 
(Edgar Moreno) 
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CONCEIÇÃO 

  jun./2014 

 
 

Conceição acordou como se de um 
profundo sono. Era a primeira vez em 
trinta anos que ela punha os pés fora 
do batente de casa. Não importa o que 
Conceição fez todo esse tempo. Mas é 
certo, não tinha saído de nenhuma 

prisão domiciliar, não era uma condenada (pelo menos da justiça), não 
tinha nenhuma marca de cadeado (pelo menos no corpo), não tinha estado 
doente, portanto não se tratava de convalescência, tampouco tinha 
retornado de algum lugar longínquo. Conceição simplesmente acordou. 

Era 13 de junho, uma sexta-feira, digamos, comum e diferente: café da 
manhã, arrumação dos sobrinhos à escola, recadinhos na geladeira, casa, 
louças, roupas fuçadas para lavar e engomar, um monte de coisas que a 
faziam pirar e que já sinalizavam: aquele não era o seu mundo.  Passou pelo 
calendário. Lembrou-se que era dia de Santo Antônio. Tinha que fazer o 
bolo e a fogueira. Foi ver o dinheiro na gavetinha da mesa. O celular tocou 
largado no sofá. Estranhou o objeto tão pequeno e de som tão potente. 
Sem querer acionou a tecla “atender”, ou que tenha sido da caixa postal do 
aparelho. Uma voz adolescente berrou do outro lado: 

− E aí brother, tá ligado ainda na mina? Num vai broxar no trato, hein! 
Hoje tem rolezinho na boa. Xau aê! 

Conceição não entendeu patavina! Apenas balançou negativamente a 
cabeça assim que seu olhar peitou com o dos sobrinhos que já saíam para a 
escola. Sorriram. Bateram as mãos para cumprimentarem a tia, mas 
Conceição se perdeu completamente naqueles gestos e piruetas de mãos. 
Terminou abençoando-os da maneira tradicional, com um beijo nas costas 
das mãos, acompanhado dum “Deus te abençoe!”. 

− Indo nessa, tia. Tamo junto mais tarde – saíram requebrando-se em 
danças moderno-obscenas. 

Conceição correu para a cozinha. Benzeu-se. O bolo era coisa infaltável 
no festejo à noite. Pouco importava o comentário capitalista e anticlerical 
dos sobrinhos. Olhou a despensa. Faltavam alguns ingredientes. Correu à 
porta. Todos os vizinhos cerravam-se em seus muros intransponíveis. 

Estava cancelada a troca de massas, a xícara de açúcar, a pitada de sal, o 
empréstimo do pilão, o papo à noite pegando ventinho. Lembrou-se da 
gavetinha. A mesa não tinha gaveta, muito menos dinheiro. Foi encontrar 
uma nova moeda – o cartão de crédito – num cofre de parede. Desabou à 
quitanda mais próxima, mas não achou lá a descontração e simpatia das 
quitandas de antes. Ninguém era de ninguém e todo mundo era suspeito, 
além das filas, marcas, tabelas, tentações promocionais, os diabos! 

Conceição respirou fundo. Era seguir em frente. Voltou para seu bolo. 
Mas ainda tinha a fogueira. Não somente a do dia 13, mas também do 24 e 
do 29. Que deixasse cada uma no seu dia. Quis prosear isso com as 
“cumades”, mas não as encontrou. Não as tinha. Também os sobrinhos já 
o tinham dito: o verbo não era “prosear”, era “compartilhar”. Conceição 
não gostava, ou melhor, não “curtia” essa nova forma de expressão, mas 
ela agora acordava: os tempos eram outros. Levou seu bolo ao fogareiro. 
Abafou-o mesmo no forno elétrico. Programou-o erradamente. Enxugou 
as mãos nas saias. Ufa! Agora podia ouvir uma cantiga. Foi buscar Agnaldo 
Timóteo, Núbia Lafayette ou que fosse Frank Sinatra. Não encontrou LP 
ou Compacto. Os velhos discos de vinil agora se chamavam CD, MP3, 
pendrive... A velha vitrola, já superada pela radiola, atendia agora por “som” 
ou “paredão”, aquela parafernália de caixas e tweeters, que a sobrinhada 
tanto desejava. Abandonou tudo para ir ver lenha para a fogueira. Não 
havia lenha, nem floresta, nem foice, nem cutelo. Correu à cozinha. O bolo 
tinha torrado. A essa altura, já sabia, a igreja tinha perdido a tradição, 
estando mais para clube social. Coitada da Conceição: sem fogueira, sem 
cantiga, sem bolo, sem fé, sem comunicação. Coitada da Conceição! Por 
que foi acordar... Correu ainda ao calendário. Era 2014.  
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UM CASO (DE AMOR?) 

 mar.-abr./2011 

 
 

Edgar abriu a caixa de e-mail. Um 
deles vinha do jornal e versava sobre 
uma leitora de Capinzal do Norte, 
admiradora dessas Crônicas em foco. 
Margarida aguardava ansiosa por uma 
crônica sobre o amor.  

“Amor?”– disse consigo o cronista. 
“Como cronicar esse sentimento tão superior e puro? Não é das poéticas 
mazelas de que se importa a coluna?” Todavia, quis o cronista avaliar o 
pedido. Cogitou com seu editor não inspirar-se em temática como o amor, 
tão séria e rara como um bicho lindo em extinção. Resolveu, porém, 
contatar sua leitora. Qual! O descuido ou o destino tinha deletado o e-mail 
de Dayane. Ou seria da Michaellen? Ou do próprio Jakson, que ao cronista 
dera a notícia defronte à gráfica? Edgar quase nunca deleta e-mails. Mas 
então... Finalmente mensagem enviada. Pelas várias tentativas, o resultado 
automático: Delivery Status Notification (Failure) – Notificação de Status de 
Entrega (Falha). Coisas do mundo virtual! Deixou-se, pois, estar... Quem 
ama espera. O próprio tempo daria razão para uma crônica de amor. E deu. 

Dias depois um episódio emociona a cidade. Um extraordinário caso de 
amor. Valentim Assunção, 40 anos, originário do mesmo Capinzal do 
Norte, procurou um canal de TV local numa busca pública por sua esposa 
separanda, que deixara sua pequena cidade para se ocultar supostamente 
nos antros da Trizidela. O povo logo maldou, o povo informou, 
emocionou-se. O repórter incrementou. E foi ao som de Não se vá (Tu t’en 
vas) da dupla Jane e Herondy (explosão musical nos anos 70), que Valentim 
derramou-se em sentimentos e lágrimas a toda a população telespectiva, 
com palavras solícitas de amor por aquela que agora silenciava para a 
reconciliação. Já queria ao menos a amizade da amada e com ela criar os 
filhos. Não importava a casa, a moto, o dinheiro... Remedinha era o que 
importava. Prometeu recompensar quem informasse sobre o paradeiro de 
sua amada. Pagou carro volante, foi junto pelas ruas, levou flores, talvez, 
enfim, sensibilizou os românticos e cafajestes, os machões e cara-metade. 
Queria, de coração e a qualquer custo sua ex, aquela que o tinha 

abandonado com os filhos, então chorosos na TV. Agora sua vida quebrara 
o sentido, sequer trabalhar podia. Era um mero padecente do amor e do 
abandono de Remedinha. Somente ela, com quem vivera anos, seria o 
remédio vital e necessário para curar sua dor, para preencher a saudade dos 
filhos e a depressão de um deles. Queria-lhe ainda, pois nutria ainda vivos o 
amor e a amizade pela consorte.  

Alcançada pela notícia Remedinha aparece e conta sua versão, depois de 
o ex-marido abordá-la com a polícia a caminho de outro estado. Foi 
barrada, vistoriada, taxada de ladra e levada à oitiva no 1º DP. Nada queria 
mais com Valentim. E eis a grande verdade: além de “valentim”, ele a tinha 
traído. E outras verdades ele não tinha dito em suas duas idas à TV. O fato 
é que de vítima o apaixonado homem passou a acusado. Ela, liberada, 
rumou livre ao seu destino nos rumos de Tocantins. De resto, ficou o 
homem, ficaram os filhos e toda uma família esfarelada. 

