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 Andar é fácil, é só um pé na frente do outro. Difícil é sair do lugar. 
Francisco Baluarte em As Fomes 
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Capítulo I 

Sobre os mistérios de Redenção  

 

 

Há, perdida pelas brisas de cada estado, uma cidadezinha chamada Redenção, que 

jamais conheceu a tinta de um cartógrafo e é ignorada, até hoje, pelos gêpêésses da vida. Se 

perguntar por aí, alguns dirão que a cidade fica em algum lugar entre Pai Nosso e Cordial, 

outros dirão que está mais pras bandas de Sovaco da Cobra– tem até quem diga que é vizinha 

à capital. A verdade é que Redenção segue sempre em romaria, carregada pelos suspiros de 

um povo que vive a rezar. 

Quem controla as rédeas dessa peregrinação constante é a bruxa. Assim mesmo, sem 

nome em certidão para apresentar. Bruxas não precisam de nomes, muito menos de 

documentação, visto que não há nome que ateste com maior competência a força de suas 

capacidades do que o simples dizer de seu ofício. Está tudo no substantivo. 

Quando o homem inventou a roda, a bruxa jamais imaginou que aquela seria a 

primeira das geringonças malditas que lhe dariam tantas dores de cabeça. Foi com paciência 

de mulher maga que ela acompanhou as outras invenções daquele bicho que negava ser 

macaco. Sentou em sua pedra predileta, acendeu seu cachimbo, e testemunhou enquanto o 

homem tratava de inventar a servidão. E riu. Não por crueldade, apesar de não ver problema 

algum em rir da desgraça alheia, mas porque achava realmente curioso alguém aceitando a 

narrativa de que outro alguém merecia mais as fortunas de viver – ou menos, dependendo de 

quem contava a história. A bruxa também ficou no cantinho dela quando inventaram de rezar; 

e nada fez, a não ser chorar, quando a tal da reza levou algumas de suas irmãs para a 

fogueira.  

E depois de tanto testemunhar sem nunca reagir, é até estranho pensar que havia algo 

que a humanidade pudesse fazer para que a bruxa tomasse uma atitude. O relógio, 

principalmente o de pulso, quase foi a gota d’água, e por pouco a bruxa não saiu de cima de 

sua pedra depois da invenção. Ficou indignada com aquela joça sem graça, com seu tic e tac 

chato, e que tinha a audácia de tentar segurar o tempo. Mesmo com tal provocação, quieta ela 

ficou. Foi só quando os olhos que tudo veem começaram a andar nos bolsos dos homens que 

a mulher finalmente se arretou. 

– Chega! Morte e crueldade, eu até aceito. Prender o tempo no pulso, até vai, mas 

viver entre bisbilhoteiros é o fim da picada! 

Foi assim que ela decidiu pegar um cantinho de terra para ser eternamente retirante. 

Escolheu Redenção.  

A cidade, entretanto, já teve ponto fixo. Não há mapa em biblioteca alguma que 

confirme tal alegação, mas todos sabem que aquele chão já viveu dias de quietude geográfica. 

Há relatos que afirmam que Redenção nem na Bahia nasceu, que a cidade só abaianou após o 

grande silêncio que tomou conta do país em meados de 1960. Puro disparate, se me 

perguntarem, mas crença e pensamento próprio é algo que a bruxa respeita. E se a dona 

respeita, quem sou eu para discordar? 

Em Redenção, você não encontra geringonça que prende momento. Não tem nada que 

faça clack e nem click, nada que faça tic ou tac, e Deus me livre e guarde, nada que faça 

vrum. Onomatopeias são difíceis de achar na cidade, tamanha a simplicidade das coisas. Se 

tiver que andar, vai a pé, se tiver que escrever, vai na tinta, e se tiver que lembrar, vai na 

memória. Aqui, geolocalização nada mais é que um dedo estirado e um rume adiante. 
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Capítulo II 

De como não se mede Redenção 

 

 

A bruxa sempre deixou claro que ninguém deveria se afastar mais do que duas léguas 

da pedra que roncava, pedaço de chão que, além de roncar, demarcava o centro da cidade. 

Mas para aqueles que possuem vontade própria, toda ordem é, inevitavelmente, um convite à 

transgressão. Por isso, é mais fácil ordenar as coisas mortas do que as coisas vivas, e está aí o 

segredo para compreender a conformação dos cemitérios e para admirar a balbúrdia das 

universidades.   

Não é de se estranhar que o primeiro a se perder de Redenção tenha sido um 

acadêmico de nome tão auspicioso quanto fatídico: Ícaro. Professor e fundador da única 

universidade da cidade, Ícaro foi um homem honrado e admirado pelo povo de sua época. 

Sozinho, investigou a verdade das estrelas, confirmando a teoria popular de que os pontos 

brilhantes no firmamento eram, de fato, evidências irrefutáveis de que a lua um dia espirrou e 

não cobriu a boca; e foi ele, também, quem descobriu a verdade por trás do canto das 

cigarras, que aprenderam a namorar apenas para espantar o silêncio que cobre a noite. Suas 

descobertas e teorias ainda podem ser achadas na Biblioteca Municipal de Redenção, 

estabelecimento que hoje carrega o nome do grande acadêmico sumido. 

Movido pela curiosidade que proporcionou todos os seus conhecimentos e glórias, 

Ícaro decidiu que desbravaria e demarcaria os limites de sua cidade natal. Foi ao mercado do 

Gusmão, comprou a maior trena que encontrou, de vinte e cinco metros, correu até a pedra 

que roncava, mirou o norte e começou a medir. Como a fita era curta e a distância era longa, 

Ícaro era obrigado a se abaixar, riscar o chão, e continuar daquele ponto. Foram necessárias 

386 medições para abraçar a distância de 9.656 metros, ou duas léguas. Suado, com a coluna 

ardida de tanto se levantar e se agachar, Ícaro sorriu. Havia sido o primeiro Redencense a 

chegar tão longe. O sorriso, no entanto, durou apenas o tempo de virar e mirar o sul. A sua 

cidade não estava mais lá, assim como as marcações que ele havia feito no chão.  

Redenção continuou e ele ficou para trás. 

Depois de dias vagando pelo ermo, Ícaro eventualmente achou salvação na cidade de 

Paz de Salobro. O povo o acolheu e lá ele viveu até a morte. Tentou ser professor, mas suas 

teorias e estudos foram motivo de muito deboche pelos acadêmicos locais – estes estavam 

certos de que as estrelas nada mais eram que rachaduras na grande abóboda que segurava o 

mundo no lugar. Impedido de teorizar, virou bibliotecário, aproveitando o silêncio dos livros 

para ruminar seu próprio infortúnio.  

Ícaro nunca se perdoou por perder Redenção. Estava seguro de que seus cálculos 

estavam corretos e sabia que a bruxa jamais mentiria sobre assunto tão sério. Certo dia, após 

vinte anos de silêncio, enquanto organizava enciclopédias, no volume L da coleção, o homem 

descobriu o erro que lhe custou tudo. 

 – MALDITA BRUXA!!!! 

 Um leitor, no fundo da biblioteca fez um shiiiiiiiii longo, mas Ícaro estava 

transtornado demais para respeitar a etiqueta e os bons modos de se servir os livros. Ele 

descobriu que, enquanto ele media a cidade em léguas itinerárias, a bruxa certamente 

trabalhava em léguas imperiais. 

 E foi neste dia que o acadêmico aprendeu sua maior lição:  

Redenção não se mede, porque, para cada um, a régua é diferente. 
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Capítulo III 

De como Redenção caiu no gosto popular e a apresentação do nosso herói 

 

 

Por muito tempo, a cidade que seguia os suspiros da fé foi segredo bem guardado. 

Mas vento, até vento de confissão, é bicho danado de fofoqueiro. Se estás a feder, brisa 

nenhuma vai guardar teu bedum. Pelo contrário, vai tratar logo de fuxicar a fetidez, sem 

aumentar ou criticar, pois, brisa não tem nada disso. Ar de pulmão, contudo, é vento que 

viveu dentro de homem, e homem não só aumenta e critica, mas também mente que nem 

sente.  

Depois de Ícaro, houve outros que perderam Redenção. E cada um foi, ao seu tempo, 

e com suas palavras, moldando a imagem de uma cidade perfeita perdida em todos os cantos 

da Bahia. Como se isso não fosse o bastante para o imaginário popular, vez ou outra, a bruxa 

concedia a algumas almas sortudas a felicidade de passar um cadinho de tempo longe das 

gerigonças modernas, tirando férias na cidade que ela criou.  

Chamava sem perguntar, pois bruxas sempre acertam, mesmo quando erram. 

Os visitantes acordavam na estalagem de dona Carminha sem saber onde estavam ou 

como lá chegaram. Mas a senhoria não foi escolhida pela bruxa à toa; a voz de dona 

Carminha era encantada, e sempre soava, independente de quem escutasse, como uma mãe 

reconfortando a própria cria. Com o susto de uma nova realidade superado, os visitantes 

podiam gozar do silêncio e de uma nova forma de viver.  

 Ao andar pelas ruas da cidade, era fácil apartar os nativos dos visitantes. Não só pelas 

roupas diferentes, mas pelos olhares surpresos de pessoas que sorriam ao se descobrirem. Era 

comum ver pais encantados com a beleza dos próprios filhos e filhas, tateando-os como se 

fossem cegos, surpresos pelos traços miúdos que passavam despercebidos na correria da vida. 

Era fácil também notar a diferença usando os ouvidos, pois pessoas recentemente alegres 

falam bem mais alto que o normal, como se a voz fosse bandeira de conquista a ser fincada 

no chão.  

Mesmo com as eventuais confusões, os nativos não se aperreavam com os visitantes. 

Muito pelo contrário, viam em cada sorriso, em cada queixo caído, em cada lágrima 

escorrida, o atestado da sorte que era viver sob os encantos da bruxa.  

Dentre os residentes de Redenção, havia um jovem cujos olhos anunciavam o intento 

de sua alma. Aquele que seguiremos ao longo desta narrativa. Nosso cândido herói que tinha 

nome em cartório, visto que o homem é fraco e precisa de uma ideia que lhe sustente o 

nascimento. A mãe, abandonada por um marido entregue aos lábios alheios, o chamou de 

José Manoel de Barros. O de Barros não era dela, nem do homem, mas de uma história 

bonita que a mulher lembrou ao assinar a certidão – pedaço de papel que ela perdeu assim 

que acordou no dia seguinte, e o nome bonito, de boa cadência sonora e desenrolar gostoso 

da língua, passou a ser irrelevante, pois, desde o dia que a vida tomou interesse pelo menino, 

todos, incluindo a mãe, passaram a chamá-lo de Mané. 

E a nossa jornada começa quando Mané, desgraçado que era, inventou de ser poeta. 
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Capítulo IV 

De como nosso herói virou poeta 

 

 

Ninguém, em toda Redenção, tinha pensamentos tão descomprometidos e 

desgovernados como Mané. Certa vez, ele encasquetou com a Clave de sol. Queria entender 

o nome por trás da ideia, já que não havia nada naquele desenho, ou na nota em si, que se 

assemelhasse ao Sol – pelo menos o Sol tal qual ele conhecia. Parecia, para ele, mais uma 

lagartixa esmagada. Pensou tanto nesse assunto que a cabeça pesou, e ele andou torto por 

uma semana inteira.  Era tanta ideia depositada atrás dos olhos, mas tanta ideia, que quando 

ele virava bruscamente, conseguia senti-las chacoalhando com os seus miolos. Certo dia, só 

pelo gosto da coisa, ele inclinou a cabeça em ângulo, enfiou o dedo mindinho na orelha, e 

começou a pular e a cafungar, assim como os meninos fazem após muito tempo submergido.  

Para sua surpresa, 31 palavras caíram de seu ouvido. No chão mesmo, ele as 

emparelhou e fez o seu primeiro poema.  

 

Tem apetite de leão,  

Mas as patas são de galinha 

Corre, corre, em vão, 

Só para morrer sozinha. 

Fome e pata têm que conversar, 

Se não, não sai nem do lugar. 

 

Mané gostou tanto de sua primeira arte que a levou para a Universidade, mostrá-la 

para sua professora predileta, doutora Constância. Quando indagada pelo próprio sobre a 

qualidade artística de sua criação, a mulher foi enfática: 

– O número um é bom e ele serve para começar, mas ele vai ser sempre superado pelo 

número dois e todos números que seguirem. A primeira ideia está lá para desencadear o 

progresso, mas nada, absolutamente nada neste mundo, nasce perfeito.  

– E o que você diria dos filhos primogênitos? 

– Assim também o são. Pergunte a qualquer mãe por aí. Não importa se é filho, ou se 

é bolo, ou se é arte, a gente só acerta a mão lá para a terceira ou quarta tentativa. Por isso, 

Mané, que mães que geram sete ou oito filhos sorriem tanto. É lá para depois da meia dúzia 

que a gente realmente fica boa em alguma coisa. Persistas e tu vais melhorar. 

Aquela resposta não foi o que Mané gostaria de ouvir, mas se doutora Constância 

mandava continuar, ele julgou prudente seguir o seu conselho. Afinal, por todo o trabalho e 

estudo e certidão e cerimônia, doutores só servem, se forem ouvidos. 

Mané tratou de escrever. No primeiro dia, compôs quatro sonetos, todos dedicados às 

pernas serrilhadas dos grilos e às músicas que delas nascem. Ao fim de uma semana, tinha 

três cadernos preenchidos com mais poemas que toda Redenção havia composta na plenitude 

de sua existência. Mané chegou até a suspeitar que havia um grande imã em sua cabeça, pois 

parecia que todos pensamentos perdidos se encontravam nele. 

Com mais de um ano sangrando poesia, consumindo todas as obras que doutora 

Constância recomendava, vivendo dos maiores poetas que esta terra já recebeu, Mané 

finalmente escreveu algo que julgava digno de ser compartilhado com sua professora 

predileta. Riscou e riscou novamente as palavras em uma folha de papel até que as letras 

ficassem tão precisas quanto as palavras que criou.  

 

Laço que nos une  

verso que desbrava 
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dor que é grave 

idade de estar só 

lidar com amor 

te rouba a cor  

tá longe da cria  

tive idade para crer 

ser que come sal 

dá de ler como meta. 

 

Constância leu e releu aquela poesia. Na quinta leitura, a mulher chorou, e Mané 

celebrou, crendo que sua arte havia finalmente alcançado os ares da perfeição.  

– Bonito – ela disse. 

– Perfeito? 

– Perfeição não cabe na completude, Mané. Tudo que tem ponto final necessita de 

melhoramento. O perfeito, como ideia, só vive no progresso. Assim que você colocar um 

ponto final, você aceita que mirava o horizonte.  

– Mas veja só que absurdo! – O professor Paco, que estava de passagem, gritou ao 

escutar as palavras de sua colega docente. – Está demonstrado que as coisas não podem ser 

de outra forma, pois, uma vez que tudo é feito para um fim, tudo é necessariamente feito para 

o melhor dos fins! 

– Meu caro... – Constância não suportava a mentalidade panglossiana de seu colega. 

– Observe bem: narizes foram moldados em nosso rosto com o claro intuito de 

segurar óculos, de maneira que temos óculos. Negar a perfeição é negar o divino. 

– Pelo contrário, meu colega Paco. Se o melhor fim é enxergar corretamente, óculos 

são a resposta imperfeita para uma criatura também imperfeita.  

– Então, por que chorastes ao ler o poema do Mané? 

– Porque sua clara evolução me emocionou. Porque há beleza no incompleto e no 

quebrado. Chorei, também, porque vejo a luta deste jovem para encadear as palavras com 

precisão e arrojamento, embora seu sacrifício todo seja inútil se o que ele busca é apenas a 

perfeição. 

– Inútil? Só um coração desconectado da alma poderia dizer isso diante de tais lindas 

palavras.  

– Professores, por favor – o aluno interrompeu. – Eu entendo a doutora Constância, 

professor Paco. Continuarei. 

 Mané seguiu cabisbaixo pelo corredor, mirando o chão, pois este parecia ser o único 

alvo de sua ambição naquele momento. Estava desolado, certo de que não havia nada que 

pudesse fazer para alcançar a plenitude artística. Caminhou até que seus olhos fitaram os pés 

mais bonitos que eles já haviam visto. Pés que, através dos mais formosos calcanhares, eram 

ligados às mais belas pernas, que se unificavam em um torso de sublime talhamento e que, 

por sua vez, culminava no mais gracioso rosto que um ventre humano poderia gerar. O cabelo 

era formado por pequenas molinhas enroladinhas que desciam até o ombro, servindo como 

uma moldura viva para aquele sorriso tão repleto de tentações. 

Se a perfeição não cabia em poema, ela certamente cabia naquele casulo de carne que 

respondia pelo nome de Jeremias. 
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Capítulo V 

De como borboletas levaram nosso herói a perder sua querida Redenção 

 

 

Mané passou a amar Jeremias, e Jeremias passou a dizer que amava Mané também. 

Essa distinção se faz necessária neste momento da narrativa, não só para compreender melhor 

nosso herói e os motivos de sua desgraça, mas também para compreender a máxima proposta 

pelo médico-teórico Francisco Baluarte, que afirmou em sua dissertação, As fomes, que:  

amar e dizer que ama são duas coisas completamente apartadas. As descobertas 

apresentadas pelo doutor revolucionaram o mundo inteiro, não só no campo da ciência, mas 

no reino da poética também – um feito louvável para campos tão distintos.  

Por anos, os filósofos debateram o porquê de o coração ter sido escolhido como signo 

representante das almas apaixonadas. Ficavam embasbacados por um órgão tão desprovido 

de graça estética ter recebido os louros de um sentimento tão nobre. Por que não o baço ou o 

estômago? Ou quem sabe os pulmões, simétricos e tão mais simpáticos aos olhos. A resposta 

foi apresentada em congresso, em Zurique, na Alemanha, lugar de muito garbo e ostentação. 

Usando microscópios de corrente de tunelamento, Francisco Baluarte descobriu, no canto 

mais direito do átrio direito, escondido na menor das coisas, um pequeno sistema digestivo 

que ele nomeou de Baluartino. Era lá que o amor era digerido e espalhado para o resto do 

corpo. Quando perguntado sobre o impacto que suas descobertas poderiam ter nas 

declarações de amor, o doutor foi enfático.  

Amar e dizer que ama são duas coisas completamente apartadas. Um é ação, o outro, 

suposição. A distinção fica ainda mais evidente se pensarmos nas demandas do bucho; se 

pensarmos na diferença entre cozinhar e dizer que cozinhou. Um vai matar a fome, o outro é 

só ar projetado. Um coração que só se alimenta de declarações de amor é um coração que 

tem seu Baluartino alimentado apenas por vento, e eu não conheço nenhum bucho que se 

sustente somente com ar. 

