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Introito 
 
 

Boêmia Rapsódia – o sacrossanto asponato de Queijo Ve-
lho, nada mais é do que a história de uma devoção incondicional, 
dedicação a qual nem mesmo o amor seria capaz de suscitar, da 
quase loucura pelo objeto de desejo, relata um pouco daquilo que 
aconteceu e ainda acontece nas Queijos Velhos desse País. 

  
Os episódios foram publicados em forma de crônicas ao 

longo de seis meses em minha coluna num periódico da bela Ga-
melópolis, por isso preferi não alterar nada, nem mesmo datas, 
para que o clima proposto durante as edições semanais fosse 
mantido, deixando sempre as migalhas de pão para chamar para o 
capítulo seguinte, além de isso permitir a contextualização dal-
guns fatos acontecidos à época. 

 
A escolha do estado de Minas Gerais para abrigar Queijo 

Velho foi aleatória, talvez pela referência ao produto pelo qual são 
conhecidos os mineiros, mas cidades e administrações como as 
ilustradas na história pipocam em todo lugar, em maior ou menor 
grau de puxa-saquismo, descaso ou demagogia, fato é que exis-
tem. Os títulos dos episódios são na maioria ditados e frases que 
foram escolhidos sem qualquer critério mais rígido, têm apenas o 
intuito de homenagear o bom lambe-botas Cumbuca Sanchèz, que 
carrega no sobrenome algo que nos remete a qualquer país latino-
americano de língua espanhola, é, também, um afago carinhoso 
no coração do amigo (in memorian) Manuel Octávio Reyes Martin, 
de vulgo Manolo... Espero que gostem, é leitura bastante leve. 

 
 

R Machado 
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I - Echando margaritas a cerdos 
 

ueijo Velho, trem pequeno incrustado entre monta-
nhas na região sudo-centro-nordoleste das Minas Ge-
rais, estava até o último contribuinte enterrada em 

problemas financeiros; coisas como déficit orçamentário, supe-
rávit deficitário, provisão processual de verbas e outros termos 
que economista usa muito bem para não dizer coisa alguma. 

 
Os bigodões de Stalin do prefeito Vitalício Fatiado estavam 

hirtos e hirsutos, ou vice-versa, dependendo do ângulo tomado 
e da perspectiva de cada um..., mas isso, caras e caros, de nada 
importará para o perfeito debulhar do sabugo deste relato. Os 
bigodões à Stalin do prefeito Vitalício estavam duros e cabelu-
dos, assim como as finanças e débitos e debêntures e créditos e 
demais instâncias administrativas da pequena Queijo Velho. 

 
Vitalício Fatiado, homem de ponderar, achou por bem uma 

reunião com o secretariado, o alto clero, uns dois ou três verea-
dores da base de sustentação(?), alguns representantes de asso-
ciações várias, do poder judiciário e os puxa-sacos contumazes; 
“Dona Boleia...”, ordenou à secretária particular, “Trate de redi-
gir um trem aí que faça saber aos ‘de sempre’: o de sempre”. 

 
E o trem foi despachado conforme manda a bula da comarca. 

E a tal reunião se fez. 
 
E a primeira a discursar, atendendo às honras sugeridas por 

Cumbuca Sanchèz, o aspone-mor, foi a presidente da Câmara, 
Lentilha Mentrusto, que começou mais ou menos assim: 
— Excelentíssimo senhor Prefeito, digníssimos vereadores 

aqui presentes, autoridades eclesiásticas e notoriedades cas-
tas do poder judiciário, caríssimos sectários de governo e fi-
éis seguidores, é de uma honra muito grande poder dar iní-
cio a este trem; porém, como poderia fazê-lo, não tendo se-

Q 
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quer consciência do assunto que aqui será debatido? Assim, 
devolvo a palavra ao prefeito Vitalício, para que os esclare-
cimentos se façam por esclarecer. 
 

— Obrigado. Senhoras e senhores, Queijo Velho está com um 
problema muito sério e... 

 
 

Nisso, sem menos nem mais, o vereador Mamulengo Mon-
ções soca por três vezes a mesa de reuniões e excomunga até a 
30ª geração do prefeito: 
— Mas como!? As finanças foram todas entregues em dia há 

quase 30 anos, data em que o senhor assumiu a prefeitura!!! 
Como “temos problemas”?! O ‘senhor’ tem problemas!? 

 
E soca por mais cinco vezes a mesa. TUM! TUM! TUM! 

TUM! TUM! 
 
Simpósio Madureira, o secretário das Bigornas e dos Afaze-

res Domésticos, ruborizado com a combustão espontânea e pos-
terior explosão do vereador Mamulengo, sem dizer nada, nada 
diz. 
— Queijo Velho não pode sofrer assim!!! – segue desabafando 

Monções — Queijo Velho é muito grande para que descala-
bros administrativos abalem sua boa imagem, nossa autoes-
tima e nossa inabalável concepção moral! 

 
Panaceia Cativa, do Ministério Público, ali mesmo, em públi-

co, deu aval às palavras do excitado vereador, que resolvera 
monopolizar a reunião. 
— “Queijo Velho, minha querida Queijo Velho; em que onde 

estás tu. Nem ao Centro ou Noroeste, nem ao Sul ou Meridi-
ano, sudo-centro-nordoleste está o que és!” Lembrem-se, ó 
cães infiéis, da letra do nosso hino, das cores flavorizantes 
da nossa flâmula maior! 
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E uma lágrima bastante açucarada rolou pela face enterneci-
da do vereador bufão e boa-praça. 