Seria isso romântico aos olhos de Margarida? Talvez não fosse esse 
amor que ela tanto sonhou ler. Também não o seria com o cronista e os 
redatores. Mas como já disse Nelson Rodrigues: “Toda nudez será 
castigada”. E esse é o castigo que o cronista transfere aos seus leitores: 
narrar “a vida como ela é”. 
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“EM MEU CAMINHO TINHA 

UM CARRO” 

  maio/2011 

 
 

O dia nasce convulso e manco. 
Para as bandas do Bairro Madre Rosa 
uma mulher acorda para as habituais 
obrigações do dia: passar o café, levar 
os filhos à escola, arrumar a casa, 

pegar uma condução, ir ao centro, enfim, resolver a vida como qualquer 
pessoa normal. Contudo, por mais que queira, Lúcia não pode fazê-lo sem 
a ajuda de outras pessoas. Ela é cadeirante, tetraplégica, e depende de 
cadeira de rodas para se locomover e realizar seus compromissos. 

Semelhantes à ela há no Brasil cerca de 28 milhões de pessoas com 
algum tipo de necessidade especial. São deficientes visuais ou auditivos, 
moletantes, deficientes intelectuais, autistas... Tal quantia equivale à atual 
população do Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e Distrito Federal juntos. E, cá, 
na capital do Vale do Mearim não é raro vê-los por aí.  Raro, sim, é 
encontrar uma família que não tenha alguma pessoa com deficiência física 
ou intelectual. E para isso não há rico ou pobre, preto ou branco, feio ou 
bonito. Ninguém, nem tu, leitor, está escape de te tornares uma pessoa com 
necessidades especiais. Só quem sofre na pele ou convive de perto, sabe o 
quanto a questão da acessibilidade é algo sério em nossa sociedade. 

Um breve passeio com a nossa protagonista-cadeirante pode retratar um 
pouco dessa realidade não percebida ou negligenciada por grande parte das 
pessoas ditas normais, empresas e até governos. Há de se ver também que, 
apesar de suas limitações, as pessoas com deficiência (esse é o termo) são 
cidadãos que podem trabalhar, estudar, lazear, exercer papel ativo e 
participativo na sociedade. 

E lá se vai Lúcia com seu marido professor e artista a empurrar sua 
cadeira de rodas pelas ruas da cidade. Destino: o Centro, com uma 
paradinha na ASDEBAL, entidade que congrega pessoas com deficiência. 
O primeiro obstáculo a cadeirante encontra ainda na Rua Madre Cândida, 
na vala do quebra-molas e na sucessão de buracos e calçadas irregulares 
ruas a fora. É preciso ziguezaguear, mesmo com o perigo iminente. Na Rua 

Magalhães, Seu Patrício tateia o asfalto com o cajado à procura da via de 
orientação para cegos, mas só vai encontrá-la no Banco do Brasil. O velho 
sanfoneiro também não ouve, como nunca ouviu, o semáforo sonoro na 
larga travessia da Magalhães, nem veria semáforo algum, se enxergasse. 

Na ASDEBAL o serralheiro Ezequias, desce e sobe facilmente em sua 
cadeira motorizada, conversa feliz enquanto solda outras cadeiras, num 
serviço que já faz há anos ali mesmo naquele espaço, onde vez enquanto é 
palco de animadas assembleias da categoria. Agora Lúcia vai à 
URE/Educação. Ufa! Que bom! A Gerência dispõe de uma rampinha de 
acesso. Tendo que ir ao banco, ela encontra um carro de luxo estacionado 
na faixa de acesso. “E agora, como vou passar?”– fala a cadeirante ao sol 
quente. Uns transeuntes a acham implicante, mas nada dizem, também 
nada fazem. É necessário ir a algumas lojas. Mas como? Pouquíssimas têm 
rampas e banheiros adaptados. Já na rua, ensaia umas LIBRAS com um 
surdo-mudo, enquanto a tortinha Minervina chega a lhe informar sobre a 
pós-graduação que está cursando. À frente, numa loja do velho Brasillar 
recebe “o bom dia!” na sonora voz do locutor-cadeirante Gilberto. Lúcia 
retribui com seu tímido sorriso de mulher educada. 

O sol queima. Lúcia volta para casa, limitada, ignorada em seus direitos, 
mas ainda esperançosa de um dia poder de fato ter acesso à sua própria 
cidade. 
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MOMENTO 44 

 08-VIII-2011 

 
 

É manhã de segunda-feira, oito do 
oito de dois mil e onze. Tomo um 
assento e sento à sombra do meu 
muro. O silêncio das seis, de instante 
em instante é cortado pelo ronco dos 
motores e pelo crescente movimento 

das ruas transversais. A extensa Avenida “B”, que no fim ganha o nome de 
Brasília, faz-se a principal, e a Avenida “C”, sem muito movimento, vai dar 
numa casinha simples.  

Hoje, nada de escola, nada de funcionários, nada de burocracia, nada de 
minha presença por lá. Pelo menos é o que penso e o que quero, ao menos 
hoje. O motivo é simples e justo: hoje é meu feriado nacional. Portanto, se 
o dia é meu, posso tirá-lo para o que quiser, quem sabe ler ou escrever 
alguma coisa. E antes que eu abra este livro de autoajuda posso então voltar 
44 anos no tempo e vivenciar minha mãe com dores de parto, o povoado 
Livramento a receber seu mais novo morador. Meus pais com sua 
numerosa prole a receber seu nono filho. Que tal homenageá-lo dando-lhe 
o nome do próprio pai? E assim se fez. 

O Dão, como me chamavam em família foi crescendo com a vida como 
fazem os meninos do interior, mudando de povoado, até os pais fixarem 
residência na cidade. 

Num dos momentos de minha aguda coqueluche, a popular “tosse 
braba”, cheguei a morrer, até correr a notícia pelo lugar e me virem fazer a 
sentinela, mas papai, aflito e providencial, puxou pelo meu fôlego e me fez 
restabelecer à vida. Por volta dos oito anos quebrei o braço direito. Ai que 
dor! Ai que saco ter que passar muito e muitos dias com o braço na tipoia 
de talo e mastruz. O pior era o odor que a planta deixava. Coisas de papai, 
que também não media esforço para me levar à roça a fazer com ele as 
pequenas prendas. Ao me perceber mais grandinho já não gostava tanto 
dessa ideia, mas, sem opções, restava-me tirar da venda de estrume, ferro 
velho, limão e similares, meus trocados salariais com os quais comprava 

alguma roupa e tomava suco com pão na barraca seu Zé Baratão, até hoje 
na mesma vida. Um pouco pior. 

Mas a infância não me foi apenas de trabalho e privação familiar de 
certas liberdades. Minha mãe, embora sem diplomas, sempre dispensou o 
cuidado com os estudos dos filhos. Não tinha luxo, às vezes nem para o 
bucho. Lembro-me bem: meus cadernos eram dos mais simples e baratos. 
Assim o eram também minha farda, meu lápis, meu ABC e tudo mais.  
Entretanto, isso não impossibilitou de me destacar nas turmas das escolas 
por que passei. E foi com orgulho e recompensa que me tornei o primeiro 
filho a receber um diploma de graduação, formando-me em letras aos 28 
anos.  

É certo que aí já eu tinha alguma experiência em outras fontes de 
trabalho como escritório de contabilidade (meu primeiro emprego formal), 
cartórios e restaurante até ingressar no serviço público como agente 
administrativo e mais tarde como professor. 

Olhando agora para trás vejo que desde os ontens tenho sido um 
vencedor, um pequeno-grande homem, de quem o esforço e a persistência 
têm sido fortes aliados. 

Hoje atuo como gestor de uma escola de porte médio, integro a ABL-
Academia Bacabalense de Letras, uma instituição literária da qual já fui 
presidente por dois mandatos.  

Casado há treze anos, tenho uma esposa que me apoia e dois lindos 
filhos (Ramiro, 12 e Olávia, 9) para os quais pouco disponho de tempo. 
Tenho muitos conhecidos e poucos amigos, sem tempo, é certo, mas sei 
que me admiram e me gostam à beça. 

Minhas conquistas já o são numerosas, minha idade avança nos meus 
dias e meus sonhos caminham juntos altivos e renovados. Pretendo, não 
tão distante, possuir minha casa de sobrado e nela a minha “Sala-museu do 
Costa Filho” para a qual já conto com certo acervo (coleções, camisas, 
objetos, etc.), tudo muito arrumado e limpo. Sonho também adquirir uma 
casa no centro da cidade, onde as coisas acontecem mais de perto.  
Sobretudo, almejo aprender com a própria vida a dar seu real sentido a cada 
amanhecer, a cultivar sua harmonia no lar e proporcionar felicidade aos que 
me rodeiam. 