O desequilíbrio de sentimentos entre Mané e Jeremias não passava despercebido pela 

doutora Constância. Não que ela fosse bisbilhoteira, longe disso, mas pelo fato de que, após 

tantos anos de docência, seus olhos eram treinados a procurar e encontrar incoerências. Faz-

se necessário outra distinção importante, não só para apontar outra máxima do médico-

teórico Francisco Baluarte, mas também para compreender melhor as atitudes da doutora 

Constância. Enquanto estudava os olhos humanos com seu microscópio de corrente de 

tunelamento, Francisco Baluarte encontrou outro sistema digestivo, este, escondido no centro 

dos nervos óticos. 

Bisbilhotar e testemunhar são duas coisas completamente apartadas. Ambos são 

ações, ambos preenchem o Baluartino dos olhos, mas de formas diferentes. Intenção tem 

volume, por modo que a ação de bisbilhotar tem mais sustância que a ação de testemunhar. 

A distinção fica ainda mais evidente se pensarmos nas demandas do bucho; se pensarmos na 

diferença entre comer e engolir moscas ao bocejar. Um vai matar a fome, o outro é só 

tropeço. 

Professora Constância nada falou sobre o desequilíbrio entre Mané e Jeremias. 

Queria, mais do que tudo, proteger seu aluno mais assíduo de uma anemia Baluartiana, mas a 

mulher compreendia que a fome era algo que Mané deveria aprender a lidar sozinho. 

O pequeno jardim da Universidade de Redenção era o centro de convergências dos 

casais apaixonados. O vento cheirava a grama molhada, as árvores tratavam de acompanhar 

as peripécias do Sol, e os bem-te-vis sempre celebravam a alegria de enxergar. Todo fim de 

tarde, assim que as aulas terminavam, Mané e Jeremias se sentavam à sombra de um ipê 

roxo, e passavam a namorar. Diante dos outros casais, Mané declamava seus poemas para o 

amado, que respondia com glórias de aprovação e com cafunés ao ego do criador. 
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– Se pudesse, bateria palmas até as mãos esfarelarem – dizia Jeremias.  

Os outros casais também aplaudiam, impressionados com o primor de sua arte. A 

perfeição era tamanha, que os poemas de Mané foram aos poucos perdendo o seu esmero. 

Primeiro foi a métrica, depois a rima, e no final de um mês de namoro, nem mesmo ousadia 

suas poesias tinham mais. Continuavam, entretanto, poemas perfeitos nos elogios de 

Jeremias, mesmo sem os aplausos dos colegas ou a aprovação de doutora Constância, que 

passaram a achá-los terrivelmente chatos. 

Certo dia, enquanto Mané declamava mais um de seus poemas perfeitos, os olhos de 

Jeremias se tornaram verdes. A pobreza dos versos do namorado, no entanto, não teve culpa 

alguma na transformação. Aconteceu quando Jeremias mirou o casal que se beijava do outro 

lado do jardinzinho da Universidade. Jéssica e Carlota trocavam carícias acaloradas ao tempo 

que eram envoltas por uma torrente de borboletas amarelas.  

Enciumado, Jeremias bateu o pé: 

– Também quero um furacão de borboletas enquanto nos beijamos. 

– Mas, meu amor, nem nosso primeiro beijo nós trocamos. 

– E está explanado o porquê – Jeremias respondeu. – Nosso primeiro beijo precisa de 

borboletas amarelas voando em volta de nós. 

– E como eu conseguirei tal proeza, meu amor? Borboletas não obedecem ao juízo, 

nem a pedidos, apenas obedecem às flores e, quem sabe, ao vento. 

– Borboletas ou está acabado! 

A máxima estava posta. 

Sem saber como proceder, Mané voltou-se para a mente mais sábia que conhecia. 

Achou-a perdida em pilhas de redações para corrigir.  

– Doutora Constância, como faço para que borboletas amarelas voem em volta de um 

beijo. 

A professora levantou os pequenos óculos em forma de meia lua e encarou Mané 

através de olheiras pesadas. Sabia muito bem o porquê daquela indagação e não fez questão 

alguma de esconder a verdade: 

– Todos sabem, Mané, que borboletas amarelas só se interessam por duas coisas neste 

mundo: flores de sete-cascas e beijos apaixonados.  

– Basta, então, que eu beije Jeremias? – Mané perguntou. 

– Certamente terás uma resposta. Se, ao beijar Jeremias, tu se achaste cercado por 

borboletas amarelas, estará confirmado a grande paixão que vocês dividem. 

– E se nosso beijo não provocar a dança amarela?  

– Saberás, então, que o beijo foi apenas saliva trocada. Nada de errado nisso. 

– Mas eu amo Jeremias mais do que o gavião ama as próprias asas. 

– Então, não deverás ter medo. O amor, o verdadeiro amor, é o cemitério da dúvida. 

Mané seguiu o caminho para casa com olhos voltados para dentro. Sabia que estava 

apaixonado, pois via, dentro de si, coisas maiores do que ele mesmo. Carregava 

amantessidão.  

E Jeremias? 

O outro é sempre uma questão.  

Mané recusava a ideia de que seu amor não era correspondido em mesma medida e 

intensidade por Jeremias. Entretanto, a ideia de beijar seu namorado passou a dar-lhe 

tremedeiras intensas e suores nervosos, pois, maior que seu desejo era o medo de descobrir-se 

só no bem-querer. No dia seguinte, fingiu uma indigestão e não foi à Universidade. No dia 

seguinte ao dia seguinte, usou a enxaqueca como desculpa. E assim foi por mais três dias. 

Aquela abordagem, porém, não o salvaria por muito tempo. Só há um tanto de mazelas que 

um homem pode fingir sem o custo de sua alma. Quando se brinca de estar na beira da morte, 

a danada passa a ouvir.  
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 E como o desespero é o refúgio de uma alma temerosa, Mané apelou para o absurdo: 

decidiu usar pétalas de sete-cascas para atrair as benditas borboletas amarelas. A ideia, 

apresentada sem contexto, não soa tão absurda, mas quando se conhece a disposição botânica 

de Redenção, os perigos ficam mais aparentes. Os únicos pés de sete-cascas ficam no limite 

norte da cidade, que, após o sumiço do doutor Ícaro, passou a ser demarcada por uma placa 

que alertava o fim do mundo.  

Mané jamais havia se afastado tanto da pedra que roncava. Sua vida até então não 

havia demandado grandes atos de coragem ou de transgressão. Caminhou em silêncio e com 

convicção, certo de que teria borboletas voando envolta dele quando finalmente beijasse o 

seu amado Jeremias.  

A coragem, contudo, fraquejou ao se aproximar dos limites do conhecido. Ao passar a 

mão pela placa de madeira, Mané pôde tocar a finitude de todas as coisas que conhecia e 

amava. Logo além do alcance de seus braços, um galho jocoso de sete-cascas balançava com 

a carícia das brisas.  

Certo de que aquela era a única solução para o seu caso de amor, Mané firmou o pé 

no chão, se ancorou na placa no fim do mundo e se esticou todo em direção às flores. Podia 

sentir, nas pontas dos dedos, as carícias de suas pétalas quando a base da placa cedeu e ele foi 

ao chão.  

Levantou assustado, com o coração retumbando em pleno terror. Mas o pânico de 

nada adiantava, pois, o fato já era consumado.  

Por juras de amor, Mané perdeu Redenção. 

 

 

Capítulo VI 

De como nosso herói conheceu as alturas 

 

 

Por se tratar de uma cidade em eterna romaria, não se pode escolher exatamente onde 

se perde Redenção; é sempre obra do acaso, esse bicho que não conhece moral, é imune às 

ordens divinas, não distingue entre santos e pecadores, mas é, por algum motivo, cruel com 

os azarados. E Mané, desventurado que era, desceu de Redenção quando esta passava 

próxima à Torre do Oi, monumento de grandes ambições, construído bem no meio de 

Restinho, cidade situada ao norte da Bahia. 

Como desgraçados vivem a colecionar lástimas, Mané teve a infelicidade de cair no 

topo da construção colossal, que há muitos anos já rasgava o firmamento baiano. O ar 

rarefeito preencheu seu pulmão com ausências e o frio tascou-lhe um beijo no cangote, 

arrepiando tudo que era pelo em seu corpo. Estava só, miseravelmente só, no topo do mundo. 

Tudo que tinha de sua antiga vida era o que carregava consigo.  

Restava muito pouco.  

Restinho – ah, o acaso, este ser curioso que não segue nenhuma doutrina particular, 

mas que gosta de um trocadilho.  

Na beirada da Torre do Oi, Mané podia ver um oceano de nuvens brancas que se 

estendiam até o horizonte. Jamais teve uma vista tão ampla e tão limitada ao mesmo tempo. 

Vagou por uma boa hora pela beira da Torre do Oi até que encontrou uma grande 

escada, toda feita em madeira ornada, que descia em espiral pela fachada da construção. 

Enquanto descia, passou por lamparinas de querosene, que eram espalhadas de metro em 

metro pelo corrimão, e por anjinhos e santos pintados a óleo nas paredes.  

O vento corria em um constante arroto de gigante, e a vibração gutural fazia as 

lamparinas tremerem. O vento, atrevido que só ele, fazia questão de afirmar que aquele era o 

seu território.  
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Após alguns poucos degraus, encontrou um homem trabalhando na reparação da 

escada de madeira. Suas marteladas seguiam em um ritmo marasmado e preguiçoso, sem 

pressa alguma, quase enervante. Mas o que chamava mesmo a atenção eram suas 

vestimentas: uma camisa de chemise com uma gola adornada por um rufo suntuoso, e, ao 

invés de calças, usava um saiote folgado que descia até a altura do joelho. 

– Oi!  

– Oi. 

O vento, contudo, levou o ar do homem, e Mané nada escutou. 

– Oi! Com licença, onde eu tô? 

– Oi? Que arenga mais meândrica é essa? 

– Oi?  

– Oi? Há juízo nesse toutiço? 

É neste momento da narrativa que se faz necessário salientar que aquele monumento, 

de finalidade tão arrojada, tinha um nome oficial. Nos registros e nos alvarás, achará o nome 

de Torre de Restinho, homenagem ao povoado que primeiro teve a ideia de copiar os planos 

dos homens de Babel. A construção era uma maravilha arquitetônica e um feito único da 

engenharia, visto que, a cada novo andar, a torre inteira era erguida e trabalhada na base.  

Com o passar do tempo, os homens que trabalhavam na fundação mudaram tanto, que pouco 

compartilhavam com os arquitetos originais, que ainda viviam a trabalhar na manutenção dos 

andares superiores. Sem que eles notassem, nem mais a mesma língua eles conversavam, o 

que acabou resultando em interações que sempre se iniciavam com um fático e fatídico: oi? 

– EU ESTOU PERDIDO! – Mané gritou. 

– Sem necessidade, vós gritais! – O homem respondeu. – Estamos todos perdidos. 

Mané estava ao ponto de chorar de raiva quando escutou um grito que parecia vir do 

além: 

– Oi, aqui em baixo! 

O jovem se inclinou no corrimão de madeira e encontrou um sujeito pendurado na 

fachada da torre. Embaixo dele, um oceano, branco como lã, escondia a terrível fome do 

chão.   

– Oi! O que estás fazendo aí? – Mané perguntou. 

– Oi? Precisas falar mais alto! Nesta altura, o vento gosta de monologar! 

– O QUE ESTÁS FAZENDO AÍ? 

– Ah! Estou prendendo isso aqui! – Sem preocupação alguma com sua segurança, o 

sujeito balançou o grande disco de metal em sua mão. – Continue descendo, é o tempo que eu 

vou terminando as coisas aqui! 

Mané continuou sua descida pela escada, que abraçava a torre como se fosse serpente 

esfomeada. No caminho, encontrou outros homens e mulheres e crianças, todos trajados com 

roupas que pareciam de outra época. Viu casas e edículas de arquitetura geométrica, 

simétricas entre si, sustentadas por colunas e com janelas de arcos semicirculares.  Tentou 

trocar algumas palavras com uma moça de aparência simpática, mas, após alguns ois, ele 

achou melhor focar a esperança de ser compreendido pelo estranho que o chamou. 

Após três horas circundando a Torre do Oi, Mané reencontrou o sujeito. Apesar da 

primeira impressão, tratava-se, na realidade, de uma mulher, que vestia suspensórios azuis e 

que protegia o rosto com uma boina cinza. Encontrou-a sentada no corrimão, fumando um 

cigarro. 

– Não tens medo de altura? – Mané perguntou.  

– De altura? Não. Da queda? Sim. 

Mané estranhou aquela resposta, mas achou melhor prosseguir para assuntos mais 

importantes. 

– Onde estou? 
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– Na Torre do Oi. 

– Oi? 

– Sim. 

– Não – Mané balançou a cabeça. – Você disse Oi? 

– Que ser estranho tu te apresentas, pretinho.  

Mané estranhou aquele comentário; jamais havia ouvido alguém usando a cor de sua 

pele no diminutivo e muito menos como apelido. 

– És, claramente, um homem moderno – a mulher continuou. – Mas aqui estás, 

zanzando pelos andares originais. E, para piorar tudo, não sabes o que é a Torre do Oi. 

Estranho, muito estanho. 

– Creio que sou moderno. Sempre me julguei do presente momento, mas, após 

caminhar tantas horas neste lugar, já não posso afirmar com certidão. Sou do agora, se isto 

faz sentido. Estava, momentos atrás em minha querida Redenção, mas a perdi. 

– Redenção...  

– Sim, conheceste? 

– Só de nome.  

– Pois, estava lá momentos atrás, então, caí aqui. 

– Na Torre do Oi. 

– Isso. 

– Que nunca ouviste falar? 

– Exatamente. Compreendeste meu dilema? 

A mulher concordou e logo depois se apresentou. Seu nome era Rosário, filha de 

Tereza da Silva e mãe de dois, Túlio e Everaldo. A língua da mulher dobrava fácil, lançando 

mais palavras do que Mané podia acompanhar. 

Enquanto desciam a imensa escadaria, ela explicou a Mané a história todinha da Torre 

de Restinho. O projeto começou sem grandes pretensões. Uma casa grande o suficiente para 

que a comunidade inteira tivesse um teto sobre suas cabeças. Não se tratava de um povo 

particularmente gabaritado na arte da construção, mas havia mãos suficientes para dar cabo 

no serviço. Quando a construção finalmente terminou, o povo celebrou e festejou. Contudo, 

na manhã seguinte, na hora de colocar todo mundo em seu específico quarto, o povoado 

constatou um terrível erro: eles não contaram com o fato de que, entre o primeiro tijolo e o 

último prego, bebês nasceriam. 

Um segundo andar era requerido. 

Um dos velhos, contudo, perguntou: o primeiro andar, que tanto trabalho nos deu, 

sustentará o peso do segundo? Não podemos viver pensando no peso da amanhã. O amanhã 

que devera arcar com o peso do ontem! 

E por não ter ali ninguém que conhecesse os fundamentos da arquitetura básica, ficou 

afirmado que seria o trabalho dos moradores do segundo andar erguer o primeiro e construí-

lo forte o suficiente para sustenta-lo. 

– Descer é reviver – Rosário disse ao terminar sua histrião.  

E ela tinha razão: enquanto conversavam, a cada andar vencido, em cada parede, em 

cada prego, em cada casa e nas roupas das pessoas, o tempo se refazia. A arquitetura 

renascentista, que os acompanhou no início, foi aos poucos perdendo a simetria, sendo 

substituída pela suntuosidade do estilo barroco e rococó, que, por sua vez, morreu no resgate 

ao paralelismo do neoclassicismo.  

– É tudo assim aqui. Confuso mesmo. O povo que vive nos andares superiores 

mesmo, é tudo vós para cá, vós para lá. Aí tu desces para o trecentésimo andar, e o povo de lá 

já usa vossa mercê. Descendo mais um cadinho, as pessoas já usam o vosmecê. 

– Que loucura, construir algo sem se entender, sem se comunicar direito. 
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– Mas não é isso que acontece nesse troço que chamamos de vida, pretinho? Não 

conheci o meu avô ou a minha avó, jamais troquei palavras com eles, mas cá estou eu, 

carregando os seus nomes, continuando o legado que levo no meu sangue. Nada é construído 

para o agora. Todo monumento é erguido para o depois. 

– E que geringonça era aquela que tu prendias na lateral da torre? 

– Tu és, sem dúvida, um ser curioso, pretinho. Nunca ouviste falar de uma antena? 

– Em Redenção, a gente não tem geringonça. A bruxa não gosta. O que é uma antena? 

– É o jeito que o homem achou de encurtar as distâncias.  

Mané achava curioso as respostas de Rosário. Não os rebatia, pois temia dizer algo 

que chateasse a mulher, alma que o guiava naquele mundo erguido nas alturas. Mas as 

respostas dela eram tão enigmáticas quanto curiosas.  

Devido à altura, o ducentésimo andar era tomado pelas nuvens, tornando-se 

necessário que Rosário acendesse um apetrecho curioso chamado lanterna, que imitava uma 

vela, mas sem a paixão do calor. O nevoeiro fastigioso dava uma aura sepulcral para aquele 

trecho da construção, que passou a ter vigas de ferro em sua estrutura. As casas eram umas 

coladas nas outras, e o único padrão arquitetônico presente eram as pequenas bolas de fumaça 

preta que escapavam das chaminés. Durante a caminhada, Mané assustou-se com o assobio 

de um gigante metálico que corria pelas vielas daquele andar, este também esfumaçando 

bolas pretas de sua imensa narina. Rosário explicou que aquela criação humana tinha o nome 

de locomotiva, que, como o nome já denunciava, tinha a função de ajudar o homem a se 

locomover. 

– Os homens deste tempo perderam as pernas? – Mané perguntou. 

– Não. As locomotivas apenas ajudam o homem a ir a lugares aos quais não chegaria 

andando. 

– Curioso – Mané disse. – Outra invenção que tenta solucionar as distâncias. Não 

consigo imaginar que algum lugar seja digno de ser explorado se lá não podemos chegar a pé. 

– E o que dirias sobre vencer o mar? Oceanos não são dignos de serem vencidos? 

– Nunca vi o mar. Barco, em Redenção, é apenas palavra.  

E como se quisesse afagar o couro que já castigava, o acaso limpou os céus de todas 

as nuvens, revelando o chão do mundo. De onde estavam, eles podiam ver a Bahia quase 

toda. Bem longe, numa tripinha que quase virava horizonte, Mané viu a natureza azul do 

oceano pela primeira vez. 

Chorou de alegria.  

– Vou contar a tua história para os meus filhos – Rosário disse enquanto Mané 

limpava as lágrimas de seu rosto. 

– Por quê? Não há nada de notável em minha pessoa. 

– Como não? A história do homem que precisou perder sua amada Redenção só para 

ver o mar e chorar. Veja só se isso não é um livro esperando ser escrito. 
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Capítulo VII 

De como nosso herói testemunhou o esquecimento 

 

 

Após quatro semanas descendo a Torre do Oi, Mané viu muitas coisas novas, algumas 

belas, outras nem tanto. No 97
o
 andar, encontrou sua invenção humana predileta, o rádio. 