 
Panaceia Cativa, orquestrando uma onomatopeia daquelas 

de dar vertigem, tratou logo de derramar ácido sarcástico sobre 
a patriotada de Mamulengo Monções. 

 
— Vereador Monções... – obtemperada ao extremo — ...é ne-

cessário ouvirmos às colocações do prefeito Vitalício. Deixe 
os discursos para os palanques de campanha ou para a tri-
buna da Câmara. Precisamos resolver os problemas, não 
criá-los. 
 

— Pois muito bem – retornando até as últimas reticências da 
oratória o prefeito interrompido — Queijo Velho tem tantos 
problemas que, caso fôssemos invadidos por alguma tribo 
ou país inimigo, a dúvida para os vencedores seria ‘quando’ 
implodir a cidade [semblante composto]. 
 

— Apenas problemas financeiros, repasse de verbas, dotação 
orçamentária, verbas empenhadas e afins? – acudiu curioso 
D. Cabedal das Andorinhas, o bispo da diocese. 
 

— Antes fossem... – suspirando em si, o atribulado adminis-
trador vitalício — E os buracos? Queijo Velho mais parece 
um daqueles trens suíços; tantos os furos!!! 

 
— Vamos fazer uma rifa, então! – esbugalhou os olhos praze-

rosos, Pedilúvio Jordão, outro dos edis dado a arroubos de 
murros no patrimônio público. 

 
— Rifa?! – Antojo Bandeiras, o assessor especial para Assuntos 

de Dicotomia Retroativa, estava realmente apopléctico — 
Rifar o quê?! 

 
— A cidade. – sucinto, Pedilúvio Jordão. 
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— Você está louco!?! – esmurrando a mesa duas vezes – TUMP 
TUMP – simultaneamente e em perfeita coordenação vocal 
Antojo Bandeiras e Mamulengo Monções — Diga alguma 
coisa desse trem fora de órbita, senhor prefeito!? 
 

— Rifa de quantos números? – inquiriu o alcaide, com ar re-
signado e aparentemente pensando onde havia ele amarra-
do o burro. 
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II - Quien mucho abarca, poco aprieta 
 
(para Angeli, Glauco e Laerte) 
 

ueijo Velho, todos sabem, contrariando a tendência 
mineira, é produtora de miguelões e miguelitos e, onde 
quer que o visitante deite os olhos está lá um fabrican-

te desses dois itens sumariamente imprescindíveis na economia 
local. Toda a indústria, na contramão de todas as tendências do 
capitalismo, seja ele arcaico ou moderno, é administrada pela 
prefeitura do município, que as distribui de forma idêntica aos 
kolkozes da finada União Soviética. Orgulhosa, a cidade ostenta, 
cuida e apresenta, imediatamente logo ao portal de entrada, em 
idiomas diversos, o slogan: “Miguelões e Miguelitos para Sem-
pre!” (em inglês da localidade: “Michaelest and Little Miky for 
Ever!”). Realmente esse nicho de produção faz de Queijo Velho 
um dos maiores polos fabris do país. Cada casa, cada aldeia, 
cada vila ou cada bairro possui uma instalação pronta para fa-
bricar miguelitos e miguelões aos borbotões, todos, sem exce-
ção, seguindo normas de institutos e órgãos disciplinados para 
adequar os manufaturados para a venda no mercado interno ou 
para negociá-los no competitivo e disputado mercado exterior – 
ABNT e NBR são algumas destas –; ainda, para adequar-se aos 
padrões internacionais vigentes, os certificados ISO são sempre 
atualizados, a utilização da mão-de-obra infantil, mesmo quan-
do aplicada em serviços terceirizados, foi completamente aboli-
da. Os miguelões e miguelitos de Queijo Velho seguem, portan-
to, a rigidez das normas internacionais. Alguns queijo-
velhenses, de forma totalmente artesanal, produzem variações 
chamadas de miguejones e/ou miguejitos, mas, em geral, a 
produção em grande escala gira em torno da atividade primária 
principal. E essa é a deficiência, a fissura estrutural de Queijo 
Velho: não agregar valor ao produto. Tantas outras cidades da 
região, do Estado e do País, recebem os miguelões e miguelitos 
produzidos ali e acrescentam uma argolinha, um badulaquezi-

Q 
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nho, um chapeuzinho, uma corzinha diferente, uns afrescos 
mais trabalhados e os vendem por uma fortuna, coisa de custar 
até os pensamentos mais puros. Febre no país e no continente 
foram os exemplares Made in Taiwan dos miguelões e migueli-
tos; material enfeitado com bolinhas, ondas, traços diagonais, 
retângulos e triângulos em cores berrantes, carregados com 
frases de efeito e patrióticas, do tipo “I♥QV”. Venderam mais 
que água. “Febre da plebe”, escreveu o colunista num semanário 
local. 