Por fim, tudo isso não teria sentido e nenhum respaldo se aqui não 
reconhecesse a Deus como motivo maior de minha vida e a ele não 
declarar minha gratidão. Portanto, “obrigado, Senhor, por meus quarenta e 
quatro anos”. 
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TUQUINHA SE ACHA! 

 fev./2015 

 

 

Ela surgiu do nada, ou melhor, dos pés 
enxotantes da vizinhança. Não sei de onde 
veio. Talvez a tenham abandonado no 
baixão da Vila. Seu destino poderia ser 
qualquer casa da minha rua, qualquer rua 
de meu bairro, qualquer bairro de qualquer 

cidade, qualquer portão aberto, qualquer pessoa... Mas ninguém a queria. Nem eu. 
E isso se fazia visível em seu pelo sardento, na timidez do olhar, na falta de 
felicidade. Ela talvez não apreciasse o lixo, mas também não pretendesse o luxo, 
apenas queria alguma comida, um sorriso, um afago, uma chance de viver, um 
dono...  

Pequena, órfã, feia e expulsa, acolheu-se na nossa calçada, junto ao muro. Veio 
o sereno, a chuva... De alguma forma conseguiu abrigar-se na área, e lá se 
escondeu, tímida e medrosa. Fazer o quê? Jogá-la fora no relento da chuva? 
Expulsá-la sem dó? Arrastá-la com uma moto pela rua? Pernoitou. Veio a manhã. 
E ela lá, aconchegada num canto. Muito desconfiada e metida, olhei-lhe feio, e ela, 
se fez obediente, na verdade se fez medrosa, porque obediência mesmo... (Soube 
disso depois). Foi ficando, ficando... Ganhou a primeira ração da sua vida. Comeu 
feito uma condenada. Veio seu primeiro banho. E não reagiu mal. Pareceu-me até 
estratégia... À noite, ressonou feliz, foi expondo sua simpatia e, literalmente 
mostrando as unhas...  

De manhã, porém, com os primeiros resultados da comida espalhados pela 
área, começou o dilema em torno da nossa agregada: Não fica. Fica. Não quero. 
Quero. E ela apenas foi ficando. Ao ver a área e papéis bagunçados, caía-me certo 
arrependimento, misturado duma compaixão e escotismo. Explico: sendo eu 
escotista, não poderia “trair” Baden Powell na 6ª Lei: “O escoteiro é bom para os 
animais e as plantas”. Entre prós e contras, divulguei-a para adoção no Facebook. 
Nominei-a de Tuquinha. Era tudo que ela esperava para se achar a tal. Ramiro e 
Olávia queriam-na, mas não queriam seu asseio diário. A patroa, a priori contra, se 
tornaria sua maior e mais decisiva defensora. Tuquinha não sairia dali. Iríamos criá-
la. Como? Se já temos um cachorro “macho”? – argui sem sucesso. Todavia, assim 
como algumas pessoas, Tuquinha não me parece ter nascido para a derrota, ao 
contrário, vai vencendo pela estima e simpatia. E começou pelo próprio Scoob-
Doo, nosso cachorro, que, mesmo enciumado, não se lhe representou nenhum 
problema, tampouco ela se acanha para ele. Não houve estranhamento, apenas 
algum sutil “chega pra lá”. Foram se dando até ele se acostumar com as massagens 

de suas mordidelas, latidos e corre-mordes, a história se repetiu com Álex, o gato, 
de quem ela simpatizou o movimento da cauda. 

Por fim, ela tornou-se nosso motivo. Entretanto, minha maior queixa vem de 
meus pés, calcanhares e roupas. Já no abrir do portão ela se agarra à barra de 
minha calça, mordiscando-me os tornozelos e meias, como a dizer: “Você 
chegou!”. Se vou ao computador, não tenho sossego. Ralho. Enxoto-a, mas ela 
responde com suas mordidelas finas. Insatisfeita, persegue-me se vou tomar água; 
olha-me comprido, se como algum petisco; tira-me do sério. Com os demais da 
casa, a coisa vai bem parecida: puxa os cabelos de quem tenta assistir tv deitado no 
sofá, arranha braços, late, esconde-se entre as poltronas,... Em contrapartida, 
aumentou-me a conta de papel higiênico e desinfetantes; aprendi a regrar a comida 
de animais; mudou nossa rotina. Marinalva vive aos ralhos, ameaçando-a de taca, 
mas ela não toma jeito, já se acha a tal. Já cheguei a dizer que nessa casa não 
cabemos eu e ela. Então ouvi que a porta estaria livre para mim. Quanto às 
postagens no Facebook, só obtiveram contraditórios de meus filhos, kkks de amigos 
e nenhuma proposta de adoção.  Resta-me fazer o quê? 

−Não morde meus pés, cadelinha metida! 
Essa Tuquinha é mesmo cheia de moral.  
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COMENDO EU  

E MEU CAVALO... 

  ago./2015 

 
 

Uma das coisas que sempre lembro 
de minha mãe são as histórias que nos 
contava ainda em meninos. Se não lhe 
era um hábito diário, é certo que foram 

preciosas vezes banhadas de ouro e lições. Os episódios variavam desde os 
bíblicos até suas reminiscências de criança, passando por fatos mais 
recentes. Mas o que eu pasmava em mamãe era sua boa memória. Contava 
um sonho ou uma narrativa com uma riqueza de detalhes... Era como se 
estivesse lendo ou vivenciando o enredo. Lembro que pelo natal nos 
juntava em audiência e contava em detalhes como se deu o nascimento do 
menino Jesus. Depois cantava um hino temático da Harpa Cristã. Assim, 
em sintonia com os assuntos das escolas dominicais, íamos conhecendo a 
História de Moisés, de Davi, de Rute e Noeme, de José do Egito... 

Mesmo adulto, de quando em vez estava eu a lhe pedir que contasse 
alguma história de seu tempo em Santa Quitéria, ao que ela respondia com 
um risinho doce: “Sei mais não, menino!” Eu insistia a que contasse aquela 
do “comendo eu e meu cavalo”. Então ela continuava do ponto em que eu 
tinha deixado. 

– Ah, bom, é aquela história de trancoso, que mamãe já me contava.  
Então esse homem andava no mundo com seu cavalo. Ele era vendeão de 
remédios do mato, que a gente hoje chama de homeopata. Era um homem 
muito esperto por ser negociante de muito tempo. Certa vez ele chegou 
num povoado de gente besta. Ele e seu cavalo iam com muita fome e sede. 
Logo na entrada soube que tinha uma mulher que estava com uns três dias 
com dor de parir. Esperto que era, e, querendo garantir comida e água para 
ele e seu cavalo, disse que sabia um remédio que fazia a mulher parir! 
Mandaram chamá-lo. Adentraram com ele no quarto, onde estava a mulher 
muito abatida no fundo duma rede e uma enorme barriga que subia e 
descia pelas contrações. Ele disse: “Tem jeito”. E ficou por ali fazendo 
cera, esgaravatando os medicamentos da maleta. Por fim, disse: É, de fato, 
sei um remédio infalível que faz a buchuda parir ligeiro bala, mas... mas, 

saco vazio não se põe em pé. O povo da casa compreendeu que o homem 
estava com fome e logo não lhe faltou mais nada, nem a seu cavalo. 
Trouxeram muita comida e água fria, até sobremesa. Já o cavalo foi levado 
ao pasto e ao lago, onde o banharam com água fresca e lhe deram muito 
capim verdinho, verdinho. Saciados homem e cavalo, o vendeão pediu um 
pedaço de papel e tinta e começou a escrever. Dobrou bem e voltou ao 
quarto, pedindo que ficasse apenas o marido da buchuda e a parteira. 
Enquanto a parteira apalpava a barriga da mulher, ajeitando o menino lá 
dentro, o vendeão pedia que a buchuda soprasse na boca duma garrafa, 
coisa que a parteira já vinha fazendo antes. O homem por seu turno, 
titubeava uma oração misteriosa, que ninguém conseguia decifrar. 
Terminou a oração e foi logo dizendo: 

– Pronto, o serviço tá feito. Agora é só esperar que a mulher vai parir 
logo, logo. Não dou uma hora.  