Achou curioso o fato de que várias vozes humanas podiam caber dentro daquela caixa de 

madeira, que ora cantava, ora espalhava fofocas. Sua primeira intuição foi presumir que se 

tratava de bruxaria, pois havia escutado falar das magas de Remanso, capazes de encolher 

humanos ao ponto de colocá-los em suas bolsas. Para sua surpresa, no entanto, não havia 

nenhum tipo de encanto naquele apetrecho que não fosse originário da criatividade humana.  

A pior das descobertas aconteceu no 55
o
 andar. O Sol de quase dezembro sangrava 

pelas persianas que cobriam toda a lateral. No chão, cálices de vinho tinto de sangue, garrafas 

de cerveja, pilhas de velhos periódicos, fotos de bêbados e equilibristas. Mas, certamente, o 

que mais chamava a atenção era o fato de que todos andavam com bandeiras amarradas sobre 

seus olhos. 

– O que acontece aqui? – Mané perguntou. 

– Eles se recusam a tirar as vendas dos olhos, e por mais que tentes convencer de que 

somos amigos e irmãos, tudo que eles escutam são ameaças. 

Mané e Rosário chegaram à base da torre ao final de um mês de escadaria. Na 

fundação, centenas de trabalhadores se empenhavam na construção de mais um andar, que 

ergueria todo monumento, tornando-o ainda mais alto. Uma plaquinha ao lado da entrada 

principal celebrava o feito dos trabalhadores de Restinho, que chegavam na incrível marca de 

519 andares em direção ao céu. 

Com os pés finalmente acariciando o chão, Mané mirou o firmamento e pôde apreciar 

o tamanho da ambição humana.  

– Tu vives a subir esses andares todos? – O homem protegia os olhos com as mãos, 

derrubando sombras carinhosas sobre seus olhos cansados. 

– Só quando precisamos consertar alguma antena ou quando um sinal precisa de 

ajuste – Rosário explicou. – E qual é o seu plano agora, pretinho? 

– Seguir em busca de Redenção e reencontrar o meu amado Jeremias. 

– Tu não conheces tua própria casa, homem? Podes andar o quanto quiser, Redenção 

não se acha assim, só com o querer. 

– É o que me sobra neste mundo, Rosário. 

– Pelo menos enchas o teu rabo de comida antes de seguir viagem. A Bahia é grande e 

impiedosa demais para um coitado sem fibra como tu. O sino vai bater, vamos todos almoçar 

e tu terás uma refeição a menos para se preocupar.  

Mané aceitou o convite. 

Com o meio-dia se anunciando nas ausências de sombras, o alarme central tocou e 

todos os trabalhadores se direcionaram à praça de alimentação. O barulho era intenso, com 

homens e mulheres conversando uns com os outros, aproveitando aquela uma hora de 

descanso para trocar ideias e desejos. Rosário conduziu Mané até o refeitório e ambos 

decidiram se servir com xinxim de galinha e caruru. Sentaram-se na companhia de outros 

operários e encheram o bucho. 

Enquanto se deliciava, Mané notou o fato de que alguns trabalhadores almoçavam 

com bandeiras cobrindo os olhos, lembrando, de certa forma, os moradores do 55
o
 andar da 

Torre do Oi. Curioso pela característica incomum, Mané perguntou a Rosário sobre o porquê 

das vendas. 

– Não há professor melhor que a raiva, Mané. Seus ensinamentos são fáceis de serem 

compreendidos – Rosário respondeu. 
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– Mas estes são diferentes. Não gritam e não batem uns nos outros. 

– Dê-lhes tempo para fingir esquecimento e eles chegam lá. 

 

 

Capítulo VIII 

De como nosso herói conheceu a Carranca de Juá 

 

 

Rosário embrulhou alguns pacotes de biscoito, um cantil cheio de água e um velho 

rádio de pilha e deu tudo de presente para Mané, que agradeceu tal ato de caridade com um 

sorriso largo, única moeda que tinha como troco. A mulher afirmou que ele não encontraria 

nada de bom desafiando o sertão baiano, mas Mané persistiu na missão de buscar Redenção. 

Com suas trouxas amarradas em um pedaço de pau, nosso herói deixou Restinho, certo de 

que a bruxa eventualmente o conduziria de volta ao conforto do lar. 

Acatando as orientações de Rosário, Mané partiu leste, seguindo as margens do Rio 

São Francisco em direção a Semiose. Um rio que recebe nome de santo só pode render bons 

frutos, pensou Mané, sentindo as primeiras carícias do agreste. 

Apesar do calor, os passos eram seguros e determinados. No horizonte, bem na curva 

do possível, pintado pela miragem da mente, o rosto tremelicado de Jeremias sorria para ele, 

dando força às pernas exaustas. Sozinho, sem outra voz para escutar que não fosse seu 

radinho de pilha, Mané sentiu a saudade do amado crescendo entre suas costelas, 

preenchendo os poucos espaços vazios que ainda restavam dentro dele.  

Após algumas horas de caminhada, a imagem do rosto de Jeremias que pairava sobre 

o horizonte cresceu. Mané não pensou duas vezes: acelerou os passos e tratou de correr, 

mesmo com toda fadiga. Ignorou a câimbra, ignorou o inchaço dos pés e dedicou tudo que 

restava de força para as pernas. E apesar da lucidez ainda reinar entre suas orelhas, Mané 

estava certo de que aquela figura gigantesca era, de alguma forma, seu amado. Contudo, por 

mais fantástica que a narrativa de nosso herói possa ser, era óbvio que não se tratava da 

cabeça degolada de um Jeremias agigantado.  

Erguida, na margem do rio São Francisco, Mané encontrou a Carranca de Juá. Feita 

em peça única de jequitibá-rosa, a estátua beirava os vinte metros de altura. Graças ao 

tamanho de sua dentição, a Carranca vivia de boca aberta, revelando a todos a vermelhidão 

de sua fome. As narinas eram largas, as orelhas pontudas e os olhos pareciam sempre 

nervosos. No topo de sua cabeleira preta, aves de várias espécies descansavam. 

Desolado, Mané chorou ao pé da Carranca.  

– Oxi, oxi, oxi, homem, por que choras? – A imensa estátua perguntou. 

– Choro porque achei, por um momento, que havia reencontrado meu amado.  

– Mas homem, o que te levou a crer tal coisa. Não há outra alma viva entre nós. 

– Confundi a tua figura com a dele.  

– Amas um gigante?  

– Não. Amo um homem ordinário, assim como eu. 

– E como confundiste a minha imagem com a do teu amado? 

– Não sei. 

– Parece-me que tu depositas muito neste teu amor. Mais do que o normal, visto que 

eu não sou normal. 

– Mas o amor é sempre maior que nossa figura. Somos pequenos vasos que seguram o 

infinito. 

– Tenhas cuidado com tolices românticas, jovem humano. Julga-se capaz de feitos 

muito maiores que a verdade comporta. Se aceitas que seus sentimentos são maiores que ti, 

aceitas, também, que é subalterno a estes mesmos sentimentos. E de todas as coisas tolas que 
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já vi homens inventando, a vassalagem por opção talvez seja a pior. O amor é um nobre 

sentimento, mas a coroa pertence à consciência.  

– Ser vassalo do amor é encontrar a plenitude do eu. 

– Ter a plenitude do eu é amar sem jamais ser vassalo. 

– Tens coração pulsante, Carranca no meio do nada? Tens alma? Sonhas? Há, neste 

mundo nefasto, outro igual a tu para que possas amar? Quem és para falar de amor?  

– O amor te torna tolo ao ponto de me desafiar, humano? 

– Não te desafio, Carranca. Apenas questiono a soberba de um imenso pedaço de 

madeira que tem a pretensão de compreender as inquietações de um corpo feito de carne e 

sangue quente.  

– Pois bem, já que me provocas, sinto-me desejoso de responder. Estes olhos meus 

veem muito mais do que o agora permite, Mané. Vejo teu nascimento, vejo tua mãe 

assinando o teu nome em um papel e vejo teu pai abandonando-os. Vejo teu amado Jeremias, 

as aulas com Constância e vejo Redenção. Vejo, também, o dia de tua perdição. Neste 

momento, testemunho tua jornada inteira, vejo o barqueiro, os barões e a guerra que ainda 

vais conhecer. Vejo tudo, até o fim repleto de serenidade. Conheço seu destino inteiro e 

posso mudá-lo apenas com a minha palavra.  

O discurso da Carranca revelava o real poder de sua visão. Falava de coisas que um 

estranho jamais poderia conhecer sem ter acesso a algum tipo de magia ou sabedoria.  

– Ó, Carranca no meio do nada, perdoe-me a intransigência. Amo Jeremias mais do 

que a mim mesmo, e se dizes que isso é o incorreto, devo, então, acreditar em tuas palavras 

premonitórias. 

– Não é sobre aceitar minha palavra, mas sobre ouvir as suas próprias, Mané. 

Depositaste muito de si nos outros sem jamais pensar no valor de sua própria alma, o valor de 

seus próprios pensamentos. Se a minha palavra pode mudar o teu destino, as tuas também 

podem. 

– Mas, o que devo fazer, Carranca no meio do nada? Estou perdido, sem rumo algum. 

O único norte que tenho é uma cidade que está em eterna romaria.  

– És Redenção que busca, não é? 

– Sim. 

– Persista, então, a andar por esta terra. Se não enlouqueceres e se não fores 

corrompido pelas injúrias dos homens ruins, se fores honesto e solidário, se tuas ações 

seguirem as virtudes universais, e não as virtudes falaciosas dos homens, tenho certeza que 

encontrarás Redenção. Lembre-se, quem te julgas não é a balança da justiça ou a guilhotina 

da revolução, mas sim a pedra que ronca de uma bruxa.  

Mané balançou a cabeça e sentiu uma faísca de otimismo brilhar na ponta de seu dedo 

mindinho.  

– Terias como apontar um caminho a seguir? 

– Sigas o caminho que desejar. Estás perdido e desgraçado, não é o chão ou a trilha 

caminhada que mudará sua fortuna. Mas Semiose é sempre um ótimo lugar para começar. 

A Carranca de Juá abriu ainda mais sua boca, revelando a cidade por trás de sua fome. 
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Capítulo IX 

De como nosso herói dormiu coberto por um nome de papelão 

 

 

O hálito da Carranca era puro perfume de juazeiro. A cidade escondida no bucho da 

estátua era facilmente compreendida pelos poetas, pois as placas e as sinalizações eram 

sempre representações das ideias, não dos nomes. Para reconhecer a padaria, não era 

necessário compreender os desenhos das letras e como elas se quebravam em quatro sílabas, 

mas apenas interpretar a imagem de uma aurora sorridente, pois todos sabem que uma 

manhã só sorri com pão quente à mesa. Escolas eram casulos compartilhados, igrejas eram 

olhos fechados, e os shoppings eram sonhos vazios. 

Para aqueles que descompreendiam as normas, Semiose era bem sinalizada.  

Quando as palavras eram eventualmente usadas, estas também eram representações 

das coisas, jamais as próprias coisas. Maçãs eram esferas doces e duras, água era oposto da 

sede e remédios eram alívios com preços. A Carranca de Juá ensinou aos semióticos a não 

confiar nas primeiras impressões, afinal, era um rosto feio e ameaçador que os protegia, que 

os acolhia e os proporcionava uma vida tão repleta. Para aquele povo, esta era a máxima das 

máximas: a palavra sempre matava a imagem. Compreende-se, por este motivo, o porquê de 

as paróquias semióticas terem tantos sorrisos alvos e bem alinhados, culpa da placa que 

representava os consultórios odontológicos: um homem pregado em uma cadeira, 

eternamente em dor, tudo em nome da promessa de um sorriso perfeito. 

 Mané compreendia tudo com certa facilidade. Andar pela cidade era como revisitar as 

aulas da doutora Constância; cada passo era um verso. Vagou pelas ruas sem muito 

compromisso, apenas aproveitando a brisa local e a vida de um povo tão acostumado a 

alusões. Quando a fome bateu, sentou-se num banco de praça e comeu alguns dos biscoitos 

que Rosário lhe deu.  

 – Amigo, poderia dividir um desses discos doces? – Um senhor maltrapilho se 

aprochegou e estendeu a mão. 

 Por mais que as sinalizações de Semiose fizessem pleno sentido para os olhos de 

poeta, os ouvidos demoraram a compreender o pedido do estranho.  

 – Não chamam de bolacha ou de biscoito? – Mané perguntou. 

 – Chamo do que tu quiseres, meu amigo, por tanto que mate a minha fome. 

 Mané ofereceu os seus últimos biscoitos ao velho, que comeu sem parcimônia. 

 – A sorte também esqueceu de ti?  

 – Deve ter sido – Mané mirou o chão. 

 – Sabe como os nascidos com sorte de Semiose chamam gente como a gente? – O 

sorriso do velho era pleno, apesar de ser incompleto.  

 – Como? 

– Tratam-nos pela palavra, não pela ideia. Mendigo, essa é a junção de sons que nos 

deram. Somos a única coisa aqui com nome próprio, porque eles preferem ignorar a ideia por 

trás da nossa existência. A ideia é triste demais para verbalizar, então, preferem nos cobrir 

com um nome de papelão. Palavra também é maquiagem. 

Mané encarou os olhos do velho, duas grandes esferas brancas com bordas 

avermelhadas, e viu neles o reflexo de seu próprio rosto. Era, sem pôr ou exagerar, uma obra 

completa do descaso. Havia envelhecido terrivelmente em seu tempo sem Redenção:  a barba 

cresceu, os lábios racharam, a pele enrugou e os olhos afundaram.  

– O nome é terrível mesmo – Mané suspirou. 

– Do nome, nós podemos fugir, mas eles logo inventam outro. Jamais escapamos é da 

ideia.  
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 Após alguns segundos de silêncio, o velho perguntou sobre o passado de Mané, de 

onde vinha e como lá havia chegado. Mané explicou toda sua história, de como estava 

catando flores de sete-cascas para que borboletas amarelas voassem em volta de seu primeiro 

beijo com Jeremias e como isso tudo o levou a perder Redenção. Ao escutar a narrativa, o 

velho riu. Uma risada repleta de tosse, como se o corpo estranhasse tal reação.  

 – Ris da minha desgraça, velho? Estás louco? 

 – Não sou louco. Não sou eu quem renega a coerência. É a coerência que escolhe 

funcionar sem mim. Rio, mas não por maldade, meu jovem – a voz, já rouca, rouquejou ainda 

mais. – É o   tipo de coisa que só acontece aos sortudos. 

 – Como assim, velho? Conto-lhe a história de minha desgraça, de meu infortúnio e me 

chamas de sortudo. 

 – Tinhas o que perder, jovem. E se tinhas algo, sortudo tu eras. Ainda o é, pois, 

diferente de mim, carrega lições e aprendizados e histórias de homem sortudo, o que lhe dá a 

oportunidade de ter sorte novamente. Minha sorte não depende de mim. Minha sorte é o 

acaso. Minha sorte é comer três bolachas ofertadas por um estranho. Eu não fujo da ideia.  

 A razão pertencia ao velho e Mané não sentiu vontade alguma de tirar isso dele. 

 – E tu, velho, conte-me a tua história? 

 – Minha história é esta, está tudo na imagem que carrego. Conhecer meu ontem não 

resolve a questão real, que é o que se esconde atrás do nome que aqui me dão. Tu, jovem, 

carregas o interesse dos olhos, é para ti que as narrativas de todas histórias se curvam. Se te 

contasse a história de minha vida, nada mais seria que uma página em branco.  

  

(página em branco) 

 

Após ouvir do velho a sua história, o dia se prostrou, a Carranca bocejou, Semiose se 

entregou ao sono, e Mané, que tinha para onde ir, mas nenhuma bússola para o guiar, 

ponderou sobre como seria sua primeira noite ao relento. Em todo o seu tempo em Restinho, 

sempre pôde contar com a ajuda de Rosário, que conseguia hospedagens gratuitas enquanto 

desciam a Torre do Oi. Agora, entretanto, a única alma com quem dividiu qualquer tipo de 

intimidade, era alguém que nada tinha a oferecer a não ser aquilo que trazia dentro dele.  

 – Conheço esse olhar. Tens sono e nunca dormiste na rua. 

 – Isso.  

 – Este banco serve. Já dormi nele antes. Posso garantir, os sonhos aqui são bons. Reze 

apenas para que seja uma noite sem protetores de sorrisos brancos. Nós estragamos a vista 

com a ideia por trás de nosso nome. 

 O sono não foi interrompido por guardas ou vigias, mas por sonhos inquietos. Mané 

sonhou que reencontrava Jeremias, que ambos se beijavam, que borboletas amarelas voavam 

em torno dos dois, mas que, mesmo assim, seu amado via-se insatisfeito. Primeiro reclamou 

do número de borboletas, alegando que eram poucas, depois, reclamou do amarelo de suas 

asas, que não brilhavam com a intensidade desejada, e, por fim, reclamou, também, do cheiro 

enjoado das pétalas de sete-cascas. 

 – Destino cruel, nem mesmo em sonhos, tu me concedes aquilo que desejo. 

 E o destino não aquietou. A noite seguiu naquele mesmo ritmo, com a voz de 

Jeremias chorando no pé de seu ouvido, acordando-o de hora em hora. Com a manhã se 

fazendo vista nos cantos dos rouxinóis, Mané foi acordado pelo sacolejar insistente do velho.  

 – Rápido, meu jovem, rápido, tens ainda um pouco de sorte dentro de ti. 

 – O que acontece, velho? 

 – O Caron aportou e vais seguir em direção à Carinhanha. 

 – E o que foi que eu perdi em Carinhanha, meu bom velho? 
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 – Não é sobre o que tu perdeste, mas sobre o que podes encontrar. Caron é homem de 

coração bondoso, pegou esse apelido por dar carona a almas coitadas como eu e tu. Se ficares 

aqui, serás exatamente o que tu és agora, um homem que dorme no banco da praça. Aproveita 

que o acaso foi bondoso contigo! 

 Mané pegou suas trouxas e correu em direção ao cais.  

 

 

 

  Capítulo X 

De como nosso herói conheceu o barqueiro 

 

 

Como nada naquela cidade tinha nome próprio, apenas representações de ideias, o 

cais de Semiose era chamado pelos nativos de olá e adeus molhado. Atracada à pequena 

ponte daquele olá e adeus molhado estava uma embarcação de 65 pés chamada O Fim. No 

convés, grades de vinho eram empilhadas por estivadores locais, carregamento que seria 

vendido em Carinhanha. Controlando toda a movimentação em torno da embarcação estava 

uma figura de pele alva como carne de graviola e que se vestia todo de preto. Graças ao 

contraste, mesmo na distância, Mané conseguia ver bem os olhos do homem, duas esferas 

negras que pareciam sorver toda luz ao redor, donas de uma infinita finitude. 

O velho fez as honras e apresentou Mané ao barqueiro, que balançava a careca 

positivamente enquanto acompanhava a carga sendo depositada em seu convés.  

– Leve este jovem contigo, Caron. O garoto tem um bom coração e busca Redenção. 

– Redenção? – Foi a primeira vez que Mané ouviu a voz grave do barqueiro. 

– Sim, busco minha querida cidade. 

– Não a achará nas águas do Velho Chico – o barqueiro respondeu. – A bruxa não 

gosta de águas profundas e correntes. 