 
Por vezes incontáveis, até mesmo a vizinha Cheiro Verde, 

que tem como fonte primeira de subsistência a produção de 
queijo, salsa, queijo, coentro, queijo, cebolinha, queijo, manje-
rona, queijo, manjericão, queijo, alecrim, queijo, alfavaca, quei-
jo, louro, além de derivados da atividade como páprica, sálvia, 
cominho, curry, mostarda – e queijo... –, chegou a agregar valor 
aos miguéis produzidos em Queijo Velho. 

 
E olha que Queijo Velho pode se considerar abençoada pelas 

forças gravitacionais universais, afinal, naqueles cantos, nada 
de terremotos, maremotos, tsunamis, origamis, bonsais, kerai-
tas, taitchutas, uigures, naimanos, tunguzes, oarates, kirguzes, 
buriates, merkitas ou tártaros, tampouco o efêmero glamour 
dos tornados catarinenses dá ares por lá. É o paraíso... 

 
Mas Queijo Velho tem um problema. Nada que o ponderado 

prefeito Vitalício Fatiado não tenha dedos para resolver. 
— Dona Boleia... – ordenou à secretária particular — Trate de 

redigir um trem aí que faça saber aos ‘de sempre’: o de sem-
pre. 

 
E a reunião, tal notícia ruim, se fez por saber e haver. 
 

— Senhoras e senhores, Queijo Velho está com um problema 
muito sério e, antes que o nobre vereador Monções ponha 
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abaixo a mesa de reuniões, gostaria de pedir ouvidos aos fa-
tos; fatos estes que, creio eu, já se façam sentir por si só. 

 
O vereador Monções, apanhado com a boca na botija e os 

dois punhos cerrados suspensos no ar e prontos para esmurrar 
o pobre móvel e maldizer o administrador, para não perder a 
viagem, dá dois murros muito leves e a contragosto na mesa. 
— Hunf! – aborrecido e com aparência de baiacu ferido 

n’alma. 
 

— Queijo Velho está atravessando uma fase muito preocupan-
te. É preciso que tomemos uma decisão de importância mis-
ter... 

 
— Nossos miguelões e miguelitos agora são cotados em dólar... 

– ufanista o tesoureiro da província, Vermífugo Franco — 
...e o dólar anda arranhado as alturas. Nunca exportamos 
tanto!... 

 
— O problema, apesar de ele existir, não está na produção 

primária de miguelões e miguelitos; a coisa por este lado até 
que vai bem... – remendando, o prefeito — O problema, ca-
ras e caros, está na falta de valor agregado dos nossos mi-
guelões e miguelitos. Trata-se de situação que precisa ser 
revista e revertida. 

 
O secretário de Obras e Manobras, Baldrame Supetão, assim 

de surpresa, sugere: 
— Uai, sô, e por que não incentivamos a criação de miguelitos 

personalizados, miguelões e miguelitos digitais? 
 

— Não... Muito caro, difícil e dispendioso... – ponderando, 
Vitalício Fatiado — Os cofres da municipalidade, apesar da 
rifa, estão às teias de aranha. 
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— Tive uma ideia! – Cumbuca Sanchèz, o aspone mais velho 
da cidade e também, agora, acumulando o cargo de secretá-
rio das Indústrias Reunidas ‘Queijo Velho’ de Miguelões e 
Miguelitos, a IRQVM2 — Que tal se acrescentarmos aos mi-
guelitos uns dentes quebrados e uns risquinhos no pescoço? 
O populacho vai se derramar às compras! Será febre conti-
nental! – excitado. 

 
— Dentes quebrados e riscos no pescoço... – com ar embasba-

cado o chefe do Executivo — ...e como chamaríamos essa 
m..., digo, esse trem? 

 
— Miguelitos ‘Tevez’!!! – sorridente e convicto, Cumbuca. 
 
— Grande! – Vitalício Fatiado, feliz pela jogada de marketing 

do aspone-mor, dá um murro de alegria na mesa de reuni-
ões que, nada tendo com a felicidade alheia ou coletiva, 
desmancha-se toda como fosse uma iurta mal montada e so-
lapada pelo chicote dos ventos das estepes. 

 
Contrafeito, meio exilado, Mamulengo Monções, o edil dos 

murros e das bravatas, visivelmente furioso, lança um olhar 
extremamente corrosivo para todos os outros 12. 
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III - No saber el abecé 
 

ueijo Velho, saibamos, sempre mostrou qualidades 
itinerantes de potência comercial, fabril e mercantil. 
Segundo dados dados pelo DMPE (Departamento Mu-

nicipal de Pesquisas Espetaculares), capitaneado provisoria-
mente pela secretária da Saúde e Abjetos, Dipirona Monoglóti-
ca, a cidade possui enorme capacidade de ser qualquer coisa, 
inclusive as mais impensáveis. Diante disso e do quadro que se 
posta num horizonte efervescente, Queijo Velho poderia, pode 
ou poderá – não necessariamente nessa ordem verbo-
cronológica –, a qualquer momento, transformar-se num da-
queles países das arábias, cheia de oásis, tamareiras e recantos 
propícios à boa existência – pessoal ou coletiva. 

