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Dando seqüência à sua original 
coleçâo de reflexöes incomuns 
sobre fatos banais — os 
pequenos ensaios espirituosos 
e bem-humorados que fïzeram o 
sucesso de Tudo que eu Dévia 
Saber na Vida Aprendi no 
Jardim-de-Infância —, Robert 
Fulghum descobre novas formulas 
para velhas e eternas verdades e 
nos abre os olhos para a maravilha 
que é (ou pode ser) viver nossa 
vida comum de cada dia. Como 
no livre anterior, embora de forma 
ainda mais rica e comovente, 
Fulghum seleciona idéias 
surpreendentes sobre fatos 
absolutamente corriqueiros. 
Algumas vezes, trata-se de um 
colchâo em chantas; outras, de 
um manual do proprietârio; pode 
acontecer de começar falando de 
um casamento infeliz e acabar 
descobrindo o prazer de subir 
numa ârvore. Mas pode acontecer 
também de, a partir de uma 
reflexâo sobre as alegrias de ser 
avô, descobrir os segredes mais 
impenetrâveis dq sabedoria de um 
monge budista, A verdade é que 
Robert Fulghum possui o raro 
talento de descobrir significados 
novos na vida, sem se limitar a 
repetir velhas frases sobre o 
sentido da vida. Quando Deitei o 
Colchâo jâ Estava Pegando Fogo 
é um precioso trabalho de 
solidariedade humana, temperado 
de contagiante bom humor, que 
compléta, em vârios sentidos, o 
primeiro livra do autor. Portante, 
prepare-se para uma 
divertidissima viagem pelo 
territôrio da realidade da vida.
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Creio que a imaginaçâo pode mais que o conhecimento. 
Que o mito pode mais que a histôria.
Que os sonhos podem mais que os fatos.
Que a esperança sempre vence a expenência.
Que so o riso cura a tristeza.
E creio que o amor pode mais que a morte.



DO AUTOR PARA O LEITOR:

Para mim, a Roda de Novidades sempre foi a melhor hora da 
escola, tanto como aluno quanto como professor. Nada de recreio 
ou hora do lanche: bom, mesmo, era aquele momento, uma vez 
por semana, em que cada aluno podia levar para a escola qual- 
quer corsa que achasse interessante; mostrar sua novidade e 
falar sobre ela.

Quando menino, eu me preocupava mais com a novidade que 
ia mostrar aos colegas do que com as tarefas de casa. A Roda de 
Novidades me parecia mais ‘ ‘verdadeira que as liçôes sérias 
e me ensinava corsas fantâsticas. Era educaçâo, claro, mas tem- 
perada pela experiência viva das corsas. A Roda de Novidades 
nâo tinha muitas regras: voce podia mostrar ou fazer o que qui- 
sesse, sem o risco de tirar zero, ou de ser gongado.

Mais tarde, jâ professor, eu ainda me surpreendia corn o que 
aprendia naquela Hora do Calouro. Um garoto, que eu trnha cer- 
teza de conhecer muito bem, metia a mâo num saco de papel, 
fazia surgir o mais surpreendente dos tesouros e começava a fa
lar, descobrindo significados fantâsticos nos mais corriqueiros ob- 
jetos, um velho pé de abajur, por exemple. Era eu, entâo, o pro
fessor, quem se calava, atento às liçôes das crianças.

Corn o tempo, fui aprendendo que as verdades que pareciam 
ser sô minhas, às quais sô eu parecia ser capaz de valorizar, pelas 
quais sô eu me interessava... eram verdades gérais.

A Roda de Novidades era um tante confusa e imprevisrvel. Mas



a falta de uma estrutura convencional nas “demonstraçôes” era 
largamente compensada pela paixäo com que o objeto ou o as
sume eram apresentados.

O espirito que norteia este livra é mais ou menos o mesmo da 
Roda de Novidades. É a minha vez de trazer para a roda os as
sumes que me sâo mais caros, “coisas la de casa”, tiradas do fundo 
do bad, do coraçâo ou da memôria. Justamente daquele fundo 
de mim onde me sinto mais plenamente vivo. Neste livra, reto- 
mo o fïo da meada no ponto em que parei em Tudo o que Eu 
Dévia Saber na Vida Aprendi no Jardim-de-Infância, falando so
bre o dia em que, ao deitar, percebi que o colchâo estava pegan- 
do fogo.

Nâo espere encontrar aqui uma elaborada seleçâo de ensaios. 
O que aguarda voeê é um trabalho de amador: coisas que apa- 
nhei em casa, especialmente preparadas para a demonstraçâo na 
Roda de Novidades. Se pudesse, reunia os leitores e lia minhas 
histôrias em voz alta. Nâo sendo isto possivel, faço uma suges- 
tâo, quase uma sùplica. Voce sabe como é, quando recebe uma 
carta de urn amigo que vive longe. Voce abre a carta, começa a 
1er e alguém na sala pede: “Leia em voz alta!” Ao 1er em voz 
alta, todos, a sua volta, vâo dando palpites sobre o que o seu amigo 
escreveu. Pois é: é assim que eu gostaria que meu livra fosse li
do. Roda de Novidades.

Robert Fulghum







JORNAL NOTICIAVA, simplesmente, 
que o Corpo de Bombeiros de uma cidadezinha do interior fora 
chamado para atender a uma ocorrência em uma casa de cuja 
janela, no andar superior, saiam nuvens de fumaça. Os bombei
ros arrombaram a porta, chegaram ao quarto e deram com um 
homem deitado num colchäo em chamas. O homem foi salvo, 
o fogo apagado e chegou, entäo, o momento da inevitävel
pergunta:

— Como isso aconteceu?
— Nâo faço a minima idéia. Quando deitei, o colchäo jâ esta- 

va pegando fogo.
A noticia foi como um terremoto e me fez lembrar de uma ra

se que copiei em meu diâno, tirada da epigrafe de urn livro. Quid 
rides? Mutato nomine, de te fabula narratur. Puro latim, dos escri-



tos de Horâcio. Traduçâo: “Você esta rindo de que?! Troque os 
nomes, e ai esta a sua prôpria histôria!”

Quando deitei, o colchäo jà estava pegando fogo.
Maravilhoso epitâfio para tantos de nos! Numa ünica frase, a 

histôria de uma vida inteira. Fugir da frigideira e cair no caldei- 
râo. Entre a cruz e a espada. Eu andava querendo confusâo: pro
cure! e achei. Da primeira vez, a culpa foi do diabo, que me ten- 
tou. Da segunda vez em diante, jâ fïz tudo sozinho.

Ou, se preferirmos tratar do mesmo assunto, mas sem compli- 
car demais, lembro de uma conversa que tive com um colega, 
que lastimava muito o fato de todos os dias ter de corner a mes
ura porcaria de lanche que levava para a escola.

— E quem é que prépara o seu lanche? — perguntei.
— Eu mesmo — respondeu ele.

Em relaçâo a este tema, alias, estamos em ôtima companhia. 
Sâo Paulo também reclamava, dizendo: “Nâo entendo meu mo
do de agir. Nâo consigo fazer o que quero e me vejo fazendo mi
sas que odeio.”

Euripides, o grande dramaturgo da Grécia Antiga, faz com que 
Medéia gema de dor, momentos antes de assassinat os prôprios 
filhos: “Sex do crime que estou prestes a cometer. Meu desespe- 
ro é mais forte que minha vontade”.

Os psiquiatras enriquecem, mas o dilema é sempre o mesmo. 
E os teôlogos? Estes nâo enriquecem, mas também fazem baru- 
lho. Mais barulho. O pior é que estamos diante de um problema 
que continua sem soluçâo porque nâo tem soluçâo. Vamos vi- 
vendo com nosso dilema e, vivendo, vamos aprendendo a nos con
solât com o dilema de outras que, de um modo ou de outra, pas- 
sam a vida deitando e levantando e deitando, em colchôes que 
jâ estavam pegando fogo fazia tempo. Séria mais fâcil, simples- 
mente, entender que cada um deita na cama que préféré, e pronto.

E hâ mais uma coisinha. Sobre o homem do colchäo em cha
ntas da noticia do jornal. O mais difîcil, em relaçâo as coisas que 
vemos os outras fazerem, é descobrir por que o fazem. Se nossos



atos ja sâo um mistério insondâvel para nos prôprios, o que di- 
zer dos motivos dos outras? Por que o tal homem teria se deitado 
naquele colchâo? Estaria bêbado? Louco? Séria um suicida? Es- 
taria cego? Mudo? Estaria com frio? Ou séria daqueles homens 
cujo senso de humor, às vezes, é tâo difïcil de entender? Ou o 
que?! Eu sei la! Como poderia saber, se nem conheço o homem. 
Quando hâ pouca informaçâo, fïca difïcil julgar. Ah, sim, eu sei, 
fica difïcil, mas a gente vai logo julgando... mas se nâo fôssemos 
tâo râpidos nos nossos julgamentos talvez fosse mais fâcil viver 
em paz, uns com os outras e cada um consigo proprio.

Como esta escrito, Deus foi muito claro com seus fïlhos mais 
velhos, Adâo e Eva. “Nâo comam do fruto daquela ârvore!”, disse 
Ele. Nâo comam, ou vai haver confusâo! O resto da historia jâ 
é bastante conhecido...

É uma outra parte da mesma historia que aparece aqui neste 
livra.
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j Â ME CASEI MAIS DE MIL VEZES. Como 

pastor, fiz inümeros casamentos e sempre cuidei de me envolver 
pessoalmente em cada um deles, de tal modo que me sentia co
mo se fosse o noivo. Além disso, adoro casamentos, porque mul
tos deles sâo mais engraçados que as melhores comédias.

É claro que nâo sâo produzidos deliberadamente como comé
dias. Mas acontece que casamentos sâo encenaçôes que envol- 
vem um grande numéro de atores amadores, sem prâtica algu- 
ma, de roupa nova e submetidos à terrivel pressäo da estréia. Sem
pre alguma coisa acaba dando errado. Casamentos parecem ter 
o condâo de trazer à luz o que de mais espantoso vive escondido 
nos armârios das familias. Sob varies aspectos, o casamento faz 
corn que apareça a parte mais aterradora da personalidade dos 
envolvidos.



You contar-lhes, aqui, o mais inacreditâvel dos casamentos. O 
mais absolute desastre de que fui testemunha. Por sorte, acabou 
bem. Mas tenho certeza de que voce, como eu, à medida que 
a historia for se desenrolando, duvidarâ seriamente de que “aqui- 
lo” pudesse chegar ao desejado e convencional final feliz.

A figura central do drama era a mâe da noiva (Mamâe). Nâo 
a noiva, o noivo ou o padre: a mâe. De natureza polida, razoa- 
velmente equilibrada, inteligente, um ser humano perfeitamente 
sadio, Mamâe andava totalmente alucinada ante a iminência do 
casamento da fïlha. Nâo que estivesse triste, como tantas vezes 
acontece. Nâo, muito ao contrario, Mamâe estava explodindo de 
felicidade. E por pouco nâo soterra de felicidade a familia intei- 
ra, antes que a poeira baixasse.

Ninguém suspeitava, mas Mamâe tinha pianos para a produ- 
çâo do casamento da fïlha. Pianos que teriam colocado no chine- 
lo o prôprio Cecil B. DeMille. Casamento de rainha, para nma 
noiva princesa. E como aient de mâe da noiva Mamâe era tam- 
bém a dona do dinheiro, ninguém protestava. O pai da noiva re- 
zava para que o noivo raptasse a fïlha antes da legalizaçâo dos 
laços matrimoniais, mas nâo houve oraçâo que o salvasse.

Com sete meses de prazo para cuidar dos minimos detalhes, 
Mamâe sentia-se segura de que nâo haveria falha humana que 
pudesse empanar o brilho daquela loucura. Onde fosse possivel 
gravar as iniciais dos noivos, la estavam elas, as iniciais, enlaça- 
das. Houve châ simples, châ de panela, châ de mostrar presen
tes e jantares... Sô encontre! o noivo e a noiva très vezes, mas 
a Mamâe me telefonava semanalmente e passava mais tempo no 
meu escritôrio do que a minha faxineira. (O encarregado dos gar
çons telefonou-me perguntando se l‘aquilo’ ’ era mesmo um ca
samento, ou se tratava de uma invasâo estrangeira na quai ele talvez 
estivesse sendo envolvido à revelia. Garanti-lhe que se tratava de 
uma invasâo do hunos.)

Foi contratada uma orquestra de dezoito instrumentes, metais 
e sopros. As listas de presentes da noiva invadiram as melhores 
casas do ramo, de Nova York (a leste) até Atlanta (ao sul). Nâo



apenas os vestidos das damas de honra foram feitos sob medida, 
mas também os fraques do noivo e dos cavalheiros que o acom- 
panhavam. Alugar? Nem pensar! Nâo bastasse, Mamâe ainda pro- 
videnciou a troca do anel de noivado por outra, com uma pedra 
muito maior, subsidiando a diferença de preço. Quando eu disse 
que a mulher andava alucinada, queria dizer alucinada.

Relembrando o ensaio gérai da véspera do casamento e o jan- 
tar, ocorre-me a idéia de que Napoleâo, na véspera da Batalha 
de Waterloo, deve ter vivido momentos como aqueles. A certeza 
absoluta da vitoria, a inabalâvel segurança de que nâo havia po- 
der, terrestre ou celestial, capaz de estragar o evento. O mundo 
jamais esqueceria aquele casamento. (Como o mundo, verdade 
seja dita, jamais esqueceu Waterloo e, alias, pelos mesmos 
motivos.)

A roda do destine moveu-se, como era de se esperar, e chegou 
o grande dia. A igreja, apinhada de convidados elegantissimos, 
estava decorada com milhares de vêlas, para fazer da noite um 
dia luminoso. No balcâo, removida uma parte do ôrgâo, alojavam- 
se os sopros e os metais e a mùsica era magmfica. Sua Alteza Real, 
Mamâe, fez uma entrada triunfal, de diva de opera em noite de 
estréia e casa cheia. Nunca se viu mâe de noiva mais satisfeita. 
La estava ela! A sua volta, a perfeiçâo da obra soberba, insupe- 
râvel, inesquecivel. Mamâe brilhava, respondia com acenos de 
cabeça, sorria, reinava e suspirava.

A mùsica baixou de torn e la vieram as nove — novel — damas 
de honra, flutuando em chiffon, pela nave, seguidas do noivo e 
do séqüito de casacas sob medida. Cada coisa no seu lugar!

E finalmente a marcha nuptial de sopros e metais. La vem a 
noiva... Mas antes, quatre minidamas de honra espalhando pé- 
talas de flores pelo chäo e um minicasal de mimprincipes, corn 
uma minibandeja, e as alianças. O publico levantou-se e virou- 
se para a entrada da igreja.

Ah, era a noiva! Ela levara horas preparando-se para aquele 
momento. Estava pâlida como um cadaver. Mal conseguia an-



dar: trocava as pernas, tropeçava nos incrfveis babados do vesti- 
do. Estivera com o pai, no saläo de festas, à espera de que termi
nasse o desfile de abertura e, andando de mesa em mesa, jâ pre- 
paradas para o banqueté, foi bebericando, um golinho disto, um 
golinho daquilo, um copinho cor-de-rosa, depots um golinho mais 
amarelado, até chegar aos verdes profundos dos licores de men- 
ta. Apanhou um punhadinho de nozes assadas e comeu; em se- 
guida, outro punhadinho de bolinhos de peixe, outra punhadi
nho de bolinhas de queijo, um palito revestido de prata, todo es- 
petadinho de salsichas, mais um punhadinho, alguns descomu- 
nais camarôes empanados, colheradas de patê. Para arrematar, 
o pai sugeriu-lhe um câhce de champanhe. “Para acalmar os ner
vös”, disse ele.

Na entrada da igreja, muito pâlida, a noiva nâo conseguia ca- 
denciar seus passes com a marcha nupcial. A müsica entrava na 
contagem regressiva da explosâo de uma granada, jâ sem pino. 
Até que aconteceu: a noiva vomitou.

E justamente quando passava ao lado do trono de Mamâe. “Vo
mitou”, alias, nâo expressa exatamente o que aconteceu. Porque 
também se diria que ela “vomitou”, se tivesse, simplesmente, 
“lançado ao mar” meia düzia de ervilhas, duas ou très azeito- 
nas, meio camarâo. Nâo. A noiva produziu um indescritivel ar- 
roto que ecoou nos sopros e metais da orquestra e, ato continue, 
despejou todas as azeitonas e camarôes e queijinhos e salsichas- 
com-palito e todo um arco-iris de liquides, num jato fedido que 
sujou duas damas de honra inteiras, meio noivo, um miniprinci- 
pe e, se eu nâo fosse râpido, teria sujado também o pastor.

Nâo hâ exagero aqui. Nem poderia haver, porque a hécatom
be foi registrada por très câmaras de videoteipe, de très ângulos 
differentes. Se Mamâe nâo fosse tâo previdente em tudo, tâo alu- 
cinada, haveria apenas uma câmara. Mas nâo, ela providenciara 
très!

Jâ livre da carga dos petiscos, do champanhe e da dignidade, 
que lhe pesava tanto, a noiva desabou nos braços do pai; o noivo



sentou no degrau atapetado cor de purpura e enfiou a cabeça en
tre os joelhos. Mamäe desmaiou. E deve ter sido um desmaio 
sincere, porque deixou-se ficar no châo, como boneca de trapos, 
com metade dos babados que devenant descer-lhe pelas pernas 
subindo-lhe pela cabeça.

Nem os irmâos Marx imaginariam cena semelhante, com da
mas de honra chorando, minidamas aos berros, correndo de um 
lado para outre, jogando pétalas de flor por cima dos camarôes 
semi-engolidos. Gente de estômago ou nervös fracos, correndo 
para vomitar nos degraus de entrada da igreja. A noiva, tendo 
feito o que jamais poderia fazer antes do casamento (e bem que 
o pai rezou para que ela fosse raptada!), entrou em estado de cho
que, e deixou-se levar, de um lado para outre, sacudida pela so- 
gra e pelas cunhadas.

As très câmaras de videoteipe, que nâo pararam de trabalhar, 
registraram, naquela multidâo, apenas dois restes sorridentes: o 
da mâe do noivo, claro, e o do pai da noiva. E nos, os figurantes, 
o que fizemos? Ora, voltamos à vida real.

Os convidados foram levados à sala contigua, onde os aguar- 
davam a recepçâo e o banqueté, e serviram-se à vontade, embora 
nâo tào “à vontade” como o teriam feito, nâo fosse a lembrança 
ainda recente do tapete cor de purpura. A noiva foi consolada, 
lavada, trocou de vestido e reapareceu nos chiffons de uma das 
damas de honra e terminou a noite abraçada e beijada pelo noi
vo, o quai, passade o susto initial, dava sinais de renascimento. 
(Ela jamais esquecerâ aqueles primeiros beijos de perdâo. E ele, 
quando jurou que a aceitava como sua légitima esposa, na ale- 
gria e na tristeza, na riqueza e na miséria, sabia, afinal, o que 
estava fazendo.)

As cordas, tendo desistido da pompa, desertaram, sobrando 
apenas nma humilde flauta doce que tocava uma peça suave, mais 
adequada à vida real. Fiz o meu trabalho, casando noivo e noi
va, os dois de mais “livre e espontânea vontade” que antes, o 
que foi bom. Havia gente chorando, entre o publico, mas sem
pre ha gente chorando em qualquer casamento. E aquele tomou-se



particularmente emocionante, porque o noivo teve de vigiar a noiva 
durante toda a cerimônia, com medo de uma recaida.

Se o sonho de Mamäe era produzir um casamento inesqueci- 
vel, deu certo. Ninguém, nem um ilnico dos presentes, algum 
dia esquecerâ o que se passou naquela noite.

Noivo e noiva viveram, como todo mundo, mais ou menos fe- 
lizes para sempre. Para ser sincero, acho que viveram até mais 
felizes que muitos casais. Estäo casados hâ doze anos e têm très 
Endos fîlhos.

Mas nâo pense que esta historia terminou, como séria de se 
esperar. A melhor parte ainda esta por vir. Quando o casai fez 
dez anos de casamento, organizou-se outra festa. Mais simples, 
com comida farta, mas sem exagero, muitos amigos e très telôes 
de tevê. (Lembrem-se que Mamäe havia contratado très cinegra- 
fistas para filmarem o casamento. Havia, portanto, um casamen
to, mas très diferentes pontos de vista.) Entâo sim, todos se di- 
vertiram à larga, principalmente por causa dos recursos de vol- 
tar o filme, parar nas melhores cenas, em câmara lenta, acelerar 
etc. O ponto culminante da noite foi o close do pai da noiva. O 
do sorriso, no momento do desmaio da Mamäe e o segundo sor- 
riso, quando viu Mamäe, sua esposa, sendo reanimada.

Mas o melhor ainda esta por vir. Sabem quem organizou a se- 
gunda festa, dos dez anos de casamento? Ninguém menos que 
nossa conhecida Mamäe, a alucinada. Continua a ter muito que 
aprender, eu sei, a perfeiçâo é dificil e da trabalho, mas jâ é uma 
mulher bastante mais interessante. Fez grandes progresses: per- 
doou, por exemplo, o close do sorriso do marido. Mas perdoou 
também, o que é muito mais importante, a si propria. E de to
dos os que virant os filmes, foi ela a que mais riu.

Um caso raro de Mamäe redimida. De humildade. De graça.
E, alias, ai deve estar a explicaçâo do fato de o marido (o do 

close do sorriso) estar casado com ela hâ quarenta anos. E do fato 
de a filha, a noiva, a vitima, a que vomitou, ainda a amar muito, 
até hoje.



UANDO JOHN PIERPONT MORREU, 

era um fracasso consumado. Em 1866, aos oitenta e urn anos, 
acabou sens dias como funcionârio publico de baixo escalâo, em 
Washington, DC, e arrastava pela vida o peso de intimeras frus
trates.

No começo, até que as coisas foram bem. Formou-se em Yale, 
universidade da quai seu pai ha via sido um dos fundadores, op- 
tando pela carreira de professor, com entusiasmo e idéalisme.

No magistério, porém, logo se revelou um fracasso. Era mo
le” demais com os alunos. E assim, Pierpont mudou de ramo. 
resolveu tentar um estâgio como advogado. O fracasso, outra vez, 
nâo demorou a derrotâ-lo. Era generoso demais corn os clientes 
e excessivamente escrupuloso, o que o levava a escolher justamente 
as causas que davam menos dmheiro. Como sua terceira opçâo,



Pierpont tentou o mercado de secos e molhados: abriu um ar- 
mazém. Novo fracasso, desto vez como comerciante. O homem 
simplesmente era incapaz de cobrar preços que lhe dessem lucre 
e nâo resistia aos pedidos de fiado.

Entre uma profissâo e outra, Pierpont escrevia poesia, a qual, 
apesar de ser publicada, nâo lhe rendia direitos autorais suficientes 
para que vivesse de seus versos.

Como poeto, pois, também foi um fracasso. E assim, acabou 
transformando-se em pastor protestante, estudou teologia na Uni- 
versidade de Harvard, foi ordenado e mudou-se para a Parôquia 
da Igreja da Rua Hollis, em Boston. Mas suas posiçôes a favor 
da Lei Seca e contra a escravidâo o puseram em confronte com 
os membres mais influentes da Congregaçâo e Pierpont viu-se 
obrigado a renunciar.

Fracasso indiscutivel, portante, também como pastor. A poli- 
tica parecia ser a atividade ideal para um homem como ele e con- 
seguiu ser indicado como candidate do Partido Abolicionisto ao 
cargo de govemador de Massachusetts. Perdeu a eleiçâo. Sem es- 
morecer, candidatou-se ao Senado pelo Partido “Terra Livre”, 
e novamente perdeu a eleiçâo.

Agora, era o fracasso politico inegâvel. Com a Guerra Civil em 
andamento, Pierpont apresentou-se como capelâo ao 22? Regi- 
mento de Voluntârios do Estodo de Massachusetts. Pediu baixa 
qumze dias mais torde, ao descobrir que nâo tinha estômago pa
ra guerras. Aos setento e seis anos, portante, revelava-se um fra
casso até como capelâo voluntârio.

Alguém lhe conseguiu um emprego muito humilde, numa das 
subseçôes do Ministério da Fazenda em Washington e la nosso 
herôi passou seus ùltunos cinco anos de vida, abrindo e fechan- 
do gavetos de arquivos. Funçâo para a quai, alias, nâo revelou 
talento especial.

Morreu, como jâ disse, como um perfeito fracassado. Nâo con
seguiu fazer uma ùnica das coisas que tentou, nem pôde ser uma 
ünica das personagens que escolheu. Esta enterrado no Cemité- 
rio de Mount Auburn, em Cambridge, Massachusetts. Sobre seu



tümulo, hâ uma pequena lapide de granite, com sen nome e al- 
guns de sens fracassos:

JOHN PIERPONT

POETA, PREGADOR, FILÔSOFO, FILANTROPO

Com a perspectiva que so o tempo possibilita, pode-se ver, ho- 
je, que näo se tratou, afinal de contas, de um fracasse assim tâo 
absolute. O homem empenhou-se em lutas por maior justiça so
cial; lutou o mais que pôde para transformar-se num ser huma- 
no digno; engajou-se nas maiores questôes de seu tempo e ja
mais perdeu a fé no poder da vontade. Niste, sim, teve sucesso. 
E na verdade muitas de suas tentativas, que, ao calor da bora, 
pareciam fracassos retumbantes, acabaram tendo melhor sorte. 
A educaçâo foi reformada, os procedimentos legais modificaram- 
se, criaram-se leis de proteçâo ao consumidor e, é claro, a escra- 
vidâo foi abolida.

Mas... por que estou falando disto? A histôria de Pierpont na- 
da tem de excepcional. Houve inûmeros reformadores, no sécu- 
lo 19, cujas histôrias sâo semelhantes à sua, tante nos fracassos 
quanto nos sucessos. O caso de Pierpont é especial apenas por- 
que até hoje, uma vez por ano, no mes de dezembro, todos feste- 
jamos tun de seus sucessos. O coraçâo de cada um de nos se trans
forma num monumento vivo a sua memoria.

Por causa daquela müsica.
Näo fala de Jesus, nem dos anjos e sequer menciona Papai 

Noel. É uma müsica muito simples, que célébra, simplesmen- 
te, a alegria de deslizar pelo escuro gelado das noites brancas, 
num trenô puxado por um cavalo. E ouvir os risos dos amigos 
e tanta gente cantando conosco. John Pierpont compôs Jingle 
Bells.

Escrever uma cançâo que célébra a mais simples das alegnas, 
uma cançâo que trezentos ou quatrocentos milhôes de pessoas



cantam ao redor do mundo — gente que, às vezes, nem sabe o 
que é um trend e nunca viu neve —, tuna cançâo que todos, gran
des e pequenos, reconhecem logo ao primeiro acorde do piano... 
ora, isto sim é que é sucesso!

Numa certa tarde de inverno, enquanto caia a neve, John Pier- 
pont rabiscou numa partitura as notas daquela cançâo, pensan- 
do apenas em oferecer um presente original a sua familia, e al- 
guns amigos, aos seus paroquianos. E assim fazendo, deixou-nos 
um presente etemo de Natal, um presente fantâstico, melhor que 
qualquer embrulho dos que fîcam ao pé da ârvore, um presente 
invisivel, mas invencivel: a alegria.

Pôs-escrito. No invemo de 1987, no vale de Methow, nas mon- 
tanhas Cascade, no Estado de Washington, fïnalmente consegui 
realizar um de meus maiores sonhos. Havia mais de meio metro 
de neve, a temperatura abaixo de zero, o céu claro, o trend pron
to e o cavalo, um tordilho, todo enfeitado com arreios vermelhos 
e sminhos. E la fomos nos, de trend, quase sem poder respirar 
de tanto rir.

Obrigado, John Pierpont. Tudo o que a mtlsica canta é verdade.



ς
Ε VOCE É, OU ALGUM DIA FOI, dono de 

um cachorro, nâo leia este capitule. Vâ adiante e pule para a prô- 
xima histôria. Porque, se continuât a 1er, vai acabar chorando 
de tristeza, vai fïcar com raiva de mim e, além do mais, nâo vai 
mesmo entender nada. (Nem tudo neste livro tem o alvarâ de 
censura livre. Acredite em mim.)

Mas se voeê nâo tem cachorro e nem quer ter um, entâo sim, 
podemos conversât. E o que tenho a déclarât diz respeito à defe- 
sa intransigente de uma minoria oprimida, cujas opiniôes jamais 
sâo citadas na televisâo ou nos jornais. A censura, de modo gé
rai, preocupa-se em nâo ferir sensibilidades no mundo canino.

Pessoalmente, nâo tenho bicho de estimaçâo. Nada. nem ca
chorro, nem peixe, nem gato, nem passarinho. Apesar disso, sou 
um cidadâo razoavelmente série, bem-comportado em publico,



pago meus impostos, vez ou outra vou à igreja e sou atencioso 
com crianças e velhinhos. Amo minha familia e minha familia 
me ama. Certo. Mas isto nâo significa que eu tenha de gostar de 
bicho. Cachorro, por exemplo, eu detesto.

Uma vez, num jantar de cerimônia, me atrevi a dizer exata- 
mente isto: nâo gosto de cachorro. Concorde: dévia ter falado mais 
baixo. É, eu sei, conheço as estatisticas sobre “gostar de cachor
ro” e “detestar cachorro”.

Mas no jantar, foi eu falar e desceu sobre a mesa um silêncio 
sépulcral. Se meu desejo secreto fosse chamar a atençâo, nâo te- 
ria inventado soluçâo melhor. Horror maior, so se eu tivesse su- 
bido na mesa e berrado: “Fui mordido por um câo hidrôfobo! 
Cuidado comigo!” Pois com uma simples declaraçâo de gosto pes- 
soal (“Eu detesto cachorro...”) teve gente que até afastou a cadeira!

Por favor! Nâo hâ lei, humana ou divina, que diga que um 
homem, para ser bom, honesto, sincere e juste, deva andar pelo 
mundo arrastando um cachorro pela coleira. Ou que o cachorro 
deva andar solto pela casa, quebrando discos, comendo livros e 
rasgando estofados. Nâo esta escrito na Biblia: “Honrarâs pai e 
mâe... e terâs um cachorro.’ ’ A verdade é que nâo hâ um ùnico 
versiculo, na Biblia inteira, que fale de bicho de estimaçâo. Nâo 
hâ referêneia a cachorro nem na Declaraçâo de Independência, 
nem na Constituiçâo, nem na Primeira, Segunda ou nenhuma, 
Emenda. Para se candidatar à presidência da Republica, ou ao 
Paraiso, nâo se exige cachorro. (Para o Paraiso, corn certeza. Pa
ra a presidência da Republica, jâ nâo sei... Você jâ percebeu que 
todos os présidentes têm cachorro? Assim como hâ a Primeira- 
Dama, sempre hâ o Primeiro Câo. E, às vezes, também o Se- 
gundo (a), o Terceiro (a) etc. Vai ver, estou mal informado e é 
indispensâvel ter cachorro para ser présidente. Amarei etemamente 
o velho Lyndon Johnson, porque ele pegava sens beagles pelas 
orelhas e ficava girando os bichos no ar, enquanto eu me delicia- 
va com sons de gemidos e gemidos. “Os animaizinhos adoram” 
— dizia o présidente , “é bom para os musculos deles.” Acho 
que usava o mesmo principio em relaçâo à politica extema, prin-



cipalmente no Oriente Médio, mas isto jâ é outra histôria.
Mas, entäo, voce quer saber por que näo simpatizo com ca- 

chorro? Vou explicar.
Faço o possivel para näo me aproximar de cachorro, mas os 

cachorros correm para mim, como que atraidos por uma espécie 
de magnetismo irresistivel. Os grandes, de lingua vermelha e den
tes assassines, correm na minha direçâo, em qualquer lugar on
de eu me encontre. Mas como, além de horrfveis, sâo também 
lentos, quase sempre tenho tempo de dar um jeito e escapar. Os 
outras, os pequenos e insuportâveis, também correm para mim, 
com a agravante de que sâo rapides. Estes, de modo gérai, sem
pre acabam mordende minhas calças, pulando no meu colo ou 
lambendo minha barba. Vêm porque querem. Nunca, em me
mento algum, tive qualquer gesto ou atitude que pudesse levâ- 
los a crer que seriam bem-vindos. Nem sob tortura me sentaria 
no colo de urn deles, ou teria desejos de lamber barba de cachorro.

Outra problema, ainda sobre a questâo “cachorro”, é o coco. 
Prefïro näo entrar em detalhes, mas meu magnetismo irresistivel 
também atrai coco de cachorro. Cheguei a pensar em cobrir mi
nhas sandâlias com fraldas descartâveis, para atravessar o jardim 
em segurança. Uma vez me dei ao trabalho de coletar o coco que 
o cachorro do vizinho deixou no meu jardim: enchi um saco de 
supermercado. Cena dois: virei o saco de supermercado bem na 
frente do portäo da casa do vizinho. Corn a deliberada intençâo 
de que ele atolasse até o joelho, no momento de sair de casa para 
apanhar o jornal. De chinelos. O vizinho näo pode ter sabido 
que fui eu, mas, por via das dùvidas, prendeu o cachorro.

E chega de falar nisso. Se voce jâ me entendeu, näo precise 
insistir. Se näo entendeu, näo vai entender nunca e é bobagem 
malhar em ferra frio.

Outra questâo que dispensa discussâo é o jeito como as pes- 
soas falam de cachorro. Fico morto de vergonha. Verdade. Ima
gine o que o cachorro vai pensar da gente. O pior é o sujeito que 
se faz de ventriloque, inventa uma voz para si e outra para as 
respostas do cachorro. Na maior parte dos casos, o cachorro tem



voz e lingua proprias. Observe: os cachorros desses ventriloquos 
falam em “inho”.

O dono: “Voce esta com sede?”
O cachorro: “Nâo. Meu cachorrinho nâo esta com sedinha\ Ele 

quer é dar um passcinho na calçadinha..y
O cachorro faz cara de quem nâo esta entendendo nada: “Mas 

sera que este cara pensa que eu sou idiota?!”

Você sabla que nos Estados Unidos gastam-se alg-nns bilhôes 
de dolares, anualmente, em comida para cachorro? Quase o do- 
bro do que se gasta em comida para criança. Comida de cachor
ro représenta quase onze por cento das vendas dos setores de ali
mentes dos supermercados. Num supermercado médio, reservam- 
se mais de cem metros de prateleiras so para comida e “utensi- 
lios” de cachorro. Cachorro-bürger, frango “a cachorro”, osso 
de plâstico, plâstico de osso, essas coisas todas. Toneladas e to- 
neladas de comida de bicho de estimaçâo, anualmente. E um ve- 
terinârio meu amigo diz que quarenta por cento dos bichos de 
estimaçâo têm excesso de peso e constituera grupo de risco de 
enfarte.

Nâo bastasse, hâ ainda as roupmhas, as coleiras, as focinhei- 
ras, as consultas do veterinârio, os remédies, as vitaminas. E os 
casaquinhos bordados, as coleirinhas de lantejoulas e até perfu
me! Claro! Perfume de cachorro. Ah! E os salées de beleza, os 
psiquiatras, os fotôgrafos, até os pintores especializados em re- 
trato de cachorro. Tudo somado, os americanos gastam sete bi
lhôes de dolares ao ano so com cachorro. Sete bilhôes de dolares!

Noventa por cento dos cachorros americanos cornera e moram 
melhor que setenta e cinco por cento da populaçâo humana do 
planeta.

E a maioria dos cachorros americanos corne e mora melhor que 
vinte e très por cento das crianças americanas, que cornera e mo
ram abaixo dos padrôes ofïciais considerados minimos.

E por que? Por que temos cachorros e eles sâo tâo bem trata- 
dos? Por que précisâmes nos protéger uns dos outras? Por que



précisâmes de um tipo de afeto que os humanos desaprenderam 
de trocar entre si? Por que, no fundo, nâo passâmes de uns sen- 
timentalöes, incapazes de sobreviver sem um amigo fiel e mudo? 
Meu vizinho, que tem dois cachorros, me deixa falar e me ouve 
com toda a paciência, invariavelmente, conclut dizendo que eu 
nâo entend!. Pode ser.

Minha melhor lembrança, relativa a cachorro, vem de uma al- 
deia Akah, muito primitiva, nas montanhas do norte da Tailân- 
dia. Os Akah criam cachorros como nos criamos porcos e gali- 
nhas. Tratam vacas e bois como membres da familia, dâo-lhes 
nomes e jamais, em hipotese alguma, lhes ocorreria corner um 
boi ou uma vaca. Mas comem cachorro. Nâo sâo bichos de esti- 
maçâo, sâo comida.

Hâ tantos modos diferentes de “adorar” cachorro...
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N A CAIXA DE PAPELÄO HÂ uma étique

ta na quai se lê: COISA BOA. Agora, enquanto escrevo, vejo a caixa 
no lugar de sempre, numa das prateleiras mais allas da estante 
de meu escritôrio. Gosto de me sentar em frente à estante, para 
enxergar a caixa. La estâo meus tesouros pessoais, sobreviventes 
dos rares “ataques” de faxina que me acometem de tempos em 
tempos. A caixa enfrentou as tormentas de varias mudanças de 
casa e um numéro incontâvel de sôtâos. Um ladrâo que desse 
com ela näo roubaria nada. Nâo hâ nada guardado ali que valha 
um vintém. Mas se minha casa pegar fogo, nâo saio sem antes 
salvar minha preciosissima area.