– Eu sei, mas não há nada para mim aqui em Semiose. Quem sabe, no caminho, acho 

o meu caminho – Mané respondeu.  

– Tudo bem. Pode subir. 

Mané agradeceu o velho e deu para ele a última de suas provisões, uma latinha de 

atum desfiado. O velho aceitou a caridade e desejou ao jovem uma boa viagem.  

Era a primeira vez que Mané subia em um barco, e ao contrário do que ele imaginava, 

seu espírito não foi tomado pelo medo ou apreensão, mas sim pelo êxtase e pela empolgação 

de ver o mundo sob uma nova ótica.  

A escuna se despediu de Semiose com um assoar de nariz de gigante, o tipo de 

onomatopeia que não existia em Redenção. O coração de Mané acelerou ao escutar o berro, 

mas a reação foi apenas a inércia do susto, pois o resto de seu corpo estava entregue ao 

encantamento. Tudo ao seu redor era fantástico. Sereias nadaram ao lado do barco ao mesmo 

tempo que nuvens pincelavam o firmamento com toques de algodão.   

O Fim rasgou a correnteza do Velho Chico em uma velocidade incrível, embalando a 

viagem com um sacolejar gostoso e permanente. Em pouco tempo, Semiose sumiu do alcance 

dos olhos, e somente a Torre do Oi, com toda sua ambição, se fazia vista na distância. 

Encostado na balaustrada da escuna, sentindo a paz que só o fluxo d’água era capaz 

de proporcionar, Mané se perdeu em pensamentos. Lembrou de Jeremias e sentiu, 

novamente, a saudade de seu amado preenchendo seus vazios. No fim da primeira noite de 

navegação, a tristeza o tratou como um velho pano de chão, retorcendo-o até o limite, 

espremendo dele o pouco que tinha de sobra. 

Ao despertar, todos os espaços livres de seu corpo foram ocupados por lembranças. 

Tinha mais Jeremias do que Mané dentro dele. 
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Estufado de saudade, Mané podia sentir o sentimento subindo-lhe pela garganta, 

sufocando-o. Enfiou o dedo na boca e sentiu o anzol que a letra S tem por natureza. Segurou 

bem e tirou a palavra de dentro dele, puxando-a do bucho como se fosse lombriga. Botou a 

saudade num cabide e deixou quarando num varal. E como já se é sabido, saudade, quando 

corada, é só esquecimento. 

Leve e sem qualquer amarra, Mané aprendeu a pescar. Comeu, pela primeira vez, algo 

que ele mesmo havia capturado, preparado e temperado. Aprendeu tudo isso com o auxílio de 

Caron. O barqueiro era um homem de paradoxos, de aparência pálida e doente, mas que 

estava sempre disposto a ensinar algo novo a Mané. Lembrava, em muito, a professora 

Constância, principalmente por apreciar as artes. 

– Gosto de poesias, pois elas nos ajudam a desinventar as coisas. A ciência tem valor, 

navegamos neste momento porque forças na natureza nos impulsionam a seguir em frente, 

mas a realidade é apenas uma das formas do possível. Desinventar para fazer algo novo. 

Gosto disso. 

– Lá em Redenção, estudei muito sobre a arte com doutora Constância. Métricas, 

escolas, movimentos e eruditismo. 

– Cadência e forma nunca foram do meu agrado, nada mais são do que espartilho para 

poeta, apertam e colocam na forma de uma regra que ninguém realmente escreveu. Poesia é o 

que sai da boca sem pretensão.  

– Então, poetizar não é ofício? 

O barqueiro riu. 

– É, no sentido que há alguns sortudos que vivem disto. Mas tenho para mim que 

nada que a gente escreve é realmente nosso. Pensamentos perdidos não estão dentro de nós, 

caso contrário, teriam outro nome. Eles estão por aí, levados pelos ventos. E quando 

pensamento perdido trata de fazer cafuné em artista, aí ele vira poema. Quando acha o artista 

certo, é claro. Pensamento perdido que acha o artista errado vira palanque.  

Caron e Mané conversavam sentados na proa da embarcação. A brisa fluvial corria 

pelos dois feito criança desvairada, bagunçando os cabelos e levando as palavras com sua 

energia. Sobre os dois, gaivotas planavam, aproveitando a graça de suas anatomias para 

pintar o dia com uma queda sem fim.  

– Então, esta é a tua vida? – Mané perguntou ao desfrutar da beleza local. 

– Sim. Vivo trazendo coisas de lá para cá, quando não estou trazendo coisas de cá 

para lá. Estou sempre no meio do caminho.  

 – A vista é bela, pelo menos isso não deve cansar. 

 – E não cansa mesmo.  

 – Eu poderia olhar para esse cenário para sempre.  

– Sim – o barqueiro suspirou e concordou. – No eterno me banhar. 

– Sempre achei que infinito fosse coisa de poesia – Mané disse, seu espírito perdido 

nas pequenas rugas que O Fim fazia ao rasgar a superfície do rio. – Ideia muito grande que 

cabe em espaço tão miúdo. É pensar em cor que não existe.  

O barqueiro sorriu. Era o tipo de prosa que servia de vento para suas velas.  

– Quando eu penso no infinito só penso no presente momento, essa coisa que só faz 

passar e mesmo assim fica – Caron disse. – O agora é eterno. Coisa que só cabe na palavra, 

pois nem na ideia a gente consegue entender direito.  

 A conversa entre os dois se desdobrou. Trocaram sonhos e alguns desejos, tudo sob o 

escrutínio do astro mais curioso que há, aquele que vira lanterna e espiona tudo que lhe 

convém. Mané sentia-se tão leve em sua vida nova, que flutuou, tendo que ser amarrado à 

âncora da embarcação para não se afogar nas vagas brancas do firmamento. Caron, avistando 

o homem voejando, avisou: 
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 – Não queira ser pipa, meu caro. Pipas podem até provar os ventos benevolentes que 

só a altura conhece, mas elas jamais se partem do cordão umbilical. Vivem aterradas. E como 

não podemos ser pássaros, Ícaro já nos provou tal lição, se quiseres viver de leveza e flutuar, 

seja como a bolha de sabão: viva intensamente a sua queda e jamais aceite o chão. 

 Com as borboletas desvairadas que reboliam dentro do seu bucho, fazendo cócegas 

onde antes havia apenas fome, Mané só conseguia sorrir. As águas do Velho Chico, assim 

como as brisas e a vista, tornavam o mundo uma pintura viva. 

 – Para um homem que busca Redenção, sabendo muito bem que provavelmente nunca 

mais vai achá-la, tu me pareces muito feliz. 

 – Eu estou feliz. 

 E mesmo durante a noite, quando o frio era urtiga ao contrário, Mané se via 

embasbacado pela beleza de sua nova vida. As luzes acesas das comunidades ribeirinhas 

viravam vagalumes de voo estático, e o ar era tão puro que respirar era um ato de carinho 

próprio. O som das ondas eram notas musicais que acompanhavam o sopro de flauta que era 

a brisa noturna.  

A paz seria plena caso o homem não vivesse antes do horizonte.  

 Na distância, erupções de luz se faziam vistas em soluços de trovão.  

– O que são aquelas explosões na distância? 

– É a guerra.  

– Guerra? 

– Sim. Conheces? 

– Só conheço a palavra. 

– A palavra guerra não comporta a ideia da guerra. Por mais que o infinito em si seja 

algo impossível de abraçar, a palavra consegue ter essência da ideia. Não é assim com a 

guerra. As coisas de guerra não grudam na palavra. Quando se tem tanta morte tão próxima 

uma da outra, um jardim de carne podre, as coisas perdem seu sentido. É tanta morte que 

cemitério não dá cabo. E os motivos sempre são tão pequenos quando comparados ao custo. 

Brigar por terra quando se tem mais chão do que homens? Me explique essa, amigo. E brigar 

por riqueza? Riqueza que um dia já foi algo, que um dia pôde ser tocada, mas que hoje é 

invenção, é mentira que as pessoas aceitam. Todo homem rico é fruto da imaginação. Onde já 

se viu ter mais dinheiro do que tempo para contar. Loucura, eu lhe digo. Guerra não pega 

essas coisas. Palavra bonita demais para tantas coisas feias.  

– A gente está em guerra com quem? 

– Com nós mesmos. Não ouvistes? O Brasil se separou. Está partido ao meio. A parte 

de cima e a parte de baixo.  O lado de cá e o lado de lá.  

– A gente está de que lado? Do lado que está vencendo ou do lado que está perdendo? 

– Na guerra, só há uma vencedora, e ela anda de preto e gadanha na mão.  

Enquanto conversavam, sons de objetos batendo na quilha da escuna chamaram a 

atenção do barqueiro e de seus tripulantes. Caron estranhou os ruídos; conhecia bem aquelas 

águas e sabia que não havia bancos de areia ou pedras que pudessem causar tais colisões. 

Com lanternas em mãos, todos se direcionaram para a proa do navio e testemunharam os 

espólios da guerra. Centenas de corpos seguiam a correnteza do Velho Chico, manchando o 

rio com a cor de suas entranhas.  

– O horror, o horror – o barqueiro disse. – Não é possível que a guerra já esteja por 

essas bandas. 

Com aquelas palavras, uma bala de canhão encontrou-se, como um beijo estalado, 

com o casco da embarcação. Tamanha a paixão da pólvora, que os homens foram lançados ao 

ar, encontrando na água os seus túmulos. Toda a leveza que momentos atrás tornavam Mané 

em pipa se esvaíram no ósculo da guerra. Sua alma pesou. E não bastasse isto, ele ainda 

estava amarrado à âncora do navio, sendo levado a conhecer os mais internos dos desejos do 
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Velho Chico. Viu sereias fugindo dos disparos, viu corpos desmembrados e garrafas de vinho 

partidas, e os tons de vermelho de ambos se perderam na correnteza.  

Mané prendeu a respiração pelo tempo que pôde. Mas ar não faz morada no homem 

por muito tempo.  

A água o invadiu. 

Desgraçado que era, em seu primeiro mergulho, Mané se afogou. 

 

 

Capítulo XI 

De como nosso herói sobreviveu e conheceu a guerra interna 

 

 

Mané acordou em plena golfada. As águas do Velho Chico subiram por sua goela em 

uma correnteza invertida, escapando por seus lábios em uma tosse molhada. Caron tinha as 

mãos apertadas contra o peito de Mané. O barqueiro ofegava, seus olhos agora perdidos na 

embarcação que aos poucos naufragava. Estavam os dois na margem do rio, sons de 

explosões eclodindo ao redor.  

– Vamos! 

Caron e Mané correram por uma mata rasteira, fugindo dos tiros de fuzil que voavam 

ao léu. Após horas de fuga, os dois decidiram sentar atrás de um pé de jequitibá.  

– Acho que estamos seguros aqui.  

– O que aconteceu? A guerra chegou? 

– Duvido muito. Os conflitos estão mais concentrados nas fronteiras, mais para o lado 

de Carinhanha. Estamos algumas léguas antes de Bom Jesus da Lapa.  

– E que disparos são esses então?  

– É uma boa pergunta, Mané. 

Os dois decidiram ficar escondidos pelo resto da noite. O sono não veio, 

abandonando-os aos caprichos do medo. Certo momento, quando as explosões pareciam estar 

se aproximando, os dois se abraçaram, procurando no amplexo amigo uma segurança que 

simplesmente não existia.  

 Então veio o silêncio dos mortos, que se arrastou pela grama, subiu pela coluna de 

Mané em um arrepio gelado, entrou pela boca, fez ninho em seu bucho e o homem conheceu 

a terrível ausência de coisas a serem ditas.  

 Com o Sol coroando o horizonte, Mané e Caron vagaram pelas margens do rio, 

encontrando restos d’O Fim, assim como alguns corpos que a correnteza não engoliu. Sem 

muito o que fazer, os dois seguiriam ao sul.  

 – Tu já leste muito, não é Mané? 

 – Não sei se muito. O suficiente para prosar sem morrer pela boca.  

– Já se atentaste ao ponto final de seu livro predileto? 

 – Como assim, Caron? 

 – Atentaste ao ponto final? Reconheceria entre outros pontos finais? 

 – Não.  

 – Eu também não. Todos pontos finais são iguais.   

 – Que pergunta estranha para momento tão desolador, meu amigo. 

– O ponto final é a morte de toda história, e a gente jamais dá dois momentos de 

atenção para ele. E é devido que seja assim, afinal, o ponto final nada mais é do que um 

cisco. Mas com nossa própria finitude, nossa mortalidade, não conseguimos ser tão 

indiferentes. Olhamos para o nosso ponto final não como um cisco, mas como um grande 

vórtice que suga toda nossa essência. Não conseguimos ignorar nosso ponto final.  
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– É fácil compreender o por quê, não, Caron? Estás a analisar a fibra invisível da 

leitura. Pontos são como o chão em uma caminhada de pensamentos perdidos. Passa sem que 

prestes a atenção. 

– Engano seu, meu jovem. Dê ao leitor a plena liberdade e veja o belo caos que a 

história é sem uma cadência imposta pelo tempo. Tire as pausas, as elipses e as paradas; tire 

as vírgulas, os capítulos e os pontos e veja o que é ler. Precisamos delas, pois tudo neste 

mundo é narrativa e o tempo é reticência.  

 A conversa entre os dois seguiu a fórmula esperada entre dois artistas a debater: a 

fruição era mantida à custa da lógica ou coerência. Contudo, se entendiam plenamente, afinal, 

eram poetas e jamais perderam muito tempo buscando nexo ou racionalidade. 

 Os pés só pararam quando o som de um disparo ecoou pelo ermo. O responsável pelo 

tiro surgiu por de trás de um arbusto, o fuzil em sua mão esfumaçando como dragão dono da 

maldade. Os olhos do homem eram amarelos com fronteiras vermelhas; pareciam mais 

furúnculos do que janelas abertas.  

A mira direcionada a Mané. 

 – Parado! Nem mais um passo! 

 Todo corpo que se vê diante de um gatilho sabe o que fazer. Primeiro, confirma-se a 

integridade daquele que está armado, revelando as mãos. Segundo, estas mesmas mãos 

seguem em direção aos céus, pedindo clemência ao pai protetor.  

 – Diga-me, estais com os meus ou contra os meus?! – O soldado gritou. 

 – Perdoe-me, amigo – Caron respondeu. – Apesar de teres uma arma apontada em 

nossa direção, acho seguro afirmar que não somos contra os seus, visto que não somos contra 

qualquer tipo de coração pulsante. Agimos sem discernimento. Apenas seguimos nosso 

caminho. 

 O soldado, no entanto, continuou em posição de combate. 

– Diga-me! Estais com os meus ou contra os meus?! 

 O homem gritou a mesma pergunta, acreditando que somente a entonação poria fim 

àquele desentendimento. 

 – Meu amigo respondeu à sua pergunta, homem! – Mané respondeu nervoso. 

 – Que amigo? 

 E foi assim que Mané se viu sozinho diante do fuzil do soldado.  

 – Ele estava aqui até pouco tempo!  

 – Perdeste o juízo ou me julgas como um tolo? 

 – Sinto muito. Achei que tinha companhia ao meu lado, mas a solidão parece ser 

minha única aliada. 

 – Então, me respondas: estais com os meus ou contra os meus?! 

 – Não sei se sou dos seus ou contra os seus. 

– Lutas pelo lado de lá ou pelo lado de cá? 

 A pergunta, mais uma vez, pareceu não ter resposta clara. 

 – A única luta que conheço se chama persistir. 

 – Não és um dos soldados do coronel Ângelo Carlos Mineiro? 

 – Não. A embarcação na qual eu seguia afundou com uma bala de canhão. Só não 

morri afogado porque a morte me salvou.  

 – És então um futuro aliado meu! – O solado abaixou seu fuzil. – Vamos! Bem-

aventurado que és, caístes no lado certo desta guerra! 

 O soldado apontou o caminho e tratou de caminhar atrás de Mané. 

 – Disseste que estamos em guerra. Fala da guerra que separa o Brasil? 

 – Em parte – o soldado respondeu. 

 – Como assim? 
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 – O coronel Ângelo Carlos Mineiro ainda se vê apartado em tal decisão. Parte dele 

deseja se juntar a causa separatista, parte não. Um absurdo, se minha opinião no assunto vale 

qualquer coisa. Os Prudentistas são claramente os vilões aqui! Valem menos que bufa fria de 

mosca morta. Não tenho dúvida que a bala de canhão que afundou seu navio partiu do lado 

de lá. 

 – Prudentistas? 

 – Sim. 

 – E o que são Prudentistas? 

 – Gente que segue a ordem do lado de lá do rio. Povo que vive com os olhos nos 

livros e não escuta as verdades do bucho!  

 Mané, por não conhecer a história, aceitou tal opinião como fato. As coisas eram um 

tanto mais complicadas, obviamente. O Prudentismo, na realidade, foi um movimento 

filosófico-social proposto por Clemente Prudente, acadêmico e jurista baiano. Dono da maior 

biblioteca nacional, capaz de recitar, de cabeça, toda a constituição nacional, passada e 

presente, o homem era tido como uma das maiores mentes pensantes de seu tempo. Formado 

com honra pela Universidade Federal da Bahia, chegou ao magistrado como uma jovem 

promessa, homem que moldaria a jurisprudência brasileira com sua excelência. Clemente 

Prudente, no entanto, dizia ser vítima do próprio nome. Em seu já famoso discurso de 

formatura, recitou: O Prudentismo é a ciência de evitar arrependimentos. O homem julgou, 

ao longo dos cinquenta anos de carreira, apenas um caso. Após meio século de deliberação, 

estava prestes a revelar seu veredito, quando o coração, consumido pela ansiedade dos justos, 

cedeu ao peso da toga. 

 – E como o lado de cá se chama? – Mané perguntou. 

 – Nós? Nós somos os Bacorejisistas.  

 O Bacorejisismo foi um movimento filosófico-social proposto por Tino Bacorejo, 

também acadêmico e jurista baiano. Autodidata, o homem aprendeu tudo sobre o mundo 

caminhando pelas ruas, experimentando a vida boêmia e frequentando os maiores e melhores 

bares e prostíbulos da Bahia. Durante seu tempo na Universidade Federal da Bahia, tornou-se 

uma pequena celebridade local, notório pela sua habilidade no improviso e na oratória 

perfeita. Formou-se sem jamais ter lido um único livro ou texto acadêmico. Sobre tal proeza, 

Tino Bacorejo também se dizia vítima do próprio nome. Em sua festa de formatura, cercado 

por colegas tietes e com um copo de cachaça na mão, o homem recitou as palavras pelas 

quais seria lembrado: O Bacorejisismo é a arte de saber sem saber ao certo. Tino Bacorejo 

também virou juiz. Julgou mais de 300 mil casos em sua vida. O segredo para tais números? 

O homem nunca leu um auto, apenas escutava seus instintos e deliberava suas sentenças antes 

mesmo de chegar no tribunal. 