Mas hoje, exatamente no dia em que você está lendo este re-
lato, a coisa anda meio avermelhada para os lados da velha 
Queijo Velho, e o bom e bonachão Vitalício Fatiado parece ser o 
administrador das Chaves do Sucesso, das Benaventuranças 
Inimagináveis. Vitalício Fatiado, ponderado e eclético, teve por 
encomendar doutra daquelas reuniões: 
— Dona Boleia... – ordenou à secretária particular — Trate de 

redigir um trem aí que faça saber aos ‘de sempre’: o de sem-
pre. 

 
E a tal da congregação se deu por existir, satisfez-se por si. E 

é o que segue. 
 

— Senhoras e senhoras, Queijo Velho, assim como tantas cida-
des da região e do planeta, está com problemas... – Vitalício 
Fatiado, preocupado. 

 
O vereador Mamulengo Monções, quem, aparentemente su-

cinto e regrado, talvez por instinto ou rigidez paterna, simula 
murros na fictícia mesa de reuniões. 

 

Q 
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A mesa de reuniões, que na última edição daquele conclave 
viera abaixo, ainda pensionava ou dormitava no departamento 
indicado para sua profícua e respeitosa recuperação. Por en-
quanto, apesar dos suspiros e desagravos, as reuniões dar-se-ão 
em pé e sem mesa, quase num aborígene ar livre. 

O vereador Monções está mesmo muito aborrecido. 
 

— Vocês têm sentido o fedor que se estendeu sobre a cidade 
recentemente? – o prefeito, sóbrio e à cata de sugestões ou 
surpresas. 

 
— Seriam as usinas de reciclagem de material ou seriam as 

sobras da manufatura dos miguéis? Talvez as nucleares? – 
Antúrio Porraloka, o secretário do Ambiente Completo. 

 
As indagações todas sempre foram pertinentes, uma vez que 

todas as usinas geravam seus lixos e eventual poluição, mas isso 
também não se pode configurar como ‘problema’, o Rio das Col-
chas ainda reserva grande potencial de absorção de detritos 
vários. 

 
— Seriam necessários estudos profundos para determinarmos 

a causa desse odor fétido, dessa inhaca, desse bodum, desse 
trem pestilento que infesta os ares e lares desta querida ci-
dade. – Porraloka sempre fora um sectário pertinente e ab-
sorto, fosse isso onde fosse dar... 

 
Enquanto tudo isso, à penumbra da luz do dia, sabe-se lá a 

razão, os mendigos e os beberrões, apinhados nas praças, pas-
savam a mão na bunda uns dos outros, e sorriam felizes, donos 
do mundo... 

 
Voltemos aos atos antes que travessões, vírgulas e símbolos 

sejam trocados ao mesmo do próprio esmo. 
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Antúrio Porraloka, o secretário do Ambiente Completo, ves-
tia-se prada sempre de maneira solícita e prazerosa, até, inclu-
sive, por vezes, trajava dum vistoso rabo de cavalo, faltando 
pouco para a completa absorção de todo o quadrúpede. 

 
— Como, senhoras e senhores, acabar com a fedentina que 

envolve Queijo Velho? – o prefeito vitalício. 
 

— Que tal se pulverizarmos perfume sobre a cidade? – Antú-
rio, louco por aparecer. 

 
— Tomaste lança-perfume outra vez, Porraloka?! – Dipirona 

Monoglótica, a secretária adjunta para coisas impalpáveis. 
 
— 30 ml e não mais... – numa velada mea-culpa. 
 
— E a cidade?! – Fatiado, nervoso e gesticulador. 
 
— Qual cidade? – Cumbuca Sanchèz, o aspone-mor, distraído. 

Cumbuca Sanchèz possuía créditos com o alcaide, uma vez 
que os miguelitos ‘Tevez’ venderam feito oxigênio para a plebe 
rude. 

 
— Queijo Velho, porra!?! – o prefeito, preocupado com a LRF. 

 
A reunião, todos já estamos a par, deu-se – ou se dá... – sem 

a necessária mesa de reuniões: em pé. 
 

— Vamos mudar a cidade de lugar! – Pedilúvio Jordão, outro 
dos vereadores dados a esmurrar o que não lhe pertence. 
 

— Iríamos para onde? Oakland? – Vitalício Fatiado, auspicioso 
dalguma ideia. 

 
Silêncio funéreo. 
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— E se mudarmos o nome de Queijo Velho para Bosta Town? – 
Antojo Banderas, um dos de sempre. 

 
Silêncio perpétuo... 
 

— Invadamos Queijo Prata!!! – ufanista o vereador Mamulen-
go Monções, nervoso, pois, por não poder esmurrar nada. 
 

— Eles possuem frota naval muito potente, coisa de dar medo 
à Invencível Esquadra Espanhola... – sábio mas desconfia-
do, o vereador Pedilúvio, que recentemente trocara de le-
genda. 

 
— Mas nós estamos em Minas Gerais!?! – Mamulengo — Va-

mos atacar pelo ar!? 
 
— Apoiado... Vamos fazer de Queijo Prata uma nova Pearl 

Harbor! – Vitalíco Fatiado, visivelmente enfastiado com a 
coisa. 

 
A coisa continua... 
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IV - Estar hecho un abril 
 

ueijo Prata, antes que os corregedores de plantão se 
façam por aparecer, chamou-se, um dia, Queijo Prato, 
mas, em decorrência da emancipação, da significativa 

presença daquele mineral em suas terras e à grande imigração 
de argentinos e uruguaios, após plebiscito claro e lívido, veio a 
chamar-se Queijo Prata. 