Um dos meus tesouros é um pequeno saco de papel. Saqui- 
nho de lanche. Apesar de estar fechado com cola, fita adesiva e 
meia düzia de grampos, hâ um furo no papel, através do quai



se pode ver o conteüdo.
O saquinho esta sob meus cuidados hâ cerca de catorze anos, 

mas é propriedade pessoal de minha filha, Molly. Pouco depois 
de ter começado a freqüentar a escola, Molly passou a participar 
da preparaçâo e embalagem dos lanches que ela, seus irmâos e 
eu levâvamos de manhâ. Em cada saquinho deveria caber um 
sanduiche, uma maçâ, leite, dinheiro e, se fosse o caso, algum 
bilhete. Ou lembrete. Ou ameaça. Certo dia, na hora da saida, 
Molly me entregou dois saquinhos. Um, o saco normal, com o 
lanche. O outra selado, lacrado, colado, com fïta adesiva e 
grampos.

— E por que dois sacos? — perguntei.
— O outra é surpresa.
— O que hâ dentro dele?
— Uma coisa. Leve os dois.
Sem tempo para prolongar o interrogatôrio, meti os dois sacos 

na pasta, dei urn beijo em Molly e sal.
Na hora do almoço, sem prestar muita atençâo, tirei da valise 

o saco grampeado, abri e virei sobre a mesa. Assim surgiram dois 
grampos de cabelo, très pedrinhas, um dinossauro de plâstico, 
um estojo de lapis, uma conchinha, duas bolachas, uma bola de 
gude, um batom usado, uma bonequmha, dois bombonzinhos 
e treze centavos.

Que gracmha... Até sorri. Mas, preocupado corn meus com
promisses da tarde, apanhei o cesto de lixo e, com uma passada 
de mâo, limpei a mesa: os restes do meu almoço e as coisas de 
Molly. Afïnal, eram bobagens de criança.

À noite, Molly se aproximou de mim, enquanto eu lia o jor- 
nal, e perguntou pelo saquinho.

— Que saquinho?
— Aquele que eu entreguei a voce de manhâ. O outra.
— Deixei no escritôrio. Por que?

Porque eu esqueci de mandar este bilhete dentro do segundo
saco.

E mostrou-me, rapidamente, um bilhete. Mas acrescentou que



o mais importante de tudo é que queria de volta o seu saco fe- 
chado com grampos. Eu quis saber por que.

— Porque é la que eu guardo as coisas de que mais gosto — 
explicou ela. — Emprestei a voce porque achei que voce podia 
querer brincar um pouco, enquanto comia. Mas agora que jâ vou 
dormir, quero minhas coisas de volta. Você nâo perdeu meu sa- 
quinho, nâo é, papal?

Jâ estava à beira das lâgrimas, o queixo tremendo.
— Claro que nâo, Molly. O saquinho esta no escritôrio. Ama- 

nhâ eu lhe devolvo.
— Amanhâ? Devolve mesmo?
Jurei que sim e, quando a abracei para dar-lhe boa-noite, 

lembrei-me do bilhete e o abri para 1er. Dizia: Papai, eu amo você.
Ah, meu Deus!
Olhei longamente dentro dos olhos de minha filha. Ela tmha 

razâo: no saquinho havia uma surpresa. Molly me confiara sens 
tesouros mais preciosos. O que de mais valioso ela amealhara ao 
longo de seus sete anos de vida. Amor puro, embalado para 
viagem”. E eu nem percebi. Nâo apenas nâo percebi, como var- 
ri tudo para o cesto do lixo, numa râpida passada de mâo. Por
que eram “coisas de criança”. Que mancada!

Nâo foi nem a primeira, nem a ùltima vez, que me senti a um 
passo de perder o pâtrio poder.

Tive de correr até o escritôrio, e foi uma viagem interminâvel. 
De qualquer modo, era minha Ultima esperança. Precisava me 
agarrar a ela como um penitente arrastando sua cruz. Antes que 
passasse o caminhâo de lixo, saltei sobre o meu cesto e o esvaziei 
sobre a mesa. O faxineiro me encontrou em plena operaçâo de 
resgate:

— O senhor perdeu alguma coisa? — perguntou ele.
— Perdi, sim. O juizo.
— Ah, mas ainda deve estar ai. Ninguém entrou nesta sala de- 

pois que o senhor saiu. Quer que o ajude a procurar?
Era rir (e eu nâo tinha motivo algum para isso) ou contar a 

verdade. Optei pela verdade, nua e crua, nos mûiimos detalhes.



Para minha grande surpresa, o homem nem riu, nem sorriu: con- 
tinuou muito série.

— Ah, eu também tenho fdhos...
Fundada assim a confraria dos pais, nos pusemos a catar no 

lixo os tesouros de Molly. E cada gema preciosa que um de nos 
encontrava, devidamente examinada pelo outre, ia sendo posta 
sobre a mesa. A cada descoberta, um sorriso de alivio e felicida- 
de. Em momentos como este ninguém, jamais, fica sozinho. 
Nunca.

A segunda etapa foi mais complexa, porque o dinossauro veio 
coberto de mostarda e a bolinha de gude fedia a cebola. Dei ba- 
nho no dinossauro, enquanto meu confrade borrifava minha mesa 
e os tesouros de Molly com Halitol sabor hortelâ, para acabar 
de vez com vestigios de lixo, cebola e desleixo paterno. Enquan
to isso, eu alisava e alisava a embalagem amassada, querendo lem- 
brar se o original exibia sers ou sete grampos. Operaçâo conclui- 
da, voltei para casa de saco de lanche em punho, mais humilha- 
do que gato molhado.

Na manhâ seguinte, fiz a entrega oficial do saco a Molly e na- 
da me foi perguntado. À noite, depois do jantar, pedi a Molly 
que me Masse dos seus tesouros. Ela foi ao quarto, trouxe o sa- 
quinho de papel e colocou sobre a mesa, lado a lado, todos os 
objetos que eu jâ conhecia tâo bem.

Foi uma longa conversa. Cada peça tinha uma histôria espe
cial, nma lembrança, um sonho, um passade. Algumas peças eram 
presente de fada. Os bombozinhos, por exemple, eram presente 
meu e Molly guardou-os para comer em algum momento espe
cial, quando estivesse com saudades de mim. Ao longo da noite, 
lembro-me de ter acenado com a cabeça varias vezes, concordando 
seriamente com um o outre elemento da narrativa. Disse: “E, 
sim, claro...”, também muito seriamente, umas très vezes. A ver- 
dade é que fïnalmente eu aprendera a liçâo.

Para surpresa minha, Molly tornou a deixar o saco sob minha 
guarda novamente, alguns dias depois. O mesmo saco de papel 
amassado, corn os mesmos objetos guardados. Senti-me redimi-



do. Ela nâo guardava ressentimentos e me perdoava do fundo do 
coraçâo. E ainda me amava como antes. Senti-me bem mais con- 
fortâvel, sob o peso da coma de pai. Durante meses, vez ou ou
tra, o saco de papel me era entregue por Molly junto com o lan- 
che. Nâo consegui descobrir se haveria alguma relaçâo direta entre 
os dias em que eu recebia o saco para levar para o escritorio e 
os acontecimentos da véspera. Ocorreu-me que o saco talvez fos
se uma espécie de corna de louros, e me esforçava para ser o me- 
lhor pai do mundo na hora do jantar, para que, na manhâ se- 
guinte, merecesse o prêmio.

Com o tempo, Molly foi crescendo, descobriu outras gemas pre- 
ciosas, inventent novos tesouros para ela e o joguinho do saco foi 
perdendo a importância. Mas no dia em que, semi-ofïcialmente, 
a fase saco-de-papel virou passade, o saco estava comigo. Entregou- 
me, como sempre, pela manhâ e nunca mais me pediu de volta. 
É por isso que ainda esta ali, na prateleira de cima da minha 
estante.

Vez ou outra me descubro pensando nos imimeros casos em 
que, nesta bendita vida, recebi mais afeto do que merecia. Ou 
nas vezes em que fui amado, sem nem perceber. Tenho um ami
go que chama a isto de “nadar tanto e morrer na praia”. Ou de 
“entrar no rio até o pescoço e nâo se lembrar de matar a sede”.

De qualquer modo, a liçâo serviu. Nunca mais deixei de aco- 
lher os presentes que me davam. As crianças principalmente, sâo 
sempre solenes, e é preciso respeitar a solenidade dos presentes 
que nos dâo: “Aqui esta o que possuo de mais valioso. Assim 
como o recebi, assim o entrego a vos”.

Da primeira vez fïz papel de bobo. Mas agora o saco é meu 
e sô se toca naquela caixa de papelâo com minha expressa auto- 
rizaçâo.





DONO!
A voz vem de algum lugar, acima de minha cabeça. Que sus- 

to! Nâo apenas por causa do “moço”, mas também porque des- 
cubro que a ünica ârvore em que ainda me animo a trepar jâ esta 
ocupada.

Torno a descer, com todo o cuidado, e espio por entre os ga- 
lhos copados. Nâo é sonho: hâ uma velhinha acomodada num 
dos troncos mais altos. Tem os cabelos branco-amarelados pre- 
sos num coque, usa tênis, jeans e luvas de couro. É algum anti- 
go espirito da floresta, reinando soberano numa das forquilhas 
da ârvore. E nem sequer lhe ocorre descer para falar comigo.

— Descubra uma ârvore para voce. — A voz soa amistosa, mas 
firme.



— Sim, senhora.
You andando até encontrar um jardineiro que poda os arbus

tes, mas antes que eu abra a boca, o homem suspira:
— Ja sei, jâ sei. É verdade. Hâ uma velha trepada naquela 

ârvore.
E continua, explicando que o espirito da floresta tem sessenta 

e cinco anos, é aposentada e mora num apartamento na Avenida 
Federal. Primavera e veräo ela passa encarapitada nas ârvores da 
praça. O jardineiro é de opiniâo que, mais dia menos dia, sera 
précise chamar os bombeiros para tirâ-la dali. De qualquer mo
do, até aquela data, a velha sobe e desce por meios prôprios, de- 
monstrando, até, altos conhecimentos da perigosa arte de subir 
em ârvores. E, verdade seja dita, até agora ninguém reclamou. 
A velhota, simplesmente, gosta de subir em ârvores. E o que hâ 
de errado niste? Eu também gosto.

E gosto tante que, no mes passade, quando descobri que exis
te um Clube Internacional dos Trepadores de Ârvore em Atlan
ta, Georgia, imediatamente me associei, com mensalidades em 
dia e direito a carteirinha.

Um dos motives que me levou a me associar ao clube foi a quan- 
tidade de equipamento de segurança que usam, além das téeni- 
cas avançadissimas que desenvolveram. Duas coisas que têm me 
feite muita falta.

Faz pouco tempo, cai de uma ârvore. Gai mesmo, do alto, ar- 
rastando galhos e folhas até o châo, ao quai cheguei com as cos- 
tas esfoladas e um galo na cabeça. Concussâo, disse o médico. 
Concussâo craniana, possivel hematoma cerebral e gravissimes 
ferimentos no ego.

— Mas o que é que voce estava fazendo em cima da ârvore? 
— perguntou o médico. — Podando?

(Longa pansa. Meu primeiro pensamento: “É isto que todos 
vâo querer saber. Se digo a verdade, ninguém vai entender. Se 
invente uma historia qualquer, quem nâo vai entender sou eu”.)

— Hummmm — respondi.



É que subir em ârvores é o meu prazer secreto.
Mas nâo sei exatamente por que. É uma dessas coisas que, di- 

gamos, se sabe mas nâo se tem como explicar. Talvez seja algum 
tipo de impulse primitive — como o bocejo — que nasce na ai
ma de meus ancestrais, e chega até mim via ADN. Meus ances- 
trais, como todos sabem, passaram centenas de milhares de anos 
pulando de galho em galho. Provavelmente por isso, uma boa for- 
quilha larga, no alto de uma fïgueira centenâria é, para mim, con- 
fortâvel como a poltrona da sala. Conform. A sensaçâo de que 
tudo se encaixa no lugar certo, na hora certa. Um lar.

E ha também as casas de ârvore. Também sâo como um lar 
para mim. Aqueles ninhos precârios que as crianças montam nos 
galhos mais altos, e onde pai ou mâe algum jamais pôs os pés, 
exceto nos pesadelos. Dependesse de mim, me instalava defini- 
tivamente numa casa de ârvore.

Nos Ultimos anos, as ârvores têm fïcado cada vez mais dificeis 
de subir. A meia-idade nâo prevê nem pernas adequadas, nem 
solidariedade familiar para o complicado prazer de subir em âr
vores. Jâ se meu interesse fosse a poda, entâo sim, séria mais sim
ples. Podar ârvores é trabalho digno, respeitâvel, socialmente util. 
Salvar gatinhos, idem, super-respeitâvel. Mas brincar... trepar 
em ârvore por puro prazer... so porque é bom... Bern, nesse ca- 
so a coisa muda de figura.

Seja como for, sentar-se bem no alto de uma ârvore compensa 
qualquer sofrimento moral. Ruim, mas ruim de verdade, é cair 
lâ de cima. Nâo hâ derrota maior nem fracasso mais doloroso. 
Principalmente quando, como no meu caso, hâ suspeita de lesâo 
cerebral. Nas primeiras horas, depots da queda, voce fica com 
visâo dupla, o que é bem interessante. Depots vomita, o que nâo 
tem (nem nunca terâ) graça alguma. Pegue a pior ressaca da sua 
vida e multiplique por dois. É assim. Chama-se “concussâo”.

O médico recomendou alguns dias de repouso, o que muito 
me agradou. Repouso, afinal de contas, é o que eu vivo desejan- 
do. Mas recomendou também que eu me “abstivesse” (foi o que



ele disse) de trepar em ârvores, o que mostra muito bem que os 
medicos de ho je em dia säo totalmente ignorantes no que diz res- 
peito à saüde mental dos doentes.

Ora, cair da ârvore até que nâo é assim tâo grave. É mais ou 
menos como voar, sô que para baixo, mas, em compensaçâo, vo
ce nâo précisa bâter asas. Grave mesmo é o pouso.

Bastava o médico dizer que eu me “abstivesse” de pousar, e 
pronto: eu faria o possivel e o impossivel para obedecer.

Tudo se resume à gravidade. Você sô se espatifa no châo por 
causa da gravidade. Clara que todo mundo sabe disso, mas in
siste nesse ponto porque acabo de saber que a gravidade, atual- 
mente, jâ nâo é a mesma de outras tempos: esta diminuindo.

A Lua esta se afastando da Terra à razâo de cinco centimetres 
por ano, porque a gravidade esta diminuindo. Isso significa que, 
a cada ano que passa, você perde uma batata frita de peso, em 
relaçâo ao ano anterior. Pura verdade! E significa também que, 
à medida que você vai envelhecendo, menor é o risco de se espa- 
tifer no châo. Você vai começando a pousar a cada ano, com mais 
suavidade. Dentro de quinhentos bilhôes de anos, por mais que 
você caia da forquilha mais alta da ârvore mais alta, nâo se arre- 
benta no châo, nem que queira. Vai cair do galho, claro, mas vai 
sair voando dele.

Isso, sim, é uma garantia de velhice digna! É a certeza de que 
temos, todos, um fantâstico futuro à nossa espera. Nâo hä mais 
düvida alguma de que o melhor continua por vir... pelo menos 
no que se référé a trepar em ârvores. Achei que meus leitores 
gostariam de saber da novidade.

O fato é que hoje subi numa ârvore. E lâ fiquei, pensando co
mo séria bom se as pessoas passassem mais tempo trepadas em 
ârvores, de volta aos prazeres mais simples da vida, aos antigos 
momentos de plena felicidade. Pensando sobre as coisas, sobre 
a vida. Buda, por exemplo, passou muito tempo sentando na fiente 
de uma ârvore e pensou em dùzias de magnificas frases. Podem 
imaginar o que teria descoberto se tivesse subido ârvore acima,



para meditar la no alto, deixando-se abraçar pelas folhas mais 
verdes?

Se mais gente passasse mais tempo nas ârvores, séria possivel 
alterar a gravidade: os mais velhos seriam os maiores beneficia- 
dos. Em pouco tempo jâ ninguém se lembraria da sisudez dos 
velhos, da gravidade dos problemas etc.

Imagine so: voce, eu e todo o pessoal, cada um na sua forqui- 
lha, na praça da cidade, numa ensolarada tarde de maio. Ace- 
nando uns para os outras, embalando as crianças.





PROFESSOR MUDO, PENSANDO: 
“Näo acredito que eu esteja fazendo uma coisa dessas...” Veste 
as luvas de cozinha, enfla a mäo num saco plâstico e de la retira 
um cérebro humano. Um cérebro de gente!

Os alunos, também mudos e pensando: “Näo acredito que eie 
esteja fazendo uma coisa dessas...”

Em adendo, os alunos pensam também: “Se eie me obrigar 
a pôr a mäo naquilo, eu morro. Morro. Claro que mono".

O professor passa o cérebro de mäo em mäo e evidentemente 
ninguém morre. Quando o cérebro, tendo feito a volta à mesa, 
retorna as mâos do professor, ele, num lançamento perfeito, o 
joga para o zagueiro da seleçâo da escola, o quai, de mâos 
enluvadas, atrasa para o goleiro. Risos: o goleiro deixa o 
cérebro cair sobre a mesa. E la fica o cérebro, balançando



como uma peça de filé mignon esbranquiçado.

Recapitulando: na classe de desenho, esfalfei-me em longas 
aulas expositivas sobre o impacto que teve, na Histôria da Ar
te, o desenvolvimento das pesquisas sobre anatomia humana. 
Cabeça e cérebro, principalmente. Para tanto, use! livras, de- 
senhos, diagramas, transparências e filmes educativos. Fiz o que 
pude em matéria de recursos pedagôgicos, mas, ainda assim, 
o cérebro humano permanecia confinado à sombra dos subs- 
tantivos abstratos. A expressâo dos rostos de meus alunos nâo 
podia ser mais eloqüente: a cada nova transparência, a aula fï- 
cava mais chata. A cada nova pagina do Atlas de Anatomia, 
maior era o tédio.

Num momento de radical senso acadêmico, uma das alunas 
disse que, se eu quisesse, ela traria um cérebro humano para 
a escola:

— Meu pai tem pilhas de cérebros no escritôrio...
(Observaçâo: gire o botâo até o volume màximo e repita comigo:

“O pai delà tem o que?!” Foi o que a escola inteira ouviu.)
Superados os mal-entendidos, descobriu-se que o pai da mo- 

ça era neurocirurgiâo, dava aulas na Faculdade de Medicina e 
tinha prateleiras e prateleiras com garraföes cheios de formol, 
cada quai com seu respective cérebro. E que, se fosse do nosso 
interesse, teria prazer em nos emprestar um cérebro para que 
o conhecêssemos pessoalmente. Tudo pela ciência. Ora, o pro
fessor sou eu. Por que nâo?

— Que excelente sugestâo! Que venha de la este cérebro! — 
E aos berros, enquanto a classe jâ debandava: — A moça traz 
dois! E cada um de voces, pelo menos um\

E foi assim que, uma semana depots, la estava minha aluna 
(eleita naquele mesmo dia a Rainha das Novidades) com seu 
cérebro sobressalente, no saco plâstico.

— Ai esta, professor Fulghum. Que tal?
Se algum dia usei com propriedade a expressâo “Sinto-me 

desconcertado”, foi aquele. Foi um momento de exclamaçôes



monumentais por parte dos alunos. Um grande e sonoro uau\
— E pensar que tenho um destes bem aqui, entre minhas ore- 

lhas — foi o que me ocorreu dizer, na ocasiâo.
O meu é um orgâo posto a funcionar com os parcos nutrien- 

tes do jantar de ontem: pizza, batata frita e chocolate quente. 
E tudo o que estou fazendo agora, mais o que ja fiz, mais o que 
ainda hei de fazer na vida, acontece ali, naquele tecido pardo 
que é meu cérebro. É realmente meu: eu que fiz, tenho posse, 
propriedade e porte legal dele. E nâo hâ nada mais misterioso, 
no mundo, do que um cérebro.

(O cérebro que agora tenho em mâos nâo esta propriamente 
ao natural, pois o recebi em conserva, preservado em formol. 
E para ser franco, nâo é pastoso, nem molenga, nem nojento. 
Cor bege clara, levemente ümido, de aparência macia e borra- 
chenta, como argila mole. Tem as dimensöes aproximadas da 
abôbora que usâmes como modèle numa das primeiras aulas, 
apenas um pouco mais pesado.)

Comecei:
— Talvez agora possamos começar a entender o que faz o cé

rebro. Ele nos faz respirar, faz circular o sangue nas veias, coor- 
dena o trâfego das proteinas. Questâo de quimica e eletricida- 
de. Como um motor. E de motores eu entende. Mas neste meio 
quilo de motor de carne estâo todas as letras de müsica caipira 
que eu sei de cor; minha receita sécréta de peru ao forno; a me
moria inolvidâvel do cheiro que tinha meu armârio, no vestiâ- 
rio do ginâsio; todos os meus arrependimentos; a “manha” de 
fazer meu carro pegar, quando a bateria arriou; o rosto da mi
nha mulher quando era moça; formulas como E = Mc2 e A2 
+ B2 = C2; o prologo dos Contos de Canterbury de Chaucer; 
o primeiro choro do meu primeiro filho; o segredo para acabar 
com soluço; letra e müsica do canto de guerra da torcida uni- 
formizada do colégio; cinqüenta anos ininterruptos de sonhos 
e esperanças; a arte de amarrar meus sapatos do jeito que eu 
gosto; o gosto do ôleo de figado de bacalhau; o amarelo dos Gi- 
rassôis de Van Gogh e vagas noçôes sobre o sistema decimal de



pesos e medidas. Tudo ali, naquela posta de carne.
E continuel:
— Um centimetre cùbico de cérebro guarda dez bilhôes de 

bits de informaçâo classificada, e tem poder de processamento 
de cinco mil bits por segundo. E, sabe-se la como, ali esta o 
resultado de bilhôes de anos de evoluçâo, a partir de um des- 
troço rochoso perdido no espaço, a Terra, a quai, por sua vez, 
mais dia menos dia vai colidir com o Sol e virar pô. Por que? 
Como? Ai esta. É a minha opiniâo!

— Uau... — comentam os alunos. — O professor entrou 
numas...

O cérebro torna a passar de mâo em mâo, mas agora vai de- 
vagar, solene e pomposo. Em silêneio. Estamos na presença do 
Mistério dos Mistérios, e o mistério palpita dentro de nos.

A mais importante descoberta cientifica dos Ultimos vinte e 
cinco anos, em relaçâo ao cérebro, é a seguinte:

As cabeças das pessoas sâo tâo diferentes umas das outras, 
por dentro, quanto o sâo por fora.

Olhe a sua volta e veja a infinita variedade de cabeças que 
andam por ai: hâ diferenças de pele, de cor, de idade, de for
ma, de dimensôes. Pois fique sabendo que, pelo lado de den
tro, as diferenças ainda sâo maiores: as coisas que sabemos; as 
que ignorâmes; o que aprendemos, como aprendemos e o uso 
que fazemos do que aprendemos; as estratégias de lembrar e 
de esquecer; os truques para render o mâximo, ou o minimo; 
tudo isso varia de cabeça para cabeça. Acrescente-se ainda o fa- 
to de que o “mundo real”, que nos parece tâo distante e inde
pendente, nâo passa de uma projeçâo do que queremos ver, e 
existe como tal apenas porque nos o percebemos de um determi- 
nado modo.

Continue pensando, e vai acabar chegando à conclusâo de que 
o grande milagre é o fato de que, apesar de tantas diferenças 
internas e externas, os homens ainda consigam se comunicar. 
Parece inacreditâvel que ha ja pontos comuns de referêneia. De



minha parte, o melhor que consegui foi a idéia de que, muito 
provavelmente, vivemos numa espécie de consenso minimo, que 
nos garante a todos a certeza de que existimos. E é so.

Do ponto de vista da vida prâtica, descobertas cientificas tern 
servido para me fazer mais tolerante em relaçâo às pessoas com 
as quais convivo. Tenho discutido menos. Raramente protes
te, aos gritos, indignado com o fato de que alguém nâo veja o 
que a mim parece ôbvio. Tenho aprendido a me surpreender 
mais:

— É mesmo?! Verdade que voce acha isto? Sinceramente? 
Mas... é incrivel!

Lembrei-me, entre outres, do cérebro de Einstein, que anda 
la pelo Missouri, num daqueles garrafôes de formol. Foi o cé
rebro mais estudado de que tenho noticia. A idéia inicial era 
a de que, sem düvida, tratava-se de um cérebro ünico, diferen- 
te de todos os outres conhecidos. Descobriu-se que nâo: era um 
simples cérebro humano, sem nada de excepcional. O segredo 
de Einstein nâo era o equipamento, mas o modo como o usou. 
Quando desvendou alguns dos Mistérios dos Mistérios do Uni- 
verso, Einstein nâo estava à mercê do proprio cérebro: estava 
trabalhando.

Conta-se que certa vez, quando Einstein trabalhava no Insti
tute de Estudos Avançados, em Princeton, alguém lhe pediu 
para visitar seu laboratôrio. O velhinho riu, e, com a caneta, 
apontou para a propria testa.





νy OCÊ JÂ OUVIU FALAR em gente ‘ ‘desco- 
lada”? Na verdade, a palavra aparece no dicionârio, mas como 
sinônimo de “desgradado”, “despegado”. Nada disto intéressa 
ao que estou querendo dizer. Os mais j ovens costumam dizer que 
“fulano é descoladaço” e assim, acho eu, esperam descrever al- 
guém (em gérai um pouco mais velho ou mais experiente) que 
vive sua prôpria vida sem dar muita bola ao que os outras pos- 
sam pensar. Na expressâo “O professor Fulghum é um sujeito 
descolado” hâ, implicite, um elogio, por exemplo. Neste caso, 
os alunos querem dizer que o tal professor é meio esquisito, mas 
que nâo deixa de ser interessante.

Hâ muita gente, mais ou menos da minha idade, que é bem 
descolada. Chega-se a uma altura da vida em que o côdigo gené- 
tico estabelece novas e inesperadas conexôes e a cabeça da gente,



como se diz, “vira”. Você abre o armârio de manhâ, para apa- 
nhar a roupa de ir ao trabalho e algo de estranho acontece. Você 
se surpreende perguntando a si proprio o que aconteceria se de- 
cidisse vestir, no mesmo dia5 sua meia preferida, sua camisa ve- 
Iha preferida, seus chinelos, e a gravata-borboleta. O que estou 
querendo dizer é que, la pelos sessenta anos, você descobre que 
chegou a hora: ou descola jâ, ou nâo descola nunca mais. Ai sim, 
é que tudo pode acontecer. Você sai de casa de chinelos, para 
ir comprar pâozinho na esquina, sabe perfeitamente que esta de 
chinelos, mas nâo volta para casa e vai em frente, de chinelo mes
mo, e pronto, e ninguém tem nada com isso. Ou você sai do chu- 
veiro, pôe o roupâo velho, e vai buscar a correspondência vesti- 
do como esta, isto é, sem calças. E se lixa para os vizmhos. Ou 
entâo, a campainha toca e você vai abrir, sem dar uma espiada 
na propria cara no espelho do hall, para ver se esta apresentâvel. 
Ser ou nâo ser (estar ou nâo estar) apresentâvel jâ nâo é mais pro- 
blema seu: é problema de quem estâ tocando a campainha. Você 
veste camisa roxa, gravata amarela e meia verde-bandeira, e nem 
liga. Você pâra repentinamente de arrumar a cama, de manhâ. 
E dai? A sua vida inteira vai ficando igualzinha àquele seu ca- 
lhambeque de estimaçâo — contanto que ande e me leve aonde 
quero ir, o estado da lataria é o que menos importa. Hâ gente 
que diz que, nesse momento, o homem começa a ficar gagâ. Hâ 
gente que diz que, nesse momento, o homem começa a ficar sâ- 
bio. Pode escolher.

Mas eu estava falando de gente descolada. Apenas porque queria 
falar de baile. De dança, de um modo gérai.

Em certas ocasiôes, quando sinto que minha vida estâ perden- 
do o ritmo, e preciso de açâo, vou ver gente dançar.

Nâo em boates ou casas noturnas, onde as pessoas fleam na 
pista, paradas em pé, no escuro, morrendo de tédio, ou senta- 
das, no escuro, morrendo de tédio. Quando digo “ver gente dan
çar”, ah!, é outra coisa! É gente que gosta mesmo de dançar. Que 
se veste, se prépara, sai de casa e vai a um determinado lugar



onde hâ müsica, especificamente porque gosta de dançar. Adoro 
gente que adora dançar. Jamais encontre! um verdadeiro dança- 
rino, que nâo fosse um verdadeiro bom-carâter. E adoro a indes- 
critivel surpresa de descobrir quem sâo, na vida real, os dançari- 
nos mâgicos das noites de baile. Faz-me bem à aima ver um ca
sai de meia-idade, os dois baixotes, os dois gorduchos, subir à 
pista de dança e sair valsando, como um par de anjos. Cada vez 
que vejo um casai velho, baixote e gorducho andando pela rua, 
a parte boa do meu caräter lembra: “E se souberem dançar val
sa?” Imediatamente o casai fica elegante, jovem e feliz. E eu 
também.

Mas voltemos aos descolados do mundo.
Um de meus bares preferidos é a Owl Tavern, a Taverna da 

Coruja, onde nas noites de domingo se toca jazz tradicional. Uma 
banda muito descolada suinga ao som da müsica de Chicago e 
Nova Orleans, dos bons velhos tempos. O püblico anda sempre 
acima dos quarenta, gente de cabelo com gomalina. Tipo uma- 
cerveja-e-chega!, porque segunda-feira de manhâ é hora de tra- 
balhar. Sâo descoladas, claro. Mas o que logo se vê, jâ de entra- 
da, é que la estâo os mais descolados dançarinos da cidade.

Gosto de hear olhando, até eleger o campeâo de descolaçâo dan- 
çante, de cada noite. Quase sempre é um sujeito meio calvo, que 
usa chinelos e roupâo velho quando esta em casa. Quase sempre 
é baixinho, grisalho, de pele enrugada. Do tipo que sai de casa 
com listinhas de comptas que a mulher lhe dâ. Do tipo que, se 
voce o encontra num ponto de ônibus, é quase como se nem exis- 
tisse. Mas se voeê o vê na Owl Tavem... É ali, sim, que o bo
rnent existe. Um dançarino descoladaço!

Em gérai, ao lado dele esta a mulher, a descoladaça-mâe. Um 
pouco mais jovem que o marido, mas nâo tâo apaixonada pela 
dança. De qualquer modo, ao longo dos Ultimos cinqüenta anos, 
sempre houve dias em que ela jâ acordava, de manhâ, com von- 
tade de dançar com o marido. Com muita vontade. Para saber 
se se trata de uma daquelas noites, é so verificar os sapatos: se 
ela estiver de sapatos pretos, de salto médio, com uma tirinha



de couro ou elâstico sobre o peito do pé, peça outra cerveja! Na- 
quela noite, a mulher vai memo dançar.

A müsica começa, o rei torua a mâo da rauiha e os dois flu- 
mam até a pista. É como o primeiro movimento de urn bale: serve,
principalmente, para criar clima.

A rainha se acomoda no arco dos braços do rei, os anos desa- 
parecem como por encanto e, outra vez, os dois voltam a ser Cin- 
derela e o Principe, e la estâo, em pleno balle, ao somda müsica 
que lhes enche o coraçâo. Nâo tenho düvida de que é imprescin- 
divel ter quarenta anos de treinamento intensivo, para dançar como 
aqueles dois. O homem é mais contido: dança apoiado na planta 
dos pés e racionaliza ao mâximo os movimentos. A mulher ape- 
nas o segue, respondendo corn o corpo inteiro as minimas e qua- 
se imperceptiveis sugestôes de movimento que ele lhe faz. assim 
ela vai, assim ela rodopia, assim ela volta. De tempo em tempo 
os dois se olham, olhos nos olhos, e é olhar e ver que ali esta, 
em plena pista, um casamento feliz. Ninguém dança corn nin- 
guém da maneira como dançam aqueles dois, se nâo se amarem 
muito e hâ muito tempo.

Às vezes, o Rei da Descolaçâo Dançante tira outra dama pa
ra dançar. E a Rainha, também, dança corn outras pares. Nos 
dois casos, se ja quem for o par do Rei ou da Rainha, pela sim
ples proximidade, jâ é logo promovido. Dançando com urn de
les, qualquer bobo da corte vira, no minimo, um duque, um
barâo. , ,

Numa destas noitadas da Owl Tavern, uma descolada senhora
de oitenta e urn anos me convidou para dançar. Dei a alma na- 
quela pista, e quando a level de volta à mesa, ela sorriu:

— Voce esteve otimo, querido!
Passei uma semana nas nuvens, pensando nela.
Desejo, e estou decidido a conseguir, ser urn bom velho dan- 

çarino descolado. Nâo descuido dos exercicios de domingo. Para 
mim é como um dever civico, uma responsabilidade püblica: 
ajucbr as pessoas a continuar jovens, pelo maior tempopossivel.

Além do mais, nâo tenho pianos de morrer tranquilamente,



na minha cama. Meu maior sonho é passar uma noite inteira dan- 
çando, depois sentar, sortir e morrer.

E isto me faz lembrar das historias que ouvi sobre os indios 
Hopi. Dizem que, para eles, rezar e dançar é a mesma coisa: duas 
prâticas indispensâveis a uma vida longa e saudâvel. E devem 
ter razäo, considerando as dificuldades que enfrentam hä tanto 
tempo, e a vida que continuam vivendo. Dizem que para que 
um hopi seja considerado bom cidadäo, sujeito iltil à comunida- 
de, deve ter paz no coraçâo e nâo perder uma ünica festa. Sim
ples, nâo?





H AVIA ANOS QUE NÄO MONTÂVAMOS 

um presépio vivo na igreja. Resolvemos racionalizar o trabalho 
paroquial, decidindo que a Escola Dominical se encarregaria da 
comemoraçâo natalina como melhor lhe parecesse, sem grandes 
solenidades.

Além disso, ainda estava viva na memoria a lembrança do que 
acontecera com nosso ultimo presépio. A apresentaçâo do presé
pio vivo coincidiu com um surto epidêmico que assolou a cida- 
de: numa ilnica semana, tinhamos criança com catapora, crian- 
ça com caxumba, criança com sarampo e pais e mäes espirrando 
por causa da “gripe Hong Kong”. Na primeira noite, desabou 
nma tempestade terrivel, a cidade ficou sem energia elétrica, os 
despertadores atrasaram, ninguém chegou a tempo e uma das ove- 
lhas, especialmente contratada para a solenidade, teve diarréia.



Sâo José e a Virgem Maria começaram uma luta corpo a corpo 
e, enquanto dois dos Reis Magos intervieram, querendo apartar 
a briga, um dos anjos chorava tanto que acabou fazendo pipi nas 
calças. Para completar, o coro dos adolescentes gritava e inventa- 
va tantas maluquices com as vêlas acesas, durante o cortejo, que 
o publico quase entra em pânico, temendo que a ira de Deus 
baixasse sobre nos, justamente naquela noite, e fôssemos todos 
carbonizados.

Para ser sincero, nâo acho que tenha sido assim tâo ruim e, 
se bem me lembro, as calamidades nâo aconteceram todas no mes- 
mo ano. De qualquer modo, a idéia do presépio vivo traumati- 
zou um numéro sufïciente de influentes cidadâos da parôquia, 
os quais decidiram que “presépio vivo nunca mais e assunto en- 
cerrado”. Como se alguém dissesse que a ameaça do côlera vol- 
tava a pairar sobre a cidade: era falar em presépio vivo e as reu
nifies se esvaziavam.

Mas a nostalgia acabou por amolecer os coraçôes empederni- 
dos das avos (testemunhas da Hécatombe), jâ cansadas de ouvir 
as sùplicas das mâes mais jovens (que nâo faziam idéia do que 
fossem os suplicios de Cristo multiplicados por mil). Esta bem: 
as pobres crianças têm o direito de ver corn os prôprios olhos.

Do dia para a noite, como num passe de mâgica, gente que 
ainda na véspera repetia que “nâo, nunca, de modo algum , jâ 
na manhâ seguinte andava de agulha e linha em punho, costu- 
rando roupa de anjo e resmungando que tudo aquilo ainda ia aca- 
bar mal. Falando e cortando lençol velho, colando penas de gali- 
nha em asas de anjo de papeläo recortado. Um dos Reis Magos 
cresceu demais e nâo entrava nas vestes do tempo da Hécatom
be: la se foi o pai para a cidade, comprar um roupâo de seda es- 
tampada. Uma das jovens mâes estava grâvida e ficou decidido 
que nâo séria précise usar o velho bebê de louça de antes, por- 
que a colaboraçâo de um recém-nascido, ao vivo, estava garanti
ra a futura mamâe prometeu colaborar, na medida do possivel.