Montou seu cavalo e foi-se embora lavrado. Tão logo o homem sumiu 
no primeiro capão de mato, a criança chorou. A mulher tinha parido. 
Quiseram até ir anunciar ao homem. O alvoroço foi grande. Esse homem é 
um milagreiro. Um doutor. Esse homem é um santo de Deus! Pois não é 
que a mulher pariu mesmo!?  E logo o povo se precipitou sobre o 
papelzinho da reza que o vendedor, por descuido, tinha deixado cair no 
chão. Trataram logo de abrir cuidadosamente o papel para verem e 
aprenderem a oração milagrosa! Abriram a primeira trouxinha com todo o 
cuidado para não rasgar. Depois mais outra trouxinha. Por fim chegaram ao 
escrito. Mas ninguém ali sabia ler. Mandaram chamar alguém que soubesse 
ler a reza. Veio. E começou a ler sob a expectativa de todos os curiosos. 
Uma única frase se repetia três vezes: “Comendo eu e meu cavalo, para 
quem quiser. Comendo eu e meu cavalo, para quem quiser. Comendo eu e 
meu cavalo, para quem quiser...” 

O povo reconheceu que tinha sido enganado, mas como a mulher já 
tinha parido, tinham alcançado a graça, e o que importava agora era guardar 
aquela oraçãozinha para sempre, para usá-la com seu bocado de fé. Quanto 
ao vendeão o que ele era senão um santo? 
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 TIETES E POLITICAGEM 

  jul.-ago./2010 

 
 

Olá, meu leitor, tens ido à rua? 
Se sim, então já bem percebeste: é 
tempo de eleição. Se não tens ido 
não te entristeças nem te avexes por 
isso. Talvez não estejas perdendo 
muita coisa. Não que eu seja contra 
a política, embora seja contra a 
politicagem. Por isso te digo: 

descansa bem no teu canto, leitor, que logo, logo estará passando em tua 
rua, batendo em tua porta um desses grupos de arrastões, típicos dessa 
época. São as politiqueiras vieiretes, juretes, albertetes ao quadrado, e tantas 
outras “etes” que não cabem no programa. Isso me lembra o “Velho 
Guerreiro” Chacrinha com seu Cassino musical das velhas tardes de 
sábado, mas também me recorda o nosso ilustre locutor Osmar Noleto e 
seu popularíssimo “Roda Viva”, o qual, em tempo de eleição, referia-se aos 
políticos forasteiros como “periquitos em tempo de manga”. Isso me traz à 
crônica outras “etes”: as louretes, as biretes... Ah, há também as ricardetes e 
alguns Ricardos, mas não sei se há ricardões. O certo é que nessas primeiras 
semanas de campanha as pesquisas já apontam Dilma Rousseff, como 
futura sucessora de Lula e Roseana Sarney como sucessora dela mesma. 
Quanto ao Senado e às Câmaras Federal e Estadual a coisa é mais 
concorrida, muitos votos ainda vão rolar por baixo dos panos.  

No cenário bacabalense as campanhas começam a ganhar corpo no 
corpo dessas mulheres e desses rapazes pobres, semianalfabetos, 
desprovidos de emprego e, certamente, de consciência crítica. 

Mas quem são essas tietes? São as vítimas desse mesmo sistema que lhes 
dá um emprego temporaríssimo estimado em 50 ou 70 reais por semana. 
São, em sua maioria, mães solteiras e novas que, sem emprego, obrigam-se 
a andar rua acima, rua abaixo, a balançar a bandeira, o cartaz e a sainha de 
pregas para ganhar um trocado que ajude no sustento da família. Ainda 
assim passam pela seleção de um aliado que as aponta, como diria minha 
sobrinha, ao “micoso cargo”. Elas andam, balançam, queimam-se no sol a 
pino e até gritam. Mas será que votam no candidato a quem fazem 

campanha? Talvez sim, talvez não; só sei que a cotidiana função atravessa o 
tempo das palestras noturnas no centro e periferias afora. 

Entretanto, não há só as tietes, há os que são apenas panfleteiros a 36 
reais por semana. Com a proibição dos milionários “showmícios” apostou-
se na figura do colador de cartazes e do locutor volante. Por isso é comum 
se ver pela city agudos sons em bicicletas adaptadas ou em carros velhos, 
caso o candidato seja pobre. Para os mais abastados a onda é montar 
potentes estruturas sonoras e denominá-las com nomes bobos e atrativos 
ao povão. Pronto, está feito o jeitinho brasileiro de driblar a justiça. 

Tudo isto me soa como uma utopia que aos candidatos deveria ser um 
ponto-prioridade no seu plano de gestão: importar-se com a educação e 
trabalho para essas mulheres e jovens, pois povo educado é povo 
consciente ― e produtivo. Mas como povo consciente incomoda, isso nem 
sempre interessa ao sistema. 

Tietes à parte, o que mais me inquieta no cenário político é o fato de a 
maioria dos brasileiros ainda votar por votar, por um interesse qualquer, 
fazendo do voto um mero artigo de negócio. Isso banaliza a democracia e 
empobrece uma nação. 

 Resta-me dizer-te, leitor: o voto é um direito que deve ser exercido 
cônscio e democraticamente. A decisão é tua. Ou alguém há de decidir por 
ti? 
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TÔ DE FÉRIAS 

  jul./2015 

 
 

Tô de férias, sim, pelo menos de 
modo oficial, no papel. Já não preciso 
acordar às seis, estar no trabalho às 
sete e pouco, tendo já passado parte da 
noite planejando aulas e tarefas afins.  

Mas quero me apegar à ideia de que 
me iludo com isso. Não, não estou de férias. Pronto. Confesso. Explico. 
Um poeta nunca tira férias, muito menos um cronista se furta de sua rotina 
diária e certa: captar nas ruas e na vida o seu precioso texto, como um 
predador busca seu alimento certo e necessário. Talvez não coubesse aqui 
esse “predador”, mas andemos. Tô de férias para correções textuais. Esse 
me chegou de metido. Todavia, se noutras demandas não tô de férias, aqui 
em casa também ninguém está, nem tu, leitor. Um dono de casa nunca tira 
férias, e isso se estende, sobretudo, para a dona de casa, para o pai, a mãe, o 
serviçal, este mesmo é que não tira. Os filhos, talvez. Mas aí é que eles 
acordam mais cedo, e ninguém merece tamanha disposição. Se, porém, são 
intimados a ajudar na faxina da casa, logo hão de alegar: “Estamos de 
férias, papai!” e se meto nisso a virtualidade, aí é que a coisa desanda e, 
ninguém, mas ninguém mesmo tira férias.  

Mas volto a insistir: 
como seria bom usufruir 
desse direito sagrado, desses 
momentos gostosos que me 
traz o mês de julho. Ah, 
lembrei: o mês é de Júlio 
César, o general romano, 
não meu. E eis mais uma 
evidência de minha 
confissão. 

Agora eu olho essas 
fotos e sorvo delas o 
imenso prazer e vontade de 

jogar tudo pro ar: compromissos, reuniões, visitas, WhatsApp, Face e faces, 
cachorros, os cambais..., despojar-me da gramática e da própria crônica e 
me deleitar nas páginas de um bom livro, à beira de uma límpida lagoa, ou 
mesmo numa escada, como vão aí nas fotos, nas quais apenas posei, sem 
contanto, estar de férias. Mas, tudo vale: a leitura, as escadas, a lagoa. As 
escadas sobem e descem. Ou servem para isso. Também mostram a nossa 
careca e o solado dos nossos pés. Já as lagoas servem de moradia às 
minhocas e dá certa beleza à cidade, se bem que melhor seria sem aquele 
cheiro insuportável da Lagoa da Jansen.   

Mas deixo isso com o 
povo da capital. E a 
leitura? Ah, a leitora! É 
tudo o que eu mais quero 
por agora. Mas não 
aquela leitura cortada 
pelo almoço pelo meu 
carteiro mal-humorado, 
ou pelo toque do celular. 
Quero uma leitura que 
preencha o meu ócio, não 
o ócio dos quefazeres 
(pois isso é o que não 
falta), mas da própria 
leitura, em atraso, que esperem Esaú e Jacó. Isso tudo porque não tô de 
férias e vou lendo como a preguiça a subir pela imbaúba. Mas como a 
Dona leitura é uma senhora educada e doce e mais ainda compreensiva, 
vou lendo como posso.  