 
Em Queijo Velho é difícil encontrar algum cidadão que engu-

la a emancipação do Arraial de Queijo Prato – pois é assim que 
o povo em geral ainda se refere à cidade –; sempre há alguém 
pronto a acusar Vitalício Fatiado pela gafe política. 

 
Fatiado, quem após trinta anos de esbaldo na cadeira de 

premier local, topou por aprender algumas mumunhas, mara-
nhas e matranhas da política amadora, quando deu-se com a 
sugestão de Mamulengo Monções para que invadissem o antigo 
distrito e atual desafeto vizinho, tratou logo de, à semelhança do 
general Galtieri, aceitar a proposta de, digamos, sublevação e, 
visando distrair a atenção da população, ainda à semelhança do 
general portenho, brandiu a espada, beijou a bandeira local, 
cantou o hino queijo-velhense e explanou sobre opróbrios, ig-
nomínias e a vital necessidade de retomada do antigo território, 
salientando, entre outras coisas, a importância socioeconômica 
e a estratégica posição dentro da nova geopolítica mundial. É 
correto lembrar também que, em se criando um fato político de 
tal envergadura, toda a população de Queijo Velho ver-se-ia 
distraída dos buracos e do mau cheiro que alastravam-se como 
as ervas daninhas também. Ninguém há de negar que Vitalício 
Fatiado possuía visão bastante ampla e abrangente, mesmo que 
ambas redundem em si. 

 
Queijo Prata, a título de ilustração, é um daqueles trens pe-

quenos mas cheios de riquezas naturais, vales, cânions, ânions, 

Q 
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cátions, prótons, zigotos, vertigos, quimeras, pedras preciosas e 
parentes, muitos parentes. 

 
O nepotismo ali, é carta marcada, marca registrada, fato con-

sumado, força e resistência. Certa vez, um desses ensaístas re-
nomados, ao visitar a pequena Queijo Prata, quando ainda Pra-
to, já detectara essa tara local pelo nepotismo. E esse ensaísta, 
num de seus livros mais contundentes, contou: “Tal o junco que 
balouça leve e seguro, não dando ouvidos aos ventos, o nepo-
tismo por ali é coisa enraizada na cultura local, comum como o 
respirar”. 

 
E é verdade que nem mesmo as campanhas educativas da TV 

100 foram suficientes para impedir o emprego de parentes por 
parte dos políticos da localidade. Formas de burlar a lei e dri-
blar qualquer MP (e aí o leitor que fique livre para decidir se 
seria Medida Provisória ou Ministério Público) o povo da pe-
quena localidade sempre havia por criar. Por vezes os vereado-
res, numa democrática e republicana negociação, contratavam 
uns os parentes dos outros. Queijo Prata, convenhamos, é um 
caso difícil de se corrigir: todo mundo lá é parente! Fulano é 
sobrinho do bisneto do cunhado (cunhado é parente?) da tia do 
compadre da mãe do sogro do irmão do neto da prima de Bel-
trano que, por sua vez, avizinha-se cossanguinariamente com 
outro tanto do vilarejo. 

 
Tamanho o apego do povo queijo-pratano à prática do em-

prego aos da mesma árvore genealógica que, em frente ao Paço 
Municipal, logo no átrio, existe a famosa Pia Nepotismal, objeto 
de devoção, ritual e peregrinação por parte de fiéis vindos de 
todo o Brasil; coisa de fazer frente ao Círio de Nazaré em Belém 
do Pará e às viagens à Juazeiro do Norte para homenagear ao 
Padre Cícero ou mesmo as peregrinações  dos maometanos a 
Meca... Nepotismo, ali, é coisa séria... 
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— Mas quem designaremos para comandar as nossas tropas? – 
Vitalício Fatiado, absorto em nuvens de pensar. — Tem que 
ser voluntário, as finanças municipais vocês sabem... 

 
Nessa deixa, por eliminação, oito pigarrearam e trataram de 

alegar compromissos impossíveis de adiamento; desde a tosa 
mensal do cão de estimação, passando pelo dentista, o gineco-
logista ou o urologista, até aquela lavagem do carro que, nas 
palavras proferidas com pesar por Antúrio Porraloka: “não pode 
mais esperar!”. 

 
— Se for para o bem de todos e a felicidade geral da nação 

queijo-velhaca, irei eu! – Cumbuca Sanchèz, o aspone mais 
velho da cidade, quem agora, além de acumular os cargos de 
aspone-mor e secretário das Indústrias Reunidas ‘Queijo 
Velho’ de Miguelões e Miguelitos, a IRQVM2, passa a res-
ponder pela convocação, adestramento e conscientização 
política e moral das tropas da combalida força de defesa 
municipal, o Portentoso Exército “Pantaleão Fanfarra”. 
Cumbuca carrega, apenas para efeito de registro histórico, 
um surrado exemplar, dos de R$ 1,99, das infalíveis táticas 
de Sun Tzu; “Um aspone prevenido vale por dois!”, segundo 
ele mesmo. 