Ô coro fazia ensaios diârios. A manjedoura recebeu palha e fe- 
no frescos. A experiência corn as ovelhas alugadas bastou para



que se aprovasse, por unanimidade, a exclusäo de ovinos. Mas 
como sempre acontece, uma boa aima ofereceu-se para trazer dois 
bodes para a grande noite. E de graça.

A melhor idéia que surgiu, depois de infmdâveis reuniôes, foi 
a de que se alugasse um burro de verdade, para a entrada da Vir- 
gem Maria em cena. Como nenhum dos meus paroquianos ja
mais vira burro em nave de igreja, a idéia vingou e foi opiniâo 
unanime de que isso séria interessantissimo.

A ünica concessâo ao bom senso e à sanidade mental, também 
aprovada democraticamente, foi a de que o presépio vivo fosse 
montado de dia, e nâo na escuridâo gelada de uma noite de de- 
zembro, com o que, pelo menos, enxergariamos alguma coisa. 
De dia, além do mais, dispensavam-se as vêlas, o medo do escu- 
ro, o xixi dos anjos e a ira divina. Ah! E nada de ensaio gérai. 
Presépio vivo é trabalhoso (e chato) demais, para que püblico e 
atores sejam obrigados ao bis.

Chegou o grande dia. Muita gente veio à igreja. Maridos que 
jamais haviam posto o pé no quarteirâo da igreja, la estavam, in- 
teressadissimos. Teriam aparecido também, movidos pelo mes- 
mo intéressé, se soubessem de um acidente de carro com viti- 
mas, nos arredores.

Ora, até que deu certo! Com exceçâo dos bodes que se perde- 
ram no estacionamento e tiveram de ser apanhados a laço por 
meia düzia de “pastores”, que reclamavam ter de correr “de saia”. 
Mas o coro estava lindo e desafînou bem pouco. O começo foi 
perfeito. A estrela de Belém foi acesa acima da manjedoura, no 
momento em que Sâo José e a Virgem Maria, montada no burro 
alugado, apareceram à porta. A virgem do burro trazia nos bra- 
ços um embrulho. O bebê previsto nâo nasceu a tempo, e o em- 
brulho continha uma boneca Barbie, enrolada em fraldas para 
“engordar”. Tudo perfeito. Até que o burro entrou, olhou e deu 
com a platéia: “branco” de estréia.

O burro deu dois passes pela nave da igreja, fungou... e em- 
pacou. Rigor mortis. Dura feito pedra. E atrâs dele, à beira do 
pânico, os anjos, os pastores, os bodes, todo o cortejo.



Ora, nâo hä quem näo saiba de uma meia duzia de recursos 
que, aplicados ao capricho, desempacam qualquer burro. Mas 
säo soluçôes apropriadas à intmudade de uma estrada deserta, 
de uma estrebaria. Eu, pessoalmente, näo conheço técnica de de- 
sempacar burro que possa ser utilizada na nave principal de uma 
igreja cheia de fiéis, num domingo de manhä, em presença de 
mulheres e crianças. Säo José tentou puxöes de rédea; a Virgem
Maria tentou as esporas. Nada.

O présidente da Congregaçâo, em roupa de domingo, levantou- 
se do banco de honra, pegou o burro à unha, pelo cabresto, e 
puxou. Bern que o burro veio, porque o chäo da igreja era ladri- 
Ihado. Mas so com o meu paträo puxando. Meu paträo parava 
de puxar, o burro parava de andar. Ainda assim, uma vez que 
o burro estava “andando”, o cortejo pôde avançar um pouco e 
o encarregado do som achou-se em condiçôes de acionar o gra 
vador. A igreja encheu-se com os acordes divinos do Coro do Ta- 
bernäculo Mormon, acompanhado pela Orquestra de Filadélfia. 
Perfeito!

Entäo... o gravador pifou. Um repentino silêncio desceu so
bre a platéia. Surpreso, meu paträo desatrelou-se e, claro, o bur
ro empacou. Foi quando, do mais fundo daquele descomunal si
lêncio, ouviu-se uma voz, como que vinda do além:

— Vê se mexe essa bunda, seu burro filho de uma puta!
Outra voz, instantânea:
— E vê se cala essa boca imunda, Leon!
Um diâlogo doméstico, entre o proprietârio do burro e sua se- 

nhora, o quai, porque soou familiar ao burro, o fez desempacar. 
Um autêntico milagre.

Do Ultimo presépio vivo que montamos na minha parôquia, 
restarâ para sempre na memoria um turbilhäo de gargalhadas. 
O riso sobrevive a tudo, até as hécatombes, e isso é milagre. Co
mo é milagre, também, a esperança, que ainda alimentantes de 
que agora sim, wwano, Natal, vamos consegutr umprese- 
pio vivo perfeito.



ο Natal, alias, é como os nossos presépios vivos. É a propria 
vida real, um pouco mais condensada, mais compacta. O Natal 
é a época em que as famûias enlouquecem, se causant, se frus
trant. Mas também é a época em que todos se enchem de espe- 
rança. Nâo hâ casa em que, no Natal, nâo haja alguém empaca- 
do, alguém rindo e alguém chorando. Ou alguém bêbado e en- 
vergonhado, ou alguém bêbado e muito feliz da vida. Gasta-se 
dinheiro a rodo. E sempre hâ alguém que faz xixi nas calças. E 
sempre hâ os que cantam afmado, os que cantam desafmado e 
os que fazem “psiiiuuu”. E assim hâ de ser, para sempre. So- 
mos um presépio vivo, na minha parôquia.





VOCÊ ALGUMA VEZ JA... PONDEROU? Te- 

nho pensado nesta palavra desde que a encontre! na histôria do 
nascimento de Jesus: “Maria ponderou todas aquelas idéias, em 
seu coraçâo”, dizem as Escrituras. E se pensarmos no que Maria 
tinha a ponderar, no que havia por trâs de “aquelas idéias”, en- 
tâo sim, talvez dê para começar a entender. Maria era quase uma 
criança, trazendo nos braços um fïlho ao quai acabava de dar à 
luz numa manjedoura, nos fundos de um estâbulo, com graves 
problemas de paternidade. Ao lado, o marido resmungava, re- 
clamando dos impostos altos e dizendo que o mandachuva do lu- 
gar, Herodes, acabava de decretar o infanticidio dos recém- 
nascidos. Quantos problemas! E nâo bastassem, havia os astro- 
logos que queriam falar com ela, os pastores de ovelhas, os an- 
jos, gente que nâo lhe dava sossego, anunciaçôes daqui, corais



dali... Ah! E para cmnulo dos ctimulos, os bichos à volta da man- 
jedoura do bebê falavam. Näo sei se as vacas falavam hebraico. 
No caso de falarem algum idioma ininteligivel para ela, Maria 
ainda teria, a ponderar, os problemas de traduçâo!

Outra personagem que muito ponderou ao longo da vida foi 
Jô. E Jonas, no ventre da baleia, sucos gâstricos a ameaçâ-lo, co- 
mida semidigerida. Esse pessoal, sim, ponderava.

E eu, é claro, também pondéra muito. Religiosamente, uma 
vez por ano, très ou quatre dias depots do réveillon, pondéra co- 
mo urn doido. É uma época otirna para ponderar, porque näo 
acontece nada na primeira semana de Janeiro. No primeiro dia 
util, a vida simplesmente “pensa” em voltar à normalidade. O 
Natal ja passou, e seja la o que tenha sido — bom, ruim ou indi- 
ferente — näo tornarâ a acontecer antes de um ano. Jâ se foi a 
véspera do Dia do Ano-Novo. Jâ se foi o Dia de Ano-Novo e te
nha voce feste)ado ou dormido, acabou-se. Resta arrumar a casa, 
jogar no lixo os restes de comida e bebida. Ainda é cedo para 
pensar nos impostos do novo ano e a limpeza do jardim pode per- 
feitamente esperar mais uma semana.

Sempre se acha o que fazer. Uma caminhada, num domingo 
à tarde, pelo quarteirâo de casa, vai provar que o mundo näo 
acabou e a vida continua. Olhadas de perto, as ârvores exibem 
os primeiros brotos de uma nova primavera. Pelos canteiros, 
as sementes de flores começam a inchar. E isto se percebe lo
go, porque também sentimos que nossas prôprias raizes se agi
tant, voltando à vida. Os dias, além do mais, jâ estâo mais 
longos.

Ponderar näo é ruminar idéias, nem revolver velhas feridas. 
Ponderar, até, é diferente de meditar. Ponderar é esforçar-se pa
ra entender e descobrir, em nivel muito profundo. E pensar.

Este ano, passadas as lestas, no meu Dia da Ponderaçâo, sai 
para caminhar, pensando nas garotas pelas quais me apaixonava, 
fez muitos anos. Por onde andaräo? Como andarâo? Sera que perdi 
algo de extraordinârio? O que aconteceria se eu saisse à procura



delas, ou telefonasse? (“Alô, é Fulghum!” “Fulghum?! Mas... 
quem é Fulghum?”)

Pense! nas pessoas que estâo por ai, mas que jâ nâo estarâo, 
no Dia da Ponderaçâo do ano que vem. Se soubessem o que lhes 
va! acontecer, que diferença faria?

E quanto às crianças que andarâo por ai dentro de doze me- 
ses, mas que hoje ainda nâo existent sequer no desejo dos pais?

Pense! nos homens e nas mulheres que vivem em prisôes — 
principalmente nos injustiçados, nos torturados. Sera que ainda 
têm esperança?

Mais adiante, quando o Dia da Ponderaçâo jâ ia pela metade, 
pus-me a fazer pactos secretes comigo mesmo. Aquele tipo de 
conversa que voce tem vergonha de manter com os amigos, por- 
que nâo quer que ninguém descubra que voce é desses idiotas 
que se enchem de boas intençôes no dia 1° de janeiro, e depots 
passam o ano inteiro fazendo o contrario. (Uma vez, num me
mento de desespero, relacionei todas as boas coisas que jâ havia 
feite durante um ano. E passe! a limpo, num Formulârio de In
tençôes de Ano-Novo com data do ano anterior, seiet e assinei. 
A sensaçâo é indescritivel).

Pensando e ponderando, lembrei-me dos tempos de escola. A 
volta das férias, a primeira semana de aulas e eu tâo cheio de 
boas intençôes que mal me agüentava. Os juramentos de que, 
agora sim, faria tudo certo. Por algum tempo eu até que conse- 
guia melhorar um pouco. Depots ia parando de melhorar, e a 
cada dia melhorava menos. Mas aqueles primeiros dias de esfor- 
ço consciente serviam para provar que era possivel e viâvel ser 
boni, desde que eu quisesse.

Mesmo agora, com mais da metade da vida jâ vivida, corn tu
do o que a experiência me ensinou, quase que inconscientemen- 
te, repito para mim mesmo praticamente as mesmas promessas. 
You ser bom. Posso ser melhor, desde que o deseje. Eu, o prési
dente, o papa, a humanidade inteira pode. É so querer.

Lembro-me de uma histôria que ouvi sobre um homem que 
encontrou o cavalo do ret, mas nâo sabia que era o cavalo do rei



e ficou com o cavalo. O rei soube, mandou prender o homem 
e estava a ponto de condenâ-lo à morte por roubo de cavalo. O 
homem defendeu-se, disse que nâo havia roubado o cavalo, mas 
que aceitaria o castigo, com uma ùnica condiçâo: antes de ser 
morto, queria ensinar o cavalo do rei a falar. O rei que pensasse: 
se jâ era importante sem cavalo, mil vezes mais importante e po- 
deroso séria com um cavalo falante. O rei pensou que, bolas, na- 
da tinha a perder. Por que nâo? Concordou. O homem teria um 
ano para ensinar o cavalo a falar.

O homem pensou: e quem sabe o que vai acontecer nesse ano? 
O rei pode ser deposto; pode morrer; posso morrer eu; pode mor- 
rer o cavalo; pode ser que o rei arranje uma namorada e esqueça 
o cavalo... e pode ser, é claro, que o cavalo aprenda mesmo a 
falar! É s<5 assim que a vida dâ certo: corn a firme certeza de que 
tudo pode acontecer.

E foi por essa razâo que, ao voltar para casa, quando minha 
mulher quis saber por onde eu andara, respondi:

— Conversando com um cavalo.
Ela passou boras ponderando.



“ΜI τ 1 AS E ENTÄO... O QUE E QUE VO

CE PAZ?” É a pergunta tipica de companheiro de assento, em via- 
gem de aviâo. A pergunta mais comum em jantares de empresa, 
onde ninguém tem nada para dizer e todos querem puxar con
versa: “Quai é o seu negôcio?” Hâ variaçôes do tipo: “Com o 
que é que voce mexe?” (Juro que jâ ouvi.)

A inquisiçâo pode ser mais ou menos discreta, mas o que inté
ressa estabelecer, de inicio, é o seu padrâo social. Do ponto de 
vista burocrâtico, nâo é pergunta, é ordern. Emprego atual. A 
Receita Federal pergunta, a Policia pergunta, a Agência de Pas- 
saportes pergunta, o gerente do banco vive perguntando. Infor
me corretamente sobre o que voce é pago para fazer, e nos, auto- 
maticamente, saberemos onde encaixâ-lo e como lidar com voce.

Quando pergunto a alguém o que faz, quase sempre recebo,



à guisa de resposta, um pedacinho de cartolina, com o resumo 
complete da identidade do interrogado. Nome, empresa, poste, 
endereço, nümeros, numéros, numéros — de telefones, de telex, 
de fax. Cartôes comerciais, para alguns. Cartôes de visita, para 
outras. Atualmente, se voce nâo tem cartâo, nâo é gente. (Em- 
bora, as vezes, a ünica conclusâo razoâvel seja de que a verdade 
é exatamente o oposto.)

Por exemplo: numa de minhas viagens, recebi um cartâo que 
(jjyia que o homem era Vice-presidente de Anâlise de Sistemas 
da Unico.

— Mas o que que voce faz} — insisti.
O sujeito apontou novamente para o cartâo, imaginando que 

eu nâo soubesse 1er.
— O que quero saber é o seguinte: se eu andar ao seu lado 

durante vinte e quatre horas, o que é que vou ver voce fazer?
Meia hora de explicaçôes mais tarde, ainda nâo conseguira des- 

cobrir. Nâo sabia o que o homem fazia e, desconfïo, ele também 
nâo tinha a minima idéia.

De minha parte, simplesmente nâo tenho cartâo. Nâo houve 
jeito de me fazer caber naquele pedacinho de papel. O que eu 
faço é complicado e précise de paginas e paginas para me tornar 
claro. Quando nâo tenho tempo para explicaçôes detalhadas, em 
gérai escolho apenas uma parte do que faço e a uso como apre- 
sentaçâo. Raramente dâ certo.

Num vôo para San Franciso, respond! que era faxineiro, na 
esperança de que, satisfeita, a moça ao lado me deixasse 1er em 
paz. (E pensando bem, quantos e quantos dias de minha vida 
passe! ocupado corn assuntos de limpeza e arrumaçâo gérai, ape- 
sar de jamais ter sido pago por isto?! No fundo, o serviço de fa- 
xina é uma das minhas principals ocupaçôes.)

Ao contrario do que eu esperava, a moça adorou. Pois nâo é 
que era jornalista, com coluna diâria dirigida a donas de casa?! 
Que sorte, para ela, ter como companheiro de viagem justamen- 
te um especialista em limpeza de pias, azulejos etc. ! Como mais 
ouvi do que falei, acabei aprendendo coisas inimaginâveis sobre



como tirar manchas de estofados. “Dicas incriveis!
Mas nâo é que, além de jornalista, a moça também era mem

bre da igreja onde eu pregava aos domingos! Sô soube quando, 
do pülpito, dei com ela, ali na terceira fila. Mais tarde descobri 
que, jâ no aviâo, ela sabia perfeitamente quern era eu, mas teve 
a sensibilidade de concluir que, se um sâbio do meu calibre pre- 
feria viajar travestido de faxineiro, dévia ter lâ suas razôes.

Outra vez, na primeira classe de um aviâo para a Tailândia, 
sentei junto de um cavalheiro sikh de ar extremamente distinto. 
Abotoaduras, roupas caras, dentes de ouro. (Deve ser dono de 
bazar de alla casta, pensei com meus botôes.) Quando ele veio 
com a tal pergunta sobre o que eu fazia, respondi, sem titubear, 
que era neurocirurgiâo. E o marajâ, radiante:

— Que sorte! Eu também sou neurocirurgiâo!
Era verdade. Precisei de alguns milhôes de neurônios bem trei- 

nados para sair da arapuca que eu mesmo armara. Mas a viagem 
até Bangcoc foi divertida, embora durante dez segundos inteiros 
eu tenha tido de lutar ferozmente contra a tentaçâo de me apre- 
sentar como surdo-mudo de nascença.

Depois dessa liçâo, na viagem seguinte, mal sentei no aviâo e 
fui logo falando sobre meus problemas com o meu companheiro 
de assento e lhe propus um jogo: que cada um de nos inventasse 
nma profissâo e que se comportasse de acordo corn o papel esco- 
lhido, até a compléta aterrissagem da aeronave, em Chicago. O 
rapaz topou: disse que era espiâo. Eu, uma freira. Foi uma das 
viagens mais divertidas da minha vida. Quando nos despedimos, 
o rapaz disse que mal podia esperar para chegar em casa e con- 
tar à esposa:

— Voce nâo vai acreditar... Viajei corn uma freira engraçadis- 
sima! De barba e terno de tweed).

Verdade que, na viagem, as coisas nâo foram assim tâo sim
ples. Atrâs de nos viajava um casai de meia-idade, de Green Bay, 
que nâo disse nenhuma palavra durante todo o vôo e sequer sor-



riu, enquanto nos, na frente, riamos as gargalhadas. A vingança 
me surpreendeu no balcäo de despacho de bagagem. O homem 
apanhou a mala, passou por mim de sobrancelhas franzidas e 
despediu-se:

— Passe bem, Irmâ!

A operaçâo de preencher formularies também tem-me criado 
dificuldades terrîveis. Na ficha do banco, informel que, como prin
cipal ocupaçâo, era “principe”. So porque, naquela manhä, mi- 
nha mulher havia dito:

— Fulghum, as vezes, voce é um principe!
É verdade: as vezes, sou mesmo. E me sentindo principesco, 

fui franco com o gerente do banco. Mas nâo “colon”. Discuti- 
mos demoradamente o meu problema que, afinal de contas, nâo 
passa de um bâsico problema de identidade. Se o que faço é mi- 
nha “principal ocupaçâo”, e se minha “principal ocupaçâo” é 
aquela da quai tiro o sustente, a resposta é uma. Mas se o “que 
faço” for entendido em sentido mais amplo, incluindo o que sou 
e o que penso sobre mim mesmo, a resposta é totalmente diferente.

“Ganhar a vida” e “viver” sâo conceitos muito differentes.
“Ganhar a vida” e “conquistar uma vida digna de ser vivi- 

da” nâo sâo, absolutamente, a mesma coisa. Viver a vida e viver 
uma vida boa também sâo idéias differentes. O nome de um car
go, um titulo acadêmico ou um posto na hierarquia de uma em- 
presa nem de longe respondem à pergunta: “O que é que voce 
6z?"

Marcel Duchamp — considerado por muitos um dos expoen- 
tes da melhor arte produzida até a década de 40 — vivia frustra- 
do, sem saber o que dizer quando a tal pergunta lhe era ffeita. 
Costumava responder que era “respirador profissional”, un res
pirateur. Explicava que a atividade que lhe tomava mais tempo, 
dentre todas as coisas “que fazia”, era a respiraçâo. E que, além 
disso, considerava-se um respirador “de primeira”. Diante des-



sa resposta, ninguém se animava a continuar o interrogatorio.

É claro que ninguém pode andar pela rua com um carrinho 
cheio de autobiografias de duzentas paginas, para distribuir a todos 
que se interessarem por seu ganha-pâo. As pessoas, de modo gé
rai, querem respostas curtas e o minimo possivel de informaçâo. 
Mas suponhamos que, em vez de responder, informando sobre 
o que fazemos para ganhar dinheiro, respondêssemos contando 
sobre coisas que nos dâo prazer ou sobre o que nos faz sentir 
üteis à humanidade? (E se voce, por acaso, é daqueles que con- 
seguem alimentar sua familia, fazendo so o que gosta de fazer, 
agradeça a sua boa estrela. Voce é um caso raro.)

Ou entâo mude de escala e, quando lhe perguntarem o que 
é que voce faz, narre, em detalhes, um dia tipico de sua vida. 
Diga como passa as vinte e quatre boras de um dia “normal”. 
Eu, por exemple, diria que sou um grande “dormidor” e um 
fantâstico “sesteador”. Verdade: nisto, sou otimo! Se existissem 
Olimpiadas de sesta, eu séria um sério candidate à Medalha de 
Ouro. Das vinte e quatre boras do dia, passe oito dormindo na 
cama e mais meia bora, depots do almoço, dormindo na poltro- 
na da sala. Feitas as contas, é mais de um terço de minha vida. 
Se eu morrer, por exemple, corn setenta e cinco anos, terei pas
sade vinte e cinco anos dormindo. Nâo tenho nenhuma outra ati- 
vidade que me mantenha, por tante tempo, no mesmo lugar. En- 
quanto durmo, nâo incomodo ninguém, ninguém sofre por mi
nha culpa e — o que é muito importante — nâo contribue para 
a devastaçâo das florestas do planeta nem para o exterminio das 
baleias. Se eu recebesse um salarie juste, pela minha excepcio- 
nal capacidade de dormir, jâ estaria milionârio. O mundo, sem 
dùvida, séria muito melhor se as pessoas dormissent mais ou se, 
pelo menos, passassem mais tempo na cama. Hâ gente que sim- 
plesmente é insuportâvel quando esta acordada e torna-se sim- 
pâtica, na cama, quando dorme.

Mas se voeê me perguntasse, hoje, o que faço, eu responderia



que sou cantor. Ninguém me paga para cantar e hâ, até, gente 
disposta a pagar para que eu näo cante. Mas eu adoro cantar. No 
chuveiro; nos engarrafamentos de trânsito; durante o trabalho; 
indo almoçar; e sempre que ouço, no radio, uma mùsica conhe- 
cida. Faço duetos. Ai esta: o que faço é cantar. Verdade que Deus, 
que me deu o prazer de cantar, foi menos rigoroso em relaçâo 
ao equipamento que pôs à minha disposiçâo. Minha voz é uma 
daquelas que, com um pouco de boa vontade, se classificaria co- 
mo “instâvel”. Na cabeça, sou afmadissimo. Ouço corn perfei- 
çâo, sem perder uma ünica nota. Dificil é a reproduçâo. Dificil, 
claro, para quem me ouve, porque para mim, é facilimo. Depots 
de uma vida inteira dedicada a tentativas de encontrar emprego 
como solista de musicals, acabei me convencendo de que o me- 
lhor era tentar uma vaga no corn. Consegui a vaga, é verdade, 
mas por pouco tempo. De coristas como eu, o corn jâ estava cheio.

Uma das épocas mais felizes de minha vida foi quando os meus 
fïlhos eram pequenos, nada sabiam sobre teoria musical e adora- 
vam cantar comigo. Ninguém ligava para o torn, nem para a le- 
tra da mùsica e iamos cantando, la do nosso jeito. Näo havia téc- 
nica musical que nos fizesse desistir, nem calar. Mùsico é assim. 
Cantor é quem canta, e ponto final.

Hâ vezes em que, se alguém me pergunta o que é que eu faço, 
me dâ vontade de dizer que trabalho para o governo. Tenho uma 
missâo de alta relevância para a segurança nacional. Sou Cida- 
dâo Profissional. Como juiz da Suprema Corte, meu emprego é 
vitalicio e o bem-estar da naçâo dépende de mim. Séria perfeita- 
mente justo que o bom trabalho que presto como cidadâo fosse 
recompensado, assim como séria perfeitamente justo que candi
date em campanha eleitoral continuasse sendo Cidadâo 
Profissional-Medalha de Ouro, mesmo depots de eleito. Como ci
dadâo, tenho uma excelente folha de serviços prestados e delà mui- 
to me orgulho.



“O que eu faço” significa, literalmente, “como passe o tem
po”. Atualmente, por exemple (enquanto prepare este livre, no 
outono de 1988), dizem as minhas estatisticas que passei trinta 
e cinco mil horas comendo, trinta mil horas em engarrafamentos 
de transite ou, quando dava certo, indo de um lugar para outre; 
escovei dentes durante duas mil e quinhentas e oito horas; passei 
oitocentas e setenta mil horas fazendo contas, preenchendo for
mularies, corrigindo originals de livres, consertando coisas, pa- 
gando contas, vestindo, despindo e tornando a vestir calças, ca- 
misas, casacos etc., lendo jornais, participando de reuniôes de 
comissôes, ficando doente e coisas do gênera. Trabalhei durante 
duzentas e dezessete mil longas horas. Feitas as contas, o resulta- 
do é desanimador. A parte boa da vida deve ter ficado perdida 
por ai, em algum lugar; ou entâo, o que séria mais estimulante, 
deve ter acontecido simultaneamente enquanto eu imaginava que 
estivesse fazendo outra coisa.

Assim, vivo dizendo que nâo me preocupo nem urn pouco com 
o sentido da vida — é assunto complexe demais para a minha 
cabeça. O que me intéressa é o sentido na vida — dia a dia, hora 
a hora, seja quai for a ocupaçâo oficial no momento. O que im
porta nâo é o que estou fazendo, mas o que penso de mim en
quanto faço.

Em razâo dos problemas que acabo de expor, cheguei à con- 
clusâo de que o melhor era ter, como todo mundo, um cartäo 
“de visita”. Dei tratos à bola e acabei descobrindo um modo de 
me explicar, numa ünica palavra, que coubesse naquele quadra- 
dinho de cartolina. Escrevi: “Fulghum”. É esta, atualmente, a 
minha principal ocupaçâo. E sempre que apresento a alguém o 
meu cartäo, acontecem papos interessantes. O que faço é me es- 
forçar, dia e noite, para ser o mais Fulghum possivel. O que sig
nifica ser filho, pai, marido, amigo, cantor, dançarino, comedor, 
respirador, dormidor, faxineiro, lavador de pratos, banhador de 
crianças, nadador, corredor, caminhador, artista, escritor, pintor,



professor, pregador, cidadäo, poeta, conselheiro, vizinho, sonha- 
dor, desejador de coisas possfveis e impossiveis, ridor, viajante, 
peregrine e etc. e tal.

Você e eu somos infinites, riquissimos, enormes, contraditô- 
rios, vivos, autênticos milagres que respiram. Somos seres hu
manes livres, filhos de Deus e parte do Universe, que é eterno. 
E é nisso que consumimos o horârio de expediente.



FUm M MUITOS GINÂSIOS AMERICANOS exis
te alguém encarregado de ensinar os alunos a dirigir automôvel. 
Um primeiro-sargento do volante juvenil. Tarefa ingrata, traba- 
lho de datilografia. A diretoria nem sequer lhe réserva nma ca- 
deira, nas reuniôes semestrais; e os alunos suportam o instrutor 
de direçâo como um mal inevitâvel: mais um daqueles adultes 
chatos que eles sâo obrigados a suportar, para passar de ano.

O trabalho em si nâo exige grande coisa: com meio cérebro, 
qualquer um ensina qualquer um a guiar um carra. E imagina- 
se que alguém que se disponha a ganhar a vida ensinando ado
lescentes a dirigir, nâo tem ambiçâo alguma na vida. Ou nâo tem 
talento algum. Ou nâo sabe fazer absolutamente nada. Às vezes, 
é isto. E às vezes, nâo é.

O fato é que eu passe! a me interessar por uma vaga de profes-



sor de direçâo em ginâsio, e me sentiria até muito honrado, de- 
pois do que o sr. Perry me ensinou sobre o tema. O Velho Perry, 
como os alunos o chamam, embora este nâo seja seu verdadeiro 
nome. Também o chamam de Mestre do Volante e de Obi Wan 
Kenobi. Como este ültimo é o nome do sâbio na trilogia cine- 
matogrâfica Guerra nas Estrelas, perguntei a alguns de sens alu
nos a razâo do apelido. Responderam que, para entender, basta- 
va dar uma volta de carro com ele. Foi o que fiz.

Jack Perry. Do ponto de vista da aparência fisica, um homem 
comum — nem alto nem baixo, nem gordo nem magro, nem moço 
nem velho, nem simples nem complicado. Um tipo humano de 
carâter, digamos, “genérico”. Um homem que nâo chama aten- 
çâo na rua, que jamais séria detido numa batida policial, que nun- 
ca fez nada de excepcional. Oficial reformado da Marinha, uma 
esposa, quatro fïlhos jâ adultes, protestante, do tipo que cuida 
do jardim por puro prazer. Costa de carros e de adolescentes e 
virou instrutor de direçâo do ginâsio por opçâo pessoal.

(Acho justo e ùtil registrar que a conversa que se segue foi rees- 
crita de memôria. O que me intéressa destacar aqui é o espirito 
do relacionamento que se estabeleceu entre nos. Jack é de pou- 
cas palavras e certamente nâo falou tanto quanto pode parecer, 
pela cena abaixo. Sua atitude mais caracteristica é começar uma 
frase e suspender a idéia, a meio caminho, com um gesto de mâo. 
“Você sabe como é...” Mostrei-lhe o texto que escrevi e ele achou 
mais bonito do que a nossa conversa real, mas disse que, de mo
do gérai, nâo discordava de nada. Uma das razôes pelas quais 
as crianças gostam dele é que Perry mais ouve do que fala.)

— Entâo, é você o instrutor de direçâo...
— Sim. Esse é o meu cargo na escola.
— Queria saber o que é que você faz mesmo. Os rapazes di- 

zem que você é o melhor sujeito que hâ na escola. “Gente finis- 
sima”, para citar literalmente a opiniâo de urn deles.

— Quer mesmo saber?
— Quero, sim.



— É possivel que você me ache presunçoso, mas me vejo co- 
mo uma espécie de xamâ. Meu trabalho consiste em fazer com 
que rapazes e moças cumpram um ritual de passagem. O que 
faço é levâ-los a refletir sobre este momento especial de suas vidas.

“A maioria dos meus alunos tem dezesseis anos. Sabem mais 
sobre a vida, sexo, alcool, drogas e dinheiro do que imaginam 
os pais e os professores. E fisicamente jâ estâo quase que maduros.

“O que eles nâo têm, porque nos também nâo temos, é qual- 
quer tipo de ritual cultural que os faça perceber que estâo viran- 
do adultes. Nossa sociedade nâo tem nenhum tipo de cerimô- 
nia, nâo usa vestes rimais, nâo marca bora nem local para que 
os adolescentes entendam que, a partir de um determinado mo
mento, deixam de ser crianças e se tornam adultes.

“O unico sinal claro desta metamorfose é a carta de motorista. 
Ganhar um carro e receber a carta: isso signifîca que você esta 
saindo da cadeirinha de bebê, no banco traseiro, e assume o vo
lante. Você deixa de ser passageiro. É você quem passa a esco- 
lher os caminhos. O poder, agora, esta nas suas mäos. E é sobre 
o poder que eu converse com os meninos. O poder.”

— Mas, e quanto as aulas de direçâo?
— Isto é fâcil: saio com eles, damos umas voltas, eles apren- 

dem depressa. Em poucos dias, jâ sabem as regras praticamente 
de cor. O fato é que o maior sonho deles, naquele momento, é 
aprender a dirigir... Quase que nem precise ensinar nada. Falo 
muito pouco sobre o Exame de Habilitaçâo: os prôprios meni
nos se encarregam de estudar e treinar por sua conta.

— Mas sobre o que é que você fala, enquanto estâo treinando?
— Sobre seus novos poderes, as novas oportunidades, as no

vas responsabilidades. Sobre sonhos e esperanças. E sobre me- 
dos. Eles falam, eu escuto. Nâo sou pai deles, nem professor, nem 
vizinho e me esforço para nâo ser chato. Praticamente nunca nos 
encontramos, os meninos e eu, a nâo ser quando estamos no car
ro, so os dois, andando ao léu pela cidade. Eles falam sobre di
nheiro, sobre as namoradas, sobre os pianos para o future, e per- 
guntam como eram as coisas no “meu tempo”.



— Sera que voce näo quer me dar umas aulas? Precise me- 
lhorar minha baliza...

E assim foi. Minha baliza melhorou muito, tal como melho- 
rou muito a noçâo que eu tinha sobre onde estâmes, para que 
estâmes, para onde vamos.

Men periodo de iniciaçâo com o mestre do volante fez-me rea- 
valiar a verdade profunda contida numa velha historia. Se voeê 
näo a conhece, é mais que hora de aprender. Se jâ conhece, näo 
faz mal algum relembrâ-la de vez em quando.

Era uma vez um homem que viaj ou da Itâlia até a cidade fran- 
cesa de Chartres, para conhecer a grande catedral que estava sendo 
construida la. Tendo chegado à cidade no firn da tarde, foi ver 
a catedral, justamente no momento em que os operârios deixa- 
vam o trabalho e se preparavam para voltar para casa. Perguntou 
entâo a um dos operârios, ainda coberto de ρό, o que fazia ali. 
O homem respondeu que era pedreiro. Que passava o dia escul- 
pindo na pedra. Outro operârio, interrogado, informou que era 
vidraceiro e que passava o dia polindo laminas de vidro colori- 
do. Um terceiro operârio disse que era ferreiro, que para viver 
fundia metais.

O italiano foi entrando pela construçâo e acabou encontrando 
lima velha, de vassoura na mâo, varrendo restes de pedras, cacos 
de vidro e lascas de madeira, que os operârios haviam deixado 
pelo châo.

— O que a senhora estâ fazendo? — perguntou ele.
A velha parou de varrer, olhou à volta, ergueu a cabeça para 

os arcos de pedra, que começavam a ganhar forma, e respondeu:
— Eu? Estou construindo uma catedral, para maior glôria de 

Deus, Todo-Poderoso!
Penso seguidamente na populaçâo de Chartres, que iniciou a 

construçâo de uma catedral, mesmo sabendo que jamais a veria 
pronta. Trabalhavam para construir algo maior que eles prôprios. 
Gente de visâo!



Jack Perry é dessa tribo. Também ele nâo verâ os adultes que 
esta ajudando a constrain Sâo poucos os professores que o con- 
seguem. Mas a partir do que encontra, e a partir do que é, Perry 
trabalha em nome de sua particular visâo de mundo.

A velha da Catedral de Chartres, com certeza, é a ancestral es- 
piritual do homem que trabalha no ginâsio, ensinando os ado
lescentes a dirigir, e que esta, ele também, constraindo uma ca
tedral, para maior gloria do esforço humano. La a seu modo. Mais 
ouvindo que falando. Com ele, os meninos aprendem a se sentar 
ao volante do carro, e ao volante das proprias vidas. Com aten- 
çâo e muito cuidado.





O&^UANDO SE ACABA DE LAVAR a louça 

e a pia esvazia, sobra em cima do ralo algo que, por ora, chama- 
remos de “aquela coisa”. Um ser humano equilibrado, racional, 
inteligente e objetivo, diria que se trata de uma mistura de parti- 
culas de alimento, grandes demais para passarem pelos furinhos 
do ralo, compostas de protemas, carboidratos, gorduras e fibras. 
Os restes do jantar.

Um ser humano normal näo deixaria de levar em conta que 
“aquela coisa” jâ foi esterilizada, em primeiro lugar, pelo cozi- 
mento. Que, além disso, permaneceu imersa por muito tempo 
na âgua que saia da torneira quente, misturada, logo a seguir, 
ao detergente-desinfetante. Coisa simples.

Mas um adolescente, coagido a lavar os prates do jantar, sabe 
perfeitamente que näo existem adultes racionais; que a historia



do desinfetante é pura mentira; e que meleca de pia é residue 
altamente toxico. Que é letal, faz mal à saude e que, sobretudo, 
é nojenta.

Uma das razôes pelas quais sempre respeitei minha mâe, quando 
eu tinha treze anos, consistia, exatamente, no fato de ela ter cora- 
gem de pegar aquela nojeira com as prôprias mâos para jogar na 
lixeira. Sem luvasl E nâo era so! Minha mâe era capaz de meter 
a mâo na lixeira, à procura de uma collier perdida. Dentro da li
xeira... e também sern luvasl Quanto a isto, verdade seja dita, eu 
vacilava entre urn respeito proximo da veneraçâo e o medo pâni- 
co de que ela estivesse perdendo o juizo. A colher, daquela vez, 
emergiu de um mar de lodo de borra de café, misturada com 
clara de ovo e dejetos de sopa de legumes. Quase desmaiei quan
do ela me pediu que apanhasse aquilo e “passasse uma âgua” 
na (digamos) colher. Qualquer adolescente com um nhnimo de 
amor à vida exigiria escafandro para se aproximar da colher. E 
braços mecânicos acionados por contrôle remoto!

Uma vez, na aula de francês, encontre! a palavra ordure e quando 
a professera a traduziu por “indescritivel imundicie”, soube ime- 
diatamente a que ela se referia. lïnhamos em casa uma daque- 
las, todas as noites, no ralo da pia.