Por fim, e para pôr cabo a essa falta de férias, quero fazer uma escolha 
por ti, leitor, uma gostosa escolha, isso se ficaste indeciso entre a escada, a 
lagoa e a leitura. Sugiro-te que entre “trambas” as opções, escolhas a leitura. 
Essa é inquestionável. É mestra. É realizável. É oportuna. É tudo que tu 
poderias fazer de mais proveitoso nestas férias. Mas, se te aprouver, 
esquece tudo que aqui foi dito e faz uma viagem. Vai gozar tuas férias! 

Só um último lembretinho: não te esqueças de levar algum livro de que 
gostes. Só não viajo contigo, justamente pelo que já venho assinalando 
desde o começo: não tô de férias. 
 

 
O cronista lendo na escada. Foto: Ramiro Feitosa 

O cronista na Lagoa da Jansen. Foto: Ramiro Feitosa 
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 FELIZ “LUCRAL” E 

PRÓSPERO ANO VELHO 

  dez./2011 

 
 

“Acabou-se 25 de dezembro./ 
Acabou-se o natal?/ Acabou-se o 

Amor?/ E a amizade, também perdeu a 
validade?/ Cadê papai.../ Que Noel?/ 

Ah, tá, deixa pra lá...” 
Essa é a íntegra do Poeminha pós-natal do poeta bacabalense Costa Filho 

escrito em 26/12/2007. 
Já se vão quatro anos, mas ainda que tivesse 40 ou 400 anos, o texto a 

cada dia parece mais atual. Agora, quase anônimo ressurge a cogitar se vale 
a pena lê-lo de novo.  Cá comigo, penso que tudo na vida vale a pena, 
sobretudo, se a alma não é pequena. 

Talvez essa crônica me venha um tanto amarga num momento tão 
expressivo como o natal, quando o mundo cristão se volta (a comemorar o 
nascimento de Jesus Cristo?). Verdade seja dita, o verdadeiro sentido do 
natal, já anda bem morno para os lados da alma humana, que a cada dia se 
volta para o mero consumismo. (Nesse ponto da crônica quero “culpar” 
também a poetisa Aline Piauilino, que me sugeriu o tema). Assim é que a 
figura de Jesus a cada dezembro se vê sufocada pela de Papai Noel; a 
amizade real, afastada pela virtual; as liturgias natalinas esquecidas pelo 
consumismo exacerbado; o abraço deu lugar ao SMS, ao Orkut, ao 
Facebook... Lá tens um milhão de amigos, mas quantas vezes não encontras 
um sequer para contigo chorar tuas dores ou tomar um sorvete! Vivemos 
num tempo em que ninguém é de ninguém, em que a falsidade virtual anda 
de mãos dadas com o progresso. E todo mundo termina achando isso 
normal. Como lembra a própria Aline: Foram-se “os tempos nostálgicos 
em que as ruas de Bacabal eram só areia”. Hoje “as obras trazem a poeira 
revolta de um tempo antigo, de inocentes infâncias e de palavra dada 
melhor que papel passado”. Vês, tu, meu leitor, que não estou sozinho 
nessa filosofia da não banalização natalina.  

Um exemplo disso é a exposição de presépios no CONASA. Foste lá, 
apreciar aquele majestoso conjunto de obras de arte?! Foste à igreja? Ceaste 

com tua família? Lembraste dos pobres? Mas certamente não deixaste de ir 
ao Paraíba ou ao calçadão comprar presentes de “amigo invisível”. É 
possível mesmo que tenhas contraído dívidas por todo o 2012 para entrares 
na “onda do momento” ou das imperdíveis promoções!  

Evidentemente que os presentes, as mensagens via celular, os cartões, o 
“feliz natal” com tapinhas nas costas, e a mesa de amigos funcionam como 
doses otimizadoras para a vida. Mas, incrível é ver como logo esses 
“amigos” desaparecem e, o natal, assim como a amizade, vai-se com os 
papéis de embrulho. Lembro-me que em criança ensaiávamos dias a fio 
para uma breve encenação na igreja; que as empresas presenteavam seus 
funcionários e editavam calendários sofisticados. (Ih, não tenho ainda 
nenhum!). Já hoje parece que a amizade está mesmo cada vez mais invisível.  

Não estou, porém, contra as festas natalinas, contra o aniversariante 
(meu ídolo maior), tampouco contra a amizade. Quero apenas refletir com 
meu leitor o alarde mercantilista que os homens têm sobreposto ao natal, 
ao dia das mães, ao dia das crianças e outras datas que “esquentam” o 
comércio. Como observador da vida, cabe-me em tempo cumprir com meu 
desígnio de cronista. Ah! O ano novo está às portas, mas não te avexes, 
logo vai estar velho também. Mas, como diz meu editor, Antônio Jakson da 
Silva: “Não obstante, viva a vida, viva!” 
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ISSO MERECE UMA CRÔNICA 

 04-I-2012 

 

 
Definitivamente aquele não era o dia 

de Astrogildo. Até pela alta tarde tudo 
parecia ir normal. Ou talvez não, 
todavia, nenhuma tarde o foi para ele 
como a daquele sábado até por volta 

das 21 da noite, quando voltou para casa e se pôs a dormir.  
De fato, todo dia tem seu diferencial, mas quando se nos pomos a 

bisbilhotá-lo, a coisa vai pegando enredo e cada dia passa a ser “aquele dia”, 
cada hora “aquela hora”. Se duvidares disso, põe-te a escrever sobre teu dia 
de ontem, tua última hora. O fato é que, coitado do Astrogildo, o poeta 
teve um dia dramático, mas agora soa como uma boa comédia. Só agora, 
que o dia já é outro. Foi ele mesmo que me disse: “Isso merece uma 
crônica”. E eu, como um bom amigo e sempre à cata de um evento singelo 
que sirva para uma crônica, não me furtei ao trabalho de atender ao meu 
nobre colega das Letras.  

A manhã lhe tinha sido de folga, ou quase, pois ao levar Lavínia à casa 
da vó Lu, teve de passar primeiro no local de trabalho, uma escola de 
bairro, para ver se o serviço de pintura ia bem. Que bom, o pintor letrista, 
há tantos dias esperado, tinha ido e já dava encaminhamento ao novo 
letreiro da escola.  Com a filhinha na casa da avó, o filho com os 
coleguinhas e a esposa na aula semanal, Astrogildo se sentia um tanto livre 
para a vida, para ver um amigo, tomar um “refri”. Mas logo se lembrou da 
biografia de um colega que apenas tinha começado e, tendo que concluí-la, 
por que não rever os dados com o próprio Tom? E foi isso que fez. Foi ao 
apartamento do dito apresentador e, depois de um chá de cadeira foram 
tomar um “refri”, “refri” mesmo, próximo às águas do rio Mearim. 
“Esquecemos o papel e a caneta”, lembrou-se Astrogildo. O garçom 
quebrou-lhes o galho e começou ali, sobre uma mesa, numa palhoça do 
Ilha Bar, o jogo de perguntas e respostas, entre um gole e outro da Fanta 
Laranja, num ar de profissionalismo e colegagem, mais profissionalismo. 
Mas essa bonança de final de tarde, de resgate de fatos não durou o tempo 
previsto. E é bem aí que de fato começa “aquele dia” de Astrogildo, que já 
tinha passado por pelo menos duas situações inusitadas no trajeto até ali: a 

visita a uns apartamentos no centro da cidade, em companhia do amigo 
radialista e uma quase batida num velho motociclista que, à altura do 
Bambu Bar, atravessou-lhe na frente. Felizmente Astrogildo é inimigo da 
velocidade, do contrário...  

A biografia caminhava em bom rascunho. De repente o celular de 
Astrogildo toca. Era seu filho que o chamava para levá-lo à Escola de 
Música. Deus do céu, o homem nunca tinha se lembrado disso. 

− E não é à noite, meu filho? 
−Não, pai, é agora, às quatro da tarde. 
Astrogildo olha o relógio e vê que já está atrasado em vinte minutos.  

Tinha então de 15 a 20 minutos para ir em casa e levá-lo para assistir pelo 
menos parte dos 50 minutos da aula de Teoria Musical. O jeito era 
interromper o trabalho biográfico, chamar o garçom e... Novamente o 
celular. Agora era a própria senhora de Astrogildo, que saíra mais cedo do 
curso e dizia já está vindo do Colégio Batista pela Getúlio Vargas. Era 
também o segundo telefonema a cobrar que recebia naquele breve 
momento de mesa, agora de agonia. 