 
A alegria de Cumbuca era escandalosamente visível na foto 

tirada em frente ao Paço Municipal quando da tal fatídica cam-
panha que veio a ser conhecida como a Fatídica Campanha das 
Quatro Queijos. Mas naquele dia, quando tudo era festa, só 
mesmo a foto para dizer o quão feliz estava Cumbuca com a 
vida, com a possibilidade de asponear Vitalício Fatiado e com 
todas as graças que Deus lho havia banhado. Vitalício, na dita 
foto, fazia pose de sério e tentava conter um riso de Monalisa, 
que não sabemos se de orgulho, escárnio ou empáfia. Em todo 
caso, para os que estudam desses fenômenos da política nacio-
nal, a única cópia disponível da foto permanece no Museu das 
Coisas, em Nenhures. 



Livros de RMachado e Rojer Rÿoz 

A coisa continua... 
 
 
 
 
 

 
 
 
ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DESTA RAPSÓDIA NÃO SOUBEMOS DE NENHU-
MA ATIVIDADE ENVOLVENDO EQUINOS NO LOCAL, NEM MESMO A DA PASTA-

GEM, APENAS QUE A BRACHIARIA ESTARIA BASTANTE ALTA E VIÇOSA. 
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V - De ayer acá 
 

ueijo Velho está em festa! Júbilos, aplausos, apupos, 
fanfarras, cartazes e jargões estão espalhados pela ci-
dade e pelos alegres semblantes dos radicados e dos 

aborígenes. Tudo é pura alegria! A banda marcial local, outrora 
debandada, agora faz ouvir o solene hino queijo-velhaquense. O 
povo, deslumbrado com a transparente possibilidade de reto-
mada do antigo distrito, faz por espocar fogos de artifício, assa 
carnes e, por Baco!, enche a cara para comemorar fato futuro.  

 
No parlatório, diante da multidão excitada, Vitalício Fatiado, 

ladeado por uns outros tantos e os de sempre, anuncia: 
— Povo de Queijo Velho!! 

 
CLAP, CLAP, CLAP, CLAP... “Iupiii!!! Fiuiu!!! Fatiado! Fati-

ado! Fatiado! Iupiii!!! Fiu-fiu! Lindo! lindo! lindo!”, a turba, 
instigada pelos parlamentares apalanqueados e os aspones-
fraldinha em terra. 

 
— Obrigado... Povo de Queijo Velho... É do conhecimento de 

todos a nossa firme proposição de retomada de Queijo Pra-
to, aquele trem, nosso antigo distrito, que eu, por inexperi-
ência administrativa, deixei rolar ladeira abaixo. Mas agora, 
depois desses anos todos à frente da gestão municipal, mui-
ta coisa aprendi. E quero deixar claro, como a translúcida 
água do Rio das Colchas ou a serenidade do Ribeirão dos 
Cufas, ribeirão este, meus caros, que apenas para que to-
mem conhecimento, banhei-me no dia 2 de abril do ano 3 
deste milênio!!! Pois bem, voltando à pauta, gostaria de co-
municar a todos que estamos firmes no propósito de ane-
xarmos novamente o antigo território! E desta feita, assegu-
ro-vos: por bem ou por mal! O Portentoso Exército Pantale-
ão Fanfarra foi restaurado, reestruturado, remixado, revisto, 
revisitado e reequipado para que possamos levar adiante tal 

Q 
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empreitada! Que cada cidadão queijo-velhaco colabore com 
nossa causa! Doando alimentos, roupas, moedas, ouro, pra-
ta, cobre, alumínio, garrafas PET, papelão, ferro-velho, jor-
nais vencidos, enfim, tudo aquilo com que possamos alavan-
car, customizar e inicializar o processo bélico para a recon-
quista do trem perdido! 

 
Nisso, tomado de emoção pela veemência, profundidade, sa-

piência e perspicácia aglutinadora do alcaide com bigodões de 
Stalin, Mamulengo Monções, o edil de prováveis origens tru-
queiras, dando murros no ar, conclama a multidão a ovacionar 
tão efusivo discurso. E a plebe rude e descalça, entre palavras de 
ordem, clichês e bordões, desmancha sorrisos desdentados e 
lágrimas piegas e em geral contraproducentes.  

 
Vitalício Fatiado, dono da situação, agradece às entusiasma-

das elegias, enrola umas duas vezes os vastos bigodes, e segue 
explanando: 
— Povo de Queijo Velho... Meus afazeres junto à população 

mais carente e necessitada são muitos! Não posso deixar vo-
cês, que são minhas crianças, entregues ao acaso e às coin-
cidências do destino! Portanto, para poder ficar sempre jun-
to do meu povo, próximo daqueles que dão calor e essência 
ao meu viver, terei de nomear alguém para representar-me à 
frente das tropas; alguém comprometido com a Causa; al-
guém de minha expressa e extrema confiança! E eu já tenho 
esse braço direito. Mas antes, como somos um povo ordeiro, 
dos maiores exportadores de miguelões e miguelitos do Bra-
sil, mandaremos um homem para negociar a rendição do i-
nimigo queijo-prático... Um homem dado à conversa, ao 
diálogo, aos bons modos, à finesse, à etiqueta, aos talheres 
finos, aos cristais... Um homem ponderado, equilibrado; um 
gentleman, um diplomata por excelência... E essa carta, ca-
ros colaboradores e munícipes, trago guardada para que não 
aleguem intransigência nem precipitação por parte da gran-
de, valorosa e auspiciosa nação queijo-velhense... Manda-
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remos sim, um homem de brio, um negociador nato, a pró-
pria personificação da balança, um homem ao qual bem po-
deríamos chamar de senhor Justiça. 