Quando comentei corn minha mâe a ùltima liçâo de francês, 
na hora de lavar a louça do jantar, ela me fitou com aquele olhar 
de superioridade, tipico de mâe de adolescente, e expheou que 
o jantar que eu acabava de mastigar e engolir encontrava-se exa
tamente naquele estado, exatamente naquele momento, exatamente 
dentro da minha barriga. Sendo digerido, ou seja, apodrecendo. 
E sem passar nem pela âgua quente da torneira, nem pelo 
detergente-desinfetante. Preferia que um raio me tivesse deixado 
cego, surdo e mudo para sempre, antes de conhecer aquela dura 
verdade sobre as coisas da vida.

Passe! a batalhar, dia e noite, para que comprâssemos um tri- 
turador de detritos e uma lavadora de louça totalmente automâ- 
tica, sabendo, é claro, que esses equipamentos foram inventados 
pelo homem especificamente para que ninguém, nunca mais, ti-



vesse de olhar nos olhos daquela gosma.
Bobagem insistir. Nem pai, nem professor, nem adulto algum 

me faria acreditar que a meleca näo era cicuta, o caldo de cultu- 
ra perfeito para bacilos letais ainda näo descobertos. Que dava 
lepra ou coisa parecida. Na hipdtese de que, por desgraça, voce 
sem querer tocasse na coisa, tinha de andar com as mâos para 
cima, feito cirurgiäo, sem tocar em qualquer parte do corpo, ate 
cozinhar os dedos na âgua fervente, e arrancar de vez aquela pe- 
le contaminada por gosma radioativa. O pior é que eu sabla que 
a meleca sofria mutaçôes genéticas e se transformava em bolha 
assassina, que saia da lixeira na calada da noite e subia até o meu 
quarto, deixando um rastro de lesma no tapete da escada.

Mas por que, perguntarâ o leitor, eu nâo usava luvas de cozi- 
nha?! Ah, tenha do... Luva de cozinha é coisa de mariquinhas! 
E nâo esqueça que minha prôpria mâe — uma mulherl — tinha 
coragem de tocar na coisa, sem escafandro! Meu pai, que eu sai- 
ba, nunca chegou a distancia menor que metro e meio de uma 
pia, em toda a sua vida. Minha mâe dizia que era por causa da 
preguiça. Mas eu sabia que ele sabla a verdade sobre a meleca.

Certa noite, depots do jantar, eu disse a meu pai que apostava 
que Jesus, apesar de tudo que sofreu, nunca fora obrigado a la- 
var louça em pia com meleca. Meu pai concordou, num grave 
aceno de cabeça. Foi a ünica discussâo que tivemos, sobre tema 
teologico, em mais de cinqüenta anos.

Mas meu pai era homem bastante para desentupir privada, mes- 
mo nos casos de contaminaçâo atômica mil vezes mais letal. Quan
to a mim, me trancava no quarto e de la nâo saia, até que a ope- 
raçâo estivesse concluida. Para nâo ver, nâo ouvir, nâo cheirar 
nem testemunhar a degradaçâo moral daquele homem, que vi- 
via sob o meu teto.

Mas agora sou um adulto. E me imagino discursando na festa 
de formatura do ginâsio da cidade. Começaria com uma pergun- 
ta: “Quantos dos presentes sonham em crescer, para virar adul
to? Ser independente, cidadâo no pleno gozo dos direitos consti- 
tucionais?” Jâ vejo as mâos subindo, algumas com vivo entusias-



mo. Ai entäo eu apresento a lista das tarefas obrigatôrias de adulto:

— Limpar meleca de pia
— Desentupir privada
— Limpar coco e xixi de fïlho
— Tirar ranho de nariz de fïlho
— Limpar châo sujo de sopa de espinafre vomitada de fïlho
— Limpar forno engordurado e assadeira queimada
— Tirar coco de cachorro, do jardim, e coco de gato, da 

caixinha
— Tirar saco de lixo da lixeira, amarrar e carregar até a rua
— Tirar cabelo de ralo de banheiro
— Enterrar cachorro de estimaçâo atropelado por caminhâo.

Explico entäo aos formandos que sô quando forem capazes de 
cumprir essas tarefas, sim, serâo “gente grande”. Corn certeza, 
hâ de diminnir o numéro de interessados em virar adultos radi
cals, logo na noite da formatura. Sinto muito, mas ninguém po- 
de se formar no ginâsio sem conhecer, pelo menos, parte da 
verdade.

E que ninguém se iluda, imaginando que minha lista esgota 
o assunto. Minha mulher é médica e eu nem vou falar das coisas 
que ela conta que faz. Chego a ter medo de dormir com alguém 
que faz aquilo. E fïco todo orgulhoso.

Temos de cultivar, no mrnimo, a boa vontade de colaborar pa
ra a limpeza do mundo. E tirar parte do lixo deste mundo e de 
nossas vidas é condiçâo essencial da vida em comunidade.

Na infância, pensamos que, se alguém nos amasse de verda
de, nâo nos obrigaria a tirar o lixo da lixeira. Na idade adulta, 
aprendemos que sô tiramos o lixo da lixeira porque amamos al
guém, de verdade. E “alguém”, aqui, nâo significa necessaria- 
mente sua mulher e filhos. “Alguém” é a humanidade inteira.

Ainda vale o velho cliché: crescer é serviço sujo.
Mas alguém tinha de se encarregar dessa parte!



MA DE MINHAS AMIGAS É dona de 
uma grande loja de brinquedos, no centra da cidade. Diz ela que 
sens principals clientes sâo elegantes cidadâos de meia-idade, que 
aparecem na loja no meio da manhâ, ou de tarde, em pleno ho- 
rârio de expediente dos seus (deles!) empregados. Em jargâo de 
vendedor de loja de brinquedos, sâo os “mäos-abertas”. Que
rem sempre comprar alguma coisa. Diz a minha amiga que re- 
conhece de longe um “mäo-aberta”. Entram na loja com passo 
leve, quase sorrindo, como alguém ocupado em fazer algo muito 
agradâvel. E nâo esperam o Natal para comprar brinquedos: os 
“mâos-abertas” atacam durante o ano inteiro.

Quem sâo esses incriveis seres que pedem “o melhor!” e nun- 
ca se preocupam com o preço?

Chamam-se avôs, de primeira, segunda ou qualquer viagem.



Avô é a alegria de vendedor de loja de brinquedos.
E este que vos fala, por sinal, é avô. Dos que têm andado gas- 

tando fortunas em lojas de brinquedos, comprando bonecas pa
ra a netinha.

(Mas nâo se preocupe: nâo vou falar das gracinhas da menina. 
Se voce nâo tem neta, nâo vai achar graça. E se tem, nem vai 
deixar que eu comece a falar. Gracinha, mesmo, é a sua neta, nâo 
a minha. E eu nâo vou perder tempo ouvindo gracinha de neta 
dos outras.)

Ai esta a parte mais problematic da vida dos avôs: voce quer 
falar sobre a fantâstica promoçâo que acaba de receber, “por me- 
recimento”, mas ninguém se intéressa. Nem mesmo se voce traz, 
no bolso, um catâlogo demonstrative: “Quer ver as lotos do ba- 
tizado?”

Continuemos. Compro bonecas hâ vinte e cinco anos e acabo 
de descobrir que, de uns tempos para câ, as bonecas mudaram. 
Em primeiro lugar, as de agora sâo “anatomicamente perfeitas”; 
a vendedora nâo se acanha de levantar vestidmhos ou baixar cal- 
cinhas, para que voeê nâo compre gato por lebre. Aos gritinhos 
de: “Olhe so... tem coisinha de verdade!”

Comprar bonecas, atualmente, é muito complicado.
Em teoria, sou favorâvel à verdade dos fatos, mas, na hora, fi- 

co sem saber o que é pior: olhar coisinha, ou pedir, pelo amor 
de Deus, que a moça nâo mostre. Acredito no que a moça die
ser. Nâo quero ver. Deve ser por isso que avôs voyeurs tendem 
a comprar bonecas nas horas de menor movimento na loja. Para 
nâo serem vistos, vende.

A indûstria de brinquedos fez progresses inacreditâveis, nâo 
apenas no que diz respeito à anatomia, mas também em relaçâo 
as gracinhas.

Hâ uma Boneca Risadinha, que ri quando voeê lhe faz côce- 
gas. Uma Sustinho, que dâ um berro e fïca de cabelo em pé, 
quando voeê lhe aperta a barriga. Uma Molhadinha & Sequi- 
nha, que faz xixi numa fraldinha descartâvel, e que é vendida 
com loçâo de limpeza de xixi e loçâo de produçâo de xixi. Hâ



um Recém-nascido que vem “como veio ao mundo”, mas vesti- 
do “como saiu da matemidade”, ou seja, carfssimo, em escala 
real, enrugado como um joelho, todo mole e — vamos ser ho- 
nestos — horroroso! O kit-bebê traz uma étiqueta de identifica- 
çâo grudada numa tira de esparadrapo, uma chupeta e — imagi- 
nem so! — um curativo em cima do umbigo. Ele corne, bebe e 
suja as fraldas, equipado que é corn mâquinas nâo apenas anato- 
micamente, mas também fisiologicamente, perfeitas. E se voce 
sacudir muito, ele vomita no seu ombro. Hâ versées de Recém- 
nascido em branco, preto, macho e fêmea. (E os amarelos? Os 
peles-vermelhas? Por que nâo?!)

A onda de réalisme que assola a indüstria de bonecas é digna 
de elogios. Talvez ai este ja a soluçâo definitiva para os problemas 
de contrôle populacional.

E por que nâo Inventar outras bonecas? Que tal uma Dorzinha- 
de-barriguinha, que se enche de sopa, vomita em cima de voce 
e depois passa a noite inteira chorando? Ou Sarampinho, que, 
sem mais nem menos, fîca queimando de febre e, dois chas de- 
pois, aparece coberta de manchas vermelhas? Ou a Tossinha, ca- 
paz de tossir, sem parar um instante, durante très dias e très noi- 
tes? Ou a Nâozinho, que aprende a dizer nâo antes de aprender 
a dizer “Papai” e so diz “Nâo!”, em torn cada vez mais alto, 
e, sempre, mesmo quando voeê jâ perdeu a paciência? E uma 
Que-vergonhazinha, que arranca as fraldas e fîca brincando com 
sua perfeita anatomia, bem na frente das visitas, umas trima e 
cinco vezes por dia?

O sucesso de vendas do ano séria uma boneca que tivesse, ao 
mesmo tempo, todas estas incriveis habilidades e fïzesse “de tu- 
do”. As novas geraçôes jâ cresceriam sabendo, exatamente, o que 
as aguarda e pensariam duas vezes antes de sonhar com bebês 
“de verdade”. Assim, a indüstria americana de bonecas estaria 
prestando um relevante serviço social.

Mas nâo se iludam: as tendências mercadolôgicas apontam na 
direçâo oposta. Minha amiga dona de loja de brinquedo confes



sa que, quanto mais a boneca é anatomicamente & fïsiologica- 
mente & psicologicamente perfeita, menos vende. O tal Recém- 
nascido é encalhe certo, até em liquidaçâo. Nem avô-mâo-aberta- 
de-primeira-viagem compta. E quanto aos “mâos-abertas” mais 
experientes, entâo, nem se fala.

Também em relaçâo a bonecas, os avôs dâo provas de infïnita 
sabedoria. Preferem as bonecas que qualquer pessoa normal pre- 
feriria: frâgeis, de louça, com os lâbios pintados e vestidos de bai- 
larina. As mais bonitas da loja, suaves, gentis, doces. E, graças 
a Deus, de anatomia abstrata e imperfeita. Entram e pedem: 
“Quero a melhor do mundo!” E saem, sempre, com uma bone
ca que é “a cara” da netinha.



Δ
#% CABA DE SER INVENTADO , na Ingla- 

terra, o Tally-ha à Raposa. Exatamente o que voce acaba de 1er. 
Näo se trata do tradicional Tally-ho à Raposa. É ha, “ha-ha-ha”, 
como no vocâbulo “risada”.

A perversào do tradicional brado de incitamento aos câes, na 
caça à raposa, converteu-se no “grito de guerra” dos amigos da 
raposa, reunidos na Associaçâo Inglesa dos Sabotadores de Caça 
à Raposa (AISCR).

A AISCR congrega cidadâos cujo principal interesse pelo tra
dicional e aristocrâtico esporte de matar raposas nada tem de tra
dicional.

Recapitulando: caçar raposa significa um bando de sujeitos de 
nariz empinado e casaquinhos ridiculos, em selas de mulher, ca- 
da um com o seu “melhor cavalo do mundo”. Ao toque do cla-



rim de um deles, que ocupa o discutivel e honroso posto de Master 
da caçada, os demais saem em disparada pelo gramado, pulam 
cerca, rebentam arbustos, pisam nos canteiros, estragam a gra
ma, como doidos, atrâs de uma matilha de câes, os quais, por 
sua vez, correm desvairados atrâs de algo que, imaginant todos, 
hâ de ser uma raposa. Sendo mesmo uma raposa, os câes a cer- 
cam e acabam com ela. Devoram. Estraçalham. Cavaleiros e ca- 
chorros divertem-se à larga: aimas gêmeas. Quanto ao que se passa 
pelas cabeças de cavalos e raposa, nâo sei, mas desconfio.

Ser sôcio de um clube inglês de caça à raposa é, em Ultimo 
instância, SER, com letra maiùscula. A Familia Real vive meti- 
da nisso, sendo considerada essencial ao sucesso de uma caçada 
a participaçâo de uma princesa e/ou de meia düzia de duques.

Os membros da Associaçâo Inglesa dos Sabotadores da Caça 
à Raposa raramente sâo convidados. Mas seus dois mil associa- 
dos nâo medem esforços no sentido de estragar a lesta dos du
ques. Aparecem sempre, torcem pela raposa e vaiam a crueldade 
dos homens. Sâo ingleses e, assim, descrevem a cena la a seu mo
do: “caçadores que nâo sabem caçar, perseguindo caça de carne 
dura”. O insuportâvel perseguindo o intragâvel.

O objetivo da AISCR é transformar a caçada em caos e ajudar 
a raposa a escapar ilesa. Para tanto, os sabotadores contam com 
uma infra-estrutura mais eliciente do que a do Serviço Secreto 
israelense. Por maiores que sejam o segredo e o mistério que cer- 
cam a organizaçâo de uma caçada, os sabotadores sempre aca
bam descobrindo. E na hora e local marcados, la estâo eles, prontos 
para entrar em açâo. A seguir, um resume de suas atividades e 
de suas principals tâticas de sabotagem:

Às vezes, espalham boatos. Mudam, por conta propria, data, 
hora e local da reuniâo dos convidados para a caçada.

Outras vezes, se escondem nos arbustos, cada um com seu cla- 
rim, e sopram nas horas mais imprôprias, deixando os caçadores 
sem saber se é, ou nâo, hora de sair feito doido atrâs dos cachor- 
ros. Hâ também os sabotadores que se vestem e montant como 
caçadores, misturam-se à Familia Real e, ao toque do clarim ofï-



cial, saem correndo feito doidos, mas cada um para um lado.
Na véspera do dia da caçada, hä sabotadores que percorrem 

a trilha dos cachorros, com sprays de cheiro de raposa e pedaços 
de carne. Para que os cachorros fiquem sem saber o que fazer 
ou que cheiro seguin

Hâ noticia ainda de guerrilheiros que ligam sirenes de alarme 
antibombardeio e soltam bombas de fumaça, o que desorienta 
os cavalos e apavora os cavaleiros. E hâ o regimento que solta 
os cavalos, aproveitando-se da distraçâo dos cavaleiros, ocupados 
com canapés e champanhe.

Sabe-se até de gravaçôes de latidos de matilhas de raposas e 
de aulido de cachorro espancado, que se têm mostrado ùteis pa
ra dar novo ânimo as raposas, e abalar o moral de cachorros e 
cavaleiros. Aimas gêmeas.

Certa vez, uma ünica raposa serviu de isca e atraiu todos os 
cachorros para dentro de um grande caminhâo, que os levou até 
uma cidade prôxima ao local da caçada e la os desembarcou, se- 
guindo viagem. Os cachorros correram atrâs do caminhâo (que 
levava a raposa, sâ e salva) até perderem o fôlego e nâo consegui- 
ram encontrar o caminho de volta.

Os sabotadores costumam invadir as estrebarias e passar mel 
nas selas. E hâ os que se dâo ao trabalho de jogar corante verme- 
lho nos riachos, pelo simples prazer de ver os cavaleiros argu- 
mentando com os cavalos, querendo convencê-los a beber um li
quide que, para o cavalo, parece sangue.

Sabotadores de espirito artistico desenvolvido representam em 
praça publica, nas cidadezinhas prôximas às âreas de caçada, peças 
de teatro nas quais atores fantasiados de raposa perseguem ato- 
res fantasiados de aristocrata inglês.

Hâ pianos de sobrevoar de helicôptero o campo de caça, em 
dia de caçada, com crianças cantando, aos berros, musicas com
postas especialmente para aquele dia. Ao fundo, gravaçôes de ri- 
sadas de adulte, sobre o mesmo tema.

E ouvi dizer também que jâ aconteceu de grupos de sabotado
res invadirem coquetéis de caçadores, vestidos apenas com um



rabo de raposa colado no traseiro e, é clam, latindo.
Desnecessârio dizer que a imprensa é previamente notificada 

dos pianos dos sabotadores. Desnecessârio dizer também que, vez 
ou outra, os jornais estampam fotos de aristocrâticos caçadores 
de raposa, em ângulos os mais exôticos, com cara de bârbaro san- 
guinârio ou de débil mental. As fotos, clam, com legendas. E, 
nas legendas, alguns dos nomes mais tradicionais do pais. Nâo 
é bom para os négocies.

Os clubes ingleses de caça à raposa nâo apreciam as associa
tes de sabotadores de caça à raposa. Mas quanto mais os caça
dores processam ou mandam prender os sabotadores, mais ridi- 
culos parecem perante a opiniâo püblica. E, de qualquer modo, 
a raposa jâ escapou.

O balanço final dessa guerra é que os sabotadores se divertem 
muito porque caçada sabotada é ôtimo pretexto para reuniôes fes- 
tivas nos bares do interior da Inglaterra, onde os sabotadores se 
reûnem; o intéressé aristocrâtico pelo aristocrâtico esporte tem 
diminuido consideravelmente e as raposas inglesas voltam a 
reproduzir-se em paz.

Pessoalmente, torço pelos sabotadores. Nâo que a preservaçâo 
das raposas inglesas seja meta prioritâria para mim. Nem por
que seja contrario, como sempre fui, a qualquer tipo de cruelda- 
de. O que me entusiasma é o espirito que anima os sabotadores.

Quantas e quantas vezes é précise fazer papel de palhaço, para 
praticar o bem. Para derrubar o mal vale tudo: vale atrapalhar 
os outras, vale estragar a lesta dos outras, vale ser esperto, vale 
se divertir, vale tomar cerveja, vale dar risada. Ter aima de pa
lhaço, as vezes, é essencial. Talvez nem seja propriamente essen
tial, mas ajuda. Um pequeno grupo de palhaços dâ nova vida 
à luta do homem e faz com que o esforço a favor do bem se tor- 
ne, ao mesmo tempo, possivel e divertidissimo.

Se inventâssemos formulas mais engraçadas de praticar o bem, 
talvez atraissemos maior mimera de sôcios para o clube dos que 
sonham com mais justiça e mais bondade entre os homens.



O QUE VOU CONTAR LOCALIZA-SE, 

mais ou menos, a meio caminho entre os Dez Mandamentos e 
a Lei de Murphy.

Deus, como voce esta lembrado, convidou Moïses a subir ao 
alto de uma montanha, no deserto, e lhe entregou dois memo- 
randos de pedra, com uma mensagem muito mais pesada que 
o veiculo. Sâo os Mandamentos. Nâo foi uma consulta, nem nie
ra sugestâo. Deus nâo disse: “Tive umas idéias que parecem in
teressantes. Leia, e me prepare um paper com seus comentârios”. 
Desde o primeiro momento, foram ordens muito claras: “Obe- 
deça ou prepare-se para arcar com as conseqüências!”

Murphy, no extreme oposto, o cinico mais bem-humorado den- 
tre os mortals, garantia que, por mais que voeê tente, o mais pro- 
vâvel é que a coisa nâo dê certo. O que nem faz grande diferença



porque, «final de contas, nâo ia mesmo dar certo. Hâ quem con
te que Murphy era um sujeito de otimismo contagiante.

À guisa de meio-termo, apresento aqui as “Recomendaçôes de 
Fulghum”. Sâo assuntos sobre os quais nem Deus nem Murphy 
nos legaram qualquer ensinamento. Recomendaçôes que nâo sâo 
tâo rigidas quanto os Mandamentos nem tâo frouxas quanto as 
incontâveis versöes das Tâbuas de Murphy. Observe, leitor, que 
hâ apenas nove “Recomendaçôes”, porque continue trabalhan- 
do na redaçâo final da décima. Ou décima primeira, sabe-se la!

1. Compre a limonada que o menino estâ-lhe oferecendo.
2. Vote sempre que puder (seja no que for).
3. Nâo deixe de comparecer à reuniâo de vinte e cinco anos de 

formatura de sua turma do ginâsio.
4. Escolha ganhar tempo, em vez de ganhar dinheiro.
5. Prefira a trilha mais bonita.
6. Dê uma escola ao mendigo (nâo importa o valor).
7. Dê todo o dinheiro que tiver no bolso ao müsico de rua.
8. Seja namorado de alguém (seja quem for).
9. Nâo deixe de ir ao circo, quando o circo chegar a sua cidade.



c ORRE O ANO DE 1963.
Do fundo do canto de um corredor de supermercado, vem um 

som que lembra batida de ônibus em alta velocidade, seguido 
de outra som, que sô pode ser de bombardeio aéreo. Basta se- 
guir o rapaz da limpeza, que corre, armado de vassoura e rodo, 
para dar com um jovem papal e seu rebento de très anos e o car- 
rinho de supermercado com as rodas para cima, e toda a prate- 
leira das conservas e molhos espalhada pelo chäo.

O menino, sentado num saco plastico com tomates “para mo- 
lho”, vive uma experiência que, em termos cientificos, poderia 
ser descrita como “significativa perda de liquides Lâgrimas es- 
correm dos olhos; ranho, do nariz; sangue, de um pequeno cor- 
te na testa; saliva, que pinga da boca aberta. Ao mesmo tempo, 
produz um som que faria o cachorro do vizinho se esconder em-



baixo da cama. E fez xixi nas calças. E vai vomitar, nâo demora 
muito, antes que caia o pano sobre aquela cena inenarrâvel. Esta 
com cara de “Mae, eu vou vomitar... agora!” O lago de suco de 
pepino em conserva onde se afoga torna o resgate ainda mais pro- 
blemâtico para o esquadrào de limpeza do supermercado, que 
cotre em seu socorro (ou em socorro do supermercado).

O menino nâo se machucou. E o pai, que jâ deve ter alguma 
experiência sobre a inutilidade de argumentes como “pare de cho- 
rar ou eu lhe dou uma surra!”, mantém-se a distancia, aparente- 
mente sob contrôle. Calmo, apesar da bagunça.

A calma do pai se justifica. Afinal, ele acaba de resolver todos 
os sens problemas: vai fugir de casa. Nunca mais o verâo por 
la. Sai, pega o carra, “se manda” para o Sul, muda de nome, 
arranja um emprego de empacotar ou de cozinheiro em restau
rante “24 horas”. Qualquer coisa, qualquer salârio, contante que 
se livre de meninos de très anos.

Clara, no futuro a cena lhe parecerâ engraçadissima; mas no 
fundo, bem no fundo do coraçâo, esta arrependido de ter tido 
fïlhos, de ter casado e, sobretudo, de ter um fïlho de très anos 
que ninguém aceita trocar por outra, mais bem-feito e que fun- 
cione direito. Nâo diz (nem poderia dizer) palavras sobre este as- 
sunto a ninguém. Mas elas la estâo, no fundo do coraçâo, aos 
gritos, e a situaçâo nâo lhe parece nada, nada divertida.

Hâ mil vozes consoladoras à volta do pai, desde o gerente do 
supermercado até o esquadrào de resgate; do primeiro ao ultimo 
dos mais de cem espectadores que se acotovelam para ver melhor.

Depois, o pai esta no carra, corn o fïlho no colo, e o garoto 
ainda treme e chora de susto. E ali fïca, até que se acalme e dur- 
ma. Volta para casa, carrega o menino para o berço e fïca olhan- 
do e embalando o berço até ter certeza de que a vida voltou ao 
normal. Fica olhando, por mais de uma hora. E nâo foge de casa.

Cotre o ano de 1976.
O mesmo pai anda pela sala, ruminando palavrôes e choran- 

do, em turnos alternados. Na mâo, os restes de uma carta que



jâ foi amassada e desamassada intimeras vezes. A carta é do fïlho 
(o mesmo fïlho), agora com dezesseis anos. Orgulho e alegria da- 
quele pai. Pelo menos, até chegar a correspondência do dia.

Na carta, o fïlho esclarece que o odeia e que nâo deseja voltar 
a vê-lo nunca mais. O fïlho vai fugir de casa. Para sempre. Cul
pa exclusiva daquele maldito pai. Como pai, na opiniâo do fïlho, 
via carta, um consumado fracasso. Uma bêla droga de pai!

O que o pai pensa do fïlho, naquele momento, nâo esta muito 
claro. Mas, desde jâ, garante que nâo é nada de boni.

Na calçada, é primavera. O primeiro dia da primavera. Den- 
tro de casa, o clima é do filme Apocalypse Now, versâo Coppo
la... É o primeiro dia do segundo estâgio da paternidade, na his- 
tôria daquele homem. O velho fantasma de Édipo acaba de in- 
vadir seu castelo. Mais alguns anos e pai e fïlho vâo se lembrar 
deste dia e achar muita graça. O presente, porém, é pura angustia.

Trata-se de um bom homem e de um bom pai. Hâ evidências 
que o provam, acima de qualquer düvida. Igualzinho ao pai, di- 
zem alguns.

— E por que tinha de acontecer justamente comigo?! — bra
da o pai.

Ora, pois, nâo quis ter um fïlho?! Dâ nisso... E de nada adianta 
falar de fïlhos num momento como este. A prioridade “um” é 
a sobrevivência. Voce tem de fïcar firme, de frente para o crime, 
e nâo piscar.

Corre o ano de 1988.
Mesmo pai, mesmo fïlho. O fïlho, aos vinte e oito anos, tem 

mulher e fïlho de très anos, casa, carro, carreira, tudo bem. O 
pai chegou aos cinqüenta.

Très dias por semana eu os encontre correndo juntes, as sers 
da manhâ. Ao atravessarem a rua, observe que o fïlho olha para 
os dois lados, com a mâo no ombre do pai, para impedi-lo de 
cometer um desatino e arriscar-se a morrer sob aquelas rodas as
sassinas. Quer protegê-lo de qualquer possivei (ainda que im- 
provâvel) dano. Vejo-os rir, ladeira acima, em direçâo ao sol. E



no sprint final, quando arrancam em direçâo à casa, o filho nâo 
dispara à frente: segue ao lado do pai, no ritmo que ele impôe 
à maratona.

Vê-se que os dois se adoram. Sâo cuidadosos um com o outra. 
Tem um longo passade em comum. Tiveram momentos dificeis, 
horrxveis. Mas, afinal, a vida entrou nos eixos.

Um dos episôdios que gostam de relembrar é aquele, uma vez, 
no supermercado...

Corre o momento presente.
A historia é sempre a mesma. Repetiu-se milhares de vezes, 

ao longo de milhares de anos; a literatura esta recheada de exem
ples, alguns com final trâgico, como a historia de Édipo. Os fi- 
lhos saem de casa, nos mandam as favas, queimam as pontes, 
dizem que nâo querem nos ver nunca mais. Às vezes, é verdade 
(e mais vezes sim do que nâo, espero), conseguem voltar quando 
acham que é o momento certo de voltar, pelo caminho que eles 
mesmos escolhem, e abrem os braços para os velhos pais. Este 
é um desfecho também tradicional. O pai do Filho Prodigo que 
o diga.



. Μ._
sado, estâgio “primeiro filho”. Ele e a mulher trabalham fora, 
acreditam em igualdade de direitos e de responsabilidades, na 
onda da paternidade bossa-nova. Men filho faz a parte que lhe 
cabe em relaçâo à filhinha pequena e passa tanto tempo acorda- 
do, quando a menina chora, quanto a mâe. Digo que é “uma 
mäe”, por isso: ele é quem se responsabiliza por coisas que, hâ 
algum tempo, eram serviço “de mâe”. Dâ mamadeira, lava, ves
te, embala, faz dormir, aceita, compreende, aprova, estimula, pro
tege, dâ conforte e segurança e, como mâe de antigamente, faz 
“qualquer coisa” pela filha. Admiro-o muito por isso.

Minha neta tem apenas um ano. Até aqui, tudo perfeito. Mas, 
considerando que conheço as voltas que esta histôria ainda vai 
dar, sinto-me na obrigaçâo de alertar o meu filho sobre as difi-



culdades da maternidade responsâvel. A ele, nâo à minha nora. 
Ela, como mulher, pensa que jâ nasceu sabendo ser mâe. Aprendi 
na propria carne a jamais querer ensinar uma mulher a ser mâe. 
Tive experiências realmente traumâticas nessa area. Explico:

Durante vinte e cinco anos de minha vida, o segundo domin- 
go de maio foi dia de padecimento. Como pastor da minha parô- 
quia, era obrigado, nessa ocasiâo, a falar sobre o Dia das Mâes. 
Nâo tinha escapatoria. Bern que tentei. E veja so, minha con- 
gregaçâo até que nâo era conservadora ou rétrograda. Reunia gente 
de boa cabeça, que me deixava falar à vontade, como bem en- 
tendesse, sobre o que quisesse. No tal Dia das Mâes é que as 
coisas se complicavam, como bem demonstra a reproduçâo fiel 
do discurso de uma das senhoras mais influentes da comunidade:

— Trouxe minha mâe, pastor Fulghum, porque hoje é Dia das 
Mâes, e é claro que o senhor pode dizer o que quiser, mas sugiro 
que fale de mamäe. E, na minha opiniâo, é melhor que F ale mui- 
to bem dela\

Era brincadeira, claro. Queria me provocar. E nunca falou mais 
claro em toda a sua vida.

Passei anos tentando encontrar a formula correta. O fato de 
ter tido uma experiência bastante pessoal com uma mâe e de ter 
visto muitas mulheres no exato instante em que se tornavam mâes 
de pouco adiantou. Eu tive mâe... mas nunca fui mâe! Como é 
que podia saber? De qualquer modo, eu me esforçava. Procura- 
va as formulas clâssicas do “se, por um lado..., também é ver- 
dade que, por outro...” e saia pela tangente dos sermôes que nâo 
ensinam nada. Tentei a via das citaçôes clâssicas, li poemas, evi- 
tei piadas fortes e conselhos gratuitos. Mas nâo havia Dia das Mâes 
que terminasse sem que metade dos meus paroquianos cochichasse 
pelos cantos, dizendo que era “hipocrisia fazer sermâo de Dia 
das Mâes sem falar em mâe, e o que é que custava dizer meia 
dùzia de bobagens sobre mâe, que é padecer no Paraiso, que mâe 
é a perfeiçâo absoluta, eterna e inabalâvel. Quem é que ele pen
sa que é?!”



(Apenas para constat, lembro que o Dia das Mäes transformou- 
se em autêntico massacre econômico. Nos Estados Unidos, sâo 
vendidos cento e quarenta milhôes de cartôes, a maior parte dos 
quais com mensagens de sentido ambiguo. Consomem-se sete bi- 
lhôes de dôlares em presentes e em j antares “com mamäe”, em 
restaurantes “perto de casa”. Compram-se e dâo-se sessenta mi
lhôes de rosas, e isto sem contar as orquideas e os vasinhos de 
crisântemos. A atividade comercial, na semana que antecede o 
Dia das Mäes, é maior do que a da semana do Natal ou da Pâs- 
coa. E sô na noite de Natal a Companhia Telefonica compléta 
um numéro superior de chamados interurbanos. Hâ impostos en- 
volvidos nessas transaçôes todas. E com imposto nâo se brinca!)

O segundo domingo de maio concentra, portante, poderosas 
cadeias psicoenergéticas, condensadas na memoria, nos coraçôes 
e nas mentes, nos remorsos e nas culpas. Dias das Mäes é coisa 
séria. É pecado contar piada de mäe.

Num inesquecivel domingo, disse exatamente isso a todos os 
meus paroquianos que tinham mäes maravilhosas, ou que eram 
mäes maravilhosas, ou que imaginavam que a maternidade, de 
modo gérai, era maravilhosa. Gostaria de ter dite Maravilhosa. 
Mas, nunca se sabe...

Comecei com perguntas, avisando de antemâo que ninguém 
precisava responder em voz alta, nem precisava levantar o braço, 
na hora de ver de que lado estava a maioria.
1. Quantos de voces se sentem ameaçados por um surto epidê- 

mico de hipocrisia, na semana que antecede o Dia das Mäes?
2. Quantos, dentre os presentes, näo gostam da mäe que têm — 

e quantos, se fossem sinceros, diriam que odeiam a propria 
mäe? E quantos odeiam ser a mäe imperfeita que sâo?

3. Quantos nâo apreciam — e quantos, sendo sinceros, diriam 
que odeiam — ter os filhos que têm?

4. Quantos simplesmente nâo conhecem a propria mäe?
5. Quantos sofrem dolorosamente com o Dia das Mäes, especial- 

mente ao lembrar o passado, quando voltam aquelas lembran-



ças sobre adoçâo, um aborto, um divôrcio, um suicidio, uma 
rejeiçâo, os vicios, as recaidas, o alcoolismo, a dor, a morte? 
Ou quando lhe vêm as lembranças de uma madrasta, de uma 
sogra... ou alguma outra espantosa verdade, embora o tema 
seja, ainda, o mesmo: a maternidade.

Eu tinba outras perguntas engatilhadas, mas a igreja ficou si- 
lenciosa, o publico sério, alguns de cabeça baixa, e percebi que 
pairavam entre nos verdades maiores e ainda mais dolorosas do 
que aquelas que eu e minhas ovelhas estâvamos preparados para 
discutir. Parei por ali. Nos olhamos nos olhos, meus paroquia- 
nos e eu, e o que lemos, uns nos olhos dos outras, era quase que 
exclusivamente dor. Puxei uma cadeira e me sentei, nâo no pül- 
pito, mas na nave do templo, mais perto deles, lïnhamos, todos, 
assunto para anos de meditaçâo.

Naquele domingo de maio, nâo houve muita festa, pelo menos 
na minha igreja. E a chuva fina e fria que cantava nos vitrais tam- 
bém nâo ajudou.

Ao preparar o sermâo, a idéia de ir logo ao ponto mais dolori- 
do da ferida tinha me parecido boa. No inn do sermâo, jâ estava 
com dùvidas.

Uma senhora, com a expressâo de “sacrossanta mâe” estam- 
pada na testa, me procurou ao final do culto:

— Meu jovem — disse ela —, pastores melhores que voce fo
rant direto para o inferno, por sugerirem a metade do que voce 
disse hoje, no sermâo. Que vergonha, que Vergonha, conspurcar 
um dia como o de hoje!

Foi no que deu. E ainda nâo achei o torn certo para meus ser- 
möes de Dia das Mâes. Principalmente quando tenho de falar 
com mulheres. Como dizia a minha mâe, quando as coisas nâo 
andavam bem: “Eu sô estava querendo ajudar...”

Atualmente, estou livre do dever de fazer sermâo no segundo 
domingo de maio, e minha mâe jâ morreu. Sinto-me mais segu- 
ro, portanto, para dar alguns conselhos a meu filho, aquele que



é mâe. E que sirvam também para o irmâo dele, meu fïlho mais 
velho, que esta noivo e que com a saude que sempre teve nâo 
demorarâ a engravidar a mulher.

Aos meus dois filhos, portante, os conselhos mais maternais 
de seu velho pai:
1. Criança nâo é bichinho de estimaçâo.
2. A vida que elas vivem e a vida que voce pensa que elas vivem 

nem sempre coincidem.
3. Nâo tome em sentido literal (ou extremamente pessoal) o que 

as crianças fazem.
4. Quanto mais depressa voce esquecer as coisas erradas que elas 

fazem, melhor.
5. Um pouco de sujeira e bagunça nâo faz mal a ninguém.
6. Iniciada a adolescência, nâo se atreva a entrar no quarto dos 

rapazes.
7. A menos que seja convocado, nâo se intrometa nem na vida 

afetiva, nem na vida social deles.
8. Nâo se preocupe, se começar a achar que eles nâo ouvem o 

que voeê diz. Preocupe-se apenas quando começar a achar que 
eles andam vigiando seus passes.

9. Aprenda corn eles; eles têm muito a nos ensinar.
10. Ame-os para sempre, mas deixe-os partir o mais cedo possivel.

Para encerrar, uma nota de rodapé. Você jamais descobrirâ se 
é ou nâo urn bom pai, ou uma boa mâe, se agiu sempre correta- 
mente ou nâo, se acertou todas, ou errou algumas. Nunca. E vai 
morrer preocupado com isso. Mas quando seus filhos tiverem os 
prôprios filhos e você os vir as voltas corn as mil e uma tarefas 
de mâe, encontrarâ algo semelhante a uma resposta.