−Vamos, Astrogildo, outro dia a gente termina, sugeriu o amigo, sem 
outro jeito a dar.  

Nesse ínterim Astrogildo matuta consigo mesmo. Agora o que faço? 
Minha casa pra lá, Marina pra acolá! Ah, Deus, ainda tem o Tom! 
Felizmente esse morava no mesmo rumo. Já pensou se ele morasse na 
Trizidela ou no Cururupu? Ah! Já sei! Passo pelo prédio, deixo o Tom, 
pego a Marina, que já vem andando, deixo-a em casa ou no caminho 
quando encontrar o Miro, que já estar vindo a pé.  E assim o fez, e assim o 
foi. Mas por onde ir? Eis o novo dilema: sair pela Avenida Mearim, subir a 
Barão de Capanema, pegar o correto trajeto da Rua 28 de Julho, dobrar à 
esquerda na Osvaldo Cruz até alcançar a Getúlio Vargas? Ou, chegando à 
Praça Silva Neto, pegar a reta da Getúlio Vargas até alcançar a esposa? E o 
risco de multa no pequeno trecho do Paraíba até a Rua Magalhães? 
Astrogildo não foi nem pela via correta, nem pela contramão, preferiu o 
caminho mais próximo e não necessariamente correto: subiu pela Rua do 
Trilho e, até que iria corretamente pela Delegacia até à Getúlio Vargas, não 
fosse o Tom que iria descer no Brasillar. Pegou então a Capitão Ascenso, e, 
para não se atrasar mais ainda pegando o correto trajeto da Rua Vinte e 
Oito, arriscou-se pelos vinte metros de contramão do Brasillar até a 
Magalhães.  Felizmente não houve multa, felizmente não havia guardas, 
felizmente era sábado à tarde, e as ruas preguiçavam ermas de veículos. 
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(Quem nunca pegou aquela contramãozinha?) Astrogildo até que procura 
evitar, mas nesse dia... Felizmente os semáforos pareciam estar a favor dos 
motoqueiros. Ou não estavam? Pensando bem, não. O da esquina da 
Livraria Central sim; na Maranhão Sobrinho, o poeta já a transpôs no sinal 
amarelo, e teve de parar no semáforo da Teixeira Mendes, pela grande 
iminência de acidentes. Já o da Frederico Leda, que por sinal é custoso, 
parece que não estava funcionando. Ou estava? De qualquer forma o 
homem manteve a cautela e passou livre, e logo deu de vista com a esposa. 
Parou. Curvou. Ela montou e saíram convergindo pela Frederico Leda até 
o limite da Castelo Branco, onde um motoqueiro imprudente chegou a 
assustar o casal. Nada de mais anormal ocorreu daí em diante, senão a 
parada obrigatória na travessia da BR 316, naquele momento sem grande 
fluxo. Na estrada da Bela Vista, a buraqueira e os quebra-molas foram 
decisivos em mais alguns segundos de atraso. Um tempinho mais e o poeta 
pode ver o filho que vinha ainda à altura da 2ª Companhia de Polícia. A 
ideia de Astrogildo era deixar a esposa e levar o filho para, enquanto este 
assistisse à aula, pudesse o poeta continuar com o trabalho biográfico ou 
coisa do gênero, mas logo lhe veio da esposa o convite ao mesmo tempo 
solícito e decidido: 

− Eu vou com vocês até lá. Ih, muitos numa moto tu não gostas de 
levar, mas só és tu e nós dois, disse já pondo o filho no meio de ambos. 

Fazer o quê? Foram-se os três. Mas a viagem dura pouco. Ao olhar o 
relógio, o poeta torna consultar o filho: 

− Que horas mesmo é que inicia a aula? 
− Quatro horas, papai. 
− Pois já está muito tarde, vamos voltar, disse a mãe. 
Voltaram. Ao pregar os olhos na TV para uma descontração, o poeta se 

lembra de uma importante pendência. Naquela noite, às sete e meia, haveria 
uma reunião da Casa Literária da qual o poeta é membro-secretário. As atas 
a serem lidas não estavam prontas. Há meses e meses não se reuniam.  Não 
podia deixar de ir, tampouco de levar prontas as benditas atas.  Era uma 
responsabilidade sua, irrefutavelmente sua. Agora, o remédio era procurar 
os rascunhos e redigi-las. À mão? Não. No computador é bem mais 
prático. Depois é só imprimir. Até para leitura teria um melhor 
desempenho. E foi isso o que Astrogildo se propôs a fazer, já depois das 
cinco e meia da tarde.  Daria tempo. Melhor não pensar nisso. Era começar 
para ver. 

Felizmente o secretário ainda trazia uma boa lembrança daquela sessão 
solene de 12 de agosto de 2009 e foi-se recordando e montando a ata, 
deletando frases, substituindo outras, recorrendo ao termo de posse, aos 
processos e até um telefonema teve que fazer à presidenta para tirar uma 
dúvida. Foi bem aí que ouviu dela o certeiro prognóstico: 

− Ih, vai chegar à reunião atrasado! 
Já da reunião de 19 de dezembro o momento lhe morava ainda em 

algumas cenas. Na saleta de um prédio antigo da cidade tinha estado um 
bom número de acadêmicos, a presidenta com seu notebook e a chegada do 
secretário com a reunião em bom curso de andamento.   Mas os assuntos 
tratados? As decisões? Olha o rascunho! Está tudo resumido. O suficiente 
para construir a ata. Fez, pois, ambas as atas, formatou-as, talvez tenha 
ficado algum deslize de correção. Já estava na hora da reunião. Precisava ir. 
Agora era só imprimir. Como? A pane do técnico no computador há alguns 
dias, afetou também a impressora que estava desconfigurada. Mas o poeta 
tentou assim mesmo. Nada. E o poeta continuou a cogitar outras soluções: 

− O pendrive! Claro, isso mesmo! Copio no pendrive e levo para imprimir 
na escola. São uns 500 metros de curvas, quebra-molas e trânsito fluente, 
mas esta é a saída que eu vejo. 

E assim o fez. Mas como estivesse apreensivo, para não dizer azarado, a 
cuia do pobre poeta caiu emborcada. Depois de todo o tempo de abrir 
portões e portas, ligar o computador, abrir o pendrive e finalmente o 
documento, o dito não abriu, ou melhor, abriu em código: o Windows da 
Escola – 97/2003 – era incompatível com o Windows 2007 do poeta.  
Melhor não insistir. Era voltar e salvar o arquivo no Windows 2003. No 
caminho Astrogildo ia pensando alto: 

− Se ao chegar em casa pelo menos o computador já estivesse ligado, eu 
já ganharia um tempinho. 

Mas qual! Ao sair pediu que Miro o desligasse. Pois não é que a criança 
o tinha obedecido!  A essa altura já era noite e, o tempo, que não para a que 
amarremos o cadarço, continuava correndo contra o curto tempo do 
atrasado poeta à sua reunião. Abriu o computador e, convertendo o 
arquivo, pegou o pendrive e tirou novamente para a escola. Mas ao sair, a 
recomendação: 

− Não desliga o computador. 
Também na escola já tinha se dado esse mesmo imperativo: deixar o 

computador ligado, assim como a porta, que deixou apenas no trinco.  De 
volta à escola pela segunda vez, deixou a moto na rua mesmo. Pronto, 
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agora era só plugar o dispositivo no computador, imprimir o documento e 
ir à reunião.  Opa, não ainda. Precisa de algumas configuraçõezinhas na 
página. 

− Pronto. Agora é só clicar Control “P” > página atual > 1 cópia > Ok 
imprimir! 

Oba! Estava impressa a cópia da sessão solene. Agora vamos para a 
principal. 

− ?????????? Oh! Não! 
Atolamento de papel, não! Não! E não! Cancelar impressão. Tentar tirar 

o papel. 
− Desatolado, finalmente! Tentar de novo! Mais uma vez! 
A impressora não responde. Mas ela é novinha. Apenas uns seis meses 

de uso! Tem tinta? Ainda bem que sim! Desligar impressora. Não pode ser, 
começar do zero?  Às vezes essa é a saída mais sábia e acertada: voltar para 
avançar! Um pouco paradoxal, não? Mas nem tudo se pode explicar assim. 