 
Nesse entrementes, estupefatos pela declaração surpreen-

dente do administrador maior daquela plaga, todos os presen-
tes, inclusive os do palanque, silenciam, entreolham-se confusos 
e embaralhados com a nova ótica da situação; afinal, para todos 
ali, a declaração de guerra seria apenas mera formalidade, inó-
cua prestação de contas, simples memorando. O povo queria ver 
sangue, não conversa! Mas, enfim... 

 
— E quem seria essa pessoa? – indaga um descamisado con-

trariado. 
 

— Mamulengo Monções, naturalmente... – Vitalício convicto e 
sem rodeios. 

 
A perplexidade, que já era exacerbada, aflora ainda mais; to-

dos em Queijo Velho, sem exceção, sabiam da folha corrida de 
Monções; mas, enfim... 

 
Uns três ou quatro assobios de discordância, uma magra 

meia dúzia de palmas pela indicação e o povo já começa aquela 
perigosa dispersão, aquela sensação de descontentamento, a-
quele dissabor da pessoa que vai até o médico esperando remé-
dio e, ao invés disso, recebe a cura. O povo estava visivelmente 
contrariado com o rumo das coisas; mas, enfim... 

 
Mamulengo Monções, que sempre almejara os mais altos de-

graus da política, arreganhava uns dentões muito brancos e bem 
cuidados. 

 
Cumbuca Sanchèz, o aspone-mor, ferido mortalmente na 

alma, ainda ouvia o eco doído e engolia em seco aquelas pesadas 
palavras proferidas por Fatiado. 
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O resto do discurso do prefeito seguiu padrões já calejados e 
conhecidos; poucos ficaram para ouvir, e menos ainda, para 
aplaudir, o importante, depois daquela reviravolta mirabolante, 
foi a reação de Cumbuca Sanchèz. E isso, leitores, é que dará 
novos e inimagináveis rumos para a velha Queijo Velho; mas 
deixemos as coisas como seguem, deixemos os pássaros gorje-
ando ao parir do amanhecer, larguemos as roupas dançando 
dança cigana no varal, amainemos nossos espíritos e agende-
mos esse assunto para outra ocasião... Queijo Velho está em 
festa... 
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VI - Ser el acabóse 
 

 sol se envelopava manhoso no poente quando soa-
ram as trombetas do exército de Queijo Prata. Uma 
fumaça digna de filmes de Hollywood subia densa e 

enevoava o ar seco e ruim de respirar nas compreensíveis con-
dições daquele específico dia. Os pombos alçavam voo assusta-
do, indicando brusco o movimento das tropas estacionadas ain-
da em frente ao paço municipal, mais precisamente junto à fa-
mosa Pia Nepotismal. A História, como sempre, pregava outra 
peça para complicar ainda mais o intrincado xadrez da coexis-
tência e da sobrevivência das raças, das nações e dos povos.  

 
Mamulengo Monções, que dias antes fora nomeado e indica-

do a próprio punho e voz pelo popularíssimo Vitalício Fatiado – 
o pão dos pobres – era, agora, refém – ou “prisioneiro de guer-
ra”, como insistiam os generais visivelmente alterados – nas 
mãos dos inconformados governadores queijo-praticantes. 

 
Uma inesperada reviravolta no desembrulhar dos fatos dava 

novos e outros tons à rapsódia em curso; afinal, Mamulengo 
Monções estava em Queijo Prata como interlocutor autorizado 
para evitar justamente a guerra e a consequente invasão daque-
le município pelo temido Portentoso Exército ‘Pantaleão Fan-
farra’ de Queijo Velho! 

 
Teriam, então, os nepóticos habitantes de Queijo Prata, anti-

go Arraial de Queijo Prato e ex-distrito de Queijo Velho, usando 
de clássicas táticas dissuasivas, tomado a dianteira e sequestra-
do seu negociador enviado, com o intuito de ganhar tempo ou, 
quem sabe, preparar melhor as defesas municipais? 

 
Seria, de outra forma, ainda usando das mesmas tais táticas 

de dispersão e dissuasão, uma forma de privilegiar o ataque em 

O 
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detrimento da excessiva retranca defensiva, numa metáfora 
sobre o futebol da seleção do Parreira, Felipão et outros tantos? 

 
Ou seria, outrossim, uma maneira de chamar a atenção da 

opinião pública mundial para os problemas de tão minúsculo 
corpúsculo da Federação? 

 
O quê ganharia Queijo Prata tomando de assalto Queijo Ve-

lho senão dívidas, buracos e ruas e praças imundas e às traças? 
 
Não..., a lógica do bom senso impede qualquer cogitação que 

possa dar a entender proveito nessa intentona bélica queijo-
prática. 