Escrevo, e percebo que o Dia das Mâes esta chegando. Nâo 
posso esquecer de mandar flores, com um cartâo, para o meu fïlho.



,



M DE MEUS AMIGOS NÄO GOSTOU da 
histôria que dâ titulo ao meu primeiro livra. Tudo o que Eu Dé
via Saber na Vida Aprendi no Jardim-de-Infância. Diz que é “en- 
graçadinho”, mas que eu dévia ter ido “mais fundo”.

E tem razâo. Hâ coisas que eu dévia saber na vida, que tinha 
de aprender, e que nâo foram ensinadas na pré-escola. Nâo hâ 
professor, nem adulto, que fale sobre certes assuntos. Nâo que 
nâo os conheçam, claro que conhecem! O que quero dizer é que 
nâo hâ professor, nem adulte, que confesse que sabe de certas coi
sas. Sâo coisas que a gente tem de descobrir sozinho. No mâxi- 
mo, com a ajuda dos amigos.

No fundo, a melhor fonte de informaçâo sobre certes assuntos 
é a serpente, aquela do Jardim do Eden. E quando digo “certos 
assuntos”, estou me referindo ao ffuto proibido da Ârvore da Ciência.



— Prove... — sugeria a serpente —, voce vai gostar...
Comer o tal fruto significava desobedecer; nâo comê-lo signi- 

ficava abrir mâo de boa parte da propria humanidade.
Em relaçâo ao corpus de conhecimentos ao qual me refiro, ha 

dois grandes blocos a serem considerados: o que aprendi antes 
dos treze anos e o que sei hoje. (Houve liçôes que aprendi por- 
que quis. Outras, aprendi sem querer. Como minha amiga Lucy 
costuma dizer: “Agora que sou gente grande, as vezes me arre- 
pendo de ter aprendido agora o que nâo sabia naquele tempo”)

Sexo. Aprendi que as meninas sâo diferentes dos meninos; que 
nâo hä terror e extase maior que cantar “Mostre-me o seu que 
eu lhe mostro o meu” a duas vozes; que hâ um palavrâo que 
tem a ver com sexo e que funciona sempre: se voce picha as le- 
trinhas na parede da escola, os adultes fïcam furiosos.

Crime. Aprendi a “tirar” dinheiro da boisa da minha mâe; 
a entrar e sair de locais dos quais ninguém imaginava que fosse 
possivel entrar e sair: armârios trancados à chave, em casa; no 
prédio da escola, à noite.

Aprendi que hâ casos em que, apesar de fazer exatamente o 
contrario do que a mâe da gente manda fazer, nâo acontece ab- 
solutamente nada. Você se safa.

Além disse, aprendi a mentir, as vezes, e a nâo ser apanhado, 
pois descobri que, quase sempre, minha mâe acreditava em mim. 
E quando nâo acreditava, sempre me sobrava a saida de dizer 
que nâo sabia porque tinha mentido. Nisso, sim, eles acredita- 
vam. Às vezes. No fim das contas, quando nenhum alibi me sal- 
vava e chegava a hora do castigo, o que acontecia nunca era tâo 
horrivel como minha mâe anunciava. E como, de um modo ou 
de outro, acabaria tendo de softer as conseqüências, minha preo- 
cupaçâo consistia em fazer o possivel para que o pecado fosse équi
valente ao castigo.

Urn chore de arrependimento é algo que nâo falha nunca. Eles 
fïcam de coraçâo mole.

Deus. Por mais que insistam, nâo acredite: Deus nâo estâ sem
pre de olho em você. Mas, por outro lado, se você reza “corn for



ça”, Deus às vezes lhe dâ a maxima atençâo e topa qualquer né
gocie que voce proponha. Verdade que, para a prece funcionar, 
voeê tem de passar algum tempo se comportando direito, mas, 
de modo gérai, vale a pena.

(Quase assassine! a minha professera do terceiro ano primârio, 
usando esse método. Rezei, pedindo que ela fïcasse doente, ela 
foi para o hospital e demorou a voltar.)

Poder. Hâ de haver paises onde a minha regra nâo funcione, 
mas no quarteirâo onde eu morava, os meninos maiores manda- 
vam e desmandavam. Faziam o que bem entendiam e a ültima 
palavra era sempre deles. Com eles aprendi que, em certas cir- 
cunstäncias, um murro pode ajudar alguém a entender o que é 
certo e o que é errado. Pois minha mâe nâo vivia me dando chi- 
neladas? A regra bâsica, neste complexe sistema de relaçôes so
cials, é simples: sô bata em gente mener que voce.

Proezas e façanhas. Aprendi a cuspir pelo väo dos dentes; a 
brincar de “fogueirinha”, com fosforos, no tapete; a jogar pô- 
quer e a blefar para ganhar. Aprendi a fugir de casa, a fazer du
plicata de chave no chaveiro perto da escola, e a dirigir o carro, 
no quarteirâo de casa, quando meus pais saiam com os amigos.

Por fun, morte. Aprendi que hâ coisas que morrem e, aient 
disso, que eu, pessoalmente, podia matâ-las: besouros, baratas, 
lagartixas, minhocas e camundongos. Velho também morre. Mas 
eu, que nunca ia ser velho, era imortal.

E atualmente, o que é que sei?
Antes de mais nada, que nâo sou imortal. Aconteceu-me de 

envelhecer um dia; quando dei pela coisa, jâ sabia que ia mesmo 
acabar morrendo. Vire! pai. Meus filhos cursaram o ginâsio e os 
becos da cidade, e completaram sua formaçâo por ai, pelas es- 
quinas. Apesar de meu filho mais velho jâ ser adulto, como eu, 
temos apenas vinte e très anos de diferença entre nos, e pode- 
mos falar sobre nossa infâneia sem muitos problemas. Ele aca- 
bou aprendendo sobre as artimanhas de que a serpente lança mâo. 
E confessa as sujeiras que fazia, pelas minhas costas. Confesso



as sujeiras que eu fazia, fïngindo que nâo via o que ele estava 
fazendo, principalmente quando ele praticava atos que eu nâo ti- 
nha coragem de discutir e, mais ainda, porque eu fazia igualzi- 
nho quando tinha a mesma idade.

A paternidade nos induz a uma espécie de hipocrisia bem- 
intencionada. Sâo os ossos do ofîcio. As conversas que tenho, ago
ra, com meu fïlho mais velho servem para melhorar o “astral” 
doméstico e faz com que nos vejamos, um ao outra, como seres 
humanos.

E aqui vem, afïnal, a pior parte de tudo o que aprendi depuis 
dos treze anos: que as liçôes do j ardim-de-infância so sâo aplicâ- 
veis em alguns casos. Quando o seu problema pessoal nâo esta 
previsto na soluçâo que a professora quer lhe ensinar, o mundo 
se torna terrivelmente complicado. Como partilhar o lanche corn 
os companheiros, se voce nâo tem lanche para corner? Como jo- 
gar limpo, se o mundo e a vida nunca jogaram limpo com voce? 
Penso nas crianças que, neste momento, pelo mundo todo, olham 
o Horizonte e so vêem uma cerca de arame farpado. Que têm de 
enfrentar guerras pelas quais nâo sâo responsâveis e que, em sä 
consciência, nâo têm esperança de ver terminadas. Sâo crianças 
que nâo lavam as mâos antes de corner. Porque nâo hâ âgua, nem 
sabonete, nem sopa. Algumas, nem mâos têm. Crianças que nun
ca ouviram falar em leite morno e biscoitos. Que dormem com 
fome e sem cobertores. Nem têm coragem de dar uma cochila- 
da, porque sua vida é um permanente estado de alerta, e o peri- 
go as ronda sempre, dia e noite.

A pré-escola dessas crianças nâo tem pintura a dedo, nem brin- 
cadeira de roda. Nascem e crescem obrigadas a ver o mundo com 
gelados olhos de raios X, enxergando sempre a parte mais dura, 
mais nua, mais triste. A professora delas nâo é uma jovem suave 
e gentil, sempre atenta a sua felicidade e bem-estar. Quem lhes 
pnsïna o que o mundo é sâo instrutores frios e indiferentes, sem
pre os mesmos: a Dor, o Medo, a Miséria. Sâo crianças e, como 
crianças, contam entre si histôrias de monstres e assombraçôes. 
Mas sens monstres e assombraçôes sâo reais. As crianças os co-



nhecem de perto, ja os viram com os prôprios olhos. À dura luz 
do dia. Preferiamos näo saber o que essas crianças sabem. Mas 
näo temos escolha: todos nos sabemos.

E o que sabemos näo é bonito, nem engraçado, nem rosado, 
nem risonho.

A linha do equador que inventamos para separar o Bern do Mal, 
a Esperança do Desespero, näo divide o mundo em duas tribos, 
“nos” (de um lado) e “eles” (de outro). O equador passa exata- 
mente pelo meio de cada um de nos.

Näo me intéressa saber o que voce pensa do mundo em que 
vivemos. Quero saber mesmo o que voce planeja fazer para 
melhorä-lo. Näo me interessant suas esperanças ou sonhos. Quero 
saber mesmo dos seus pianos, do que voce escolheu como ban- 
deira, como palavra de ordern. De que me serve ouvir dizer que 
voce se sente solidärio com o sofrimento alheio? Quero é que ar- 
regace as mangas! Como dizia o caminhoneiro, obrigado a subir 
uma ladeira lisa e ingreme: “Quem quiser subir, saia do cami- 
nhäo e ajude a empurrar. Quem näo quiser, caia fora, para näo 
atrapalhar!”
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“ΜI T I ENINO, PARA QUIETO!” Era a 
voz de minha mâe. Mil vezes por dia. Na escola, a mesma histô- 
ria. E eu, de minha parte, vivo mandando meus fïlhos e meus 
alunos pararem de se mexer. Por que o adulto tem mania de querer 
que criança fique quieta? Nâo conheço nenhum caso de criança 
que tenha virado estâtua, simplesmente porque a mâe ou a pro- 
fessora a mandou parar.

As vezes, as instruçôes sâo mais complexas:
— Pare quieto, cale a boca e sente-se!
Minha mâe, uma vez, usou esta versâo mais complexa e eu, 

sempre respondâo (mas, naquele caso, com toda a pertinência), 
perguntei como é que podia me sentar se, antes, tinha de parar 
quieto?

A resposta foi um olhar daqueles. De quem sabe que infantici-



dio dâ cadeia, mas que, ainda assim, talvez valesse a pena.
Nesses momentos, os adultes mudam o tom de voz, falam bem 

baixo, bem grosso, e separam as sflabas das palavras:
— De-sa-pa-re-ça da mi-nha fren-te... ja!
O filho so desobedece se for doido. E la fica o adulte, bem quiè

te, feite estâtua.
A capacidade de parar quieto, as vezes, da resultado. Em al- 

guns casos serve como arma, das mais poderosas.
Hoje, dia 1° de dezembro de 1988, quando escrevo esta histo- 

ria, é aniversârio de um momento em que uma mulher parou 
quieta onde estava e, com este simples näo-movimento, acendeu 
um pavio que levaria a profimdas transformaçôes na ordern social.

Num outro 1° de dezembro, em 1955, uma mulher de qua- 
renta e dois anos saia do trabalho para voltar para casa. Tomou 
um ônibus, pagou a passagem e sentou-se no primeiro banco que 
encontrou vago. Estava com os pés doendo e, ao sentar-se, sus- 
pirou de alivio. Pouco depots, quando o ônibus lotou, o moto- 
rista virou-se para trâs e disse a ela que levantasse daquele banco 
e fosse para o fundo do ônibus. Mas ela ficou ali parada, bem 
quieta, feite estâtua. O motorista levantou-se e berrou, a um pal- 
mo do roste da mulher:

— Caia fora deste banco... jà\
E a mulher la, bem quieta.
Os passageiros xingaram, gritaram palavrôes, ofenderam. Ela 

parada, quieta. O motorista estacionou o ônibus e chamou um 
policial, ao quai coube tirar a senhora do ônibus, à força, e fazê- 
la entrar para a histôria.

Rosa Parks. Näo era militante politica, nem radical. Era sim- 
plesmente uma mulher calma, discreta, que freqüentava a igreja 
aos domingos com a famùia e tinha um emprego decente de cos- 
tureira. Apesar das frases grandiloquentes com que a descrevem 
os livras, Rosa näo queria outra coisa, ao sentar-se naquele ban
co de ônibus, além de voltar para casa com relative conforte. Näo 
queria fazer discurso, nem comicio, nem sonhava em ver seu nome 
no jornai. Sô queria voltar para casa. Apenas isso. Alias, como



os demais passageiros. O que a manteve parada quieta naquele 
banco foi seu amor-prôprio, sua dignidade.

Naquele banco de ônibus, Rosa Parks decidiu de uma vez por 
todas que, daquele momento em diante, continuaria parada, bem 
quieta, sempre que alguém a chantasse de “sua negra imunda”. 
E foi o que fez.

Hâ uma espécie de simplicidade solene no nâo-fazer determi- 
nado movimento, determinado gesto. O que importa é nâo-fazer 
do jeito certo. Nâo-fazer bem, como se sabe, é especialidade dos 
grandes lideres religiosos.

Buda fïcou parado bem quieto sob uma ârvore. Jesus parou 
quieto num jardim. Maomé parou quieto numa cavema. E Gandhi 
e Luther King, como centenas de outras, desenvolveram a arte 
de parar quieto até alcançar a perfeiçâo de transformât o seu nâo- 
fazer em instrumente de mudanças sociais. Hâ quem fale em re- 
sistência passiva, em meditaçâo, em concentraçâo para orar: é 
tudo a mesma coisa.

Funciona sempre, mesmo com crianças pequenas. Em vez de 
mandat as crianças pararem quietas, a soluçâo é o pai, a mâe, 
a professera pegarem uma cadeira e pararem, eles, bem quieti- 
nhos. Em segundos, a criança fïca de olhos arregalados, prestan- 
do muita atençâo aos minimos gestes dos adultes. Alunos, em 
sala de aula, sâo particularmente sensiveis ao silêncio e à absolu
ta quietude de parte do professor. Hâ alunos que, diante da estâ- 
tua do professor Fulghum, passaram a reverenciâ-lo como bo
rnent de infïnita sabedoria.

E dâ certo também corn adultes. A empresa proprietâria do 
ônibus que Rosa Parks tomava diariamente para ir para casa mu- 
dou o regulamento e, hoje em dia, qualquer pessoa pode sentar 
no banco que preferir. Passaram a admitir motoristas de cor, ho- 
mens ou mulheres. E a rua onde o ônibus parou para que o poli
cial a puxasse de dentro do ônibus e a arrastasse até a delegacia 
também mudou. De nome. Chama-se agora Avenida Rosa Parks.

Com este ünico mandamento — “Pararâs quieto” — se pode-



ria fundar uma nova religiâo. Aos fïéis, näo se exigiria que se reu- 
nissem em locals predeterminados, em dias certos da semana. 
Nada de hinos, esmolas, contribuiçôes espontâneas em dinhei- 
ro. Nem Credo, nem padre, nem quermesse para angariar fun- 
dos. A unica exigêneia séria que todos, uma vez por dia, durante 
quinze minutes, parassem quiètes, calassem a boca e se sentas- 
sem. Do jeitinho que mamâe queria.

O mundo séria outra, se este mandamento fosse instituido e 
respeitado com regularidade de missa de domingo. Fariamos de 
cada cadeira, de cada banco de praça, de cada sofa ou almofada 
do mundo, um templo... para maior glôria de Deus Todo- 
Poderoso. Como em Chartres.

Rosa Parks jâ tem, agora, mais de 70 anos, e passa os dias com 
a famùia, em Detroit, sentada quieta em sua cadeira de balanço. 
Ha monumentos pelo pais inteiro, em homenagem à patriôtica 
paralisaçâo daquele dia de 1955. O que mais me emociona, con- 
tudo, sâo os monumentos vivos que a homenageiam por ai, aos 
milhôes, na forma de cidadâos de todas as raças e cores, senta
dos quiètes em qualquer banco de ônibus, voltando para casa, 
em paz, ao fim de um dia de trabalho.







O QUE VOU LHE CONTAR, sobre san- 

gue, começa com uma baguete. Como todos sabem, baguete é 
aquele pâo que parece uma tripa, bem fina, e que nâo entra, por 
nada desse mundo, na torradeira de pâo. E se voce empurra corn 
força e ele acaba entrando, nâo hâ o que o faça sair. Nem faca, 
nem chave de fenda, nem arame, nada. Até aqui, apresento da
dos, testados e comprovados cientificamente.

Claro, pois, que se voce quer comer baguete torrada, précisa 
cortâ-la em fatias e vai mais depressa se voce cortar fatias... “de 
comprido”. Ao contrario do pâo normal, fatias horizontal, lon
gitudinals, daquelas mais difïceis de cortar. A operaçâo exige equi- 
pamento adequado: facâo serrilhado e, existindo à mäo, um pe- 
gador, para fixar a baguete à mesa. Sem as ferramentas certas, 
é mais do que provâvel que voce fatie o dedo, antes de dispor



de quantidade de farelo de baguete suficiente que justifique li- 
gar a torradeira.

E quando voce corta o dedo com o facâo, o primeiro pensa- 
mento que lhe ocorre é chamar a ambulância. Sangue ê uma emer- 
gência. Se, porém, voce é um homem maduro e equilibrado, ca- 
paz de controlar o pânico, mesmo ao encarar a morte de freute 
— e cortar o dedo —, terâ a chance de viver uma experiência de 
profundo significado existential. Basta correr até o banheiro e 
deixar pingar na pia uma ou duas microgotas de seu proprio san
gue. Claro que voce nâo vai morrer. Quantas vezes jâ cortou o 
dedo?! (Além do mais, de que vale desesperar-se, se voce sabe 
que nâo hâ Band-Aid em casa, porque as crianças usaram seu 
estoque pessoal para colar os presentes de Natal, quando acabou 
a fita adesiva?) Calma. Sossegue. Respire fundo. O mundo nâo 
acabou. Sangre à vontade.

Esta vende? O sangue esta parando de pingar na pia. Seu ser- 
viço de atendimento intimo as emergêneias domésticas jâ entrou 
em açâo; e é inacreditâvel o que o seu simples corpo mortal é 
capaz de fazer para salvar sua propria vida. Em compensaçâo, 
la esta, na alvura da pia, os belos pingos vermelho-escuros. Um 
tom de vermelho que nâo se vende nas lojas de material de dese- 
nho e pintura. “Vermelho-gente”. Parecida com perfeita sopa de 
vida, que é seu proprio sangue, sô mesmo âgua do mar. Prova- 
velmente, ao abandonarmos para sempre o nosso passado aquâ- 
tico, insistimos em levar conosco o que havia de melhor. Hâ li
tres de sangue dentro de nos e quando, por qualquer motive, 
perdemos algumas doses, imediatamente o sangue é reposto, com 
certa sobra, e voce nem toma conhecimento do que aconteceu. 
Você vai la, e prépara outre coquetel.

Como acontece com tantos outres fenômenos, quanto mais 
aprendemos sobre o sangue, mais misterioso e deslumbrante ele 
nos parece. O sangue é uma sopa, com cinqüenta e cinco por 
cento de liquido e quarenta e cinco por cento de material sôlido, 
dividido entre hemâcias, leucôcitos e plaquetas. Sô de hemâcias, 
que sâo as células vermelhas, hâ vinte e cinco trilhôes; ligadas



nma à outra, fariam um cordäo com comprimento suficiente pa
ra dar très vezes a volta à Terra. O sangue circula através de no- 
venta e seis mil quilômetros de veias e artérias, régula a tempe- 
ratura do corpo, transporta energia, sais minerais, hormônios e 
remédies até os lugares certos, com a eficiência à quai aspiram 
todas as repartiçôes püblicas, principalmente o Serviço de Lim- 
peza Urbana.

A esta altura, com certeza, o dedo jâ parou de sangrar. Um 
fenômeno tipo “efeito cascata”, de proteinas, faz corn que o cor- 
te cicatrize, ou seja, uma nova pele substitut a pele velha. No 
local do corte, os leucôcitos se organizam para combater uma pos- 
sivel invasâo de bactérias. A cura esta em pleno andamento. Pense 
bem: verdade verdadeira, até que nem esta doendo. Claro que 
nâo esta! As endorfinas anestesiaram a regiâo atingida pelo facâo.

Levou mais tempo para descrever o processo, do que o seu de
do para cicatrizar. E, quanto a mim, tive o trabalho de escrever. 
Voce nâo fez absolutamente nada! Nâo pensou, nâo planejou, nâo 
organizou. Sequer tentou cicatrizar o proprio dedo!

Que belo sangue, esse seu! Bonito, forte, competente. Digno 
do maior respeito. É vida. Testado, comprovado e entregue corn 
garantia.

(Na hipôtese de que, em meio a esta Ode ao Sangue Derrama- 
do, apareça alguém de sua familia e dê com a baguete ensangüen- 
tada sobre a mesa, com o facâo, com a torradeira ligada e soltan- 
do rolos de fumaça negra, e ainda com voce, livido, de olhar pa
rade, fixando o fundo da pia, é possivel que voeê tenha de dar 
alguma explicaçâo. Sendo esse o caso, explique. O bom mestre 
esta sempre a postos, quando o discipulo o procura.)





“A# V SPIRINA. A VERDADE É que ain- 
da nâo conhecemos a aspirina. Sabemos que é util, mas näo sa- 
bemos como funciona.”

Eis o que me disse um pequisador, num encontro que 
tivemos num jantar. Mas, calma ai. O homem é professor, 
doutor, livre-docente, consome dinheiro dos contribuintes 
em suas pesquisas... e vem me dizer que nâo entende de as
pirina?!

Pois é verdade. Nem ele, nem ninguém, nem o moço da tele- 
visâo, fantasiado de doutor, que nos manda comprar a aspirina 
X. A aspirina é um dos maiores enigmas da ciência contemporâ- 
nea, embora exista, como remédio milagroso, desde as receitas 
médicas chinesas, hâ mil anos:

“Masque folhas do salgueiro do jardim e me chame amanhâ”,



diziam os medicos Chineses. Porque as folhas do salgueiro con- 
tern âcido acetilsalicflico.

Jâ era aspirina. Mas passaram-se anos até chegar à forma que 
conhecemos, com nome mais simples de lembrar, e em com- 
primidos que se engolem sem mastigar, para nâo sentir gosto 
ruim.

A idéia de que o saber dos medicos mais famosos acaba diante 
de uma coisa tâo singela como um comprimido de aspirina de 
certo modo me reconcilia com o mundo e com os homens. Os 
maiores mistérios permanecem insolûveis, e ao alcance da mâo, 
no armarinho de remédies do meu banheiro.

Na minha agenda ha uma divisâo, que cresceu durante algum 
tempo, com registres quase que diârios, sob o titulo de “Coisas 
simples, sobre as quais nâo sabemos simplesmente nada”. Inau
gure! a seçâo da agenda ao 1er, numa dessas revistas cientifîcas, 
a noticia de “ignora-se completamente o mécanisme pelo quai 
a âgua sobe pelo caule, a partir do solo, e chega as folhas das 
ârvores”. Incrivell E eu pensava que o problema das ârvores esti- 
vesse resolvido ha séculos!

Desde entâo, a lista continuou crescendo. Nâo havia semana 
em que nâo aparecesse um especialista de renome, dizendo que 
ignorava completamente alguma coisa simplissima.

Os pombos-correio, claro, constavam da minha lista. Calvicie. 
Gripe. Mas quando H sobre o Principio da Indeterminaçâo de 
Heisenbeig, num Hvro de fisica, entend! que meu esforço era inütil 
e tolo. Os elétrons, vejam so, andam por ai, por todo canto, e 
nos nâo apenas nâo sabemos se sâo onda ou particula, como tam- 
bém nâo podemos descobm. Ora, se os elétrons sâo uma incogni
ta, tudo o mais também é.

A partir desse dia, inaugure! uma nova lista: “Indicios do caos 
côsmico”. O titulo me pareceu um achado! A partir do que li 
sobre os elétrons, percebi que as coisas nâo eram assim tâo “cer- 
tinhas” como pareciam. Por exemple: a Terra gira em torno de 
um eixo que passa a mais de vinte metros do centre. Como um 
piâo manco. Neste precise momento, capengamos por ai, pelo



universe. Se voce, por acaso, anda sentindo tonturas, näo se preo- 
cupe: é o proprio planem que manca.

Ora, sabemos que a Terra gira num ritmo cada vez mais lento, 
e que, em determinada ocasiäo, vai ser necessärio atrasar os relo- 
gios em cerca de um ano. Sabemos disso, sabemos como procé
der, tudo certo. Mas, e quanto ao planem que manca pelo uni- 
verso? Hâ teorias, claro, porém nenhuma explicaçâo satisfatôria. 
Para mim, é sinal de simples caos cosmico.

Os cientistas näo se preocupam com essas questöes e, para dor
mir em paz, inventaram a teoria do erro desprezivel. Näo hä teo- 
ria ou pesquisa cientifica, em qualquer campo do saber huma
ne, que näo esconda algo de inconsistente, um fato qualquer que 
é deixado de lado, esquecido, desprezado. Porque é mais fâcil mon- 
tar equaçôes que deixam de lado o inexphcâvel do que explicâ-lo.

É como render-se ao fato de que, por mais que voce agite o 
leite em pô, ou por mais que misture os cereais do café da ma- 
nhä, sempre ficaräo boloms de leite que näo dissolvem. Com o 
passar dos anos, voce acaba se conformando e finge que näo sa- 
be das boloms. Mas a causa do fenômeno permanece inatingivel.

Até que, de repente, a ciência passou a se preocupar com o 
comportamento do leite em pô instantanée. Descobriu-se que em 
todos os cantos do universe hä boloms de leite que näo dissol
vem, por mais que voeê mexa a mistura. Fenômenos que näo 
deviam acontecer, mas acontecem. Esses fenômenos passaram, 
de repente, a interessar a um ramo novo da ciência modema, cha- 
mado Ciência do Caos. É a tendência mais importante de todos 
os estudos contemporâneos, desde que Einstein escreveu aquela 
equaçâozinha famosa.

A Ciência do Caos é aquela minha velha conhecida, a da lista 
da minha agenda. O caos anda por toda a parte, na ciência e fora 
delà. E, por meio de acurados estudos, chegou-se à suspeita de 
que o problema näo se resolveu com a invençâo do erro despre
zivel. Mas ele talvez possa ser resolvido, contante que os cientis- 
tas näo se conformera em saber pouco e metam a mâo — como 
se diz — na massa. A vida, pelo que dizem as mais recentes des-



cobertas, é muito mais complexa e complicada do que se imagi- 
nava. Qualquer vida. E em qualquer nivel.

A Ciência do Caos passou a se interessar pelos assuntos do dia- 
a-dia: formaçâo de nuvens, mistura de tintas, fluxo de trâfego, 
disseminaçâo de doenças, congelamento de âgua nos cams du
rante o inverno. O ciclo de ocorrência de terremotos e a erupçâo 
dos vulcôes também interessam à Ciência do Caos, o que é im
portante para todos, mas principalmente para os habitantes de 
regiôes sujeitas a isso. O problema dos grandes ciclos, dos pa- 
drôes em escala gigantesca, diz respeito às nossas atividades mais 
corriqueiras.

Os especialistas em caos usam uma linguagem propria, espan- 
tosamente caôtica. Durante o 155? Encontro Nacional da Socie- 
dade Americana para o Progresse da Ciência, do quai participe!, 
em San Francisco, ouvi falar em “fractals”, em “atratores- 
incôgnita”, “atraçâo frouxa”, “dimorfismo de dobra”, “cresci- 
mento Éden”, “tracejamento-talharim”, “seres-treliça”. A Ciência 
do Caos vive de poesia e metâforas, porque lida corn os limites 
extremes daquilo que, até hoje, considérâmes “pensâvel”, e ainda 
nâo se descobriu a linguagem certa para falar sobre verdades que 
apenas intuimos, mas ainda nâo entendemos. “Caos”, aqui, sig- 
nifica simplesmente uma espécie desconhecida de ordern.

Imaginemos, por exemple, que somos membres do maior, mais 
antigo e mais tradicional formigueiro da cidade. Vez ou outra, 
nma formiga, ou duas, ou très, das mais inteligentes, criativas 
e brilhantes, dâo uma escapadela do formigueiro e saem à luz 
do dia, para conhecer o ambiente. Ou para conhecer o pedaci- 
nho da cidade que elas imaginant que seja o “mundo externe 
desconhecido”. Quanto mais se afastam do formigueiro, mais o 
mundo lhes parece incompreensivel, misterioso.

Faz pouco tempo, aconteceu que as formigas-cientistas do caos 
andavam explorando uma area relativamente conhecida, onde jâ 
haviam estado antes, e que era tida e havida, no formigueiro, co
nto “area favorâvel à proliferaçâo de formigas”. De repente, o 
caos! Um ruido ensurdecedor, o dia virou noite, soprou um ven-



to violentissimo. Ninguém, jamais, no mundo das formigas, pre- 
vira cataclismo semelhante, naquela regiäo e sob aquelas dadas 
condiçôes atmosféricas. O instinto dizia as formigas que algo de 
espantoso acontecera ali, naquele exato instante. E, de volta ao 
formigueiro, os exploradores do universe ja falavam em revisar 
todo o saber cientffico da espécie, acumulado hâ milhares de anos. 
Houve quem Masse em caos. Outros preferiam inventar teorias 
(e religiôes) a partir do Mysterium Tremendum. Outras ainda, que 
era uma explosâo cosmica, respondendo ao logo. Falou-se até em 
Ira Divina. Abriu-se uma nova pagina do Grande Livra da Ciência 
da Vida das Formigas.

E como, pergunto eu, as formigas poderiam saber que, por aca- 
so, naquele dia, acamparam entre os trilhos de uma linha férrea, 
raramente usada, e foram testemunhas oculares da passagem do 
trem de carga?

Por mais triste que seja a descoberta, temos de reconhecer que 
as formigas estâo hâ anos-luz de entender a cidade grande, onde 
vivem hâ séculos. Mas por outra lado, em compensaçâo, jâ des- 
cobriram que vivem num universo infinitamente maior, mais ma- 
ravilhoso e mais misterioso do que o velho mundinho que co- 
nheciam täo bem. E que, com o tempo, talvez cheguem a enten
der coisas que hoje parecem ser um mistério impenetrâvel.

A vontade de saber mais, sempre mais, parece ser parte da na- 
tureza das formigas. Como se, de algum modo, se sentissem im- 
pelidas a avançar sempre, a explorar seu mundo para além dos 
limites do possivel. Até que, um dia, vejam reinar uma Nova Era. 
Enquanto nâo entendem nada, as formigas se limitant a dar no
mes ao desconhecido e, assim, começam a poder pensar nele. 
Foi a soluçâo que as formigas encontraram.

A Ciência do Caos estuda os processes, o vir-a-ser das coisas 
que sâo e ainda nâo sâo.

É o tipo de ciência que eu gosto. Gosto muito de saber que 
o planeta manca, que a ordern cosmica as vezes tropeça, vacila, 
tem soluço. E que hâ gente que nâo entende nem de aspirina,



nem de formaçâo de nuvem, nem de erupçâo de vulcâo — como 
eu.

Restabelecido o caos universal, jâ nâo sou tâo marginal quanto 
pensam alguns. Faço pleno sentido. Estou sintonizado, em har- 
monia com o universe. O caos da minha mesa, o caos que é mi- 
nha vida, é Ordern, claro, ordern que so eu entende, por en- 
quanto...



FI ALA-SE, ATÉ HOJE, NA EPIDEMIA DO 
ABRAÇO. Começou na nossa igreja, na década de 70, no tempo 
em que bastava “fazer amor e nâo a guerra”, e todos os proble- 
mas do mundo estavam resolvidos. A idéia foi de um grupo, au- 
todenominado Abraçadores do Domingo de Manhâ. Muito sim
ples: cada pessoa que entrava era imediatamente abraçada, e, em 
troca, dévia sentir-se imediatamente bem-vinda e bem-amada. 
Modestes, os Abraçadores propuseram um periodo de testes, por 
um ou dois domingos, para ver o que acontecia. Nâo deu muito 
certo.

Havia dias em que tinhamos seis Abraçadores a postos, na en- 
trada da igreja, prontos para saltar sobre qualquer coisa que mo- 
vesse. Eles usavam cartazes pendurados no pescoço, com frases 
do tipo: “Abraçador profissional”, “Abraços para todo gosto”,



“Abrace-me, sou humano” e “Deus ama os abraçadores since- 
ros”. Nâo tinham dùvida de que, com boa vontade, corrigiam 
séculos de falta de abraço e de solidariedade humana.

Como eu disse, nâo deu muito certo, porque a experiência fu- 
giu ao contrôle. Dizia-se que, nâo havendo clientes, os Abraça
dores se abraçavam, uns aos outras, para nâo perder a prâtica. 
Ou que abraçavam cadeiras e bancos de igreja. Dizia-se até que 
o faxineiro nâo conseguia limpar o templo, de tanto que o abra
çavam. Até um casai de metodistas, que nâo conhecia a cidade 
e entrou na nossa igreja por engano, foi furiosamente abraçado. 
Ouvi falar até de Abraçador que abraçava a mâquina de café, 
que era quentinha e produzia grunhidos de satisfaçâo, borbulhan- 
do. Começou o falatôrio: certos paroquianos vinham à igreja sô 
para a sessâo de abraços e saiam na hora do culto. Até que, defî- 
nitivamente, virou epidemia.

Havia, é claro, gente que nâo queria ser abraçada. Um dos pa
roquianos, sujeito calmo e avesso a abraços, escreveu uma carta 
dirigida a mim e à Congregaçâo. Disse que sofria de alergia a 
abraço, que reconhecia o direito dos Abraçadores de abraçar o 
quanto quisessem, mas que jâ andava com medo de passar por 
perto da igreja. Que jâ tentara entrar pelos fundos, mas que um 
dos meus secretârios, que aderira à causa dos Abraçadores, nâo 
apenas o abraçou, como lhe babou no ombra do paleto. Que, 
com o abraço, perdera os ôculos e achava que, se cedesse ao pri- 
meiro Abraçador, séria obrigado a ceder a todos. E que, portan
te, estava a ponto de abjurar e abandonar, para sempre, a casa 
de Deus. Que nâo punha mais os pés la.

Mas a carta, além das reclamaçôes, trazia algumas boas suges- 
tôes. Construtivas, bastante prâticas. Quem sabe, duas entradas: 
uma para os que quisessem abraços e outra para os que se con
tentassent com um “oi” de longe, sorridente, ou com um sim
ples aperto de mâo. Ou entäo um adesivo, para os alérgicos a abra
ços colarem na lapela: uma silhueta de duas pessoas se abraçan- 
do, cortada por um vermelho, como plaça de PROIBIDO ESTA- 
CIONAR.



Sugeria a criaçâo dos AA (Abraçadores Anônimos) para os que 
desejassem, sinceramente, abandonar o vicio. E, por que — per- 
guntava o homem — nâo usar camisetas com mensagens antia- 
braço? “Nâo tomei banho”, “Intocâvel!” ou “Nâo gosto de 
abraço”.

Contava que, como ünico antidote, podia entrât na igreja com 
o dedo polegar enfïado na boca, e assim os Abraçadores se man- 
tinbam a distancia. Eles ficavam sem saber o que fazer. Sugeria 
que se fizessem testes com guarda-chuvas abertos e bebês de na- 
riz sujo ao colo.

A Congregaçâo e eu trabalhâvamos na resposta à carta desse 
nosso paroquiano, quando começou a Febre do Beijo. Aparente- 
mente, a idéia foi importada da Igreja Episcopal vizinha, onde 
se praticava um “beijo da paz”. O exercicio do vizinho consistia 
em, de mâos postas, fazer uma oraçâo em silêncio e de repente, 
sem qualquer aviso, virar-se de lado e beijar a bochecha de quem 
estivesse rezando ao lado.

Que idéia! Os nossos paroquianos Abraçadores, em assembléia, 
decidiram que o movimento dévia ser ampliado. Que além do 
abraço, na chegada, passariam a praticar o aperto de mâos e os 
beijos de final de culte. No domingo seguinte à assembléia, bem 
que tentaram. Sem aviso prévio.

Foi um domingo inesquecivel. Ninguém se sentia suficiente- 
mente amadurecido para beijar ou ser beijado por desconheci- 
dos, fosse pela paz ou pelo diabo-que-o-carregue.

O assunto prédominante das reuniôes da Congregaçâo eram os 
beijos e os abraços. Nem as goteiras da sacristia renderam tante 
pano para manga. E eu, de repente, descobri que era obrigado 
a falar sobre o afeto, num daqueles sermôes que passava sema- 
nas preparando e, no fim, me deixavam mais confuso que os que 
me ouviam. Argh...

A década de 70 jâ vai longe. Manifestaçôes agressivo-afetivo- 
escandalosas jâ passaram de moda. Meus paroquianos ainda se 
abraçam, mas nâo como antes. Os Abraçadores, hoje, sâo mais



cuidadosos, e esta é uma importante mudança de atitude. Atual- 
mente eles prestam mais atençâo ao abraçado do que a si pro
pres. Preocupam-se mais em dar que em receber, em abraçar 
que em ser vistos abraçando.