 Mané, obviamente, não sabia nada disso. O seu conhecimento era restrito aos nomes 

apresentados pelo soldado, sem conhecer sua etimologia ou uso diário. O entendimento, 

porém, mesmo se apresentado, seria irrelevante, pois, quando se está sob a mira de um fuzil, 

a única sabedoria é a língua se curvando para exclamar sim, senhor. 

 – A guerra, então, é entre Bacorejisistas e Prudentistas? – Mané perguntou. 

 – Correto. O coronel Ângelo Carlos Mineiro está dividido entre as duas vertentes da 

guerra, a parte de cima e a parte de baixo. Os Prudentistas acham melhor seguir sendo 

resistência. Os Bacorejisistas acreditam que devemos nos rebelar contra a parte de cima.  

 – Serves à parte de baixo do Brasil? 

 – Claro. 

 As plantas e árvores daquele canto da Bahia eram de couro agreste. Verde que tinha 

temperamento de arame farpado, sem afeto em suas extremidades. O chão parecia a pele de 

um velho, seco e rachado e sem muito espaço para pensar no amanhã. No fundo daquele 
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cenário tão desolado e abandonado, a silhueta de um casarão quebrava a plenitude reta do 

horizonte.  

 A mansão era apenas meia mansão. Havia sido serrada de alguma forma, tendo parte 

de sua fachada exposta, como uma casa de boneca. Na varanda da casa, a figura mais bizarra 

que Mané havia visto naquele novo mundo: um meio homem. Tratava-se do coronel Ângelo 

Carlos Mineiro, mas apenas a parte de baixo do homem: o bucho, a pélvis, as pernas e os pés. 

Com apenas metade de sua forma para se apresentar, o traseiro servia como uma espécie de 

rosto, exposta ao mundo através de um corte proposital em suas calças. Enfiado na rachadura 

entre as nádegas, um cachimbo lançava fumaça ao ar ao tempo que suas estrelas e 

condecorações balançavam na bainha da calça. 

 – Muito bem? Quem é este desconhecido? – O coronel bufou sua pergunta. 

 – Este é... Não perguntei o nome, coronel. Disse apenas que não conhecia a guerra. 

 – Meu nome é Mané. 

 – E o que fazes nas minhas terras, Mané?  

 – Estou em busca de Redenção. 

 – Mais uma alma coitada atrás da bruxa, hein?  

 – Assim eu presumo.  

 – Pois bem, não acharás Redenção por essas bandas, homem. Mulher esperta aquela 

bruxa, sabe que terra em guerra não é bom para o tipo dela. – Flatulências escapavam entre as 

vírgulas do coronel. 

 – Seguirei meu caminho, senhor.  

 – Não, não, não, não. – Entre cada negativa, uma bufa. – Nesta guerra, tens apenas 

duas opções, Mané: o lado de lá ou lado de cá. Escolhendo o lado de cá, ganharás comida e 

água, além de um fuzil e balas. Escolhendo o lado de lá, ganharás apenas as balas.  

 Ângelo Carlos Mineiro era apenas meio homem, mas não usava meias palavras 

 – Tenho uma escolha só, então – Mané respondeu. 

 – Garoto esperto.  

 

 

  Capítulo XII 

De como nosso herói começou no lado de lá e acabou no lado de cá 

 

 

Sob o comando do coronel, Mané aprendeu a atirar. Odiava a coisa toda: o peso do 

fuzil, o toque do gatilho, o som do disparo, o tranco, o cheiro de pólvora queimada, o estrago 

do outro lado, tudo. Mas a obediência era questão de sobrevivência. 

Teve que ensinar a si mesmo, pois os homens do lado de cá eram todos Bacorejisistas, 

e não acreditavam em explicações ou procedimentos de causa e efeito. Era a lei do bucho que 

ditava o regimento, não sobrando espaço algum para a cadência ou planejamento. Comiam 

quando bem entendiam, farreavam quando dava na telha, e guerrilhavam na estratégia do 

deus-dará.  

A ordem e a prudência eram repudiadas. 

Certo dia, após um mês sob as regras Bacorejisistas, o coronel chamou Mané para 

uma conversa. Explicou-lhe, através de peidos muito eloquentes, que havia sonhado com ele 

na noite anterior, que havia aparecido ao meio das brumas para conduzi-lo à derradeira 

vitória. Disse que aquela guerra já durava muito tempo, que estava cansado e desejava vencer 

a todo custo. Mané, que nada conhecia da arte da guerra, perguntou-lhe sobre as estratégias 

aplicadas, chegando a pedir um mapa para poder se situar melhor. A resposta foi um coice 

bem dado nas partes íntimas, que levaram Mané aos joelhos.  
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– És um Prudentista ou um Bacorejisista, homem? – A voz era ainda mais flatulenta 

quando nervosa.  

– Sou um Bacorejisista – Mané grunhiu, apertando suas partes com força, tentando 

segurar a dor que ameaçava se arrastar pelo resto do corpo. 

– Pois bem, deixe de prudência e siga seu caminho. Chame os homens. 

– Mas estes só fazem o que querem. Não me obedecem. 

– Não te obedecem pelo mesmo motivo que lhe dei um coice no saco! – A risada era 

feita de peidos curtos, daqueles que fogem de nádegas velhas a andar. – A prudência ainda 

reina nas suas atitudes. Escute o bacorejo e siga seu caminho.  

Mané caminhou até os aposentos dos soldados e encontrou um batalhão inteiro 

jogando cartas. Bebiam e fumavam enquanto uma música tocava no rádio. A coleção de 

onomatopeias naquele cômodo somada à desgraça que era viver numa guerra que ele não 

compreendia levaram Mané à beira da insanidade. O homem andou até o aparelho de rádio, 

levantou-o aos céus e lançou-o ao chão com toda sua força. Pedaços voaram pelos aposentos 

como estilhaços de um tiro de canhão. Um dos homens do coronel se levantou com empáfia. 

Era o mesmo soldado que o encontrou após o naufrágio d’O Fim.  

– O que pensas que estás fazendo? 

Antes mesmo que a boca pensasse em uma réplica, o punho de Mané seguiu os 

comandos do bucho e acertou o soldado, roubando-lhe todo o ar que tinha dentro de si. Pulou 

em cima do homem e atacou. Bateu sem motivo algum. E ao passo que o calor crescia e o 

ritmo de sua agressão acelerava, ele notou que aplausos passaram a musicar sua investida.  

Mané levantou e viu o sorriso ensanguentado no chão. O soldado agredido cuspiu a 

seiva quente que escorria por sua cara e estendeu a mão para Mané.  

– És, finalmente, um dos nossos! 

E nosso herói se sentiu isso mesmo. Um Bacorejisista. 

Sob o calor do momento, ordenou que o batalhão inteiro o seguisse em direção à 

batalha. O espírito permaneceu inflado repleto da soberba que só o bucho conhece. Ao chegar 

às margens do Velho Chico, águas que serviam como fronteira entre o lado de cá e o lado de 

lá, a coragem virou receio. Ao perceber a sede do rio, o jovem sentiu a coceira da prudência 

correndo por sua coluna, ordenando-o a procurar por um ponto mais seguro para executar a 

travessia. Mas ele não podia se dar ao luxo de ser cauteloso. Sua nova vida era Bacorejisista e 

não seria um fluxo de água que faria ele desistir.  

Dentro de Mané, na acústica perfeita que as costelas proporcionam, uma ópera tomou 

forma. O coração, o mais vaidoso dos órgãos, assumiu o papel de maestro, ditando o 

andamento. Assim que as botas afundaram na lama, o sangue passou a pulsar em adagietto, 

aquecendo os músicos para o grande clímax do medo. Quando a água alcançou a altura dos 

joelhos, e o frio apertou o compasso, a velocidade rítmica já podia ser caracterizada como 

uma marcia moderato, ritmo que reverberava pelo resto do corpo, dando pressa às pernas, 

coreografando a travessia em uma dança nervosa. Assim que o umbigo se viu submerso, a 

memória da pele cantou lembranças do ventre, e a ópera passou a ser um vivacissimo. 

Quando o rio chegou na altura do peito, ele levou as mãos aos céus e protegeu seu fuzil. Sem 

perceber já era mais soldado que Mané. No meio da travessia, enquanto lutava para manter o 

rosto à tona, viu um dos seus companheiros ser levado pela correnteza. O grito do homem foi 

sufocado pelo bote molhado. Foi quando o maestro de suas emoções ousou o andamento 

prestissimo. 

E de lá não havia mais como acelerar. 

Estava no limite do possível. 

 Para o alívio de Mané, a ópera, por mais intensa que tenha sido, se apresentou como 

uma opereta, e, em pouco tempo, ele estava do outro lado do Velho Chico, invadindo terreno 
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Prudentista. Procurou o resto de seu batalhão para celebrar o feito, mas encontrou apenas a 

fome da correnteza.  

 Mais uma vez, estava só. 

 Não havia uma única alma ao seu redor que o obrigasse a continuar na missão, 

ninguém para testemunhar sua imitação barata de homem Bacorejisista, mas, ainda assim, 

Mané persistiu. Não por teimosia ou por convicção, apenas pelo fato de que seu coração 

ainda batia e não havia nada naquele novo mundo para persuadi-lo a buscar outra opção.   

 Caminhou até achar, no horizonte, a outra metade da mansão do coronel Ângelo 

Carlos Mineiro. Estava a preparar seu fuzil quando foi surpreendido por cinco soldados. Os 

homens saíram por de trás de pedras, arbustos e árvores, todos trajando vestes camufladas, 

tornando-os invisíveis aos olhos destreinados de Mané.  

 – Largue o seu fuzil e coloque as mãos para cima – um dos soldados gritou. 

 Mané obedeceu. 

 – Porta-se como um Bacorejisista. És um? 

 – Sou, mas apenas pelo momento. 

 – Como assim, homem? 

 – A necessidade de sobreviver me fez ser aquilo que era necessário. 

 – Descreves a ação de um Prudentista. 

 – Descrevo?  

 – Sim. Vamos, o coronel decidirá teu futuro. 

 Os soldados guiaram Mané sem jamais abaixarem as miras de seus fuzis. No caminho, 

nosso herói viu trincheiras, armadilhas e barricadas, todas perfeitamente montadas e todas 

perfeitamente inutilizadas.  

 Ao se aproximarem da varanda, um dos soldados gritou: 

 – Chamem o coronel! 

 O soldado que protegia a varanda se levantou e bateu na porta três vezes. De dentro, 

uma voz abafada perguntou: 

 – Quem é aquele que enterra os amigos? 

 – O prudente, senhor – o soldado respondeu. 

 Após a confirmação da senha, vieram os barulhos de trancas sendo destravadas. Uma 

atrás da outra, elas gemiam como pinto assustado. Posto em uma cadeira de rodas estava a 

outra metade do coronel Ângelo Carlos Mineiro. O toco superior: o peito, os braços e a 

cabeça. Tinha olhos de gavião, que iam de um lado ao outro, buscando por ameaças 

possivelmente escondidas. 

 – É a primeira vez que um Bacorejista chega tão longe nesta guerra. 

 – Ele se diz Bacorejista, mas suas ações parecem prudentes, senhor – respondeu um 

dos homens. 

 – És, então, só meio Bacorejista. 

 – Possivelmente. 

 – E com qual metade eu estou falando agora? 

 – Eu inteiro – Mané respondeu. 

 – Vieste me matar? 

 Mané não havia pensado tão distante no tempo. Certamente veio fazer algo do outro 

lado do Velho Chico, mas matar alguém não era algo que ele desejava.  

 – Não quero matar-te ou outro alguém, senhor. 

 – Tens lealdade com o lado de lá? 

– Entrei nesta guerra contra a minha vontade. Me vejo, pela falta de melhor 

expressão, dividido, senhor. 

 – Podes, então, agir como um espião. Me ajudar a montar a melhor estratégia. 

 – Se te ajudar for a minha salvação, eu aceito. 
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 – Faria tudo pela sobrevivência? 

 – Sim. 

 – Até trair seus ideais. 

 – Certamente, senhor. 

 – E que pulsação de vida é essa que tu sentes para se dedicar tanto ao reino dos vivos? 

 – Somente os vivos encontram Redenção. 

 – Garoto esperto. 

  

 

Capítulo XIII 

De como nosso herói não prestou para a guerra 

 

 

O coronel Ângelo Carlos Mineiro levou Mané até o seu escritório, que servia como 

quartel general para aquela guerra de um homem partido. Na escrivaninha, mapas detalhados 

da região, todos com marcações precisas de cada posto de observação, de cada tocaia, 

barricada e trincheira.  

– O que achas? – O coronel perguntou. 

– Minucioso. 

– Sim. Há como vencer? 

Analisando as estratégias de defesa do lado de cá da guerra, Mané notou algo curioso, 

algo que suscitou uma pergunta: 

– Coronel, há quanto tempo estás em guerra com sua contraparte? 

 – Cinco anos. 

 – E disseste que eu fui o primeiro soldado inimigo a chegar até a sua varanda. 

 – O primeiro a atravessar o rio. 

 Mané não conseguiu esconder o riso que brotou em seu rosto, fato que muito indignou 

o toco de gente à sua frente. 

 – Achas a guerra motivo de graça, jovem? 

 – Perdoe-me, coronel. Mas sua defesa me parece demasiada para um inimigo 

destituído de qualquer tipo de planejamento. Qualquer ofensiva sua resultará na vitória. O 

lado de lá vive a farrear e não há um único guarda de sentinela. 

 – Compreendo, agora, a sua facilidade em trair o lado de lá. Pulas entre uma doutrina 

e outra como um maldito coelho. A prudência, por natureza, não pode ser apenas uma 

decisão de momento. Ela deve ser uma constância. 

 Mané lembrou de sua professora predileta. Certamente, ela, de todas as pessoas, 

saberia como sair daquela situação e se ver livre daquela guerra ridícula. 

 – E se todas suas forças atacassem de uma vez? 

 – E quem protegeria a fazenda? 

 – Metade, então? 

 – E se metade não for o suficiente? 

 – Só atravessar o rio, então, para vigiar o inimigo. 

 – Como atravessaríamos o rio? 

 – De barco. 

 – Que barcos? Teríamos que achar um bom fornecedor, testar, comparar com outras 

opções e só depois agir. 

 A conversa progrediu sem nenhum progresso por mais duas horas. Ao fim, exausto de 

tanta precaução, Mané deixou que a irritação tomasse conta dele.  

 – Coronel, só existe uma maneira de vencer esse embate: acreditando que o seu ataque 

será bem executado. Acreditando que suas forças serão suficientes. 
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 – Eu quero vencer, mas o que me pedes é impossível. 

 – Por quê?! 

 – Do que adianta o triunfo se não for conquistado através dos meus ideais, jovem? Do 

que adiantar vencer sem ser pelos meios que defendo? Sou prudente, defendo o Prudentismo. 

Do que me serve a vitória, se ela só vai ser alcançada pelo Bacorejisismo? Fincarei em minha 

terra uma bandeira que não me representa. 

 Mané tentou contra argumentar, mas não havia nada que pudesse ser dito contra 

aquelas palavras. Sendo posto daquele jeito, aquela guerra só poderia terminar de uma forma. 

 – O senhor já pensou na possibilidade de não ser mais um homem partido ao meio? 

 – Já. Claro que já. Sou prudente, penso em tudo, garoto. 

 – Então, não há mais como ser um inteiro? 

 – Há, é claro que há. Mas, será que ser um é o melhor desfecho? Será que aqueles que 

escutam aos instintos podem aceitar aqueles que são prudentes? Será que aqueles que são 

prudentes conseguirão ser felizes vivendo com decisões instintivas? Será que há algo que nos 

mantenha conectados além da vontade de ser único? 

 – Não sei. 

 – Eu também não sei. 

 A metade proeminente do coronel Ângelo Carlos Mineiro balançou o sino que 

descansava na quina de sua escrivaninha. Um soldado prontamente surgiu na porta.  

 – Tu não serves para soldado – ele disse para Mané. – Nem para a parte de lá, nem 

para a parte de cá. Se fostes inteiramente Bacorejista, te mataria agora mesmo. Contudo, há 

um tanto de Prudentismo em ti, e, como não existe meia morte, deixarei que sigas livre, mas 

sob uma condição. 

 – Qual? 

 – Que partas para longe. Meu homem te guiará até a estação de trem e tu partirás 

Deus sabe para onde, contanto que não fique aqui na minha guerra. 

 – Não tenho um tostão para pagar a passagem. 

 – Eu pago, apenas para me ver livre da ameaça de um soldado meio Bacorejista em 

minhas terras.  

 – Aceito de bom grado, coronel. Não sou homem de guerra. 

 – Todo homem é bicho inclinado para guerra. Tu apenas não achaste a tua. Ainda.  

 O soldado do coronel guiou Mané até a pequena estação de trem que ficava algumas 

léguas ao sul da fazenda. A construção era antiga e módica, composta apenas por uma guarita 

para vendas de passagens e um banco coberto por um toldo rasgado.  

O soldado pouco conversou com Mané durante a caminhada, afinal, era um 

Prudentista. Após comprar o bilhete para o trem das sete, o homem se posicionou ao lado do 

banco e aguardou. Mané arriou o traseiro no banco e contemplou a trilha de ferro que cruzava 

o terreno ressequido daquele canto do mundo. Ela seguia, de um lado ao outro do horizonte, 

um arco-íris enferrujado e estatelado no chão.  

– Tu já olhaste para as asas de uma borboleta bem de perto, soldado? – Mané 

perguntou, seu olhar perdido na linha que separava o chão e o firmamento. 

– Não. 

– Dá pra ver o universo todinho na asa de uma borboleta. Basta saber procurar. 

O trem chegou fazendo alarde em forma de fumaça. Parou na estação levantando uma 

camada de poeira marrom. Mané subiu no vagão e encarou o soldado Prudentista, ciente de 

que o homem ficaria ali até ter a plena convicção de que a ameaça havia partido. 

– Adeus, soldado.   

 

 

Capítulo XIV 
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De como nosso herói virou ator 

 

 

A farra dentro do trem das sete horas era intensa. Um grupo de jovens artistas cantava 

e dançava, pulando de banco em banco enquanto garrafas de vinho eram divididas no 

gargalo. A canção era alegre e os sorrisos, genuínos. E até o pé de Mané, cansado e inchado 

de tanto andar, se viu músico, acompanhando o ritmo dos boêmios.  

Uma mulher de cabelos curtos se sentou ao lado de Mané em um pulo de gato, 

assustando o homem. Seu sorriso era uma janela escancarada, deixando tudo que era luz 

penetrá-la.  

– Que cara é essa, homem? 

– Cansaço. 

– Cansaço? O que é o cansaço para quem está no trem das sete?  

– Exatamente. Não dormi, não comi direito e sigo Deus sabe para onde. 

Os olhos da mulher arregalaram e o sorriso, já largo, esticou-se ainda mais.  

– Não sabe para onde esse trem segue? 

– Não. 

– Meu povo! – A mulher gritou para os outros jovens. – Este homem aqui não tem 

ideia para onde seguimos! 

– Não... – Um dos homens correu para frente de Mané e o encarou com assombro. 

– Por que o espanto? 

– Estás indo para Dionésia, homem – a mulher respondeu. – Melhor lugar não há. 