− Vamos de novo: imprimir. Ahn?!?!!!!! Ah! Aleluia! Finalmente! 
Custou, mas valeu a pena.  A presidente vai gostar do ardiloso trabalho. 

Melhor ir, mesmo atrasado, mas com as atas bem feitas do que ir com as 
atas mal feitas e sem atraso! Finalmente podia ir à reunião. 

−Nããããããããããooooooo! Não posso acreditar! 
E tu o podes, leitor? Lembra-te de Lavínia, a filhinha que papai havia 

deixado na casa da vó Lu? pois ela continuava lá e certamente ansiosa por 
voltar à sua casa. Além do que, ao sair de casa pela segunda vez, Marina já 
havia dito a Astrogildo: 

− Não vai esquecer a Lavínia! 
E agora, era melhor ir à reunião e só depois pegar a criança? Ou 

priorizar a criança? Em ambos os casos já estava atrasado mesmo! 
Astrogildo optou em priorizar a filha, assim poderia assistir à reunião mais 
sossegado. 

Tirou para a Cohabinha. Nem entrou e nem teve o trabalho de chamá-
la. Felizmente a guria já estava na sala no aguardo do pai. Acelerou um 
pouco, quando pode. 

− Pai, o senhor está indo muito depressa! – disse a criança. 
Acautelou-se e seguiu – ainda bem – sem problemas. Não chegou a 

deixá-la na porta de casa, mas na esquina mais próxima. Voltou correndo 
para a reunião, que já deveria estar bem avançada, pois já estava próximo 
das oito e meia da noite, além do que os acadêmicos – e brasileiros no geral 

– se atrasam pra dedéu.  Astrogildo nesse ponto é brasileiríssimo. É ele 
próprio que costuma brincar: 

− Sou assíduo, mas não pontual. 
Preferiu a via mais curta, a Rua 12 de Outubro via Gonçalves Dias, via 

Praça Chagas Araújo, via XV de Novembro e finalmente Barão do Rio 
Branco, onde se erguia, imponente, o prédio da Associação Comercial, com 
sua fachada azul turquesa, antiga, conservada, resoluta e fechada. Isso 
mesmo, todas as portas, janelas e portões fechados. Ligou à presidente. Foi 
ela mesma que atendeu: 

− Não houve reunião. Os imortais não vieram. Não houve quórum. 
Astrogildo parou, riu, de um riso neutro, e, tentando consolar-se engoliu 

baixinho: 
−Isso merece uma crônica.  
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Da coluna 

 e do jornal 
 

Em março de 2009, sentindo necessidade de divulgar seus escritos, e, 
vendo entre a crônica e o jornal uma ideal parceria para a produção, 
publicação e divulgação desse gênero literário entre nós, o poeta Costa 
Filho procurou os dois principais jornais impressos da cidade visando uma 
coluna própria e permanente. A ideia foi elogiada e muito bem aceita por 
Marcos Boa Fé, então editor de O Mearim. De imediato o também poeta e 
compositor, disponibilizou um espaço fixo – a coluna Crônica em foco. Já na 
edição seguinte (março ou abril) foi publicada a primeira crônica intitulada 
Dos inícios, acompanhada de uma matéria de estreia da coluna.  

Ao deixar a função quiçá ainda em 2009, Boa Fé e Edmilson Filho, 
diretores do jornal recomendaram a coluna ao novo editor-chefe Antônio 
Jakson, chegado de Capinzal do Norte, com quem Costa fez boa amizade, 

tornando-se o editor, ao mesmo tempo, adepto da coluna e exímio leitor 
das Crônicas de Edgar. 

Circulando em diversas cidades do Maranhão, a coluna se fez um 
espaço apreciado e mesmo aguardado pelos leitores, que através da pena 
leve, crítica e humorada do cronista, acompanham, por uma veia literária, 
aspectos históricos, cotidianos e crítico-sociais relacionados com a cidade 
de Bacabal e sua gente, com nuances gerais da vida. 

 
 

ÍNTEGRA DA MATÉRIA DE ESTREIA DA COLUNA 
CRÔNICA EM FOCO NO JORNAL O MEARIM 

 
Coluna “Crônica em foco“ estreia 

em “O Mearim”  

 09-III-2009 

A partir desta edição estreia nas páginas deste periódico a coluna “Crônica em foco”, 
assinada pelo cronista Edgar Moreno.  

Reconhecendo que a crônica – gênero textual tão bem cultivado por Machado de 
Assis e tantos outros literatos – vem, ao longo da história jornalística se destacando como 
um dos textos mais apreciados pelos leitores do bom gosto. O jornal “O Mearim” abre os 
braços para este cronista, que pretende trazer à tona da imprensa escrita, os singulares 
traços do cotidiano bacabalense em seus mais diversos ângulos. “Penso já está na hora de 
a crônica bacabalense ocupar espaço na imprensa local e mesmo regional. Certamente que 
a mais nova coluna de ‘O Mearim’ vem cumprir a um só tempo, uma função, não 
apenas informativa, mas social e literária, questionando e pintando, em cor local, nossa 
gente, nossa cidade, a vida e suas implicações, tal como cabe à crônica. Isto é também 
uma forma de valorização da literatura local por parte do jornal que, num gesto de ‘boa 
fé’, abraça esta ideia”, afirma o colunista jubiloso.  

Mas quem é Edgar Moreno? Não será de todo estranho para o bacabalense, 
contudo, a priori, sugerimos ao leitor que primeiro deleite-se no teor das crônicas que hão 
de vir da pena do autor especialmente para os leitores d’O Mearim. E que o caro leitor 
não se espante se de repente se ver nas linhas destas crônicas em foco. 
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Biografia 
 do autor 
ortônimo 

 
João Batista da Costa Filho ou 
Costa Filho é bacabalense e integra 
o movimento cultural de Bacabal. 
Filho de João Batista da Costa e 
Ludígera Lopes da Costa, é poeta, 
escritor, cronista, professor de 
carreira e membro-fundador da 
Academia Bacabalense de Letras, 
cadeira nº 2, patroneada pelo 
folclorista Osvaldo Neves. Foi 
presidente da ABL por dois 

mandatos consecutivos (2003 a 2007), destacando-se como um dos 
baluartes da instituição. Escreve em poesia e prosa e desde 2009 assina a 
coluna Crônica em foco, fundada por ele no jornal O Mearim sob o heterônimo 
de Edgar Moreno. Já teve seu romance Zuíla Louca tematizado 
monograficamente no CESB/UEMA (2011). Em 2005 participou da 
publicação Coletânea da ABL com alguns textos e por agora tem seu 
trabalho divulgado através de análises de sua obra na Universidade e no 
Ensino Médio, em recitais e nas redes sociais. 

Formado em Letras e pós-graduado em Língua Portuguesa e Gestão 
Escolar, é professor de Língua Portuguesa da rede estadual, tendo exercido 
a função de Diretor escolar de 2009 a 2011. De 2011 a 2013, integrou a 
FALMA- Federação Maranhense das Academias de Letras do Maranhão 
como representante indicado da ABL. Tem vários mandatos como 
conselheiro junto aos Conselhos Municipais de Educação e de Cultura, e 
junto a ABL. 

Atua no teatro da cidade há décadas, destacando-se as peças Um certo 
Galileu (2006), Viver é adaptar-se apresentada no Festival de Teatro do 
Maranhão (São Luís, 2010) e Bacabal nos braços de artistas (2013) – espetáculo 
sobre as origens de Bacabal. Atuou ainda nos filmes amadores O caminho 
proibido, como protagonista (2011) e Desafios da vida (2013) e no curta-
metragem Tô fora, vencedor, em 2015,  do 3 lugar no I Festival de Cinema 
de Bacabal. Em 2011 fundou com colegas artistas o grupo de recital Faces 
da Arte do qual é diretor.  