Hâ uma grande diferença entre essas duas atitudes, em qual- 
quer manisfestaçâo publica de afeto. E, para entender, nâo basta 
ter presenciado um ataque dos Abraçadores da minha paroquia. 
É preciso que voce, pessoalmente, se disponha a abraçar alguém.



FI UI ENGANADA! Vocês mentiram para 
mim... sobre o Dia de Açâo de Graças!

Uma de minhas ex-alunas telefona especialmente para recla- 
mar. Esta agora na universidade, onde aprende a versäo revisio- 
nista mais em moda da historia dos Estados Unidos. Na quinta 
série do ginâsio, a garota havia-se envolvido apaixonadamente na 
montagem teatral sobre a historia do Dia de Açâo de Graças. Na 
peça, fez o papel de Pocahontas, a princesa india de beleza ini- 
gualâvel, metida num longo de veludo, que se casou com um co- 
lega alto, louro e simpâtico, que fazia o papel de Miles Standish. 
A cartola prêta de papelâo caia-lhe como uma luva; os cabelos 
(e suiças) pintados de spray “prata-metâlico”, idem. E nosso he- 
roi exibia até o bigode negro, de pontas espetadas, emprestado 
do herôi do melodrama encenado no semestre anterior. Aient do



mais, havia a submetralhadora, para dar à cena o indispensâvel 
rlima de tensâo, embora nâo passasse de uma pistola d’âgua car- 
regada com suco de tomate.

Nessa versâo quintanista da histôria de nossos pioneiros e pio- 
neiras, os Pilgrims sentavam-se em mesas enfdeiradas, de frente 
para os indios. “Îndio”, ali, era quem tinha pena de espanador 
na cabeça e bochechas e braços lambuzados de batom vermelho. 
Durante a Oraçâo de Açâo de Graças, todos baixavam solenemente 
a cabeça e, imediatamente, punham-se a devorar os sanduiches 
de pern com goles de réfrigérante quente. Cantavam Home on 
the Range, o antigo hino de graças, e tomavam sorvete com co- 
bertura de alcaçuz. Quando descia o pano, a turma corria para 
o estâdio onde os indios invariavelmente levavam uma goleada 
dos Pilgrims.

O pessoal da quinta série acreditava piamente na cena do pal- 
co e todos sentiam-se sinceramente agradecidos a Deus pela cui- 
dadosa reproduçâo de seu passade nacional.

No ginâsio, a histôria mudava um pouco. Os pioneiros eram 
gente mal-encarada, de nariz empinado, uns “fascistas sem- 
vergonha” que nâo apenas escalpelavam indios, mas também se 
escalpelavam uns aos outras. Os Pilgrims nâo davam risada e pas- 
savam o dia inteiro na igreja rezando. Vez ou outra, armavam uma 
fogueira para queimar mocinhas acusadas de feitiçaria. Eram con
tra a ciência, a educaçâo, a dança, o chocolate, o fumo e nem 
pensar em andar namorando as garotas pelo mato! Nada de ra
dio, televisâo, rock ou drive-in. Sô reza e enxada.

Minha ex-aluna, coitada, nâo aceitava os novos Pilgrims puri- 
tanos e, certo ano, em proteste contra a encarnaçâo do mal, 
recusou-se a jantar numa das tradicionais celebraçôes que sua fa- 
milia insistia em realizar.

Até que, em 1988, jâ na universidade, minha ex-aluna desco- 
bre que foi enganada. Aprendeu que os pioneiros nâo passavam 
todo o ano vestidos de preto; que nâo vieram para câ com pianos 
de fundar a America; que nâo eram nem comunistas nem fascis
tas, mas autênticos revolucionârios; que fugiram de casa simples-



mente para defender seu direito de ira igreja quando lhes desse 
na telha. (Exatamente como fez minha ex-aluna, no ano em que 
se recusou a jantar com a familia.) Que bebiam vinho, comiam 
do bom e do melhor (quando podiam), fumavam e faziam se- 
xo... e que os puritanos adolescentes dormiam juntos, vestidos 
e separados por biombos de madeira, que qualquer adolescente 
normal derrubava, quando chegava a hora. Foi quando os pio- 
neiros construiram a Universidade de Harvard, onde minha ex- 
aluna estuda atualmente, e daquela época em diante as melhores 
tradiçôes puritanas se espalharam pelo pais inteiro. (“Tiraram 
os biombos dos quartos”, informa a minha ex-aluna.)

Que eu saiba, os pioneiros nâo faziam jantares de Açâo de Gra- 
ças, nem rezavam oraçôes solenes na hora de corner. O que fa
ziam, sim, era comer. Encher a pança, quando podiam, porque, 
em gérai, nâo podiam. E nâo vinha parente algum visitâ-los, pe
la simples razâo de que estavam na America justamente para fu- 
gir deles, dos tais parentes ingleses que queriam obrigâ-los a fre- 
qüentar uma determinada igreja, a ünica que, para eles, era cer- 
ta, fina e elegante. E minha ex-aluna descobria, afinal, que era 
descendente, em linha direta, dos fundadores da pâtria. Ali, sim, 
estava a sua turma!

Ah, e quanto aos indios... Nâo, defmitivamente, os indios nâo 
se reuniam, anualmente, para jantar com os Pilgrims. So foram 
convidados uma ünica vez. E foi o que bastou, alias, para que 
nunca mais tivessem sossego; para que o büfalo desaparecesse 
das pradarias, para que acabasse o milho e começasse a fome. 
Minha ex-aluna esta matriculada numa cadeira chamada Cultu- 
ra Americana Nativa, da quai, semestralmente, saem diploma- 
das hordas e hordas de pajés, xamâs e feiticeiros indios.

Foi um telefonema bem longo. Acho que minha ex-aluna sentiu- 
se sozinha, no Dia de Açâo de Graças, em pleno coraçâo da No
va Inglaterra. Alias, como provavelmente os Pilgrims também se 
sentiam.

Sempre se aprende muito, quando se conversa com estudante 
universitârio — é interessante ver a nova geraçâo preocupada em



reordenar na cabeça as liçôes que lhes ensinaram. A historia é 
sempre confusa. E minha jovem amiga ainda vai-se atrapalhar 
com varias outras versöes da historia do Dia de Açâo de Graças, 
e de outras episôdios da historia da humanidade, antes que apren- 
da a ver com relativa clareza. Que tenha descoberto que os pio- 
neiros eram gente como a gente, jâ é sinal de progresso. Na mi
nha opiniâo, pelo menos, eram.

Alias, se querem conhecer minha versâo pessoal sobre o que 
aconteceu naquele dia do outono de 1621, sobre o que os Pil
grims pensavam na hora em que se deitaram, para dormir, acho 
que nâo era nada de muito diferente do que eu proprio penso, 
sempre que a festança termina:

— Ah, graças a Deus, terminou... Todos comeram demais, co
mo sempre. As crianças vâo ter dor de barriga. Mas... ninguém 
se feriu, a casa esta em silêncio, estâmes aquecidos e temos um 
bom teto. Vamos dormir. Amanhâ, a vida recomeça, como sem
pre... E graças a Deus se for, mesmo, como sempre. De um mo
do ou de outra... que Deus seja louvado!



M PASTOR, COMO EU, seguidamente é 
chamado para celebrar casamentos mistos, nos quais noiva e noivo 
näo praticam a mesma religiäo. Na maior parte dos casos, näo 
é so a religiäo o que noivo e noiva “praticam” cada um a seu 
modo. Casamento misto é sempre um mistério. Do ponto de vista 
do pastor, é como celebrar a uniâo de dois seres humanos, cujo 
objetivo imediato é chegar ao outro lado da cerca atravessando 
um campo minado, e, se possivel, sem que nenhum dos envolvi- 
dos voe pelos ares, aos pedaços.

Minha histôria clâssica de casamento misto é a de uma linda 
e jovem noiva do Brooklyn, de farmlia imensa, de imigrantes 
judeu-poloneses, que se apaixonou por um noivo alto, moreno 
e simpâtico, de Detroit. Fanulia também imensa, de imigrantes, 
mas irlandeses e catolicos. Entre os familiäres da noiva, havia urn



rabino e um cantor de salmos; na familia irlandesa, uma freira 
e meia dùzia de padres. Para ambas as famflias, era uma lâstima 
que o noivo e a noiva tivessem resolvido estudar em Seattle; ou
tra “lâstima”: que nâo tivessem escolhido alguém do proprio 
meio; pior que tudo: apaixonaram-se e estavam se casando! Sô 
quem viu, entenderâ. Nâo foi um simples terremoto: foi um ter- 
remoto duplo. Indescritivel.

Mas a senhorita Brooklyn e o senhor Detroit eram maiores de 
idade e estavam apaixonados um pelo outra. E o Amor (eles fa- 
7.iam o possivel para nâo perder a fé) opera milagres e supera obs- 
tâculos insuplantâveis. Quanto ao pastor célébrante, tinha la suas 
düvidas, experiente que era em campos minados, sonhos despe- 
daçados e cicatrizes.

Deste ponto da histôria em diante, imaginem algo do tipo “efeito 
domino”: o mundo despencando, pedacinho por pedacinho. Eu, 
se tivesse apostado, teria ficado milionârio. Podia ter chamado 
os noivos, previa o future da solenidade, minute a minute. Nâo 
o fïz, porque sabia, até mesmo, que nâo me dariam ouvidos. Hâ 
coisas que sô a experiência ensina. A seguir, as opçôes que o jo- 
vem casai havia analisado:

Plano A: Casar no civil e em segredo. Mas... — como sempre, 
hâ o mas e o amor — noivo e noiva amavam suas fanulias, e se 
suas famflias descobrissem, o que sem dûvida aconteceria, so- 
freriam terrivelmente, sendo o principal motive do sofrimento 
a falta de bênçâo divina. Qualquer bênçâo, de qualquer religiâo... 
mas com padre. Ou corn rabino. Pastor servia. Até eu servia! Dai 
que...

Plano B: Casamento ecumênico e comunicaçâo oficial às fami- 
lias, no dia seguinte. Uma espécie de casamento semi-secreto. Um 
semi-rapto. Uma semifuga de amor. Nem judeus nem catôlicos, 
naquele caso especifîco, entendiam direito esse tal de “casamen
to ecumênico”, mas, pelo menos, era “alguma coisa” de igreja, 
de religiâo, de bênçâo. Ôtima idéia, é sô fahr com o Reverendis- 
simo Professor Fulghum.

Plano C: Jâ que o casamento vai ser na igreja, com célébrante



e religiâo, bem que eles podiam convidar os amigos mais chega- 
dos. Melhor que casar em igreja vazia, sô com as testemunhas. 
E jâ que iam convidar os amigos mais chegados, por que nâo con
vidar também os menos chegados? Por que ferir sentimentos, criar 
ressentimentos etc.? E jâ que, de amigo em amigo, chegavam aos 
limites dos “conhecidos sô de nome”, por que nâo convidar to- 
do mundo?! Jâ que era casamento, que fosse logo um casamento 
“daqueles”, uma autêntica festa de arromba. Porque, com tan- 
tos convidados, recepçâo & coquetel passavam a ser indispensâ- 
veis. Nâo se podia convidar os amigos e, depots, mandâ-los to- 
mar um café-com-leite no bar da esquina. E, claro, se vai haver 
casamento & recepçâo & coquetel, tem de haver vestido de noi- 
va, casaca alugada, flores, damas de honra, fotôgrafo, anel de noi- 
vado... Jâ sabem o que mais? Pois é.

Plano D: Tinham de avisar as famflias. Campo minado, aqui 
vamos nos! (Lembro-me de jâ ter comentado, em outra passa- 
gem, que nâo hâ casamento que, por um motive ou outra, de 
repente, nâo fuja ao contrôle. Jamais vi casamento que nâo es- 
tourasse o orçamento. É uma fatalidade. Deve ser coisa da essên- 
cia do casamento. Ou da vida. Afinal de contas... nâo estâmes 
todos tâo felizes?! Ora... a felicidade é cara. E haja dinheiro para 
tanta felicidade!)

Um primeiro passo, e jâ pisaram logo na pior das minas previ- 
siveis: mina dupla. Uma, a mâe judia. Outra, a mâe catôlica. 
Os noivos telefonaram para as respectivas mâes, usando o meu 
telefone, o quai, diga-se de passagem, nunca funcionou direito 
depots daquele dia. Os fios derreteram, daqui a Detroit e daqui 
ao Brooklyn. De um lado e de outra, a mesma resposta:

— Você vai casar com um (a) o que?!... UM (A)... O QUE?! 
— Seguida de longa pausa, soluços e prantos.

Com os pais, a conversa foi diferente:
— Volte para casa imediatamente! Eu disse: JÂ! — Sotaque 

polonês e sotaque irlandês mas, em essência, a mesma idéia.
Durante um mes, as linhas telefônicas e os Correios estiveram 

congestionados. Tios, tias, primos, todos com algo a declarar. O



tio rabino, para dar o exemple, escreveu uma carta de trinta pa
ginas. Os padres e freiras rezavam a preço de tarifa interurbana. 
Nâo! Ninguém! Nâo contassem com eles num casamento daque- 
les! Houve ameaças de seqüestro, de danaçâo eterna no fogo do 
inferno e de enfarte do miocârdio. Tentaram suborno. Nada: o 
casai nâo arredava pé da idéia de casar. Num gesto de desespero, 
pai judeu e pal Mandés ameaçaram os respectives fïlhos com o 
que de pior lhes ocorreu no momento: seriam deserdados!

Mas que ninguém pense que os noivos sabiam perfeitamente 
o que estavam fazendo. Que nâo vacilavam. Que nâo tremiam. 
Os noivos nâo saiam do escritôrio do Reverendissimo Professor 
Fulghum. Era la que a noiva gemia e o noivo suava frio. Mas 
que ia haver casamento, ia. Chovesse ou fïzesse sol, apesar dos 
raios, das trovoadas e das pragas de mâe. Noivo e noiva tremiam, 
sim, mas nâo esmorecia sua inabalâvel confïança no poder do 
Amor. Nâo esmorecia, principalmente, sua arma sécréta mais po- 
derosa: o senso de humor. Quando nâo tremiam nem suavam 
frio, os dois rolavam de rir.

Ora... pois nâo eram fïlhos de gente forte? De gente que pre- 
cisou lutar valentemente contra tudo e contra todos? E nâo era 
mamäe quem vivia dizendo que nâo se deve, jamais, entregar os 
pontos?! E nâo era papai quem ensinava que quem loge à luta 
nâo merece viver?! Noivo e noiva eram “de briga”, do jeitinho 
que mamâe ensinou, e papai gostava. E tinham certeza de que, 
juntos, seriam imbativeis.

Quem desempatou foi νονό. A avô do noivo. Ora essai Se o 
seu tinico neto ia casar, azar que fosse com uma... voce sabe 
quem..., ela estaria la. la ao casamento e pronto! O que séria de 
seus bisnetos sem ela?! Alias, com a nora também tinha tido um 
caso de ôdio à primeira vista, e o casamento dos dois ia tâo bem...

Vovo era mulher de palavra. Disse que ia ao casamento e as- 
sunto encerrado.

Dai em diante, acelerou-se o efeito domino. Se νονό ia, nâo 
podia ir sozinha. Para tomar conta de νονό, toda a comunidade 
de catôlicos irlandeses residentes em Detroit tinha de ir ao casa-



mento. E aqueles judeuzinhos de meia-tigela do Brooklyn iam 
ver o que era solidariedade familiar. Tio Dickie, o padre, sozi- 
nho, dava conta da santidade do desatino que era aquele casa- 
mento com uma... melhor nem falar!

Clara, jâ adivinharam, num tinico dia, trinta e cinco judeus 
do Brooklyn compraram passagens de aviâo. Vovô rabino exigiu 
um lugar “de janela”.

O casamento que me cabia celebrar ganhava contornos de fi
nal de campeonato, em campo neutre, entre Devotes de Nossa 
Senhora EC. versus E.C. Muro das Lamentaçôes. Em fisica se 
diz que havia suficiente “massa critica”.

Em hora e local marcados, la estavam des. Nâo foi fâcil. Vovô 
rabino implorou para que lhe permitissem fazer, no nuhimo, uma 
das oraçôes da tradiçâo hebraica, ao final do casamento. Quando 
os catôlicos irlandeses souberam, exigiram que νονό, que jâ ga- 
nhara a vida como cantora lirica, entoasse a Ave Maria de Schu
bert. E tinha de ser antes da bênçâo do rabino, espécie de exor- 
cismo profilâtico. De um lado, clamava-se por incenso; de ou
tra, por calices de vinho. Que casamento sem calice de vinho para 
quebrar era desgraça certa. A noiva e o noivo respondiam... “Seja 
la o que Deus quiser”, para o que fosse la que lhes perguntassem.

Era sâbado à noite, depots do sol se pôr, para agradar os voce 
sabe quem. Ambas as famllias chegaram e se acomodaram. Me
lhor dizendo: adentraram o gramado. Metade das arquibanca- 
das para os “Devotos”, metade para os do “Muro”. Houve um 
momento em que eu pagava “6 por 1”, a quem quisesse apos- 
tar: ia acabar em pancadaria.

Ora... mas ia-me esquecendo do Amor! Os catôlicos irlande
ses de Detroit amavam o noivo; e, igualmente, os judeu-poloneses 
do Brooklyn amavam a noiva. E tinham sens motivos! Noivo e 
noiva eram excelentes pessoas, gente boa, inteligente... exceto, 
claro, em matéria de escolher marido (ela), ou mulher (ele). E 
por mais que se esforçassem em nâo ver o que nâo queriam ver, 
gregos e troianos reconheciam que o noivo era alto, moreno e sim-



paticissimo e que a noiva era uma belezinha. Quando noivo e 
noiva disseram “Sim”!, so um cego, além de surdo, näo perce- 
beria que os dois se amavam muito. E quando a noiva se pôs 
a chorar, e o noivo a abraçou e também se pôs a chorar... meu 
amigo, a igreja virou um mar de lâgrimas! Jâ vi lâgrima em casa- 
mento, mas aquele casamento parecia banho comunitario japo- 
nês! Depois que todos se lavaram em pranto, a coisa melhorou. 
Ate o Reverendissimo Fulghum deu sua chorada e ficou de alma 
mais leve. Até o padre-tio, que ficou no vestibulo para näo ser 
contaminado, entrou na igreja exclusivamente para assoar o na- 
riz e enxugar os olhos.

Ocorreu urn fenômeno simples de explicar. Quando a noiva 
respondeu que “sim..., sim, siml”, aceitava aquele homemcomo 
seu marido etc. etc., a alegria invadiu os coraçôes. Nada de no
vo: simples alegria, a mesma antiga, eterna, perene alegria de 
ver alguém cumprindo exatamente o seu dever, lutando para 
ser feliz. E por isso todos choramos. Porque ficamos sem pa- 
lavras.

Foi quando a avo do noivo — a matriarca dos catolicos irlan- 
deses, setenta e oito anos — levantou-se para cantar a Ave Maria. 
Näo tinha viajado tanto para abandonar o neto, justo quando mais 
precisava delà! Parou ao lado do piano, respirou fundo, fechou 
os olhos e cantou. Nunca, em toda a minha vida, ouvi voz mais 
apaixonada. Nada de agudos ou falsetes, nada de voz de cantora 
lirica de setenta e oito anos. Ali estava uma avo, ninando o neto, 
o presente, o passado e o futuro. Quando a ultima nota da Ave 
Maria acabou de ecoar pelas paredes da minha igreja, νονό abriu 
os olhos, sorriu para o neto e disse, baixinho:

— Pronto...
Os do Brooklyn, por pouco, näo a carregaram nos ombros, nu- 

ma volta triunfal. Mas aplaudiram feito doidos. Podiam näo sa
ber a hora de ajoelhar, num casamento catôlico, mas de musica, 
sim, entendiam. E, claro, de amor de avo. Aquela avo jogava no 
time deles! “Ai, νονό!”

Vovô rabino näo perdeu a pose. Andou solenemente até onde



estava a noiva e o noivo e tomou-lhes as mäos. Entäo, falando 
em nome de Abraäo, Isaac, Jacob e dos demais judeus do 
Brooklyn, pronunciou a bênçâo milenar que os fazia marido e 
mulher até que a morte os séparasse. Noivo e noiva foram liga- 
dos ali também à historia de um outra povo, de raizes também 
fondas e também antigas. E ninguém precisava falar hebraico para 
sentir o mistério e o milagre.

Claro que, como era de se esperar, vovô rabino também foi ova- 
cionado. “Ai, vovô!”

Finalmente, O Reverendissimo Fulghum respirou aliviado. A 
alegria, outra vez, imperava. Aumentavam minhas chances de per- 
der a aposta: ia dar certo! Que falta nos fazem, nesses tempos, 
os fïnais felizes! Sorte nossa, encontrar um ali, bem à mâo.

Mas foi necessârio um casamento inteiro para que as familias 
descobrissem que, no fundo, eram muito parecidas. Que tinham 
mil coisas em comum e, a separâ-las, apenas uma ou duas metâ- 
foras sobre o sentido profundo da vida. Eram gente que acredi- 
tava na familia, na força da fé, do amor, num ùnico e verdadeiro 
Deus, e na capacidade humana de celebrar esses valores.

O noivo e a noiva correram para o salâo de festas, onde jâ os 
aguardava uma banda de polca. Os recém-casados dançaram sob 
os aplausos dos parentes. Vovô rabino convidou νονό cantora pa
ra dançar, os aplausos explodiram, os pares se formaram e, num 
instante, começou a lesta. Nunca vi festa como aquela: nunca vi 
ninguém corner tanto, nem dançar tanto, nem cantar tanto, sô 
por causa de casamento. Foi incrivel!

Très dias depois, passada a ressaca, pus-me a refletir. E desco- 
bri que o Reverendissimo Fulghum estava errado e que quem 
tinha toda a razâo eram o noivo e a noiva. O amor é mais forte 
que o preconceito. Escore final: “21 a 0” para o Amor, contra 
o Espfrito do Mal. Quando em düvida, aposté naqueles a quem 
voce ama. Sempre.

(Epùogo. Um ano mais tarde, jâ proximo do primeiro aniver- 
sârio deste jogo memorâvel, recebi um cartào-postal corn carim-



bo dos Correios de uma ilha do Caribe. Do noivo e da noiva, 
pensei. Nada disso. De um grupo de parentes do noivo e da noi
va, que se conheceram na minha igreja e se tornaram grandes 
amigos).



P
I ENSAR EM CASAMENTO é pensar em con

to de fadas, como se a vida real, de repente, deixasse de existir. 
Hâ momentos, em qualquer casamento, em que o tradicional "... 
e viveram felizes para sempre” parece perfeitamente viâvel. Mas 
quando meus filhos eram pequenos e eu chegava ao final da his- 
tôria, com aquela garantia de felicidade eterna, sempre havia um 
deles que queria saber o que acontecia depots.

Como é que eu ia contar que Cinderela acabou descobrindo 
que estava casada com um sujeito que tinha mania de pé, e que 
os tais sapatinhos de cristal apertavam os dedos? Como dizer que 
o sapo foi beijado pela princesa e virou principe, mas sô “por 
fora’ ’, porque continuou a pensar como sapo e comia mosca no 
café da manhâ? Minha experiência de vida sugere este tipo de 
"e depots?”, para a grande maioria dos contos de fadas.



Costumo dizer aos noivos que me procuram que a certidäo de 
casamento so dâ vinte e quatre horas de garantia de felicidade 
eterna. Pelas atuais estatisticas, so cinqüenta por cento dos casa- 
mentos duram “para sempre”. O que vale dizer que, em prati- 
camente todos os casamentos que sou convocado a celebrar, urn 
dos noivos ou ambos jâ foram casados. A felicidade eterna näo 
durou, portante, nem ate o final do primeiro tempo de partida. 
De qualquer modo, alguma coisa aprenderam com a experien
ce, sobre a vida, sobre si prôprios e sobre o casamento. E um 
casamento reflete sempre a sabedoria dos que se casam.

Quem se casa pela segunda vez sabe, como eu também sei, que 
o casamento näo acontece na igreja, nem na lesta dos parentes.

Chega um dia, em gérai depots do pedido, feite e aceito e de- 
pois dos convites expedidos, quando a data do casamento jâ esta 
marcada e os detalhes da festa acertados, em que um bornent e 
nma mulher que se amam pôem-se a falar sinceramente sobre 
o passo que vâo dar. É uma conversa que, as vezes, dura dias 
ou semanas. Pode acontecer num carra, num passeio; pode ser 
na cozinha, depots do jantar, ou no châo da sala, noivo e noiva 
sentados no tapete. Ou pode ser a caminho de casa, depots de 
sair do cinéma. O assunto é variado: promessas e juras de amor, 
casa, fanulia, crianças, trabalho, sonhos, direitos, concessôes, di- 
nheiro, privacidade, e todas as variaçôes imaginâveis sobre esses 
temas. É nessa conversa que se firma o verdadeiro pacte nup- 
cial. Noivo e noiva, falando, com a maxima franqueza possivel, 
sobre o que esperam um do outra. Com os olhos, tentant desco- 
brir se hâ sinceridade nas palavras e, de modo gérai, descobrem 
que sim. É quando o pacte, afinal, pode ser selado com beijos 
e abraços que no meu tempo näo se viam pela rua. Pronto. Acon- 
teceu. Estâo casados. Dali em diante, sô falta a cerimônia ofi- 
cial, seja quai for o ritual escolhido.

É possivel que o que estou dizendo soe como heresia. Os pa
dres, com certeza, väo protester. Mas padre näo casa e se voeê 
é casado, sabe que é exatamente assim que tudo acontece. Por 
isso é que sempre aconselho os noivos que me procuram a pres-



tar a maxima atençâo as conversas que antecedem o Grande Dia. 
Se näo estiverem atentos, correm o risco de näo perceber que 
casaram. Ou de näo aparecer na igreja na data marcada.

Quando se trata de segundo casamento, como jâ têm experiência 
de conversa pré-matrimonial, os noivos jâ sabem que a cerimô- 
nia ou a presença dos convidados é o que menos conta. Man
nheims de segunda viagem sabem que a solidariedade na cozi- 
nha, depots do jantar, é infinitamente mais importante que a cor 
do vestido das damas de honra. Que a amizade conta mais que 
um belo par de pernas, ou de ombros largos, ou a cor do cabelo. 
E que näo hâ nada de errado em amar perdidamente um sapo, 
desde que se saiba que sapo é sapo, e que hâ pouca probabilida- 
de de sucesso se, de uma hora para outra, o coitado for obrigado 
a virar principe. (Aliâs, cinco anos de casamento feliz ensinam 
quase que so isso. Principalmente se voce estâ casada (o) com 
um (a) sapo (a) e tem piano de comemorar Bodas de Ouro ao 
lado dele (a).) O segundo casamento nunca é tâo romântico quanto 
o primeiro, mas em gérai é mais consciente. Com a experiência 
de uma primeira tentativa, o amor que leva à segunda tende a 
ser mais rico, mais profundo, mais cuidadoso.

Sobre esse assunto, aliâs, tenho uma ôtima histôria. Dois ir- 
mâos casaram, mais ou menos na mesma época, inicio dos anos 
20, numa cidadezinha dos Dakota. Um dos irmâos era o bonitâo 
da cidade; o outra, baixinho e feioso, adorava cantar, com uma 
vozinha também meio baixinha e desafinada. O bonitâo casou 
com uma bonitona, e o cantor casou com uma râ. Os dois casais 
eram vizinhos e as fanulias cresceram lado a lado. Nenhum dos 
dois casais era realmente feliz. Iam levando, como se diz, mas 
näo eram felizes.

Verdade que, quem os visse de longe, näo suspeitaria de nada. 
As crianças cresceram e, por sua vez, também casaram. Aos cin- 
qüenta anos, o irmâo bonitâo morreu, vitima de um ataque car- 
diaco fulminante, e a esposa do baixinho feioso também morreu, 
num acidente de carra.

Soube dessa histôria porque os sobreviventes vieram a Seattle,



querendo conversar comigo. Fazia anos que os dois se amavam 
em segredo. Segredo total, até mesmo entre eles. Depots que en- 
viuvaram, os dois passaram a se visitar com freqüência, para en- 
frentar a solidâo. Jantavam juntos, lavavam juntos a louça do jantar 
e, lavando a louça, os dois cantavam. Também gostavam de jar- 
dinagem e passavam horas trocando mudas, plantando semen- 
tes, podando as ârvores.

Em momento algum falavam de amor. Numa cidade peque- 
na, essas coisas säo ainda mais dificeis. Nâo faltaria alguém para 
espalhar boatos maldosos. Era como se, até na opiniâo dos dois, 
houvesse qualquer coisa de errado no fato de se amarem. Mas 
uma noite, quando lavavam os pratos, o homem, sem querer, co- 
meçou a cantar I love You Truly. A mulher cantarolou em dueto, 
os dois se olharam nos olhos e, afinal, entenderam que nâo havia 
mais o que esconder um do outra.

E ali mesmo tiveram a tal longa conversa pré-nupcial de que 
jâ falei. O assunto principal, no caso deles, era: “Mas... e o que 
os meninos vâo dizer?!” Juntos, tinham uma familia grande, de 
irmâos, filhos, sobrinhos, primos, tio e tia, mâe e pai. E muitos 
dos filhos deles, casados, nâo andavam felizes. Um terremoto fa
miliar, como séria a noticia daquele surpreendente casamento, 
talvez représentasse a gota que faria transbordar meia düzia de 
copos.

O caso é que, de casamento, aqueles dois entendiam. E enten- 
diam, também, de amor. E sabiam que, embora amor seja “pa
ra sempre”, a vida é curta. E, além do mais, jâ estavam casados, 
em sentido profundo, desde aquela tarde, na cozinha.

Imagine o que resolveram fazer: fugir! Fugir de casa e casar 
em segredo. For intermédio de amigos, acabaram me encontran- 
do em Seattle e pediram que os ajudasse a casar, sem contar na- 
da a ninguém.

O que nâo me disseram, porque nâo sabiam, é que os filhos 
jâ sabiam de tudo, e havia muito tempo. Dos primeiros casamentos 
infelizes, do tempo em que se amaram em segredo, do momento 
em que começaram a se amar “de verdade”, os dois sabendo dos



sentimentos que os uniam. Os fîlhos sabiam até do casamento 
verdadeiro, o que se consolidava a cada nova leva de pratos para 
lavar. Vendo-os, os fîlhos aprenderam muito sobre o amor e, prin- 
cipalmente, sobre o que é um casamento. De inicio, os fîlhos ti- 
veram medo do que pudesse acontecer aos dois velhos. Em pou- 
co tempo, porém, jâ morriam de medo de que nâo acontecesse 
nada... E que eles deixassem a felicidade escapar por entre os 
dedos.

Sei sobre os fîlhos, porque no mesmo dia em que converse! 
com o paie a mâe, uma das meninas me telefonou. Ela os havia 
seguido até Seattle e queria saber se eu aceitara casâ-los. E que- 
ria saber hora, data e local, porque a famùia inteira planejava es- 
tar presente.

É onde começa a parte de conto de fadas da minha histôria 
real: numa autêntica caravana de fîlhos e fïlhas e sobrinhos e so- 
brinhas do noivo e da noiva, que vieram de Fargo, Dakota do 
Norte.

Quando a noiva e o noivo chegaram a minha casa, num do- 
mingo à tarde, eu jâ tinha escondido na cozinha uma verdadeira 
legiâo de fîlhos, fïlhas, netos e netas etc.

Sô eu vi (porque os noivos estavam de costas para a porta da 
cozinha), quando silenciosamente a sala começou a se encher de 
gente. Uns riam, outras sorriam e todo mundo chorava. Que mo- 
mento emocionante!

Nâo morri de emoçâo porque um dos netinhos salvou a pâ- 
tria, escapando da mâo da mâe, correndo para a avô e gritando 
que aquilo era “surpresa, surpresa!” Dai em diante, minha sala 
fïcou parecida com arena de concurso de beijo-e-abraço-e-que- 
vocês-sejam-felizes-que-bem-merecem.

Quando, afinal, restabeleceu-se a calma, noivo, noiva e toda 
a turma viraram-se para mim, à espera da solenidade. Disse a 
eles, entâo, que aquele era o mais belo casamento de que eu jâ 
participara em toda a minha vida; que casamento tinha mesmo 
de ser daquele jeito e que os declarava, para grande alegria gé
rai, marido e mulher, tio e tia etc., até que a morte os séparasse.



Com o quê, dei por reaberta a sessào de beijos e abraços e corre- 
ria de netos e netas. O que conta, sempre, sâo os gestos. Uma 
cerimônia é so uma cerimônia. E palavras, o vento as carrega.

Faz anos que conto essa histôria aos casais que me procuram 
para que faça seu segundo casamento. O que intéressa, aqui, nâo 
é o happy end. O importante é ver, ao vivo, que um casamento 
nâo se faz nem por interesse, nem para melhorar de vida nem, 
as vezes, so por amor. Casamento é um labirinto pelo quai vaga- 
mos. Para sobrevivermos aos labirintos, é indispensâvel levar co- 
nosco o companheiro ideal. Como um cantor feioso e baixinho, 
por exemple, que canta enquanto lava pratos. Ou como a mu
rker muito bonita, que faz com que o cantor feioso e baixinho 
se sinta urn principe, cada vez que lhe segura a mâo. Ai esta: 
um conto de fadas totalmente veridico.



L EMONADA 5 SENTAVOS. A ortografla 

é esta mesmo. As letras säo vermelhas e enormes porque, 
afinal, jâ é veräo. Bern na esquina da minha casa, o cenârio é 
clâssico: dois meninos queimados de sol, mesinha armada, diras 
cadeiras de cozinha, copos descartâveis e o cartaz, preso na cerca 
com prendedores de roupa. A avô dos meninos é responsâvel 
pela idéia. Inventar alguma coisa para tirar os garotos de den- 
tro de casa, e dar-lhes o que fazer. (Vê-se a avô, espiando 
pela janela da casa. Sabe-se la o que essas crianças vâo In
ventar!)

Os meninos, no começo, nem gostaram muito. Mas quando 
descobriram que a banquinha de limonada podia converter-se em 
autêntica mina de ouro, o instinto capitalista subiu-lhes à cabeça 
e jâ faz uma semana que nâo largam o négocie nem para corner.



Desconfio, até, que têm misturado mais âgua na limonada, pen- 
sando em ampliar a margem de lucro.

A mim, nâo enganam: faz cinco dias que sou um dos seus fre- 
gueses mais assiduos. E quem enganaria um sujeito experiente 
como eu? Aos seis, sete anos, também andei envolvido no mer- 
cado negro de limonada adulterada.

Colaboro como posso: dou voltas e voltas no quarteirâo, sob 
qualquer pretexto, sô para passar pela banquinha deles. E bom 
negôcio, para ambas as partes. Os meninos vâo enchendo a cai- 
vînha de moedas e eu, por apenas cinco centavos, compro âgua 
“sabor limonada” e pitadas de nostalgia. Os garotos fazem de 
tudo para agradar o freguês: se passo pela banquinha na hora 
de fechar, ganho os restes da limonada, em copo usado, e “de 
graça”. E com a limonada de fundo de garrafâo, afïnal, recebo 
parte do açücar pelo quai estou pagando, religiosamente, desde 
as nove da manhâ.

No meu tempo, o negôcio nâo era tâo lucrativo. Um dos se- 
gredos do sucesso dos meninos é o irmâo caçula, escalado para 
correr atrâs dos fregueses e trazer de volta o copo descartâvel, 
antes que o freguês o descarte. Cheguei a pensar que estivessem 
preocupados com a limpeza da rua. Nâo: querem é reduzir cus- 
tos, lavar o copo e tornar a vendê-lo de novo.

— Nâo é ilegal? — pergunto eu. — Além de sujo, claro.
— E por que?! Voce por acaso pegou alguma doença?
E o que é que voce queria que eu respondesse?
Propus-lhes sociedade, oferecendo-me para trazer bolinhos e,

assim, ampliar a variedade dos produtos da loja. Falei em um 
centavo, como preço de custo, por bolinho. Vendido cada boli- 
nho a cinco sentavos, era lucro garantido. Mas eles, que estâo na 
idade de desconflar de proposta de adulte, disseram que nâo in- 
teressava. Por via das düvidas, no entante, na manhâ seguinte, 
vi que havia bolinhos à venda na loja por 15 sentavos a unidade.

— Vovô fez os bolinhos. E nos deu. De graça.
(Da janela, νονό espia e sorti para mim.)
Quem sou eu para competir com aquele gênio das finanças?



Näo passo de freguês. E quem vai querer aumentar os custos, 
sustentando atravessador de bolinhos?

Alias, näo é a primeira vez que faço papel de otärio em vigari- 
ce orquestrada por duas geraçôes de gênios financeiros.

Numa estrada perdida nos altos da ilha da Corsega, num certo 
verâo, alguém me fez parar o carro, acenando com uma mäo e, 
com a outra, apontando para algo que permanece escondido nu
ma cesta. Atrâs, um homem bem mais velho, sentado junto a 
uma mesa. Sobre a mesa, garrafas altas de vidro verde.