–  Dionésia? – Mané jamais havia ouvido falar da cidade. – Fica em Minas Gerais? 

– Não, tolo. Aqui mesmo, na Bahia. Não conheceste a música? 

– Que música. 

A mulher, então, cantou: 

 

Vou-me para Dionésia, ficar 

Um novo palco desejo ocupar 

Com ovações não vou me preocupar 

Aplausos são coisas que não existem lá  

 

O homem, ao seu lado, continuou: 

 

Vou-me para Dionésia, atuar 

Minha máscara vou colocar 

A ribalta não vai me parar 

Essa fronteira que não existe lá 

  

 E, enfim, todos cantaram: 

 

Vou-me para Dionésia, correr 

De amores cênicos desejo viver. 

Meus carinhos não vão te conter 

De cortinas fechadas, não vou morrer 

 

Dionésia foi o mais ambicioso projeto do dramaturgo e ator Genuíno Fidedigno 

Veras. Figura notória no cenário dramatúrgico baiano, Genuíno buscava, acima de tudo, a 

verdade em suas obras e interpretações. Acreditava que o ator deveria se perder no 

personagem ao ponto de que os dois fossem indistinguíveis entre si. A sua busca pelo 
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realismo, contudo, sempre esbarrou nos limites cênicos: na queda do proscênio, nas 

maquiagens do camarim, na artificialidade das luzes da ribalta, nos cochichos dos foyers e no 

terrível ponto final que eram as cortinas fechadas. Abominava toda aquela fraude. 

 Bem afortunado, o homem gastou toda sua herança na construção de uma cidade no 

meio da Bahia, local que serviria como palco para obras de fato reais. Chamou-a de Dionésia, 

uma homenagem ao deus grego, patrono do teatro. Foram construídas casas e ruas, todas com 

o propósito de servirem como cenário para o seu texto mais ousado, uma reimaginação de 

Édipo rei, de Sófocles, passada no agreste baiano, a qual ele chamou de Édipo, meu rei. 

O espetáculo provocou um imenso reboliço durante sua primeira temporada. A 

duração, por si só, já era motivo de surpresa: sete dias, com atores – e público – dormindo, 

acordando e comendo durante o processo todo. Como se isso não bastasse, Genuíno chocou a 

todos ao contracenar cenas românticas com a própria mãe, que aceitou o papel de Jocasta.  

O nível de comprometimento e de atenção a pequenos detalhes rendeu grande fama ao 

espetáculo, provocando um grande fluxo de espectadores, que o dramaturgo passou a chamar 

de turistas. 

O homem por trás daquele sucesso todo, no entanto, ainda se via insatisfeito. Havia 

solucionado o problema da fisicalidade do palco, mas sua atuação ainda era repleta de 

falsidades. Para ser realmente genuína, sua interpretação deveria ser única. 

Um papel por ator. 

Genuíno, contudo, viu-se em um dilema um tanto quanto freudiano. Quem, em sã 

consciência, escolheria viver como Édipo pelo resto da vida? O ator estava preparado para 

muitos sacrifícios em nome da arte, mas dormir com a mãe e viver como um cego parecia um 

pouco exagerado. A solução foi simples. Viveria um personagem original, criado por ele 

mesmo, sem falas preestabelecidas e sem um arco dramático tão trágico. Deu a si mesmo o 

papel de prefeito, proclamando outros atores para servirem como padeiros, banqueiros, 

professores, encanadores e tantos outros papéis que uma cidade necessita para ser encenada.  

Dionésia virou um espetáculo. 

 A trupe no fundo do trem das sete era formada por atores recém-graduados que 

buscavam a chance de estrelar grandes papéis. Sílvia, a moça de sorriso largo, revelou a 

Mané que desejava atuar nos escritórios da cidade, servindo a comunidade no papel de 

advogada.  

 – E tu, que papel tentarás pegar? – Ela perguntou. 

 – Não sei, não sou ator. 

 – Se ainda não és, em breve, serás. Todos que pisam em Dionésia são atores.  

 – Bem, como escolheste o teu papel? 

 – Procurei aquele que tivesse as melhores falas e o melhor cachê. 

 Mané suspirou. Não tinha a menor inclinação para ser ator. 

 – E poeta? – Ele perguntou. 

 – Não sei, não. Até que vais achar boas falas, podes até dar algumas risadas, mas não 

é o tipo de papel que eu recomendaria. 

 – A única coisa que sei fazer é poesia. E ainda assim, faz tempo que não faço uma. 

 – Bem, escolhas bem o teu papel. Um para cada ator.  
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Capítulo XV 

De como nosso herói voltou a ser poeta 

 

 

A única coisa que apartava Dionésia de outras cidades tradicionais era o fato de que lá 

tudo era real, até o que era falso. A ausência de fingimento, contudo, não é algo facilmente 

notado pelos olhos. Vejamos, por exemplo, os pequenos pedaços de papéis que os atores de 

Dionésia trocavam durante as cenas de escambo: nada mais que adereços sem grande valor 

real. Contudo, na busca de mimetizar a vivência moderna, até pedaços de papel precisavam 

ser atores, assumindo um personagem e uma máscara, e assim, de repente, um papel valia 

mais do que uma alma. 

De todas as cidades que Mané visitou em seu tempo no mundo novo, Dionésia era, 

sem dúvidas, a mais geringonçada. Todos andavam com apetrechos nas mãos, filmando e 

documentando as performances que lhes sustentavam. Ao terem as câmeras voltadas para si, 

fosse andando ou apenas comendo, os atores podiam se sentir protagonistas do espetáculo 

criado por Genuíno Fidedigno Veras, vendendo narrativas com seus sorrisos. 

Sem uma parte para assumir, Mané vagou pela cidade em busca de um personagem 

para si. O único papel que lhe interessava era o de poeta, mas não havia demanda para tal em 

Dionésia.  

Sobrou-lhe apenas a figuração. 

Vagou até cansar. Achou um banco de praça e lá depositou seu traseiro. Arriou as 

costas e sentiu os músculos derreterem. Estava exausto. Há meses, tudo que fazia era andar, 

andar e andar. O corpo clamava por um ponto fixo para chamar de seu, mas o chão parecia 

correr debaixo de seus pés. 

Fechou os olhos e pensou nos motivos que o faziam persistir naquela andança toda. 

Redenção. 

 – Cansado, amigo? 

 Sentado ao lado de Mané, um palhaço lustrava o seu gigante sapato vermelho. Estava 

todo caracterizado, pele pintada de branco, uma bolota vermelha no nariz, suspensórios 

folgados e um cabelo propositalmente despenteado. 

 – Muito. 

 – Sei como é. Nunca te vi por aqui. Novo na cidade? 

 – Recém-chegado. 

 – Já escolheste teu papel? 

 – Ainda não.  

 – Tens portfólio? 

 – Não. Nunca atuei antes. 

 – És, então, um homem perdido. Sem portfólio, não acharás um papel digno em 

Dionésia. Aqui, para ser alguém, alguém que se preze e se escute, tens que ter atestado. 

 – Atestado de quê? 

 – De que é alguém digno de preza e escuta. 

 – Bem, ser um homem perdido parece ser minha sina. Já me acostumei. 

 – É, esqueça os papéis mais procurados: nada de doutor, nada de engenheiro, nada de 

advogado. Essas cartas são marcadas. 

 – Quero ser nada disso não. A única coisa que sei fazer é poesia.  

 O palhaço descansou o sapato nos joelhos e encarou Mané. 

 – És, então, um homem que se achou. Artistas não precisam de portfólio.  

 – Não? 

 – Não. 

 – Posso ser artista, então. 
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 – Poder, pode. Arte é arte, independente de qualidade ou estudo. És livre para ser tal, 

mas aviso logo que ninguém escuta os artistas em Dionésia. 

 – Por quê? 

 – Boa pergunta – O palhaço voltou ao trabalho de lustrar seu imenso sapato vermelho. 

– Vá vê seja pelo fato de que artistas trabalham a verdade através da mentira, e aqui as 

pessoas só se interessam pelo real.  

 – Não há arte aqui, então? 

 – Engraçado, não é? A cidade toda é um palco, todos são atores, mas não há artesania. 

É isso que acontece quando arte aspira ser realidade. Quando ela aceita os limites do 

concreto. Essa vida assim, sem graça, tão parnasiana.  

 – Mas tu és um palhaço? 

 – Com orgulho. 

 – És artista? 

 – Sim, senhor. 

 – Então, tens algo. 

 – Tenho apenas minha miséria para compartilhar. 

 – Tens um nome, além disso, suponho. 

 – Severino. 

 – Mané. 

 Os dois conversaram até que a noite se apresentou no firmamento. O frio correu por 

entre as vielas da cidade como serpente, apeçonhando a pele ao ponto de tremer, e Severino, 

notando o triste estado de Mané, o convidou até seu apartamento. A caminhada foi longa, 

mas, apesar do frio, a companhia era boa e a prosa melhor ainda. Conversaram sobre as 

voltas que os rios fazem quando são intimidados por montanhas, e sobre a covardia dos 

vagalumes, que faziam de tudo para negar a noite. 

 Severino morava no fim de uma rua escura e afastada do centro. O apartamento era 

um pequeno quarto e sala no oitavo andar de um prédio velho e abandonado, cujo elevador 

sofria de um terrível caso de bruxismo e as luzes soluçavam como criança chorona. Após 

mostrar o seu lar, Severino entregou uma toalha limpa a Mané e deixou que seu hóspede 

tomasse o primeiro banho quente em Deus sabe quanto tempo. A água escorreu pelo corpo de 

Mané como carícia de bem-querer, tirando toda sujeira incrustrada, além de algumas 

cicatrizes também. 

 De banho tomado, com roupas limpas e cheirosas, os dois dividiram xícaras de café 

enquanto vislumbravam o palco montado logo abaixo deles.  

 – Obrigado. Estou andando há meses já. Faz tempo que não me sinto gente. 

 – A estrada tem disso. Viramos vento, indo e indo sem muito propósito a não ser 

seguir.  

 – É. Tem hora que nem sei por que persisto. Não sei por que olho para o horizonte 

como se ele fosse uma promessa boa.  

 – Porque és um otimista. Um poeta otimista, o pior tipo que há. 

 O sorriso de Severino era lindo ao ponto de esticar o tempo.  

 – Isso eu sou. 

 – Um poema, então, meu caro. 

 – Faz muito tempo que não escrevo. Não me lembro de nenhum de cabeça. 

 – Ofenderias a lua com um poema usado? Algo novo, do momento, homem. 

 Mané sorriu, respirou fundo: 

  

Arte não se sustenta em fartura.  

Não precisa de superlativos para ter grandeza. 

Arte floresce em coisa miúda e sem ambição. 
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É muito mais desconstrução do que constatação. 

É sobre coisa que não existe, mas insiste em ser. 

Ver além dos olhos é ofício de poeta. 

Achar coisas perdidas e inventar coisas que precisam ser achadas. 

 

– Mas és um belo de um poeta – Severino disse. 

– A companhia ajuda – Mané respondeu. 

 – Então, o que achaste de nossa cidade? 

 – Falsa e limitada. Dionésia é alegria de camaleão.  

 – Alegria de camaleão? 

 – Sim. 

 – Gostei. 

 

 

Capítulo XVI 

De como nosso herói virou rebelde 

 

 

Severino era um pão. Ele ajudou Mané a encontrar algum senso de paz, convidando-o 

a dormir no sofá de seu apartamento pelo tempo que fosse necessário. Levou-o, também, para 

conhecer outros artistas de Dionésia. Além de palhaços, conheceu malabaristas de sinal, 

estátuas humanas, pintores de caricaturas e outros poetas. O grupo se reunia toda sexta-feira 

em um barzinho chamado Boca do Inferno para dividirem doses de cachaça e de sofrimento 

também. 

– Então, Mané, o que te esperas além do horizonte? – Um dos malabaristas perguntou 

enquanto equilibrava um copo na ponta do nariz. 

– Redenção. 

– Redenção não está além do horizonte – Severino respondeu. 

– Não? – Mané perguntou. 

– A cidade está em eterna romaria. Ela pode estar ao nosso lado agora! – Severino 

estava mais para lá do que para cá. 

– Isso quer dizer, também, que ela pode estar em qualquer ponto do horizonte – um 

dos pintores de caricaturas falou. – Redenção é bússola indecisa, meu jovem. Tolice. 

– Somos artistas, meu amigo! Sou palhaço. Tu desenhas pessoas na rua. Essa aqui 

coloca palavras uma atrás da outra. Já aceitemos o papel de tolo faz muito tempo – Severino 

levantou o copo em um brinde cheio de respingo.  

– Vivemos de ideias tolas! – Alguém gritou do fundo da mesa. 

– Um viva aos planos tolos! – Outra voz se fez ouvida. 

Ao escutar toda a comoção dos pobres artistas de Dionésia, Mané sentiu algo estranho 

em seu bucho. Um formigamento bom que o levou a gritar: 

– Nós devíamos montar um espetáculo! 

O absurdo da rebeldia calou a todos. 

– Já são todos atores aqui, meu jovem. Estamos no palco neste instante. O espetáculo 

é isso – um velho palhaço, sentado ao lado de Severino, matou o silêncio. 

– Atores que não aceitam a arte – Mané retrucou, surpreendendo até Severino. – Se 

eles clamam que este triste estado em que vivemos é arte, eles roubaram, então, de nós a 

palavra. Mas ainda temos a ideia. Somos livres e somos falseadores. Revelamos o real através 

de coisas que não existem. 

– O garoto é retado – o velho cutucou Severino com o ombro. 

– E não é que é.   
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O dia morreu de preguiça e o firmamento noturno, este eterno vagabundo em luto, 

vestiu-se de preto mais uma vez. A lua era um olho desgarrado que testemunhava o bando de 

ébrios que agora caminhava pela praça vazia de Dionésia. Estavam todos contagiados pelo 

plano de Mané. Construir um espetáculo dentro de um espetáculo era o máximo da 

revolução. 

Os poetas ficaram encarregados de preparar o texto e as músicas, os malabaristas 

fariam as coreografias, os cartunistas, o figurino e os palhaços seriam os atores. Ocupariam 

aquela mesma praça e fariam sua arte ao ar livre, para quem desejasse apreciá-la.  

O efeito da cachaça foi morrendo e a decisão de montar um espetáculo teatral foi 

ganhando peso. Mas nenhuma das almas ali presentes se acovardou. Pelo contrário, estavam 

resolutos de que aquele movimento era a salvação deles.  

Eram corpos vazios que necessitavam de preenchimento.  

Mané e Severino voltaram ao pequeno apartamento no fim de uma rua escura e 

afastada do centro. Seus espíritos estavam em flamas, ansiosos pela oportunidade de resgatar 

coisas perdidas. Mané se sentou na varanda e começou a escrever. Estava embalado pelas 

brisas da criatividade, que cochichavam lindas histórias no pé de seu ouvido. A caneta seguia 

a inércia da mente, e havia momentos que nem os olhos conseguiam acompanhar o ritmo de 

tanta inspiração.  

Severino serviu ao hóspede um copo de café, colocou a mão sobre os ombros de 

Mané e debruçou-se para ler o que o homem havia escrito até o momento. Ao sentir o toque 

de Severino, o bucho de Mané borbulhou ainda mais.  

– Somos todos peões. Que bonito – Severino disse após ler. 

– Obrigado.  

– Mas eu sinto que falta algo. Essa frase tem que ter pujança.  

Mané parou, pensou e escreveu. 

– Que tal: Somos todos peões. Eles nos dão corda, nos cospem ao chão, e nós não 

temos outro destino a não ser girar, e girar, e girar no mesmo lugar até parar.  

– Bem melhor. 

– Obrigado – Mané sorriu. 

– Vamos falar muitas verdades através da mentira. 

– Sim. 

Severino segurava a caneca com ambas mãos, usando a bebida quente como cobertor.   

– Redenção, por muito tempo, te protegeu das coisas, não foi? 

Mané não entendeu a pergunta e botou a caneta para descansar um pouco. 

– Como assim? 

– Eu não quero tirar de tu o fogo que vejo em seus olhos, ele também, de certa forma, 

me esquenta, mas devo te alertar sobre o que nós vamos fazer. 

– Arte. 

– Não há nada mais perigoso que arte pulsante, Mané. Essa escola de interpretação 

que reina no palco de Dionésia não é assim à toa. Ela tem um propósito. As pessoas gostam 

de uma ordem, mesmo a ordem castradora. Nós vamos chacoalhar as coisas, e as pessoas não 

gostam de tremor.  

– Elas não vão gostar da nossa apresentação? 

– Elas vão odiar. Vão odiar porque vamos revelar coisas escondidas, coisas que elas 

mesmas escolhem ignorar.  

– Eu não quero perder... isto – Mané se referia não só ao texto, mas ao calor da 

criação e aos laços estabelecidos no percurso. 

– Se prepare para perder, Mané. A gente faz isso mais do que qualquer outra coisa.  
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Eles se encararam, e o resto do mundo inteiro acompanhou o silêncio entre os dois. 

Ninguém nasceu, ninguém morreu, ninguém chorou ou sequer cochichou durante aqueles 

segundos. Um momento inteiramente dedicado apenas ao palhaço e ao poeta. E foi lindo. 

 

 

Capítulo XVII 

De como nosso herói começou uma revolução 

 

 

O dia tão aguardado chegou. Dionésia conheceria sua primeira apresentação teatral 

desde Édipo, meu rei. Os palhaços decoraram suas falas, os malabaristas ensaiaram suas 

rotinas, os cartunistas ajudaram no figurino e os poetas mal podiam esperar a chance de 

testemunhar suas palavras sendo proclamadas. 

Aproveitaram o horário do almoço, quando a praça estava mais movimentada, para 

começar o espetáculo. Severino, como narrador, escalou a estátua erguida no meio do rossio, 

construída em homenagem ao dramaturgo Genuíno Fidedigno Veras, e gritou: 

– A verdade é uma máscara! Regras ditadas e convenções estipuladas por fantasmas 

que regem nosso dia a dia. Muros que nos prendem na civilidade, na cordialidade, no 

entorpecimento do cívico e do moral e do bondoso. Podemos ter mais, aceitamos o menos.  

Em pouco tempo, uma multidão se aglomerou em frente à praça: pessoas curiosas 

para compreender a comoção que pulsava no coração de Dionésia. No coração de tudo, 

palavras e corpo e luz e tecido e tudo mais que torna o teatro o último bastião dos loucos e a 

mais efêmera das artes.   

Antes do começo do segundo ato, o público, indignado com o ultraje que era 

confrontar as normas da realidade, começou a tumultuar a apresentação, vaiando e xingando 

os realizadores. Alguns até lançaram objetos contra os palhaços. Quando a ameaça parecia 

ser maior que a vontade de encenar, Mané subiu na mesma estátua que Severino e 

proclamou: 

– Eu compreendo o medo de vocês. Vocês acham que nossa arte é uma afronta às 

tradições, e talvez seja. Mas eu aprendi que viver é estar constantemente perdendo algo. A 

gente vai envelhecendo e vai perdendo as coisas. Todo dia, ao amanhecer, nós perdemos o 

ontem. Ele vira lembrança e a gente aprende que dá para viver sem aquele dia. Só as coisas 

vivas podem gozar da perdição, e por isso, somos sortudos. 