Atualmente, além de seus serviços profissionais, exerce as funções de 
conselheiros junto aos Conselhos Municipais de Educação (2014/2016) e 
de Cultura (2015/2017), de Secretário Geral da Academia Bacabalense de 
Letras (2015/2017), sendo também engajado no movimento escoteiro de 
Bacabal desde 2013, integrando o 6º Grupo escoteiro Kaluanã, onde exerce 
a função de Diretor Administrativo e chefe de tropa. Costa Filho cultiva 
uma veia literária das mais primorosas e analisadas do cenário bacabalense, 
valorizando em sua poesia, crônica, contos e outros escritos o cotidiano de 
sua cidade, temáticas de caráter social, metalinguístico e histórico, dando a 
temas crus da realidade, a plástica poética de sua nuance crítico-social. 
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Biografia 
 do autor 

heterônimo 
 

Edgar Moreno, heterônimo de 
João Batista da Costa Filho, tem 
origens na cidade de Bacabal- MA, 
Brasil, onde nasceu em 08 de 
agosto de 1967.  É letrólogo e 
literato, tendo a crônica como a 
“menina dos seus olhos”. Já 
morou em diversos lugares do país 
e conheceu outros do mundo, mas 
sempre volta à sua terra para dela 
absorver os bons ares de um 

cenário pequeno e singelo que incita em sua obra a dicotomia, protesto e 
paixão. Filho de pais abastados, recebeu boa educação ainda sob as nuances 
do velho regime educativo e num contexto da velha Bacabal de outrora. No 
decorrer do tempo, vem exercendo funções na área da contabilidade, da 
administração pública, do judiciário e da educação, entre outras. Fascinado 
pelas artes em geral, chegou a estudar Belas Artes e Línguas, mas foi em 
Letras que se formou, pós-graduando-se em Língua Mater, no Rio de 
Janeiro. Seus primeiros escritos não têm data precisa, com referências 
textuais no início da década de 1990 com os estudos universitários. Por 
volta de 2005, seu ortônimo iniciou correspondência real com Aline 

Piaulino, amiga imortal das Letras que também usava um heterônimo – Sta. 
Sofia Rosée – a qual se tornaria amiga de Adelaide, amante de Edgar.  

Oficialmente as primeiras publicações de Edgar Moreno datam de 2009, 
quando fundou no mensário bacabalense O Mearim a coluna Crônica em foco, 
em regular atividade desde então.  

Escritor, biógrafo e colecionador, ganha a vida com os subsídios de seu 
trabalho de redator, marchand e do escambo de objetos de arte, sem abrir 
mão do estilo de vida, baseado na liberdade, nas artes e na crítica social. 
Casou-se aos 30 anos, teve dois filhos e família, mas, dispõe ao seu uso e 
gosto, um estiloso apartamento, onde se dedica a seus escritos, antiguidades 
e coleções. 

Em suas viagens conheceu, na Espanha, a jovem senhora Adelaide 
Coblan, uma executiva bem-sucedida, solteira, de índole recatada e de 
extrema compreensão e, tal como Edgar, amante das artes. Os finos modos 
da jovem mulher, aliados ao gênio de ambos, levou o casal a se enamorar 
durante uma turnê, e por esse amor subjugarem-se à distância, à saudade e 
à ausência. Mais tarde, redescobrem-se como sendo os antigos amigos de 
infância, que já traziam por si profunda paixão adolescente. “Adé”, na 
intimidade do casal, torna-se o motivo nobre e singelo de Edgar, que a 
despeito da modernidade, ao menos o escritor-amante, prefere a escrita 
tradicional, passando a escrever as Cartas à Adelaide, cujo teor de sentimento 
se mistura à razão das notícias compartilhadas, sem, contudo, constar à 
mostra de seus arquivos nenhuma resposta da amante.   

Integrando a elite cultural e a bancada de acadêmicos da Academia de 
Letras de sua cidade natal, Edgar Moreno tem alcançado prestígio literário, 
despertando o interesse de seus leitores, acadêmicos e fãs duma boa leitura. 
Desde sua descoberta como escritor tem preferido a reserva da 
escrivaninha às amálgamas da city e da política.  
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 Em seu estilo perpassa a crítica social, a prosa poética, as nuances 
histórico-cotidianas da sua cidade e o íntimo comportamental do ser 
humano, numa linguagem que lembra a de seu melhor espelho literário: 
Machado de Assis.  

  Dentre suas obras destacam-se: Crônicas de Edgar (incluindo as da 
coluna jornalística); Cartas à Adelaide; e Cartas de Edgar. 

CRONOLOGIA EDGARINA       
1967, 08/ago. – nascimento 
1990 – 2002, primeiras referências textuais 
1997, 19/dez – casamento  
2005, abr. +/- – formatura, reencontro e primeiras cartas 
2005, abr./ – Cartas de Piauilino sobre Sofia Rosée  
2006, maio +/- – Carta à Adelaide (1ª oficial encontrada até hoje) 
2009, mar./abr. – contatos e estreia da coluna Crônica em foco  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Semelhanças 
e diferenças 

entre os autores 
 
 

 
 
 

 

 

 

Para apontar as semelhanças e diferenças entre o ortônimo e o 

heterônimo, opto pela transcrição de um trecho de carta do poeta Costa 

Filho a sua colega das Letras Aline Piauilino, em 17 de março de 2009: 
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[...] 
“Idem. 21h55min. 

A chuva a encharcar o chão 
 Cai leve e constante 

Num morejo que aguça 
O aconchego dos amantes. 

 
Continuemos, agora em casa, à mesa da copa. E esse meu cenário me faz pensar no 

teu cenário de missivas a que chamas de “mesinha de trabalho”.  
 [...] 
Falemos sobre Adelaide e Sofia Rosée. Eu tinha minhas suspeitas que Adé fazia 

algumas viagens ao exterior, sobretudo a países como França e Itália, onde a arte 

encontra sua origem variada de estilos e nomes de expressão. Só para lembrar, a última 

foi o berço do Renascimento (séc. XVI) e a primeira saiu à frente com a divulgação dos 

ideais do romantismo (séc. XVIII). Se bem observarmos, esses dois estilos de época estão 

particularmente ligados |à personalidade de Adelaide e Edgar. 

Sabe, poetisa, que no meio de toda essa população fictício-real (Edgar, Adé, Nicole, 

eu, tu...) a princípio achei que Rosée eras tu, dada à semelhança artística. Mas depois me 

aparece Nicole. De modo que ainda me pergunto: és tu, as duas? Acho que sim.  

Quanto à opinião de Edgar sobre a tela, disse-me ele ter tido a mesma impressão, 
isto é, a pintura revela uma Adelaide originalíssima. Inclusive brindamos isso no mesmo 
barzinho de há pouco. Edgar mora na mesma cidade que eu, em semelhante bairro, em 
semelhante rua, numa modesta casa voltada para o poente. Mas nem sempre nos vemos. 
Ele tem sua vida; eu a minha, ele é cronista; eu, poeta, ele casado; eu também, ele faz 
teatro e curte música instrumental, eu leciono e aprecio variados estilos musicais, 
sobretudo a Jovem Guarda e o samba pagode, sem, entretanto, saber o gingado da dança. 
Esporadicamente estamos a nos encontrar para pôr o papo em dia, mas nisso ele sempre 
prioriza a amante. Damo-nos muito bem e, coincidentemente somos do mesmo dia, mês e 
ano. Soube há alguns dias que ele se assina por Edgar Moreno. 

Se ele sabe como Adé está hoje? Se se encontram? Agora com o retrato-grafite ele se 
atualizou com a fisionomia da amante, que não a via há uns três anos, quando então se 
encontraram em uma cidade marcada, onde se hospedaram por uma semana. Ali se 
amaram fartamente e o quanto puderam. É possível que já planejem outro encontro, mas 
nada marcado, segundo ele. 

É nesse intervalo de tempo, quando a saudade aperta que o amante se vale das 

missivas. Ele prefere assim. Ele é um museu. Ela, sendo mais moderna e pudica, pouco 

escreve ou opta pelo e-mail ou GSM, coisa perecível da tecnologia. Mas acima de tudo se 

amam, como queria amar Nicole a Ricardo. 

[...] 

Obrigo-me a findar por aqui para digitar ainda o que à mão ainda escrevi 

anteriormente. Do contrário nada entenderias daqueles fios borrões”. 

Um fraternal abraço, 

Costa Filho 

 

P.S. - Tenho-te uma boa novidade sobre crônica. 

Pensas que olvidei? Mas sobre isso é tudo que tenho a dizer por agora.  

 

\O/ \O/ \O/ 

 

 

Esta obra vai oferecida a todos os bacabalenses, 
em especial àqueles de quem roubei inspiração. 

Sem minha gente – com todas suas virtudes e defeitos –  
as crônicas não existiriam. 

 

Agradeço aos que de algum modo 

me auxiliaram na composição desta obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatos: costafilho10@gmail.com 
©®Direitos reservados ao autor, que também representa o heterônimo Edgar Moreno.  
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