O agenciador de négocies deve ter seus dez anos, com sorriso 
de dez dôlares, tipo dente-sim-dente-nâo:

— Senhor falar inglês?
Näo falo, mas com a cabeça respondo que sim. É o que basta 

para que se instale, entre nos, um clima de conspiraçâo mafîosa:
— Meu pobre avozinho vende amêndoas e vinho. As amên- 

doas vêm das ârvores do terreno dele. E o vinho é ele mesmo 
quem fabrica. As amêndoas säo ôtimas, mas o vinho é horrivel... 
Näo obstante... täo baratinho! Sera que o senhor podia comprar 
alguma coisa, so para agradar meu avozinho?

Sueur sal corsa da multinacional da limonada adulterada. Em- 
presârio que explora unido jamais sera vencido, certo? Glare ! Por 
apenas um dolar, compro um saquinho de amêndoas e duas gar
rafas de vinho. O agenciador sorri, o produtor sorri e o consu- 
midor sorri, satisfeito com a boa açâo do dia.

O garoto näo mentiu. Na Corsega, o Côdigo de Auto- 
Regulamentaçâo Publicitâria deve ser “pra valer”: amêndoas oti
mas e vinho horrivel.

Alguns quilômetros adiante, outre menino, outre velho, outra 
mesa, mas a mesma histôria. Coincidência. Por apenas outre dolar, 
compro outre saquinho de amêndoas e outras duas garrafas de 
vinagre em casco verde. Outres quilômetros, outre menino, ou
tre velho etc. e tal. Em trinta quilômetros, observe onze differen
tes cenârios da mesma peça. Diâlogos e figurines praticamente 
idênticos.

À noite, na aldeia, descubro que os velhos contratam os meni-



nos que estudam “um pouco” de inglês na escola e os distri
buera pelas estradas, para “conversar” os turistas. E que é um 
bom négocie. Ou séria, caso os meninos, nas aulas de inglês, nâo 
aprendessem também os segredos da conversâo de moedas. Re- 
cebem em dôlar e pagam em lira, fazendo um câmbio — diga- 
mos — mais “conveniente”.

Na minha opiniâo, até mais “conveniente” do que os meninos 
imaginam, e conveniente, também, para os velhos, os quais, afï- 
nal, tomam sol na cabeça a tarde inteira, mas vendem âcido acé- 
tico por vinho corso. Conflito (e acerto de contas) de geraçôes.

Négocié é négocie. Quanto a mira, ofereço duas garrafas de 
vinagre corso ao motorista do taxi, economize a gorjeta e ainda 
fico com os agradecimentos pelo vinho. O motorista, de sua par
te, anda o dobro do tempo necessârio para me levar do hotel até 
o porto; mas como nâo falo francês sufïciente para reclamar muito, 
deixo barato. Por via das düvidas, o motorista torna a agradecer 
pelo vinho. O motorista deve ser um dos elos da cadeia de circu- 
laçâo das mercadorias: o otârio dâ gorjetas em vinagre e o moto
rista revende o vinho ao velho da estrada, o quai, por sua vez, 
vai amortizando o prejuizo que sofre com o câmbio.

Um ano mais tarde, numa vicia da cidade de Heraklion, na 
ilha de Greta: dois garotos, mesa capenga, copos, jarro, cartaz, 
o equipamento habituai.

— Senhor falar inglês?
É men destine.
— Falo, claro! O que é que voeê vai me vender?
— Super Cola. É meu avô quem fabrica.
Tanto quanto sei, Super Cola é um réfrigérante muito comum 

na Grécia.
— E quanto custa?
— Um dôlar americano.
— Uma garrafa de Super Cola... por um dôlar?! É carissimo!
— Se experimentar um gole, vai achar barato.
Nâo se deve decepcionar os companheiros da contraria uni-



versai dos vendedores de lemonada. Pego o meu dôlar, recebo mi- 
nha mercadoria e tomo logo metade da garrafa.

Meio litro de Super Dinamite continua na garrafa. O outro meio 
litre esta no meu estômago, mas chama-se raki — uma versâo 
local da mistura de loçâo pôs-barba corn alcool Zulu, noventa e 
nove por cento de pureza. Hâ quem conte que levitou, com ape- 
nas meia dose. Outres descrevem a experiência como indescritx- 
vel, porque foi beber e morrer. De minha parte, me mantenho 
em pé, numa espécie de extase mistico, com a boca ardendo, co
mo se estivesse em carne viva, mas me sentindo leve, livre e sol- 
to como um beija-flor. Isto sim, pessoal, é que é lemonada\

Se alguma vez, em sua vida, lhe acontecer de topar com um 
velhinho de chapéu desabado, sentado junto a uma mesinha na 
calçada, e vendendo — segundo o cartaz — LEMONADA EXTRA- 
ESPECIAL, APENAS UM DÔLAR O COPO, pare e tome um trago, 
em homenagem à confraria planetaria dos vendedores de le
monada.
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M CARTAZ. 1969: ESTOU INDO. AQUI 
NÄO DÂ. À volta do cartaz espetado na terra, no acostamento da 
estrada, très représentantes de geraçâo Paz & Amor. Eies espé
rant alguém que os leve de carona por mares de aventuras nunca 
dantes navegados. Era comum, naquela época, encontrar carta- 
zes de adeus. Eu proprio vi vârios deles e li mensagens idênticas 
nos rostos de muita gente. A tentaçâo do desconhecido, mistura- 
da ao mais radical nâo-conformismo.

Faz pouco tempo, encontre! outra tipo de cartaz, no trevo de 
acesso à estrada interestadual: ESTOU INDO... MAS VOLTO JÂ! Gos- 
tei da idéia, parei e um casai de andarilhos saltou, sorridente, 
para a cabine da minha caminhonete. Cansados da cidade — sain- 
do em férias de um semestre, para ver “coisas”. Qualquer coisa 
servia.



— Mas o cartaz dizia “mas volto ja..."
— Claro... nos moramos aqui. E... ora, a gente gosta daqui. 

So queremos andar um pouco por ai. Mudar de ares por algum 
tempo. O senhor nunca sente vontade de mudar de ares?

— No minimo, uma vez por semana.
Quando se pergunta a alguém o que faria se ganhasse a sorte 

grande, a resposta que mais se ouve é: “Pagava as dividas”. 
A segunda, em termes de freqüência, é: “la viajar”. Conhecer 
o mundo. ESTOU INDO... MAS VOLTO JÄ! Somos essencialmente 
nomades de coraçâo. E nunca me surpreendo, ao ouvir falar 
de antropôlogos que descobrem restos de civilizaçôes ou ruinas 
de cidades que dào a impressâo de ter parado de repente. Cida- 
des inteiras, intactas, abandonadas para sempre, deixadas para 
trâs. Quai a causa? Para onde terâo ido os habitantes? Por que 
terâo resolvido abandonar as prôprias casas? Quai terâ sido o 
problema?

Simples. Basta acordar certo dia e descobrir que, pela cidade 
inteira, as pessoas acordaram se sentindo como nos: simplesmente 
“com vontade” de ir para qualquer lugar, por ai. No caso das 
cidades abandonadas, tenho certeza de que foi exatamente assim 
que tudo aconteceu. O pessoal acordou, fez a trouxa e partiu. 
E nunca mais voltou.

Faça a conta do numéro de lugares onde voce jâ viveu, até agora. 
No meu caso (sera um recorde?), sâo trinta e sete lugares em cin- 
qüenta e um anos de vida. E eu e minha mulher jâ estâmes reco- 
meçando a conversât sobre o tema: “E agora? Para onde é que 
vamos?” Somos da tribo dos que nâo esquentam cadeira e é as
sim que gostamos de viver a vida. Tendo uma longa experiência 
de ir e outra, menos longa, de voltar, acabei descobrindo duas 
verdades, elementares e indiscutiveis:

Primeira: Nem sempre “la” é melhor que “câ”. Do outro la- 
do do muro nem sempre é mais verde ou mais bonito. Nâo, nem 
sempre. O muro, alias, nada tem a ver com a histôria. A grama 
fïca mais verde, do lado onde for mais bem tratada. Se quiser 
que a grama cresça saudâvel, onde quer que voce esteja, leve na



mochila baldes e baldes de âgua. E va regando a grama, pelo 
caminho.

Segunda: (Conhecida também como a Maxima do Canoeiro 
de Corredeira, e descoberta quando eu aprendia canoagem de cor- 
redeira com meu amigo Baz, profissional desta perigosa arte.) Sa
ber atracar a canoa é essencial ao sucesso da jornada. Quando 
estiver despencando corredeira abaixo, nâo deixe de parar, vez 
ou outra, junto à margem. Attaque a canoa e fique parado, pen- 
sando no rio, na corredeira, nos lugares pelos quais jâ passou e 
nos lugares pelos quais ainda terâ de passar. E aproveite para pen
sât em por que chegou até ali, para onde esta indo, como e pot 
que.

Se quiser, sente comigo na barranca do rio e eu lhe conto onde 
a grama é mais verde, além de coisas fantâsticas que sei sobre 
o rio...
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Λ/ V FILOSOFIA GREGA NÄO MORREU. É Ο 
que se lê num cartaz, em inglês, numa das portas do Plaka, o 
mercado “velho”, encravado entre as largas paredes de pedra da 
Acropole, no coraçâo da cidade de Atenas. E é pura verdade. Os 
gregos continuant a filosofar. A filosofîa grega nâo morreu nem 
esta embalsamada, escondida nos pesados livras da biblioteca da 
faculdade, para desespero dos calouros. Cada grego vivo é um 
filôsofo grego, “ao vivo” e em cores.

Um dos ramos da filosofîa que mais tem prosperado na Grécia 
é o “pragmatismeUma espécie de filosofîa de resultados, co
nto se diria hoje. Para os pragmâticos, a verdade de uma propo- 
siçâo deve ser julgada a partir dos resultados a que se chega, pelo 
emprego prâtico da tal proposiçâo. O que voce pensa, diz ou ima
gina simplesmente nâo importa. O que conta é o que voeê faz.



Se funciona direito, é verdade. Mais detalhes sobre pragmatismo, 
caso interessem, podem ser comprados nos anuais de filosofia. 
Mas se voce quiser liçôes gratuitas de pragmatismo, basta obser
vât o comportamento comercial dos gregos. As histôrias que se 
seguem sâo fruto de minhas observaçoes pessoais, in loco.

No Aeroporto de Chania, na costa oeste da ilha de Greta, um 
727 da Olympia Airlines despeja uma centena de passageiros de- 
sesperados: mulheres choram, crianças berram, dois passageiros 
se lançam sobre o balcâo da companhia, tentando alcançar o ge- 
rente para puxâ-lo pela gravata. Vem a policia, sirenes, cassete- 
tes, cachorros.

Explicaçâo: os passageiros estavam a caminho de Heraklion, 
no extreme oposto da ilha. Para onde, alias, foi enviada sua ba- 
gagem, embarcada em outra aeronave. Por razôes desconhecidas, 
o aviâo pousou no aeroporto errado, e os passageiros podiam es- 
colher entre passar uma semana na cidade errada ou tomar o ôni- 
bus e viajar mais de duzentos quilômetros até a cidade certa. Os 
passageiros, dispostos a matar e morrer, se précise fosse, nâo que- 
riam ficar na cidade errada ou enfrentar mais de duzentos quilô
metros de estradas gregas. Decidiu-se, apôs râpidas confabula- 
çôes, que a soiuçâo era fretar um aviâo. O que os passageiros di- 
ziam e pensavam sobre a diretoria da Olympia Airlines nâo é coisa 
publicâvel. De qualquer modo, tratava-se de vida pregressa da 
mâe a do dono da empresa e do atual ganha-pâo de mâes, filhas 
e esposas de toda a diretoria executiva. E falava-se, ainda, sobre 
o que os passageiros desejavant que passassem, famùias inteiras, 
fazendo, até o dia do Juizo Final.

Um dos passageiros, bornent série e bem vestido, que até aquele 
momento mantivera-se a distancia, trocando de pé, à margem 
do circule formado pela multidâo enfurecida, mas sem se exal- 
tar, e resmungando em alemâo, de repente, sem mais nem me- 
nos, pôs-se a berrar, parte em inglês, parte em alemâo:

— Por que estou aqui? O que devo fazer? Para onde querem 
me levar? O que posso esperar dos gregos? O que sera de mim? 
Gott im himmel... Socorro!



Foi uma crise de desespero tâo pungente, que a multidâo calou- 
se e se virou para ele, solidâria em sua dor, abandono, medo e 
pânico. Olhavam para o alemâo, alias, com a complacência com 
que observariam as reaçôes de um cachorro louco que, tendo vja- 
jado como clandestine, acabasse chegando, corn eles, à cidade 
errada.

O gerente de operaçôes do aéroporté, filosofo grego de plan- 
tâo, berrou a soluçâo pragmâtica, em inglês, ajoelhado sobre o 
balcâo:

— Meu cam senhor! Faz dois mil anos que os gregos buscam 
soluçâo para questôes como as que o senhor acaba de propor! 
Mas, reconheça... Nâo sâo questôes simples! Enquanto nâo en- 
contrarmos respostas satisfatôrias para as suas düvidas, faremos 
o possivel para tornar sua estada neste aéroporté a mais agradâ- 
vel possivel. Que os deuses nâo nos desamparem... Todos para 
o ônibus, jâ!

Pragmatisme aplicado sempre rende alguma coisa. A multi
dâo aplaudiu o gerente, fez fila e marchou para o ônibus, o quai 
partiu, como um foguete, rumo a Heraklion. E esqueceram do 
alemâo. Que ficou no aeroporto, perdido nas mais complexas dü
vidas metafisicas, expressas, como era de esperar, em alemâo, e 
à espera, para sempre, de alguém que lhe dissesse coisa com coisa.

Na mesma tarde, num café de mesas na calçada, de freute pa
ra o mar, em Chania, entreouvi a conversa de dois jovens ameri- 
canos, que discutiam a essência do homem. Se o homem era es- 
sencialmente bom e essencialmente mau. Alunos de Direito. Pri- 
meiro ano. Um deles erguia a taça de vinho e argumentava que 
o problema da essência do homem era idêntico ao problema da- 
quela taça: estaria meio cheia... ou meio vazia? Clara: sim
ples questâo de opiniâo. Palavras, palavras... e nada que pres- 
tasse!

— Discordo... com a dévida vênia... — dizia o outra. — Hâ 
métodos cientificos, rigorosos, précises, que permitem détermi
nai1, ao mesmo tempo, os conceitos de “cheio” e de “vazio”, a



partir dos quais sera possivel decidir se sua taça esta mais vazia 
ou mais cheia. Elementar!

Com um gesto, chamou o garçom e pediu duas taças vazias e 
“lima coisa qualquer que sirva para medir volumes liquides

O filôsofo grego de plantâo no bar, naquele momento, era o 
garçom. Justamente o que foi convocado à mesa dos advogados. 
E deles se aproximou, com a solenidade dos garçons fïlôsofos, 
para saber por que precisavam de taças vazias etc. A questâo do 
“cheio” e/ou “vazio” lhe foi exposta nos minimos detalhes.

O filôsofo olhou para um dos moços, depots para o outra; pa
ra a taça de urn, depots para a taça de outra. E sorriu, fïlosofïca- 
mente. A seguir, escolheu a taça mais cheia, do ponto de vista 
pragmâtico, levou-a ao nariz, aspirant o doce aroma do vinho gre
go... e virou o vinho goela abaixo, até a Ultima gota. Tornou a 
sortir:

— A taça vazia é a sua, senhor... — Devolveu a taça e voltou 
ao seu posto, ao lado do balcâo.

Pragmatismo, e da melhor qualidade! Hâ um tempo de berrar 
e um tempo de entrât no ônibus. Tempo de discutir e tempo de 
beber vinho.

Ao longe, a sudoeste de Atenas, na costa rochosa da peninsula 
do Peloponeso, fîca a aldeia de Stupa/Lefktron. Embora nâo apa- 
reça nos mapas turisticos, é uma cidade tâo importante quanto 
aquela onde Nikos Kazantzakis escreveu Zorba, o Grego, expres- 
sâo acabada do moderno pragmatismo grego.

Desde a ocupaçâo turca (anterior a 1883), a cidade tem duplo 
nome. Atualmente, coexistent, em Stupa/Lefktron cerca de tinta 
e cinco partidos politicos, o que équivale a dizer que existera tinta 
e cinco cidadâos na cidade, com titulo de eleitor. Apesar disse, 
verifïca-se uma espantosa coincidência de opiniôes em relaçâo a 
dois temas:

Primeiro, o desejo de extorquir dos turistas a maior quantia 
possivel de delates, entre julho e agosto. Segundo, a fé. Sâo gre- 
gos ortodoxos.



Nâo séria previsivel que economia e religiâo vivessem em pé 
de guerra, principalmente durante a temporada turistica, quan- 
do, aos domingos, os fiéis deixam de ira igreja para se plantar 
nas portas dos hotéis e cafés, extorquindo os Ultimos ruqueis dos 
turistas? Nada disso: economia e religiâo vivem na mais perfeita 
harmonia em Stupa/Lefktron.

O padre Michaelis instalou um aparelho de som e alto-falantes 
no patio da igreja, no alto da colina, jâ prevendo as dificuldades. 
E assim, à hora da missa, pôe uma fîta no gravador e senta-se, 
na paz dos justos, para tomar seu café na sacristia.

A missa dura très horas e é sempre igual, razâo pela quai os 
fiéis a conhecem de cor. Assim, basta-lhes ouvir a voz do padre 
e se benzerem apenas “mentalmente” nas ocasiôes previstas pe
la liturgia, enquanto vâo “malhando” os turistas. Das nove ao 
meio-dia, a cidade inteira ouve missa, queira ou nâo queira.

— Onde quer que estejam — explicou-me o padre Michaelis 
—, Deus esta com eles. Mesmo durante o trabalho. Nâo hâ pro- 
blema, nem para eles, nem para mim, nem para Deus.

— Mas e se o bispo de Atenas descobrir?
— E como é que vai descobrir? Quem teria interesse em con- 

tar? E mesmo que contem... Quem sabe? É possivel que a idéia 
“pegue”. Clara que os fiéis deveriam ir à igreja. E todos irâo, 
a partir de setembro. Mas durante a temporada, é a igreja que 
tem de ir até eles. E afinal de contas... Nâo da no mesmo?!

Alias, falando de religiâo, voce jâ tomou café grego? Sâo raris
simes os estrangeiros que tomaram mais de meia xicara de café 
grego. Apesar da quantidade dos que falam sobre o assunto, e 
do que dizem. Mas caso voce seja bebedor professional de café, 
nâo se incomode de passar dois ou très dias sem dormir, esteja 
com o seguro de vida em dia, nâo se incomode de ficar com a 
lingua e os dentes com gosto de châo de gaiola de passarinho, 
e esteja habituado a crises de taquicardia, entâo sim, você vai ado- 
rar o café grego!

A primeira vez que tomei café grego foi na igreja ortodoxa gre-



ga de Sâo Demétrio, em Seattle, durante a recepçâo a Constan- 
zia Gregocopoulos, de oitenta e quatre anos, avô de nâo me lem- 
bro de quem, que acabava de chegar de Atenas. Mal Constanzia 
experimentou o café servido na igreja, e começou a confusâo, por- 
que, dizia ela, ou se servia um café grego autêntico ou nâo se 
servia café. Como todos queriam café, ela postou-se, naquela tarde, 
vestida de preto dos pés à cabeça, e cercada de potes e panelas 
de cobre, e assadeiras quentes, para torrar os grâos de café. Até 
enegrecê-los, claro. Como uma feiticeira, Constanzia curvava-se 
sobre suas panelas, resmungando palavras que so a intérprete en- 
tendia.

— Podia-me servir um café? — pergunto eu.
Πρέπει νά περιμένεις, — responde a senhora Gregoco

poulos, que jâ esta meio surda e fala aos berros, metade comigo, 
metade com a intérprete.

— Ela esta dizendo que o senhor tem de esperar.
— Pergunte por que.

Οι ‘Αμερικανοί ό'λο θέλουν άμέσος, άλλα δέν 

είναι ό'λο ά μέσος καλά.
— É que os americanos sempre querem as coisas imediatamente 

e café imediatamente näo presta.
Ό Θεός <=κανε έπτά μέρες yià νά κάνη τόν 

κόσμο καί τόν έκανε όρέα διόση δέν διάστικε.

— Ela disse que Deus demorou sete dias para fazer o mundo 
e foi uma sorte que tenha trabalhado com calma.

È"y(i>, Κωνστάνζια Γ ρε-γοκόπουλος, θέλω
άκριβός έπτά λεπτά yià τόν καφέ εις τό ονομα τόν

Θεόυ.
— Diz que ela, Constanzia Gregocopoulos, leva exatamente sete 

minutes para fazer café, no espirito de Deus.



Θά περιμένεις καί θά τό φτιάσο καί θά τό πινίς 
καί θά σου αρέσει.

— Diζ que ο senhor vai esperar, ela vai fazer seu café, o se- 
nhor vai tomar e vai gostar.

— Certo, senhora.
Esperei, ela fez, eu tomei e até gostei.
— Bomm, näo bom? — dona Constanzia berra no meu ouvido.
— Sim senhora, muito bom.

Θά μάθεις νά περιμένεις καί ό Θεός θά σέ 
εύλογίση ποιο συχνά καί θά ζίσης νά γεράσης 
χαρούμενος.

— Ela diz que ο senhor deve aprender a esperar, Deus vai 
abençoâ-lo e o senhor viverâ uma vida longa e feliz.

A velhinha riu um sorriso sem dentes e beliscou-me a boche- 
cha, daquele jeitinho carinhoso que se usa com gente burra, mas 
que ainda tem alguma chance de alcançar a sabedoria.





E ENTÄO, ALGUMA PERGUNTA?

Näo hâ conferência, palestra para alunos ou reuniäo infîndâ- 
vel que näo chegue a esta pergunta irrespondivel. A pergunta apa- 
rece quando o publico jâ esta em plena overdose de informaçôes 
e quando, além do mais, jâ näo hâ tempo para responder nada. 
Claro que em circunstâncias normais sempre hâ alguém que quer 
perguntar mais alguma coisa. Por exemple: “Serâ que podemos 
ir embora?” Ou entäo: “Mas... quem convocou esta reuniâo e 
para que?” Ou, ainda: “Hâ urn bar aqui por perto?”

De parte do conferencista, ou do coordenador da reuniäo, a 
pergunta deve sugerir disponibilidade. Mas a verdade é que se 
voce inventa de perguntar alguma coisa, é so perguntar e se verâ 
cercado de olhares impacientes e irritados. Da parte do püblico 
e do conferencista. E, é claro, sempre aparece um idiota — um



tremendo, enorme idiota! — que pergunta. E o conferencista sem
pre responde. Repetindo oitenta por cento da conferência que aca- 
bou de fazer.

Mas quando, depots da Ultima pergunta do Ultimo idiota pre
sente, ainda sobra urn tempinho, e flea na sala aquele silêncio 
de expectativa, costumo aproveitar e fazer a mais importante de 
todas as perguntas:

— Quai é o sentido da vida?
Claro, nunca se sabe... Pode estar ali, bem ao meu lado, o Uni- 

co sujeito em todo o mundo que jâ descobriu! Eu jamais me per- 
doaria se, por uma questâo de “boas maneiras”, deixasse de per- 
guntar e, assim, perdesse a chance de conhecer a resposta. Mas, 
de modo gérai, minha pergunta é recebida com espanto: o pü- 
blico ri, pega as malas e a sala se esvazia num instante, ficando 
no ar aquela sensaçâo de “que-coisa-mais-ridicula”.

Uma ünica vez, em toda a minha vida, fiz a minha pergunta 
e obtive uma resposta séria. Que ainda guardo comigo até 
hoje.

Mas para que voces entendam, é importante que saibam onde 
o milagre aconteceu, porque, nesse caso, o local é extremamente 
signifïcativo: foi na Grécia, claro.

Perto da vila de Gonia, numa baia rochosa da ilha de Greta, 
existe uma igreja greco-ortodoxa. Ao lado, em terreno doado pe- 
los padres, hä um institute que trabalha em prol da paz e do en- 
tendimento entre os homens, principalmente entre alemäes e cre- 
tenses. Considerando as amargas lembranças do période da guerra, 
a tarefa é complicada.

O local é signifïcativo, em si, porque lâ do alto se vê a peque- 
na aldeia de Maleme, por onde chegaram os alemäes, na invasâo 
da ilha de Greta. Ali, os camponeses cretenses, armados de foi- 
ces e garfos de cozinha, enfrentaram o inimigo, defendendo sua 
ilha. A vingança dos alemäes foi terrivel: habitantes das vilas da 
regiäo foram postes contra um paredäo e fuzilados, pela agressâo 
à tropa de elite de Hitler. A alguns metros do institute fica o ce-



mitério, no quai uma ünica cruz marca a vala comum onde fo
rain enterrados os guerrilheiros cretenses. Do outra lado da baia 
estâo sepultados os soldados nazistas. O local foi escolhido para 
que se vejam, ao mesmo tempo, os dois cemitérios. E para que 
quem os veja, jamais esqueça o que aconteceu ali.

Ao final da luta restava aos cretenses uma ünica arma, com a 
quai continuavam resistindo: o ôdio. E nâo foram poucos os que 
juraram jamais se render. Nunca. Em tempo algum.

O cenârio histôrico é denso e emocionante. E aquele institute, 
devotado a curar as feridas da guerra, instalado justamente ali, 
parece frâgil e paradoxal. Quem teve a idéia de fundar o institu
te? Um douter em fïlosofïa, professor, politico, residente em Ate- 
nas, mas filho da aldeia, chamado Alexander Papaderos. Ao fi
nal da guerra, Papaderos convenceu-se de que alemâes e creten
ses ainda tinham muito a oferecer, uns aos outras. Que tinham, 
principalmente, muito a aprender, uns com os outras. Que de
venant dar um exemple ao mundo. Porque se alemâes e creten
ses conseguissem perdoar mutuamente e voltassem a estabelecer 
relaçôes dignas entre si, qualquer povo, em qualquer canto do 
mundo, ficaria na obrigaçâo, pelo menos, de tentar perdoar seus 
agressores.

Para encurtar a histôria, a idéia de Papaderos den certo. O ins
titute cresceu e prosperou; tornou-se um local de encontre e con- 
fratemizaçâo, num cenârio marcado pelo horror. E transformou-se, 
com o tempo, em fonte de interaçâo produtiva entre os dois par
ses. Escreveram-se muitos livras sobre os sonhos que se realiza- 
ram a partir do que homens e mulheres trocaram entre si, em 
reuniôes realizadas ali, naquele lugar.

Quando visitei o institute, participando de um dos cursos de 
verâo, Alexander Papaderos jâ era uma lenda viva. Bastava olhar 
para ver a força e a intensidade que irradiavam dele — energia, 
força fisica, coragem, inteligência, paixâo e vivacidade. Falar com 
ele, apertar-lhe a mâo, ouvi-lo falar era viver uma intensa expe- 
riência de humanidade e de amor à vida. Sâo rares os grandes 
homens que, vistos “ao vivo”, correspondem à imagem mental



que criamos. Alexander Papaderos foi uma das maiores exceçôes 
a essa regra.

Durante a Ultima reuniâo de um seminârio sobre cultura gre- 
ga, que durou duas semanas, e do quai participaram especialis- 
tas em varias areas e intelectuais gregos escolhidos por Papade
ros, eie proprio levantou-se da poltrona ao fundo e andou até a 
frente do salâo. Parou junto a uma janela, por onde entrava o 
brilhante sol da Grécia, e olhou para fora. Acompanhamos seu 
olhar e vimos, ao longe, a cruz de ferro do cemitério alemâo.

Quando virou-se novamente para o pûblico, Papaderos propos 
a célébré pergunta ritual de todos os encerramentos de confe- 
rências:

— E entâo... alguma pergunta?
O publico reagiu da maneira habitual. Depots de duas sema

nas de conferências sobre cultura grega, cada um dos presentes 
dévia ter na cabeça um milhâo de perguntas. Mas ninguém per- 
guntou nada. Silêncio total.

— Nada? Nenhuma pergunta? — Papaderos insistât, corren- 
do os olhos pela audiência.

Nâo resist!. Era a hora da minha perguntinha.
— Doutor Papaderos, quai é o sentido da vida?
Como sempre, o pûblico riu. E como sempre, as pessoas 

levantaram-se dando os trabalhos por encerrados. Foi quando o 
dr. Papaderos fez um sinal, pedindo silêncio, e olhou para mim, 
querendo descobrir nos meus olhos se eu estava falando sério. 
Viu que sim.

— Vou responder a sua pergunta — disse ele, colocando a mâo 
no bolso, tirando a carteira e, de dentro delà, um pequeno espe- 
lho redondo, pouco maior que uma moeda.

E começou a contar:
— Quando eu era menino, durante a guerra, éramos muito po- 

bres e morâvamos numa aldeia pequena e distante de tudo. Um 
dia, na estrada, encontre! um espelho quebrado. Uma motoci- 
cleta alemâ havia sofrido um acidente bem ali. Procure! os ou
tras pedaços, na esperança de poder colar e reconstituir o espe-



lho, mas näo achei. Resolvi guardar o pedaço maior. Poli numa 
pedra as arestas quebradas e lhe dei esta forma, redonda. Aqui 
esta ele. Comecei a brincar com o men espelho e descobri, ma- 
ravilhado, que, com alguma habilidade, podia fazer entrar a luz 
do sol em locals que jamais haviam sido iluminados: em caver- 
nas, no fundo do poço, em salas escuras. Meu brinquedo prefe- 
rido passou a ser esse: iluminar os buracos mais escuros e iimi- 
dos que encontrava.

“O espelho me acompanhou durante a minha vida inteira e 
vez ou outra, quando näo tinha o que fazer, tornava a brincar 
com o reflexo dos raios do sol. Quando, afinal, tornei-me adulto, 
vi que aquela aparente brincadeira de criança constituia uma ex- 
celente metâfora da missâo que teria a cumprir, pela minha vida 
afora. Aprendi que näo sou a luz, nem a fonte de luz. Mas que 
a luz — a verdade, o entendimento, o conhecimento — que exis- 
tia fora de mim talvez dependesse de mim e do meu espelho, pa
ra alcançar os cantos mais escuros.

“Sou, eu proprio, um pedaço de espelho cuja forma original 
e compléta näo conheço. Mas ainda assim, corn o pequeno pe
daço que conheço, posso levar o reflexo da luz do sol aos cantos 
menos iluminados dos coraçôes dos homens. Se houver mais gente 
interessada em fazer o que faço, otimo. Eu faço a minha parte. 
Esse é o sentido da minha vida.”

Em seguida, o dr. Papaderos, manobrando o espelhinho, fez 
com que um dos raios de sol, que entrava pela janela, pousasse 
no meu rosto e, em seguida, nas minhas mâos.

Praticamente jâ esqueci grande parte do que aprendi sobre cul- 
tura e histôria gregas, durante aquele veräo. Mas desde aquela 
época, num dos compartimentos da memoria, carrego comigo 
um pequeno espelho redondo.

— E entâo, alguma pergunta?





c ERTA VEZ, NUMA TARDE DE VERÄO, 
em Puyricard, proximo a Aix-en-Provence, no sul da Fiança, mi- 
nha mulher e eu fomos convidados para uma festa de Sâo Joâo. 
(Näo sei de quai Sâo Joâo se tratava. Hâ tantes! De qualquer mo
do, bendito seja, qualquer dos Joôes, celebrado com tanta dan- 
ça, müsica e alegria.)

Nos intervalos, quando a müsica parava, os casais näo saiam 
correndo em direçâo ao bar: fïcavam conversando, ao pé da fo- 
gueira. De repente, um casai — um dos mais atléticos — de mâos 
dadas tomava distancia, corria e saltava sobre as chaînas, aterris- 
sando, sâo e salvo, graças a Sâo Joâo!, à beira das brasas. A mul- 
tidâo aplaudia e os dois la se iam, abraçados, com o roste ilumi- 
nado de felicidade, depois de ter desafiado o destine, a sorte — 
e o bom senso! —, de volta ao baile. Acreditem em mim: pular



fogueira de Sâo Joâo, no interior da França, é um dos esportes 
mais arriscados que existera.

Pois a verdade é que festa de Sâo Joâo, sera pular fogueira, nâo 
é feste de Sâo Joâo. A coisa funciona mais ou raenos assira: se 
voce e a garota se araara, se sâo amantes, raarido e mulher, ou 
so amigos, e querem “oficializar o compromisse”, “façam um 
desejo”. Ou seja: “pensera” que jamais se separarâo, dêem-se 
as mâos, tomem distancias e pulem a fogueira. Ouvi dizer que 
quanto mais alte a fogueira e maior o fogo, mais tempo o amor 
dura. Mas também ouvi dizer que se voce erra o calcule da dis
tancia, se toma pouco impulse, se calcula mal a altura das cha
înas, cai sobre as brasas; ou se a moça solta a sua mâo durante 
o pulo... désista enquanto é tempo e nâo case. Escolha outra ga- 
rota e tente novamente. Quem me contou, disse que é “tiro e 
queda”. Coisa séria, de verdade.

Por isso, é que os j ovens de espirito e de peinas sâo os primei- 
ros a se arriscar, enquanto o fogo ainda esta bem alto. À medida 
que a feste avança e diminui a fogueira, vai chegando a hora dos 
mais cautelosos. Hâ gente que tente enganar o santo e pula meio 
“de lado”, onde as chantas lhes pareçam menos ameaçadoras. 
Hâ os que correm muito mas perdem a coragem na horinha do 
pulo; e hâ os que pulam, mas sozinhos, porque na hora H a mo
ça ou o moço désisté e breca, a meio passo da fogueira.

Apesar das risadas à beira do fogo, das piadas e dos desafïos, 
trata-se de um ritual antiquissimo e — claro! — é assunto sério. 
Nâo se träte de uma feste “de santo”, como tentas outras. Acon- 
tece sô uma vez por ano, tarde da noite, em pleno verâo, com 
mùsica e dança, para que os homens se sintern de aima leve. Mas 
é o momento em que voce tem de pegar a mâo da moça e convidâ- 
la a arriscar-se, ao seu lado, sobre as chamas do destine.

Ao final da feste, quando a fogueira fica reduzida a um monte 
de brasas vermelhas, toca-se uma mûsica especial, que marca a 
ultima dança da noite. E quando morre no ar a ültima note da 
flaute do pastor, homens e mulheres reünem-se à volte das bra
sas e esperam, em silêneio. Entâo, o casai mais velho da aldeia,



aquele que esta casado hâ mais tempo, dâ-se as mâos e, corn muita 
elegância e solenidade, da um passo por cima das cinzas.

É como uma bênçâo de despedida. Em seguida, os campone- 
ses se abraçam e voltam para casa, andando sob o céu estrelado, 
como sempre se fez, hâ muitos, muitos anos...





S AMERICANOS, TODOS SABEM, pre- 
ferem respostas objetivas. Se é, é. Se näo é, näo é. Sim ou näo, 
por favor. Nada de “pode ser”, “talvez”, “quem sabe”.

Na Indonesia, a palavra que mais se usa é Belum. Näo signifi- 
ca “sim”, tampouco significa “näo”, mas alguma coisa como “ain- 
da näo, de verdade”. Ou “no momento, talvez sim; mas em bre
ve, provavelmente näo mais...’’Be/wm é uma palavra magnifïca, 
que expressa uma eterna possibilidade. “O senhor fala inglês?” 
Belum. Isto é: “No momento, talvez fale, mas no futuro, quem 
sabe?, talvez näo fale”. Ou: “Falo, mas ainda näo, de verdade”.

A senhora tem filhos? Belum.
O senhor poderia me dizer quai o sentido da vida? Belum.
Considera-se de extremo mau gosto (além de prova de cinis- 

mo) responder a qualquer pergunta com um “näo” claro e sim-



pies. Verdade que surgem problemas:
— O hotel esta pegando fogo?
— Belum. "Esta. Mais ainda nâo de verdade.”
É como aquela piada do candidate a um emprego de musico 

de teatro-revista:
— Você toca violino?
— Nâo sei. Ainda nâo experimentei.
Talvez. É possivel. Vamos ver... Nem sim, nem nâo, mas sem

pre dentro dos limites do possivel. Como sâo liteis, as vezes, es- 
sas saidas de emergência, esses assentos macios, esses encostos 
mais suaves, na viagem que temos de fazer, sempre aos trambo- 
lhôes, pelos complicados caminhos da vida!

Sera que vivemos no melhor dos mundos? Belum.
Sera que o mundo vai-se acabar? Belum.
Seremos felizes para sempre? Belum.
Sobreviveremos sem o nosso arsenal nuclear?
Nâo sei. Ainda nâo experimentei.
É bobagem sonhar com um mundo melhor?
— Belum. É. Mais ainda nâo, de verdade.



AB V ESCADARIA DA CATEDRAL DE ULM, 
na Alemanha, é a maior do mundo: setecentos e trinta e oito de- 
graus de pedra, para chegar ao topo. Sei, porque tomei a precau- 
çâo de contar. E quando voce chega lä em cima, se ainda tiver 
forças para respirar e acertar o foco das pupilas, verâ dois tipos 
de paisagem. De um lado, ao sul da cidade, os Alpes da Baviera. 
E a leste, as colinas que margeiam o rio Danübio.