As palavras de Mané almejavam acalmar o público, mas elas serviram mais como 

labaredas sobre palha seca. A violência tomou forma. O público batia nos artistas pela 

ousadia de serem diferentes, e os artistas revidavam na esperança de ter a sua voz respeitada.  

No meio do tumulto, Mané encarou Severino e sentiu o bucho entrar em erupção. Os olhos de 

Mané sempre o traíam. Eram janelas escancaradas, com cortinas que balançavam com 

qualquer vento que passava. Nenhum segredo era guardado.  

 Uma torrente de borboletas amarelas subiu pela garganta do nosso herói, preenchendo 

a praça com uma nuvem áurea e volumosa. As asas dos insetos eram singelas, e coçavam os 

olhos e a pele dos homens e mulheres presentes, colorindo-os com a vontade de voar.  

O tumulto passou a ser outro.  

Mané andou até Severino, e Severino andou até Mané. 

 Estavam no olho de um furacão fulvo e doce, juntos, lábios colados, braços apertados.  

 Quando finalmente se desgarraram, não havia mais ninguém na praça a não ser os 

dois. E, de certa forma, sempre foi assim.  

Mané e Severino correram de volta ao apartamento e se surpreenderam com o que 

viram no caminho. As ruas estavam ocupadas e borbulhavam com novas promessas. As 

borboletas amarelas invadiam as casas e os apartamentos da cidade, levando os demais atores 
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de Dionésia a questionar os papéis aos quais se viam submetidos. E como o alvoroço não 

agradava todos, os atores mais bem remunerados, aqueles que estavam contentes com a 

distribuição de papéis, logo trataram de fazer suas vozes ouvidas também.  

Uma vez estabelecidas as oportunidades, o confronto se tornou inevitável. 

Severino pegou tudo que tinha e colocou em uma mala. Estava farto daquela cidade e 

estava disposto a persistir ao lado de Mané em busca de Redenção. Não que o palhaço 

desejasse encontrar a cidade da bruxa, mas estava certo de que deixar Dionésia para trás era o 

melhor dos planos.  

Não havia mais nada ali a não ser calendários usados. 

De mãos dadas, os dois atravessaram as ruas, agora tomadas por protestos de ambas 

as partes. A gritaria e a confusão estavam instauradas e tudo era belo e feio ao mesmo tempo. 

O tempo de atuar havia passado.  

Atores precisam de cortinas fechadas. 

 Severino conduziu Mané até a rodoviária e perguntou para onde deveriam seguir.  

 – Não sei. Redenção pode estar em qualquer lugar. 

 – Para a capital, então? 

 – Que seja. 

 

 

Capítulo XVIII 

De como nosso herói conheceu o engarrafamento 

 

 

Era perto de meia noite quando Mané e Severino subiram no ônibus em direção à 

capital. Atrás da janela, tudo aquilo que não era tocado pela luz da lotação era coberto por 

uma camada de betume. O asfalto corria logo abaixo deles e Mané não conseguia conter seu 

nervosismo; sentia-se uma bala disparada, apenas seguindo a inércia da explosão inicial. Os 

dedos abraçavam a mão de Severino com força, melando-as com suor.   

Severino tentou acalmá-lo, convidando-o a encostar a cabeça em seu ombro, usando-o 

como travesseiro.  Mané inspirou bem fundo, usando o ar para esticar seus pulmões até o 

limite, depois, largou tudo como se fosse balão sem nó. Dormiu sem perceber.  

 Acordou com uma estranha sensação de estagnação. Abriu os olhos e viu a manhã se 

esparramando pelo horizonte tal qual ovo na frigideira quente. Severino estava ao seu lado, 

dormindo também. Mané sorriu ao perceber que as mãos sonharam apertadas.  

O chão estava parado, nada se mexia e o ar abafado castigava a pele em um bafo 

quente. Mané se levantou, esticou o pescoço e constatou que o ônibus estava, de fato, 

estacionado. Andou até a cabine e pôde ver o porquê. Um tapete cromado e multicolorido se 

estendia até sumir na dobra que marca o fim das vistas.  

– Aconteceu alguma coisa? 

– Tudo parado. 

– Acidente? 

– Pode ser. 

Mané voltou até o seu assento e esperou Severino acordar. Após relatar o que havia 

visto, os dois dividiram um pacote de biscoito como desjejum. A capital era para os dois um 

falso norte, uma trilha que só acalentava a alma por dar um propósito aos pés, e apenas isto. 

Redenção, o verdadeiro destino, era um alvo invisível e móvel, tão distante quanto a ideia de 

chegar ao paraíso. 

Quando o Sol passou a ser uma coroa num reino azul e sem nuvens, o calor dentro do 

ônibus se tornou insuportável. Todos, incluindo o motorista, foram para o lado de fora, tentar 

compreender o que se passava. O burburinho entre os passageiros era inquietante. 
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Indignados, todos lançaram ao ar suas reclamações e frustrações, como se o vento fosse 

responsável ou capaz de solucionar algo. O castigo do Sol, entretanto, era pior que o 

abafamento, e todos logo voltaram para o interior do ônibus.  

A noite chegou, o silêncio do ermo zuniu, e Mané e Severino ainda estavam no 

mesmo lugar que acordaram. Um dia passou e nada mudou.  

Estavam estagnados.  

Com a noite, as pessoas se sentiram encorajadas a esticar um pouco as pernas e 

aproveitar o ar fresco.  Severino puxou uma das toalhas de dentro da mala e a estendeu sobre 

o asfalto. Mané o acompanhou e os dois passaram a encarar as estrelas. 

Um dos passageiros era um homem de terno e gravata, que olhava de tempos em 

tempos para o relógio. Falava de uma reunião importantíssima e sobre como aquele atraso 

todo iria acabar com os seus planos. Após zanzar de um lado para o outro, o homem afrouxou 

o nó que lhe apertava a garganta e se sentou ao lado do casal recém-formado.  

– Antônio – ele disse.  

– Não conheço – Severino respondeu. 

– MeunomeAntônio – o homem falava sem espaços entre as palavras, engolindo-as 

como um sapo come moscas. 

– Prazer. Severino. Este aqui é Mané. 

– Capital? 

– Sim. Tu? 

– Também,malditoengarrafamento! 

– É. 

– Eutinhareuniãoamanhã!Chegarcedonãovou!Perdijá.  

– Mas não é amanhã? – Mané respondeu, agoniado pela forma como o homem falava. 

– Relógiocapitaldáduasvoltas!Enquantoagenteaqui,jáéamanhãlá. 

– Como é que tem tempo diferente? Não é cabível uma coisa dessa.  

– Nãocontrolocoisassigorelógioebatoponto. 

– Mas tempo é única coisa que não tem discernimento entre nós. Ela passa igualzinha 

para mim e para tu – Mané respondeu. 

– Poisbem,capitalsecompratempo.Setempoévendido,temalguémquetemdesobra – o 

homem olhou para o relógio, depois para o engarrafamento e, mais uma vez, para o relógio. – 

Nósmuitolongedacapital? 

– O motorista disse que estamos umas vinte e quatro léguas de distância da capital. 

– Dáandandonão? 

– Eu já andei mais – Mané respondeu.  

O homem se levantou, apertou a gravata, mirou a trilha a ser seguida e partiu.  

Foi sem dizer adeus. Precisava achar o tempo perdido. 

 

 

Capítulo XIX 

De como nosso herói viu uma cidade nascer 

 

 

O Sol era uma criança marota, bisbilhotando o mundo por trás do horizonte. A manhã 

revelou que o ontem e o hoje eram indiscerníveis aos olhos, pois o engarrafamento 

continuava o mesmo. Assombrados pela intensidade daquela estagnação, Severino e Mané 

caminharam um pouco pelas redondezas, atrás de algum sinal que explicasse a situação.  

Sem resposta, logo voltaram. 

O motorista do ônibus abriu o compartimento inferior do coletivo, onde as malas 

ficavam, usou alguns panos como toldo e montou uma barraquinha para vender água – 
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produto que ele levava consigo até a capital, as crianças dos carros mais próximas foram 

agrupadas e passaram o dia brincando debaixo dos pés de cajueiro, a dona de um desses 

carros mais largos, do tipo que atravessa qualquer tipo de terreno, tirou uma churrasqueira do 

porta-malas, e um almoço reforçado foi montado com a ajuda de todos.  

Quando o dia morreu novamente, Mané e Severino montaram uma apresentação para 

todos, que largaram seus carros e se sentaram em volta dos artistas para distrair a mente. 

Quando a apresentação terminou, todos dividiram o mesmo céu estrelado. 

A manhã seguinte foi a mesma coisa, com pequenas alterações. Uma das passageiras 

do ônibus era professora, e passou o dia ensinando as crianças sobre a fome das plantas. Os 

mais aventureiros foram ao rio, preencher as garrafas de água, lavar as roupas sujas e, quem 

sabe, pescar alguma coisa.  

Um pouco mais adiante no trânsito, uma mulher aproveitou o fato de que tinha 

gasolina de sobra e usou o conforto do seu ar-condicionado para seduzir possíveis eleitores. 

Como muitos estavam descontentes com aquela bagunça geral, ela se julgou ser a pessoa 

perfeita para administrar a caos. O plano deu certo e muitos motoristas se viram inclinados a 

votar nela. 

O ônibus que conduzia Mané e Severino também mudou. O motorista passou a cobrar 

aluguel pelos assentos, fato que esvaziou os bolsos de muitos. Os preços inflacionavam pela 

hora do dia: os assentos que eram mais castigados pelo sol eram os mais baratos, ao tempo 

que, durante a noite, tudo era dobrado. 

Aqueles que não podiam arcar pelos custos, o que incluía Mané e Severino, viram-se 

sem um automóvel para chamar de lar. Em pouco tempo, aqueles que tinham carro passaram 

a evitar aqueles que não tinham. E quando Mané tentava explicar sua situação, de que haviam 

sido expulsos do ônibus, as pessoas sempre respondiam a mesma coisa: que pena, eu não 

tenho culpa. 

– Mas tu tens culpa também. Todos que estão aqui fazem parte do engarrafamento, 

assim como eu. Tu também fazes parte do mar de carros que impede o fluxo. 

Era o que Mané tinha vontade de responder.  

Mas jamais respondeu. 

Sem um veículo próprio, não havia espaço para Mané e Severino naquele 

engarrafamento em forma de cidade. Decidiram vencer a estrada com a força de seus pés, 

feito que não era nenhuma estranheza para o casal.  

No caminho, viram como as coisas haviam progredido bastante. Em apenas alguns 

minutos de andança, viram a fila de doentes que crescia atrás de uma ambulância, uma van 

que funcionava como escola particular, um carro de luxo que servia como escritório de 

advocacia e, acreditem, até condomínio encontraram, na forma de um caminhão-cegonha 

repleto de carros de luxo. 

As buzinas, que arderam durante as primeiras horas do engarrafamento, estavam todas 

empoeiradas, e uma nova norma estava estabelecida e aceita. Em pouco tempo, nem mais 

reclamavam do aperto ou do preço da gasolina.  

Mané e Severino acharam, após três dias de caminhada, um senhor de barba branca e 

olhos de garoa. Estava sentado no asfalto, escorado na lateral de um carro, fumando seu 

cachimbo. Perguntaram se estava bem, e ele respondeu que sim. Perguntaram sobre sua 

postura e sobre os olhos que ameaçavam virar chuva, e o velho respondeu que 

engarrafamentos são particularmente cruéis com os velhos.  

– Depois de tanto trabalhar, é esse restinho de tempo que tenho para ver o mundo. 

Homem, quando não prende algo na gaiola, trata de cortar as asas.  

Mané convidou o velho a acompanhá-los na caminhada, mas este respondeu que as 

pernas não tinham força para tal. 

– Sigam o caminho de vocês. A desistência fez morada em mim.  
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Os dois seguiram caminho pela estrada. Subiram vales e atravessaram pontes de 

engarrafamento. Viram, pelo caminho, bebês nascendo e velhos sendo enterrados. Viram 

farras, viram brigas, e viram os retrovisores dos veículos sendo arrancados, pois de nada 

adiantava olhar para trás quando não se anda para frente.  

A cena, contudo, que realmente os espantou foi o fim do engarrafamento. Alguns 

carros abandonados causavam toda a estagnação, pois, diante deles, a estrada estava livre e 

em perfeitas condições. Mané pensou em voltar e avisar sobre o que haviam descoberto, que 

bastava empurrar meia dúzia de carros e todos poderiam seguir seus rumos. Severino, 

contudo, o segurou. 

– Se eles quisessem mesmo saber o motivo do engarrafamento, teriam vindo até aqui 

também. O que eles buscam não é solução, Mané. O que eles querem é que o problema seja 

do outro.  

 

 

Capítulo XX 

De como nosso herói ficou preso em Lemniscata 

 

 

Entre o fim do engarrafamento e a capital, havia uma pequena cidade chamada 

Lemniscata. Construída na forma de um oito perfeito, Lemniscata era uma cidade 

palíndromo. Independente de como você chegava, você já estava na saída. E o que parece ser 

a descrição de uma passagem curta, na realidade, é a descrição perfeita de como a infinitude 

cabe dentro de coisas finitas, pois, o fim, era, também, o começo. 

 Os prédios em Lemniscata eram em forma de arco, que de longe pareciam ferraduras 

gigantescas cravadas da terra. Tal padrão arquitetônico, desenvolvido pela engenheira Anna 

Hanna, apesar de belo, causava certa confusão entre os moradores, que viviam a debater qual 

lado do prédio era o primeiro andar e qual era a cobertura. 

Sorte de quem vivia no meio do caminho. 

 A arquitetura palindrômica também era encontrada nos restaurantes-banheiros, sem 

falar nas artes produzidas pela cidade, todas inspiradas pela escola rorschachiana de 

ilustração. 

 Com tantos padrões simétricos, a vida lá não podia ser diferente: os velhos, ao se 

aposentarem, voltavam para a escolas-asilos, revivendo, com um pouco mais de sabedoria, os 

dramas de uma adolescência realmente tardia. E talvez nada representasse tão bem a natureza 

palindrômica de Lemniscata como os cemitérios-maternidades, com berços que viravam 

lápides ao fim de uma vida vivida.  

 À primeira vista, andar por Lemniscata era agradável, muito devido aos padrões 

perfeitamente simétricos que se esparramavam pela cidade, uma espécie de cafuné para os 

olhos. Contudo, após a primeira volta, a sensação de déjà vu era irritantemente frequente, ao 

ponto de dar náuseas. E de nada adiantava dar meia volta, pois, por falta de palavra cabível, o 

turista era acometido pela sensação de uv ájèd. 

 Após oito voltas, todas perfeitamente palindrômicas, Mané e Severino se sentaram na 

grama e passaram a planejar o tempo deles naquela cidade que não tinha saída. Sem um 

tostão no bolso para arcar com as demandas do bucho, Severino se vestiu de palhaço e fez 

uma apresentação no meio da praça, o que lhe rendeu algumas moedas. Foi o suficiente para 

comprar um pão com mortadela e um cafezinho, que os dois dividiram. E foi no barzinho 

mesmo que ficaram sabendo de um abrigo que acolhia moradores de rua.  

Dormiram em camas separadas, mas cobertos.  

 O segundo dia, enquanto Severino apresentava suas palhaçadas, Mané aproveitou o 

tempo ocioso para escrever algumas poesias em um caderno velho que seu namorado trouxe 
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na mala. Teve a ideia de vender sua arte, o que acabou gerando um pequeno amontoado de 

capital, o suficiente para encher o bucho e ainda sobrou um pouco para o próximo dia. 

 No dia seguinte, vendeu duas vezes mais. No dia seguinte ao dia seguinte, quatro 

vezes mais. O segredo do sucesso era simples: Mané escrevia poesias em palíndromos, o que 

muito agradou os lemniscatenses.  

 

 Ame o poema,  

 amada dama. 

 O teu drama é amar dueto. 

 E assim a missa é: 

 Rir, reler, rever, reler, rir. 

 E assim a missa é. 

 o teu drama é amar dueto, 

 amada dama. 

 Ame o poema. 

 

 Graças a sua caligrafia impecável e ao acerto de suas palavras, Mané passou a vender 

muitas poesias pela cidade, ao ponto que foi convidado por uma editora local a escrever um 

livro inteiro em palíndromos. Com o valor que recebera como adiantamento pela obra, ele e 

Severino puderam se mudar para um apartamento alugado, no prédio Zé de Lima, Rua Laura, 

mil e dez. Lá, gozaram de uma vida de pequenos luxos e regalias, como banho quente e uma 

rede na varanda.  

 Escrever um livro em palíndromos, no entanto, se provou um feito complicado. Tinha 

que planejar o começo e o final ao mesmo tempo, sendo iguais, porém invertidos. Era como 

caminhar já pensando no último passo. Penou sobre a cadeira da sala por dois anos. Criou 

raízes no tempo de escrita, chegando a ser mais árvore do que homem. Não fosse a 

insistência de Severino, que o forçava a parar para observar a cadência das lagartas e a 

inocência das borboletas, teria se perdido no infinito que era escrever um livro cujo começo 

era o final e o final era o começo. 

 A labuta, porém, valeu o preço de uma mão que não conseguia mais escrever. Valeu a 

coluna torta e os olhos gastos. Tinha escrito um livro, e tê-lo em suas mãos era o mesmo que 

segurar o próprio coração. Deu à obra um título bonito, daqueles que dava orgulho: 

 Reverta o breve verbo atrever. 

 O lançamento seria em uma das maiores livrarias locais. Seu editor afirmou que havia 

convidado os artistas mais influentes de Lemniscata e que a festa seria um grande evento. 

Mané e Severino alugaram roupas pomposas para celebrar tal ocasião, certos de que aquele 

era o momento mais alegre da vida deles.  

 Caminhavam de mãos dadas e a passos perdidos em direção à livraria, completamente 

ignorantes ao fato de que aquela era a 888
a
 vez que faziam aquele percurso, um perfeito 

palíndromo. O infinito se desdobrou, virou zero, e os dois chegaram ao fim de Lemniscata. A 

cidade inteira ruiu, se desfez em uma aurora boreal e tudo que tinham de memória daquele 

tempo era a cópia de Reverta o breve verbo atrever. 

 O casal trocou olhares e riu.  

 Pertenciam à estrada mais uma vez.  

 

 

Capítulo XXI 

De como nosso herói só falou verdades 
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Após anos em Lemniscata, Mané e Severino mudaram de ideia e decidiram que a 

capital não oferecia mais nenhum tipo de resposta aos seus corações. Optaram por seguir 

norte: mirando Monte Santo, ou quem sabe Uauá. Achavam seguro afirmar que, de todos as 

cidades da Bahia, não seria em Salvador que encontrariam Redenção. Muitas gerigonças e 

muitos olhos bisbilhoteiros por lá. 