Em fins do século 16, vivia nessa regiâo um artesäo chamado 
Hans Ludwig Babblinger. Sua especialidade eram braços e pemas 
artificiais e, ao que se sabe, gozava de solida reputaçâo. Naquele 
tempo, a amputaçâo de braços e pemas era prâtica habituai e o 
negocio de Hans ia de vente em popa. Enquanto trabalhava, Bab
blinger dava asas à imaginaçâo. Literalmente, Hans Babblinger per- 
tencia à tribo dos homens que sempre sonharam em voar.



Ε ο que fez, usando suas habilidades de artesâo e de sonha- 
dor? Construiu um par de asas artificials. Para testâ-las, esco- 
lheu os Alpes da Baviera, onde eram abundantes as correntes de 
ar quente ascendentes.

Certo dia — um dia Undo! —, na presença de testemunhas aci- 
ma de qualquer suspeita, Hans saltou de uma montanha e pou- 
sou graciosamente, de volta ao châo, sâo e salvo. Incrivel! Bab- 
blinger sabia voarl

Troca de cenârio: estamos agora na primavera de 1594, e o rei 
Ludwig, acompanhado de grande comitiva, esta para chegar, em 
visita a Ulm. O prefeito da cidade quer impressionar o rei e al- 
guém sugere que ele mande Hans Ludwig Babblinger fazer sua 
demonstraçâo de vôo üvre, especialmente para o rei. Claro! Grande 
idéia!

Desgraçadamente, preocupado com o conform do rei e do pes- 
soal da aldeia para a segunda demonstraçâo, Babblinger escolheu 
a plataforma das colinas, as margens do rio Danübio. Desgraça
damente, jâ disse, porque ali predominavam as correntes de ar 
frio descendentes.

No grande dia, la estavam mùsicos, rei & comitiva, prefeito, 
aldeâos, todos reunidos à margem do rio. Babblinger subiu à pla
taforma, acenou, acocorou-se e pulou.

E veio direto para o fundo do rio, feito um prego.
No domingo seguinte, do alto do pülpito da Catedral de Ulm, 

o bispo referiu-se pessoalmente a Babblinger, durante o sermâo, 
acusando-o de ter cometido o pecado do orgulho:

— Homem nâo voa\ — trovejava o alto prelado.
Arrasado, destruido pela condenaçâo do bispo, Babblinger saiu 

da igreja, entrou em casa e nâo tornou a pôr os pés na rua, até 
morrer, pouco tempo depois. Com suas asas, sonhos e coraçâo 
partidos.

Faz pouco tempo, eu viajava como passageiro em um plana- 
dor, numa ascendente, a mil, quinhentos e vinte e quatre metros 
de altimde. Lembrei-me de Babblinger e do bispo de Ulm. Abaixo



de mim voavam um baläo de ar quente, um ultraleve, outros pla- 
nadores e très pâra-quedistas caidos do céu. Acima, passava um 
747, rumo a Chicago, a onze mil, quinhentos e oitenta e dois 
metros.

Como gostaria de chamar Hans Babblinger, arrancâ-lo da tum- 
ba, sentâ-lo no planador ao meu lado e gritar para ele:

— Veja! Olhe bem! Nâo se envergonhe do que fez! Homem voa!

Historicamente, o simbolo da autoridade do pulpito tem sido 
o dedo em riste, o dedo da ameaça. A acusar homens e mulhe- 
res, porque pecaram, fracassaram, foram maus ou fracos ou sim- 
plesmente porque pensaram com suas prôprias cabeças.

De minha parte, proponho que, doravante, o simbolo do pül- 
pito passe a ser um par de asas. Nâo asas de anjo ou de âguia, 
nada disso! As asas do espûito humano, asas que elevem o cora- 
çâo e as mentes as mais allas paragens imaginâveis. Asas para 
os Babblinger que vivem a nossa volta. Para inspirâ-los a nâo de- 
sistir, para estimulâ-los a continuar tentando, e tentando e 
tentando...

Acho que nem todos hâo de ver as asas do pulpito. Sô as verâ 
quem acredita e, ainda assim, serâo asas visiveis sô em imagina- 
çâo. E, nâo taras vezes, para testâ-las, serâ précise arriscar-se, 
subindo a altitudes assustadoras ou a perigosas plataformas de 
salto.

Atualmente, a Catedral de Ulm é visitada quase que exclusiva- 
mente por turistas. Aos domingos, hâ pouca gente assistindo à 
missa. A espantosa maioria dos homens do mundo tem preferi- 
do passar as manhâs de domingo voando por ai, pelo céu, de 
planador, de baläo, de asa-delta...

Esteja voce onde estiver, Hans Ludwig Babblinger, achei que 
gostaria de saber no que deu o seu sonho.





s SUFIS SÄO PARTE DA TRADIÇÂO is- 
lâmica. Sens mestres sâo famosos pelas historias que contam. À 
primeira vista, as historias dos sufis parecem simples, mas sem
pre hâ nelas uma liçâo de profunda sabedoria. Os sufis nâo fa- 
zem sermâo. Cabe a quem ouve suas historias usâ-las como me- 
lhor lhe convier. O ouvinte é livre para entendê-las no nivel de 
profundidade que lhe parecer adequado ao problema que tiver 
de resolver.

Isso, quem me ensinou foi urn professor de islamismn que viajou 
comigo pela Suiça, de ônibus. (Professor aposentado, morou na 
Argélia durante muito tempo, mas disse que jâ nâo agüentava 
o deserto. Que agora so queria saber de montanha.) Aqui vâo 
duas de suas historias de viagem, que aprendeu corn os mestres 
sufis.



Certo dia, um famoso professor de religiäo — na verdade, um 
Santo — passava por uma cidadezinha. Todos sabiam que o pro
fessor levava consigo a chave para o conhecimento do sentido da 
vida. Um batedor de carteiras aproximou-se dele e, com dedos 
bem treinados, tentou roubar a tal chave, mas näo encontrou coisa 
alguma. Do mestre, o ladräo so conheceu os bolsos.

Um famoso mestre foi convidado por um principe para 
acompanhâ-lo numa caçada aos leôes. Na volta, alguém pergun- 
tou ao mestre como fora a caçada.

— Maravilhosa! — respondeu o mestre.
— E quantos leöes mataram?
— Nenhum. Por isso, a caçada foi maravilhosa.



Ε Μ ALGUM CANTO DO MUNDO VIVE uma 

moça que, caso leia a carta que escrevo abaixo, hâ de sair gritando:
— E... Essa ai sou eu! Essa é a minha histôria!
Eu escrevo, agora, de pura gratidâo — de minha parte e de parte 

de todos os que souberam da histôria, por meu intermédio. Um 
momento de cômico desespero na vida de uma pessoa, que de
volve a esperança a tantas outras:

Cara Companheira de Estrada:
Ai esta voce, no Aeroporto de Hong Kong, ao final do 

verâo de 1984, sentada ao meu lado, tensa e assustada. Adi- 
vinho quem é como se voce levasse uma faixa na testa: Jo- 
vem tunsta americana, de volta para casa. Você jâ trocou o 
jeans e a camiseta por um quimono e calça a sandâlia “de



dedo” por cima da meia. Trocou o cabelo crespo da chega- 
da pelo cabelo liso, com franja, da volta ao lar. A maleta, 
ao sen lado, guarda as camisetas sujas e as cicatrizes que 
a dureza da estrada lhe deixou, mas vai carregada, princi- 
palmente, com as sécrétas certezas de quem pensa que jâ 
conhece o mundo. Menina de sorte, penso eu.

Quando as lâgrimas começam a lhe rolar pelo rosto, pen
so que voce deixa para trâs um grande primeiro amor, ou 
que ainda nâo esta muito convencida das vantagens de tro
car a incerteza da estrada pela segurança de uma carreira 
universitâria. Mas quando voce se pôe a soluçar alto, de ver- 
dade, fïco com muita pena! Deve ter sido dificil para voce, 
sozinha, num mundo tâo estranho. Que moça de coragem... 
Perfeitamente natural que soluce um pouco, em pleno ae- 
roporto. E como voce soluçava! Soluçava tanto, que enchar- 
cou o seu lenço, o meu lenço, as duas mangas do seu qui- 
mono e ainda gastou toda a caixa de lenços de papel que 
lhe ofereci. E continuou chorando. Mas, a certa altura, pe
lo menos, conseguiu falar. E desabafou.

É, voce nâo estava mesmo querendo voltar; queria ir adian- 
te, seguir viagem, mas a grana acabou, a sua e a de todos 
os seus amigos, e voce teve de vir dormir no aeroporto para 
nâo pagar outra semana de aluguel e la estava, sentada no 
aeroporto, fazia dois dias. Estava morta de fome, mas nâo 
tinha coragem de pedir esmolas, nâo, isso nunca! — Seu aviâo 
partia em menos de duas horas, e sua passagem tinha 
sumido!

Nesse ponto, recomeçou a enxurrada de lâgrimas, e ago
ra chovia em cima da manga do meu paletô. Fazia très ho
ras que voce se sentia naufragando, afundando lentamente, 
num denso mar gelado de desespero e medo, feito navio tor- 
pedeado. Havia momentos em que voce se via morta, dura 
e fria, sentada naquela poltrona de aeroporto.

Quando afïnal consegui secâ-la, e apareceu aquele sim- 
pâtico casai de velhinhos de Chicago, que a convidou para



almoçar e que se ofereceu para mobilizar céus e terra, até 
conseguir levâ-la de volta à America, ai, sim, voce se levan- 
tou da poltrona.

Ah... foi quando voce berrou. Meu primeiro pensamento 
foi que voce tivesse levado um tiro. Que ia mesmo morrer 
no aeroporto. Mas... nada disso, nâo, nada de tiro... Era 
a sua passagem! Você achou a passagem! Fazia très horas 
que você estava sentada em cima da sua passagem! Fazia 
Niagaras de lâgrimas — séculos! — que ela estava ali... 
embaixo!

Feito pecadora de filme, arrancada, no ultimo momento, 
das garras do Inferno, você riu ( e chorou), e berrou e dan- 
çou nos abraços e, num minute, desapareceu. Para nâo per- 
der o aviâo que jâ ia partir, porque tinha de voltar para ca
sa, por causa de grana etc. e tal. Deixando, no saguâo do 
aeroporto, mais de uma centena de espectadores, os quais, 
involuntariamente, fizeram coro aos seus gritos de tragédia 
grega, mas que, clam, desde o começo torciam por você!

Nâo me canso de repetir essa histôria. A moça estava sentada 
em cima da passagem de aviâo! Acabo de contar e as pessoas riem, 
provavelmente, porque nâo hâ quem nâo se reconheça na infeliz 
moça de Hong Kong.

Intimeras vezes, ao descobrir que, de um modo ou de outra, 
estava sentado em cima da minha passagem (ou em cima de qual- 
quer outra coisa que, fosse como fosse, me permitiria levar meus 
pianos adiante, ou meus sonhos), lembro-me de você. Lembro- 
me de você, suspiro por você e por mim, dou uma risadinha... 
e sigo em frente.

Portante, muito obrigado. Você acabou se transformando nu- 
ma espécie de agente de viagens honorâria e perpétua. Faço vo
tes para que continue encontrando, a tempo, as suas passagens 
e — como em Hong Kong — em local acessivel, para que possa 
seguir adiante, para onde queira ir, agora e sempre.
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cXwrf OMO TANTOS OCIDENTAIS, AO FINAL 
dos anos 60, eu sonhava com “algo mais”, em termes espirituais. 
Minha mente era palco da mais absoluta confusäo e eu ansiava 
por construit um padrâo de compreensâo e entendimento das coi- 
sas do espirito, que parecia esconder-se a léguas de distancia do 
arsenal cultural que eu tinha a minha disposiçâo. Chegar “la” 
parecia impossivel, partindo — como teria de partir — do meu 
“aqui e agora”.

O zen e a noçâo da “iluminaçâo” me atraiam muito. O sujeito 
fïcava sentado, imôvel, até esvaziar completamente a cabeça de 
qualquer pensamento e, de repente, era como que fulminado por 
uma onda de compreensâo absoluta, intraduzivel em palavras. 
Era aquilo, exatamente, que eu queria: ser iluminado. Pronto: 
la me la eu, com minha indescritivel sensaçâo de “consegui!”



Tratei de tirar férias do tédio dos meus dias e viajei ao Japâo, 
na certeza de que voltaria devidamente “iluminado”. Fiz conta- 
to com um templo e com um mestre. Rapei barba e cabelo, vesti 
o manto cinzento dos noviços e entre! na fila da iluminaçâo zen. 
Nâo tinha dùvida de ter encontrado o caminho para virar santo 
e sâbio, corn apenas algumas liçôes, no mâximo em um mes e 
meio. Nâo podia esperar mais porque um mes e meio era o tem
po de validade da minha passagem de volta.

Claro que a iluminaçâo nâo aconteceu nos moldes previstos. 
O exercicio de ficar parado de pernas cruzadas dava câimbra e 
tontura, mas nâo iluminava nada. A comida provocava diarréia. 
A cama, dor nas costas. Nâo era cama, alias, era tâbua. E meus 
colegas monges me tratavam como se eu fosse um imbecil native 
do Ocidente e riam de mim pelas costas. A situaçâo era daquelas 
em que voeê jâ percebeu que hâ alguma coisa no ar e sô voeê 
nâo descobriu, mas nâo faz idéia do que seja.

O que eu jâ sabia, sem sombra de dûvida, é que era hora de 
cair fora.

Para minha grande surpresa, fui convidado para conhecer pes- 
soalmente o mestre do templo. Qualquer coisa como o rapaz do 
almoxarifado sendo convidado para almoçar corn o présidente da 
empresa.

De minha parte, havia escolhido aquele templo justamente pela 
fama do mestre, e sabendo que ele nâo perdia tempo corn turis- 
tas como eu, vi, naquele convite, uma deferêneia especial.

Manabu Kohara, Ph.D. em economia pela Universidade de To- 
quio, decifrador de todos os enigmas zen — os koans, espécie de 
quebra-cabeças verbais —, conselheiro de grandes industrials, au- 
tor de livras, falante de vârios idiomas estrangeiros, exemple vi
vo de mestre zen: sâbio, bom, respeitado, realizado. Se aquele 
homem nâo estivesse “lâ”, ninguém mais, no mundo, consegui- 
ria chegar.

Fui conduzido a sua presença, nos instalamos em seu esentô- 
rio particular, nos ajoelhamos, cada um na sua almofada, e tro- 
camos reverêneia, em sinal de respeito mütuo. Ele, porque era



um homem bem-educado; eu, porque estava à beira do pânico. 
Em seguida, e por longo tempo, o mestre limitou-se a olhar para 
mim, pelo lado de fora e pelo lado de dentro.

Com gestos calmos e deliberados, o mestre acomodou-se so
bre um dos joelhos, pôs a mäo para träs e coçou bem aquele lu- 
gar que sua mâe lhe dizia para nunca coçar em publico.

— É que tenho hemorrôidas. Hemorrôidas doem e coçam.
Meu Manual de Iniciaçâo Zen nâo continha instruçôes sobre

como responder ao mestre em situaçôes como aquela. Fiz o que 
sabia que dava certo em, pelo menos, noventa por cento dos ca
ses de iluminaçâo: calei a boca e fiquei com aquele ar de quem 
esta profundamente mergulhado em meditaçâo.

— A principal causa de hemorrôidas, o senhor deve saber, é 
o estresse. Passo a vida preocupado com a possibilidade de que 
o templo pegue fogo. Nâo temos nenhum equipamento de pre- 
vençâo de incêndios, e nunca se sabe o que esses turistas vâo In
ventar... Todo o meu tempo ütil é consumido tentando arrancar 
dinheiro dos empresârios, para ver se consigo mandar consertar 
o teto... temos goteiras por todos os cantos! Brigo, dia e noite, 
corn a minha mulher e os meus fïlhos, que nâo têm nem metade 
— o mestre sorriu — da minha santidade. E ainda tenho de agüen- 
tar a preguiça e a ignorâneia desses idiotas que, ultimamente, têm- 
se candidatado a monge. Ha momentos em que meu ünico dese- 
jo é me mudar para o Havai, e passar o resto da vida jogando 
golfe...

A essa altura, o mestre trocou de joelho na almofada, e tornou 
a coçar aquele lugar.

— Era assim antes da minha iluminaçâo — continuou ele —, 
e continua a mesma coisa, com iluminaçâo e tudo...

Seguiu-se entâo uma longa pansa, que entend! como “um tem
po”, que o mestre me oferecia, para que méditasse sobre suas 
palavras, desejos e coceiras.

Entâo ele levantou-se e me fez sinal para que o seguisse até 
a entrada da sala principal do templo, onde paramos freute a um 
antigo pergaminho, do quai eu jâ passara muitas vezes. O mestre



entâo disse que era hora de eu voltar para casa onde, segundo 
ele, eu vivia “como urn homem com sede, à procura de âgua, 
sem perceber que estava no meio do rio, com âgua pela canela”.

E leu, devagar, o que dizia o pergaminho, primeiro em japo- 
nês, depois corn traduçâo instantânea, mas cuidadosa, em inglês:

Nâo hâ absolutamente nada que voce deva ser.
E nada que deva fazer.
Nâo hâ absolutamente nada que voce deva ter.
E nada que deva saber.
Nâo hâ absolutamente nada que voce deva vir-a-ser.
Porém, é ütil saber que o fogo queima,
e que, quando chove, o châo fica molhado...

— Porque sempre hâ conseqüências. Ninguém é isento — disse 
o mestre.

Piscou um olho, fez meia-volta e se afastou, concentrado e co- 
çando o traseiro.



NI ^ AS PRIMEIRAS PAGINAS dos livras, e 
no final dos filmes, aparecem os “créditesListas de nomes das 
pessoas a quem se deve grande parte do que foi feite, sem cuja 
colaboraçâo o livra ou o filme nâo teriam sido possiveis. É pen- 
sando nisso que, ao encerrar-se o verâo, apresento os meus prô- 
prios crédites. Sâo pessoas (além de alguns cachorros e insetos) 
que fïzeram minha vida melhor do que séria sem sua participaçâo.

Meus agradecimentos ao homenzarrâo que dirigia aquela ja- 
manta vermelha, por nâo ter tocado a buzina nos meus ouvidos, 
naquele momento em que eu atravessava a rua com o sinal ver- 
melho, mergulhado em meus sonhos.

Meus agradecimentos ao cachorrinho-miniatura que desespe- 
radamente tentava fazer amor corn aquela gigantesca cadela, por 
ter-me feite lembrar que é preciso alimenter a paixâo com as mais



altas ambiçôes possiveis, e que o amor, de modo gérai, é cego. 
(Registre-se, também, a tolerância calma e paciente da dama de 
sens amores. O que é que ela tinha a perder?)

Meus agradecimentos à senhora gorda, velha, grisalha, chela 
de rugas e pregas e que, no seu maiô desbotado, sentada na pis
cina infantil da praça, no dia mais quente do verâo, inventou aque- 
le Concurso de Mergulho para Bebês, por ter-me feito lembrar 
que a beleza, tal como a infância, é eterna.

Meu mais sincero “muito obrigado” ao garotinho que, na loja 
de doces, abraçou meus joelhos por trâs e me chamou de "pa
pal", e que tornou a abraçar ao perceber o engano, pela feliz ex- 
periência de um momento de amor absolutamente gratuito.

Muito obrigado, também, a quem quer que tenha plantado as 
margaridas do estacionamento da Décima Quinta Avenida e que, 
nâo satisfeito em ter criado um territorio livre de pura beleza, 
ainda colocou ali aquele cartaz: FLORES — SE QUISER, COLHA.

Muito obrigado, ainda, as très moças brancas que jogavam 
basquete-de-homem-para-homem no time dos moços negros, reis 
das quadras do bairro, naquela manhâ, perto do lago. E muito 
obrigado aos moços negros, feras do basquete, por terem deixa- 
do as moças jogar no time deles; esta certo que as moças joga
vam basquete de verdade, mas aprendi com des que nem todos 
os sonhos acabaram, nas quadras de basquete do mundo.

Agradeço também ao ex-presidente Jimmy Carter, por ter pas
sade o verâo reconstruindo casas para os pobres, com o grupo 
denominado Humana. Como présidente, o senhor ainda terâ de 
ser julgado pela Historia, mas como homem jâ passou pelo teste.

Muito obrigado aos quatre surdos-mudos que conversavam por 
gestos no mercado, naquele sâbado, e que contaram piadas (nâo 
pergunte como descobri, porque nâo sei!), tâo engraçadas, que 
acabei dando boas gargalhadas, sem ouvir, nem dizer, uma tini- 
ca palavra.

Agradeço também à banda de Dixieland que se apresentou na 
praça naquele domingo de manhâ pelo simples prazer de tocar, 
mas que tocou como se fosse dia de aniversârio de todas as pes-



soas do mundo, e me fez esquecer que gente morre.
Meus agradecimentos mais sinceros ao velho rmisico de rua que 

tocava harmonica na trente da farmâcia, no centra da cidade, e 
que, quando lhe perguntei onde dévia deixar a gorjeta, respon- 
deu que eu näo precisava pagar nada; ele tocava pelo simples pra- 
zer de agradar ao publico e usava uma camiseta onde se lia: Te- 
nho idade mas ainda dou no couro!, e assim me deixou louco de 
vontade de envelhecer logo.

Obrigado também à senhora de seios murchos, que tomava sol 
na piscina püblica, mas que näo fugiu à luta e à solidariedade, 
quando chegou a policia para prender as mulheres que tomavam 
sol sem sutiä. Obrigado a ela, por näo ter-se valido de argumen
tes covardes, do tipo “Mas o senhor acha que isto é seio?!” E 
obrigado ao policial, por tê-la considerado tâo indecente e aten- 
tatoria ao pudor quanto suas colegas, muito mais bem-dotadas 
que ela. Obrigado a todos os envolvidos na oeorrêneia, por terem- 
se aliado à luta pela dignidade humana e pela justiça entre ho- 
mens e mulheres de todo o mundo.

Obrigado ao carteiro da rua onde morei, faz muito tempo, por- 
que ainda se lembra de mim, apesar dos muitos anos, e que con
tinua a entregar, de porta em porta, primeiro o sorriso, e so de
pots as contas a pagar.

Muito obrigado ao tetraplégico da cadeira de rodas totalmente 
automatizada, que levava no vidro traseiro aquele cartaz: SE VO
CE ESTA FURIOSO E COM PRESSA, É SÔ RELINCHAR QUE EU COR- 
RO. Obrigado, por me ter feito lembrar de que o riso exige grande 
coragem.

Agradeço ainda as aranhas de agosto, que me obrigam a andar 
com o mâximo cuidado pelo jardim, de manhâ e à noitinha, por 
me fazerem pensar no trabalho delas e lembrar do meu.

Muitissimo obrigado ao velho cachorräo-monstro que chegou 
e parou imôvel ao meu lado, numa certa manhâ. Obrigado por 
me ter escolhido como objeto de sua atençâo silenciosa e absolu
ta. Fiquei muito honrado corn sua companhia.

Obrigado, também, ao faxineiro do prédio onde trabalho, que



passa as tardes cantando. Obrigado por me fazer voltar para casa 
com a letra de Keep on the Sunny Side na cabeça. Assim, escolho 
a calçada mais ensolarada — quando hâ sol — e sempre chego 
a casa de aima leve.

Meus agradecimentos, enfïm, ao lavador do posto de gasolina, 
que limpa os vidros do meu carra, mesmo quando estou saindo 
da lavagem automâtica, porque me faz lembrar de que nâo devo 
andar por ai vendo sô metade de tudo o que hâ para ver.

E a tantos, tantos outras. O verâo foi pradigo em presentes, 
e hâ mais coisas acontecendo pelo mundo do que pensam os do- 
nos de jornais. Espalhadas por ai, existera excelentes noticias. 
E quanto aos presentes do verâo, foram todos grâtis.



. Ν._._
co de praça. É um banco simples, de très pesados blocos de gra
nite, com duas pernas, feitas de outras dois blocos do mesmo 
granite cinzento e lixado. Depots de demorados estudos, arma- 
do de compasso e sextante, posso assegurar-lhes que o banco foi 
cuidadosamente colocado naquele local, de modo que, sentado, 
no lado maior do retângulo, tenho a minha frente o leste e às costas 
o oeste. Nos lados menores, fleam o norte e o sul.

Também de propôsito, este banco dura esta instalado sobre o 
cume da mais alta colina de minha cidade. Assim, quando o céu 
permanece claro, como nas manhâs de verâo, podem-se ver cem 
quilômetros em, no minimo, très direçôes. É sô andar até o banco.

A oeste, o Puget Sound;



A leste, as benditas montanhas Cascade;
Ao norte, a universidade;
Ao sul, aquela enorme ârvore.
Para todos os lados, monumentos que amei.

Estas palavras estâo gravadas sobre men banco e constituent 
um epitâfio. Porque men banco, na verdade, é um tûmulo. Se 
pudesse, levava voce até la, para sentar ao meu lado. Garante que 
o banco é confortâvel e, à primeira vista, voce nem ia desconfiar. 
Fica bem ao lado de uma das alamedas pavimentadas que recor- 
tam o gramado onde ficam os demais tûmulos. E se sâo alame
das pavimentadas, nâo deve ser proibido andar por ali, claro.

O ser mais vivo que existe na area é uma sequoia, companhia 
réconfortante porque é muito velha e imensa, muito grande mes- 
mo. Uma companheira confiâvel e de costas rijas.

A localizaçâo do banco, o epitâfio, a certeza em relaçâo à pai- 
sagem — tudo indica que alguém teve muito trabalho para ser 
ùtü à comunidade, mesmo depots de morto. Um ultimo gesto 
de despedida, mas ainda cheio de generosidade.

Ao longo dos vinte e cinco anos durante os quais fui pastor, 
participe! de centenas de enterras. Desde a hora de morrer, que 
vem antes, até a hora de enterrar, que vem depots. Hâ uma grande 
dose de narcisismo nos procedimentos funèbres e hâ casos em 
que se vê que o morto foi homem (ou mulher) intensamente atento 
a si proprio, porque, jâ antes de morrer, cuidou dos minimes de- 
talhes. “Quero que o meu enterra seja assim ou assado, quero 
que façam isto e isto com o meu corpo e quero que mandera es- 
crever taletal coisa como meu epitâfio.” Como se os homens de- 
sejassem continuât ligados à propria identidade, para sempre. Pelo 
menos, até que o tempo destrua o granito. Os monumentos fit- 
nerârios que marcam o gramado servent sobretudo para separat 
vivos e mottos, mas servent também para separat os mottos en
tre si. Na rninha opittiâo, cada lâpide marca uma sohdâo definitiva.

Mas no caso do banco do quai estava falando, a histôria é dife-



rente. É anônimo. Nâo hâ datas. E o epitâfio nada tem de con- 
vencional. É apenas um convite para que alguém que passe por 
ali sente-se e pense um pouco. Aquele tumulo é uma espécie de 
oferenda silenciosa, como uma ponte possivel entre as defïniti- 
vas e contiguas solidôes que povoam os cemitérios. Em nenhum 
outra cemitério que visitei, em todo o mundo, encontrei um banco 
como aquele.

Ao longo dos anos, habituei-me a visitâ-lo e o transforme! mi
ma espécie de local de retira espiritual. Mas sei que nâo sou o 
unico freqüentador, porque uma vez encontrei um bilhete cola- 
do embaixo do banco. Nâo, nâo era para mim. Era de um rapaz 
que andava apaixonado por uma moça e lhe escreveu poesia de 
ma qualidade, mas cheia de paixâo. (Nâo, nâo tenho a minima 
vergonha de ter espiado e lido e, claro, tornei a colar no mesmo 
lugar onde o encontrei. E nâo me escondi atrâs da sequoia para 
descobrir quem eram os namorados. Amores secretos jâ dâo tra- 
balho suficiente, para que os coitados ainda tivessem de se preo- 
cupar comigo.)

Por duas vezes tive de partilhar meu banco com gente que nâo 
conhecia. Nâo sei explicar como ou por que, mas sei que os fre- 
qüentadores do banco sabem o quanto ele é importante para os 
demais, e ninguém dâ sinais de se incomodar quando hâ com- 
panhia. Nos nos entendemos bem e pronto. Ficamos sentados 
em silêncio por algum tempo, e depots cada quai segue seu 
caminho.

E foi la, nesse banco, na manhâ de verâo do dia seguinte ao 
meu aniversârio de cinqüenta anos, que cheguei aquele ponto da 
vida em que passâmes do simples reconhecimento intelectual da 
fatalidade da morte à certeza ativa de que somos mortals. Vou 
morrer. O Robert Fulghum jâ nâo existirâ. Mais dia, menos dia.

E nâo apenas convenci-me de que vou morrer, como continue! 
com a firme convicçâo de que isso va! mesmo acontecer. E lâ me 
fui, andando e pensando. Tudo bem.

Nâo tenho duvida de que este instante de iluminaçâo estâ rela-



cionado àquele banco, àquele santuârio tâo especial, e a quem 
quer que o tenha projetado e construido. Aceito o desafîo desse 
meu benfeitor e deixo também algo de mim, como presente aos 
que sobreviverem a mim. É melhor do que escolher tuna lapide 
de mârmore, a quai na melhor das hipoteses servira apenas para 
demarcar uma pequena area de terreno, de minha perpétua pro- 
priedade, posse e usufruto.

Aquele banco ha de durar séculos. Muita gente vai sentar ali 
e pensar, nâo no nome do morto, mas nas anônimas alegrias da 
vida, nos mistérios da morte e no que ha de divertido em tudo 
isso. E hâ de haver alguém que descubra que, as vezes, de al- 
gum modo, as coisas sâo exatamente o que deveriam ser.





E STOU ESCREVENDO numa noite do in- 
verno de 1989. Faz frio em Seattle, Washington, EUA. A noite 
é de lua nova.

Embora a vida e os escritos continuent, por ora, don por con- 
cluido este volume. Amanhä, os originals viajam para Nova York 
e entram em processo de editoraçâo até virar livra. O momento 
da separaçâo é dificil: é como mandar o proprio fïlho para o ser- 
viço militar.

Leitores mais atentos hâo de observar que algumas das histô- 
rias que prometi ao final de Tudo o que Eu Dévia Saber na Vida 
Aprendi no Jardim-de-Infância acabaram nâo aparecendo. Por que? 
Eu explico: Jâ lhe aconteceu de ir para o supermercado com uma 
longa lista de comptas e voltar para casa, horas depots, com um 
monte de coisas que nem pensava em comptât? E o pessoal de



casa vem mexer nos pacotes e pergunta por que voce comprou 
uma coisa ou outra, e nâo comprou nâo-sei-o-quê e onde, afinal 
de contas, esta a tal lata, e coisas assim? E voce flea com vontade 
de dizer: “Poxa, pelo menos podiam dizer que estâo contentes 
de me ver de volta, nâo é?!” E o autor da lista responde, sério, 
que, “semana que vem, por favor, traga o que eu pedir”.

Certo. Semana que vem conto sobre os sapos; sobre o cartaz 
da loja em Pocatello, Idaho; sobre a Marinha da Salvaçâo; e so
bre o mener circo do mundo. Fica combinado.

Em minutos, estarei dando imcio aos meus procedimentos ha
bituais “de ir para a cama”, os quais, nâo tenha dùvida, sâo di- 
ferentes dos seus. You andar pela casa apagando as luzes, verifi- 
car se as portas estâo fechadas, desligar a calefaçâo e ver, pela 
sexta vez, se algum milagre aconteceu e fez surgir, na geladeira, 
mais um pedaço do bolo de chocolate. Às nove horas, quando 
de minha ültima tentativa, nâo tinha nem farelo. Depois, corn 
o piloto automâtico acionado, vou tateando pela escuridâo, esca- 
da acima, para o quarto e para a cama, ao lado da minha mu- 
lher, que dorme a sono solto. Nessa hora, sempre dou uma risa- 
dinha, às vezes ruidosa, às vezes mental. É que ela dorme com 
uma mascara igual à do Zorro e eu me sinto como se estivesse 
tirando o meu cobertor da sela para deitar à beira do fogo, em 
branco & preto. Mas como nâo gosto do Zorro, e prefïro o Roy 
Rogers, mudo o cenârio e repito para mim mesmo: “Aqui, Ton- 
to, seu fiel companheiro indio...”

É uma piadinha idiota sécréta e faz anos que nâo digo nada; 
so rio em espirito, sem barulho. Mas que penso, penso. E deito 
de bom humor, o que, afinal de contas, é bom para a saüde, mes
mo que a piada seja idiota.

Deixe para la. A seguir, espalho os meus travesseiros, um para 
cada lado, do jeito que eu gosto; acerto o despertador e me deito 
de costas, para mergulhar naquele estado intermediârio em que 
o sujeito nâo esta nem dormindo nem acordado. A parte civiliza- 
da de minha mente ainda insiste em adivinhar o que haverâ na 
raixa de correspondência, na manhâ seguinte, ou em complétât



a lista das coisas-a-fazer-amanhä, que deixei pela metade. Mas 
repetirei para mim mesmo, como faço hâ milênios: “Foi um dia 
cheio. Amanhâ é outra dia. Os problemas de amanhâ podem es- 
perar que o sol nasça. Enquanto isso, o melhor é dormir. Todos 
jâ estâo dormindo! Por que eu, logo eu, teria de ficar acordado? 
Se tiver uma boa noite de sono, as minhas tarefas de amanhâ pa- 
recerâo mais facets. Durma, Fulghum, durma...”

Sei que a minha oraçâo nâo estarâ entre as mais bêlas, para 
a hora de dormir, pelo menos no sentido tradicional. Mas a faço 
com a firme esperança de merecer uma noite de paz e um dia 
seguinte de trabalho proficuo. Se dâ certo, a prece é boa, e fim 
de conversa.

Mas ho je, especialmente, vou-me deitar corn uma risada presa 
na garganta, ou na aima, nâo sei. Acabo de reler o manuscrito 
pela centésima vez, e me surpreendi ao encontrar passagens que 
ainda me parecem engraçadas, mesmo depots de tantas leituras. 
Esta questâo do humor, alias, é muito complexa: a sabedoria tra
dicional garante que nâo hâ assunto sério que, sendo tratado se- 
riamente, provoque risadinhas. Dai, que eu nâo garante nada: 
e se a censura cortou as partes mais engraçadas? Mas tenho es- 
peranças de conseguir meu alvarâ, e explico por que.

Quando alguém decide viver bem e, ao mesmo tempo, olhar 
a vida de frente, com réalisme e objetividade, vê-se diante de um 
dilema. Porque a vida tem seu lado escuro, triste, sem esperan
ça. Hâ a morte, a dor, a perspectiva de que o planeta desapareça 
para sempre, arrastado na falêneia de urn Sol que se vai consu- 
mindo aos poucos. Como se, “no fundo”, nada e ninguém fosse 
realmente importante.

Mas a vida tem também um lado luminoso. A parte melhor 
de nossa humanidade nos dâ forças para fazer da vida uma con- 
quista o mais plenamente possivel, carregada de signifïcados. E 
essa conquista tem de ser “para jâ” sendo précise, arranjamos 
coragem até para desafïar o destino. E tudo, e todos, se tornam 
extraordinariamente importantes.

Poste o problema nesses termos, entende-se que ha ja momen-



tos em que fïcamos como que imobilizados. É precise ver os dois 
lados da moeda, vê-los ao mesmo tempo e com tal clareza que 
nem um e nem outre tenha o poder de decidir sozinho, o que 
faremos ou quem seremos.

Quando me surpreendo numa dessas encruzilhadas, o com- 
bustivel que me empurra para a freute é o riso.

Somos, como homens, as ünicas criaturas capazes tanto de rir 
quanto de chorar. Deve ser porque somos, também, as ünicas 
criaturas que conhecem a diferença entre o jeito que as coisas 
estâo e o jeito que elas podem fîcar. As lâgrimas aliviam, mas 
o riso liberta.

Faz muitos anos, dei com uma expressâo em grego, asbestos 
gelos — riso eterno. Segui-lhe as pegadas, até descobri-la na Ilia- 
da de Homero, onde aparece descrevendo o riso dos denses. É 
isso. Rir, no meu caso, tem de ser assim, feito os deuses. Quem 
ri, vive para sempre.



ROBERT FULGHUM é um 
homem versâtil. Jâ fui vaqueiro de 
rancho, cantor de müsicas country, 
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de desenho e pintura, pai dedicado. 
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LIÇÔES E SONHOS 
DA CAIXA DE AREIA

Algumas recomendaçôes de Fulghum:
• Nunca deixe de comprar limonada do garotinho 

que vende limonada.
• Nunca deixe de votar (se Ihe derem uma 

chance), seja no que for.
• Nunca prefira a estrada asfaltada: υά pela 

trilha mais bonita.
® Nunca deixe de se comportar como o namorado 

de alguém (seja quem for).
• Nunca deixe de ir ao circo (quando o circo 

chegar à cidade).

Depots de Tudo que eu Dévia Saber 
na Vida Aprendi no Jardim-de-Infância, original 
coleçào de reflexôes incomuns sobre fatos 
banais, Robert Fulghum descobre novas formulas 
para velhas e etemas verdades e nos obre os 
olhos para a maravilha que é viver nossa vida 
comum de cada dia. Divertida viagem pelo 
territôrio da realidade da vida do homem,
Quando Deitei o Colchào jâ Estava Pegando Fogo 
é um precioso trabalho de solidariedade 
humana, temperado de contagiante bom humor.
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