A estrada os acolheu com familiaridade. Pouca coisa muda quando se vive a 

caminhar. A mata às vezes se apresentava frondosa, outras nem tanto, mas a sensação de 

ramerrão era constante. Pé na frente do outro, mãos dadas e conversas maravilhosas.  

Dividir pensamentos com Severino era o que Mané mais gostava de fazer, mais até do 

que escrever poesia. Adorava ouvi-lo e adorava questioná-lo. Conversaram sobre a vida das 

borboletas, se elas carregavam os pecados de quando eram lagartas, e sobre a paciência das 

capivaras, que viviam a meditar.   

No caminho, próximo a Queimadas, os dois encontraram a cidade de Glossolalia, um 

dos pontos turísticos mais conhecidos do Nordeste, cidade que ganhou fama internacional 

quando foi reportado o fato de que lá não havia fronteira linguística. Português, inglês, 

mandarim, esperanto e até grunhidos eram compreendidos por todos, sem necessidade de 

tradução, estudo ou conhecimento. Não só isso, independente do que fosse falado, em 

Glossolalia, tudo era interpretado em seu intento real, sem metáfora, ironias, eufemismos, 

hipérboles ou qualquer outra figura de linguagem.  

Fascinado pelo fenômeno, Jargão Tramela, grande linguista brasileiro, dedicou boa 

parte de sua vida estudando as peculiaridades da cidade. Em suas pesquisas, o homem 

levantou fatos curiosos sobre o que descobriu em seu tempo na cidade, publicando todos seus 

achados no livro Tradições e traduções.  

No livro, Jargão Tramela apontou a matéria Here, aqui, qui, acá como o primeiro 

artigo jornalístico a chamar o Glossolalia de A Cidade do dom das línguas. Em pouco tempo, 

o município se tornou o mais procurado destino do turismo religioso baiano, atraindo milhões 

e milhões de fiéis em seus primeiros anos. O processo imigratório, contudo, não durou muito, 

e a correnteza da vida mudou de direção. Com o passar dos anos, apenas os mais devotos dos 

devotos conseguiam sustentar a fé em Glossolalia, culminando em um dos maiores êxodos 

urbanos da história baiana. Sobre o assunto, Tramela disse: 

As pessoas de fé preferem exercer suas crenças sem que os reais intentos de suas 

almas sejam expostos constantemente. É muito mais conveniente aceitar a nossa 

interpretação pessoal dos textos divinos, do que lidar com o que elas realmente significam. A 

verdade pura e simples é que ninguém quer ser compreendido – realmente compreendido – o 

tempo todo. Até livros vivem fechados a maioria do tempo. 

A pesquisa de Jargão Tramela também moldou o campo político brasileiro. Após anos 

coletando dados em Glossolalia, escutando a incontáveis horas de propagandas eleitorais 

gratuitas, o linguista revelou que, cientificamente falando, a honestidade dos políticos durava 

em média seis segundos, tempo suficiente para o candidato expor o seu nome e pedir o voto; 

qualquer tempo além disso geralmente rendia em inverdades.  

Por fim, outra grande contribuição levantada por Jargão Tramela diz respeito ao 

mercado literário brasileiro. Segundo o linguista, 40% dos escritores nacionais eram nada 

mais do que almas inseguras que usavam do poder das palavras para se sentirem importantes 

– destes, os mais inseguros eram aqueles que defendiam a ideia de alta cultura. Sobre o 

assunto, Tramela escreveu: o que eu descobri em Glossolalia é que, toda vez que um artista 

usa o termo alta cultura, o que ele realmente quer dizer é que ele precisa, acima de tudo, de 

um pedestal.   

Graças ao dom da franqueza constante, Glossolalia era, atualmente, uma cidade à 

beira do silêncio, com raros transeuntes salpicando suas ruas e vielas. Aqueles poucos que se 

faziam vistos usavam óculos escuros e fones de ouvidos, ambos usados com o intuito de 
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evitar abordagens diretas: afinal, nada mais perigoso em Glossolalia do que uma simples 

pergunta.  

Mané e Severino, desacostumados às regras da cidade, caíram na armadilha fática dos 

bons costumes: perguntaram a um estranho como ele estava. O homem, que desejava apenas 

seguir sua vida, se viu compelido a explicar todos os problemas e percalços de sua vida, 

dividindo com estranhos suas intimidades e frustrações.  

– Acho que esse foi o oi mais longo de minha vida – Severino disse. 

– Eu tenho que te contar do meu tempo em Restinho.  

 Ao atravessarem uma das sinaleiras vazias de Glossolalia, testemunharam a terrível 

verdade por trás de palavras carinhosas, porém, falsas. Um homem de fé os entregou um 

pedaço de papel. Sorria honestamente, pois as passagens que viviam em seus pulmões eram 

boas, provérbios de salvação. Contudo, ao serem projetadas ao ar glossolaliano, ar que 

negava palavras maquiadas, elas se transmutaram na verdade por trás da pregação.  

 No papel, o homem escreveu: Só Jesus salva. 

 No papel, lia-se outra coisa. Entre Jesus e salva havia um abismo terrível, que engolia 

tudo. O homem seguiu seu caminho, alegre pelo o que falava e preocupando-se muito pouco 

pelo o que era escutado.  

 Após um longo de tempo de silêncio, olhos perdidos no pequeno pedaço de papel, 

Mané puxou Severino pelo braço e o beijou com força. Borboletas amarelas surgiram 

novamente e passaram a voar em volta dos dois. Mané, então, declarou um imenso poema, de 

rimas perfeitas e métricas precisas. Desafiou, com as palavras, seus encadeamentos, 

colocando-as em uma sucessão simples, porém sublimes. O ar de Glossolalia, contudo, fez o 

seu papel e tudo que Severino escutou foi: 

 – Eu te amo. Muito. 

 – Eu também te amo. Muito. 

 E o baluartino no coração de Mané se viu todo cheinho. 

 

 

Capítulo XXII 

De como nosso herói conheceu o Brasil todinho 

 

 

No meio de suas andanças, quando os pés e a terra se ajuntavam de tal forma que um 

era indiscernível do outro, e a mente já não tinha mais nada a fazer, nem mesmo pensar, 

Mané e Severino encontraram um restaurante perdido na estrada. O nome, se é que um dia 

teve nome, o tempo tratou de comer, pois a tinta que restava em suas paredes de concreto era 

como pele descascada após muito tempo debaixo do sol, desgarrava com a menor brisa.  

Encontraram duas almas velhas, de muitas rugas e poucos dentes. Bebiam cachaça na 

varandinha do bar. Mané fez as honras e perguntou sobre o dia. Os velhos retribuíram com 

educação, perguntando para onde iam. Assim que ouviram que o casal buscava Redenção, 

sorrisos de janelas abertas foram revelados.  

 – Podem andar até que tenham pitocos de pernas e ainda assim não vão achar 

Redenção. Bruxa não quer saber de mapa ou de regra. Não tem caminho certo, mas tem um 

bocado de caminho errado. 

 – A gente sabe que Redenção é caminho sem trilha. Mas não temos onde ficar, 

nenhum lugar parece comportar as nossas ambições, que pasmem, não são lá muita coisa. E 

quando não se tem um ponto fixo para fincar os pés, a andança é o que resta. 

 – Pois bem, que a estrada seja caridosa. 

 – Conhece algum lugar que aceitaria dois vagabundos para uma noite de sono 

tranquilo? Andamos faz muito tempo e a coluna merece umas horas de quietude. 
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 – Aqui por essas bandas não vais achar hospedagem, meus caros. Casa aqui é terreno 

sagrado e estranho não entra.  

 Faz-se necessário outra interrupção para relembrar os trabalhos do médico-teórico 

Francisco Baluarte e suas descobertas usando microscópio de corrente de tunelamento. 

Enquanto estudava o ouvido humano, entre o martelo e a bigorna, o doutor encontrou um 

terceiro micro-sistema digestivo. Era lá que as palavras eram digeridas e espalhadas pelo 

resto do corpo. O mais curioso da sua pesquisa, contudo, foi descobrir as diferentes reações e 

transformações das palavras quando processadas pelo Baluartinos dos ouvidos. Por exemplo: 

palavras nervosas adquiriam extremidades bem afiadas, capazes de cortar as finas membradas 

dos Baluartinos. Outras palavras tinham característica de fantasma, e eram facilmente 

ignoradas por Baluartinos adolescentes – o que levou o médico a finalmente compreender o 

porquê das louças sujas que seu filho temia em não lavar –, e algumas palavras eram tão 

desprovidas de esperança, que eram carregadas com um peso impossível de ser medido por 

balança, mas plenamente compreendido pela coluna humana.  

 E, ao escutar tais palavras, os ombros de Mané e Severino arriaram.  

 – Mas tem o patriota – o outro velho falou. 

 Suas palavras, cheias de otimismo, eram como balões, erguendo aquilo que o 

desespero tombou.  

 – O patriota aceita estranhos, contudo, trata-se de um louco. 

 – Ele é perigoso? – Severino perguntou.  

 –  Só se você ofender a pátria, aí ele vai tentar bater nas suas cabeças com a bengala 

dele. É um homem bom. Só é doido varrido.  

 Sem nada melhor no horizonte, os dois seguiram o dedo esticado de um dos velhos, 

indicando o rumo a ser seguido. 

 A caminhada não durou muito, em pouco tempo, a choupana se fazia vista. Como eles 

sabiam reconhecer que aquela morada era do louco patriota e não de outro alguém? Fácil. 

Havia, entre a casa e um pé vivo e frondoso de pau-brasil, um longo mastro. No topo deste 

longo mastro, balançando pelas carícias de um vento benevolente, uma flamula imponente 

tentava abraçar toda a ideia de uma nação através do verde, amarelo, azul e alguns pontos 

brancos.  

 Bateram na porta e foram recebidos por um senhorzinho de fraque azul, um pince-nez 

preso logo acima do nariz e cocar na cabeça. De tantos anos de vida, já namorava a ideia de 

pertencer ao chão, por isso a costas curvadas, olhos que não largavam a pretendente. Tinha 

uma bengala de pau-brasil, lustrada e carmesim, adornada, no topo, por uma cabeça de arara. 

O recinto, uma ode aos cacarecos e adereços mais variados deste largo país. Ao lado de um 

arco e flecha indígena, a imagem em carvão de Iemanjá. Logo abaixo da mãe das águas, 

numa mesa de centro, velas de sete dias e uma figura de Santo Antônio submersa de cabeça 

para baixo em um copo d’água. Quadros de Machado de Assis, Ariano Suassuna, Irmã Dulce 

e, é claro, o mais brasileiro dos brasileiros, Ricardo Coração dos Outros e sua velha viola.  

 Araras e papagaios voavam soltos pelo cômodo central, assim como alguns micos. O 

cheiro era forte, perfume intenso de madeira cortada. Na mesa central, um grande mapa do 

Brasil, alguns cadernos de anotações e cachos e mais cachos de coco.  

 – Brasileiros, presumo.  

 – Com orgulho – Mané achou melhor exagerar. – Somos Mané e Severino. 

 – Sou Ubirajara. Vieram me ajudar, presumo. 

 – Podemos ajudar no que for possível. Tudo que pedimos é um dia de descanso. 

 – Ahhh – o velho fez desdém com a mão. – Não carece desses olhos pedidosos. Tenho 

para mim que o Brasil é minha casa, por tanto, qualquer canto é meu e todo canto é de 

qualquer brasileiro também. Uma pena que meus irmãos não vejam assim.  

 – O senhor disse que precisa de ajuda. 
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 – Pois bem, meus queridos, tão vendo aquele livro ali – o velho apontou para uma 

coleção de papeis soltos, emparelhados e segurados apenas pelas graças do Senhor. – Aquilo 

ali é o trabalho de uma vida. Toda alma tem um cercado em volta de si. Dentro desse cercado 

cabe tudo que a pessoa é, do que você pode tocar ao que você só pode sentir. Com uma 

nação, pode-se dizer a mesma coisa. A parte de tocar foi fácil de catalogar. Nesses papéis aí 

tem tudo, tem do Oiapoque ao Chuí, tem do Anhangá até a Vitória-Régia, da asa branca ao 

zabelê, do carnaval às romarias. Tá tudo aí.  

 – Impressionante – Mané olhou para a coleção de folhas amarelas e amaçadas. – E o 

que o senhor quer de nós? 

 – Agora vem a parte difícil, fechar a cerca na alma brasileira. 

 – Perdão? 

 – Ser brasileiro é muito mais que uma certidão. Certamente, concordam comigo. 

 – Claro. 

 – Pois, então, precisamos de um tratado que dê cabo quando certidão não fizer o 

serviço.  

 – Como assim, senhor? 

 – Ora, meus jovens, não está claro a problemática que precisamos exterminar, antes 

que ela nos destrua por completo? 

 – Desculpe? 

 – Num pais como nosso, com tantas distâncias, não só físicas, mas emocionais 

também, eventualmente o peso nas extremidades levará para uma ruptura – o velho quebrou 

um galho que descansava sobre sua mesa. – Haverá momentos em que o debate será o quão 

brasileiro é o brasileiro. Como é que um potiguar vai se identificar com a vida e os aperreios 

de um gaúcho? Como definir a brasilidade de um tupinambá lutando por sua terra quando 

contrastada à brasilidade de um paulistano mantando o Tietê? Precisamos de uma cerca para 

que essas partes não se afugentem.  

 – Não seria a ideia de uma cerca um equívoco? – Mané perguntou enquanto folheava 

as páginas soltas do tratado brasileiro que Ubirajara havia escrito.  

 – Perdão? 

 – Mané... – Severino temia que aquele comentário custasse uma noite de descanso.  

 – Cerca só funciona para demarcar. Um lado é, o outro lado não é. Uma cerca não me 

parece dar conta do que o senhor almeja. Afinal, é só uma documentação com mais palavras.  

 O velho fez um beiço, pensou e suspirou: 

 – Cercar a alma do ser brasiliense é impedir que ele seja mais... 

 – Não é melhor que cada brasileiro encontre seu jeito de ser brasileiro, mesmo que 

isso não signifique viver sobre o mesmo tratado? – Mané sentou ao lado do velho. – Mesmo 

que não haja um consentimento mútuo.  

 – Na documentação, no ofício e na bandeira, tudo é de fora para dentro. Mas na hora 

da alma, que o processo seja inverso: da alma para natureza, sem regras ou incumbências, 

apenas escolha... 

 – Isso me parece ser algo que eu diria com orgulho – Mané sorriu. 

 – Eu também. 

 O velho levantou, estalou a coluna, e pela primeira vez em muito tempo, seus olhos 

miravam o horizonte. 

 – Sabe o que esse momento pede? Um cuscuz de milho com um pouco de manteiga e 

um café quente... 

 – Isso soa perfeito. 

 – Vamos meus caros, hoje vocês dormem bem! 
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Capítulo XXIII 

De como nosso herói descansou 

 

 

 Deixaram a casa do velho no primeiro sinal da manhã e caminharam por mais oitenta 

dias. Os pés finalmente pararam ao chegarem em Serenidade, cidadezinha próxima a 

Canudos, situada no extremo norte da Bahia. Tecnicamente inserida no polígono das secas, 

Serenidade tinha muitos traços de aridez, principalmente no chão de terra vermelha, mas a 

mata lá era que nem sua gente, resistente e se fazia vista. 

 Construída no meio de uma clareira, com as casas dispostas em volta de uma 

biblioteca, Serenidade era uma cidade com poucas paredes e poucas ambições. O vento lá era 

colorido por pinceladas de araras, que voavam baixo e deixavam rastro no ar. O tempo tinha 

textura e cheiro de café moído, e os livros eram trocados em cada bom-dia.  

 Não era perfeita, longe disso, mas fazia tempo que Mané havia abandonado a busca 

pela perfeição. 

O casal achou uma casa para alugar que ficava próxima a umas das margens do açude 

Cocorobó, lugar perfeito para pescar. Na varanda, uma rede e uma mesinha para poder 

testemunhar o pôr do sol. 

 – Acho que chega de andar, meu amor – Mané disse. 

 – Não deseja mais persistir na busca por Redenção? – Severino perguntou. 

 – Sei não. – Mané examinou a casinha amarela e se apaixonou pela varandinha. – 

Podemos procurar depois. Quero descansar um pouco. 

 – É justo. Vamos descansar. 

 E foi o que fizeram. De manhã, café e cuscuz com manteiga. No almoço, pescavam 

para pagar as contas. Pela tarde, poesia. De noite, namoro na rede. 

 Mané não via mais motivos para procurar outra coisa.  

 

  

Capítulo XXIV 

De como nosso herói reencontrou a bruxa 

 

 

 Mané já tinha cabelos brancos e e rugas de sobra quando encontrou, no meio de uma 

caminhada, uma pedra que roncava. Apesar de tantos anos afastados de sua terra natal, ele 

sabia muito bem o que aquilo significava. Sentou-se perto da pedra e esperou. Assim que o 

cardeal-do-nordeste cantou, a bruxa apareceu para ele. Olhar para a bruxa era o mesmo que 

visitar a memória mais bem guardada.  

 – Me contaram que tu caíste de Redenção. 

 – Pois é. Tem anos isso já.  

 – Só me avisaram hoje.  

 – Quem? 

 – Tua professora.  

 – Saudades dela.  

 A bruxa acendeu seu cachimbo e lançou vagalumes ao ar a cada baforada.  

 – Sempre gostei de tu, Manézinho. 

 – Sempre gostei de tu também, bruxa.  

 – E aí, o que achou dessa perdição toda? 

 – Não é tão ruim. Uma vez que tu aprendes a prestar a atenção nas coisas certas, até 

que é agradável. 

 – Muita geringonça, muitos olhos. 
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 – Aqui, nem tanto. 

 – Não quer voltar, não? 

 Mané não sabia dizer quantas vezes durante suas caminhadas havia sonhado com 

aquela oportunidade. O tempo, contudo, mordeu suas memórias, sobrando só um cadinho de 

saudade dentro dele. 

 – Não...  

 – Certeza? – A bruxa perguntou. 

 – Tenho. Preciso de Redenção mais não. Para falar a verdade, Serenidade tá me 

parecendo até melhor que Redenção.  

 – Justíssimo. 

 A bruxa se desfez com a brisa que balançava os canudos-de-pito. 

 Mané bateu as mãos nos joelhos, largou um longuíssimo suspiro, levantou-se e tratou 

de continuar seu caminho de volta para casa. No meio da trilha, deitado debaixo de um 

cajueiro, encontrou Constâncio, que se deliciava com um pomo de caju. Mané cruzou os 

braços, encostou no tronco da árvore e cutucou o menino com a ponta da bota.  

 – Ajudou o teu pai a preparar a janta? 

 O menino, fingiu que não ouviu a pergunta e continuou a morder a fruta em sua mão. 

 – Constâncio... 

 – Já vou, painho, já vou. Não pode me ver deitado três segundos que já me vem com 

coisa pra fazer. 

 – Venho mesmo. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que o chão trata de 

comer tudo que ousa deitar sobre suas costas por muito tempo. Anda menino. 

 – Ô véi persistente 

 

 

 

 