 
E o motivo do rebuliço, caso a alguém interesse, foi o próprio 

Monções que, mesmo após constantes visitas aos mais renoma-
dos terapeutas; mesmo depois de usar e abusar de fórmulas 
alopáticas mágicas e manipulações miraculosas e fitoterápicas 
para melhorar e controlar os instintos primários; apesar dos 
chás, garrafadas, unguentos e banhos de assento feitos por re-
nomados curandeiros e bruxos com experiência comprovada no 
uso das ervas nativas e das toxinas, dioxinas e outras ‘inas’ ex-
traídas dos mais estranhos e impensáveis animais da fauna tu-
piniquim; mesmo com tratamentos alternativos e exóticos como 
a acupuntura, o do-in, os florais, a musico, a sono e a cromote-
rapia, mesmo tomando o santo daime e o johrei não conseguia 
impedir aquilo que se fazia mais denso, intenso e forte dentro 
de si, a manifestação selvagem da natureza troglodita do ho-
mem primitivo: os murros na mesa! Não sobrou uma mesa in-
tacta em Queijo Prata! Todas, mas todas mesmo!, foram vítimas 
da pesada mão de Mamulengo Monções. E saibam vocês que 
não foram tantas nem tão poucas as reuniões que se deram por 
aqueles dias ali por lá, uma dúzia é um número justo – não ofi-
cial, porém justo – e Monções, sujeito de paciência de louça e 
mãos de chumbo, fez por quebrarem-se todas as pobres mesas 
que se a ele apresentavam; e tampouco fazia se fossem estas de 
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mogno, peroba, marfim ou canela: arriava-as todas! Certo que 
não por maldade, talvez por alguma Síndrome de Bronco ou de 
Brucutu; mas verdade é que o alto comando da pequena Queijo 
Prata via, dia após dia, mesas sucateadas e um cheiro acre de 
bancarrota no ar. E certo foi que tomaram ao homem como pri-
sioneiro de guerra e mobilizaram as tropas para defender o ter-
ritório. 

 
Quando soube da notícia da prisão de Mamulengo Monções, 

Vitalício Fatiado, aparentemente calmo, mas suando bastante, 
dirigiu-se ao interfone.  
— Dona Boleia... – ordenou à secretária particular — Trate de 

redigir um trem aí que faça saber aos ‘de sempre’: o de sem-
pre. 

 
E a reunião se fez tensa; unhas roídas, comidas e cuspidas 

pareciam escamas cobrindo a precariedade da velha tábua de 
aglomerado que fazia, provisoriamente, as vezes da boa e velha 
– mais velha do que boa, convenhamos... – mesa de reuniões.  

 
E muita gente falou, e muita gente desabafou, e muita gente 

gesticulou, e muita gente esbravejou, e injurias foram ouvidas, e 
nós atravessados desataram-se de muitas gargantas, e foi quase 
uma expiação total. Ao fim e ao cabo daquela muitos tinham os 
semblantes mais leves, sorrisos espontâneos e paz cheirando à 
celestial. Mas a reunião em si foi quente e pouco produtiva, ser-
vindo, apenas e como quase sempre, como catarse; para aliviar 
alguns carmas pessoais e algumas consequências que tais. 

 
Cumbuca Sanchéz, de outros tempos tão expansivo e bajula-

dor, dava com dedos de ciúme em luvas de pelica na malfadada 
empreitada de Fatiado, sem, no entanto, esquecer da aspônica 
paixão que sentia. 
— Eu sabia de tudo mas não quis dizer nada... – deixando es-

correr dum sarcasmo pelo canto da boca. 
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E por ora, meus caros, é esse grão de emoção e de aliteração 
que deixaremos; oremos por Monções e para que ventos felísios 
durmam naquelas terras... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(ILEGENDABLE) 
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VII - Acaparar las mercancías 
 

ueijo Velho, segundo um articulista dum jornal local, 
diferencia-se de uma grande favela apenas por ter ruas 
mais largas; no mais: “uma favela ao ar livre...”, ainda 

pelas palavras do tal articulador. Esse tal, propôs, até, num an-
tiplágio desaforado e desbotado da campanha do governo fede-
ral, adesivos e outros abrasivos da auto-estima queijo-velhense, 
pregando que o pior de Queijo Velho é o queijo-velhense; daí a 
frase “Sou queijo-velhaco, não me animo nunca!”. 

 
Mas deixemos o articulista e suas dores de cotovelo de lado e 

singremos os ares da realidade que ora se desnuda por mares 
tanto antes navegados. 

 
A situação não está das melhores para Mamulengo Monções, 

o negociador indicado por Vitalício Fatiado para conseguir evi-
tar a guerra entre Queijo Velho e Queijo Prata. Refém ou ‘prisi-
oneiro de guerra’, o homem está numa prisão militar, em sala 
individual, incomunicável, sem TV, sem internet, sem telefone 
e, para desgosto e aborrecimento raiando ao desespero, sem 
nem ao menos uma mesinha de centro ou de cabeceira para 
esmurrar quando as insuportáveis tensões, feito ectoplasmas ou 
contrações espasmódicas, lampejam por entre o frio eterno da-
quelas grades. 

Feliz com a captura do inconsequente Monções só mesmo 
Cumbuca Sanchèz, o aspone-mor, secretário das Indústrias Re-
unidas ‘Queijo Velho’ de Miguelões e Miguelitos, a IRQVM2, e 
comandante-em-chefe do Portentoso Exército “Pantaleão Fan-
farra”. A última coisa que Cumbuca desejava era concorrentes 
para asponear o amado, idolatrado, adorado, vitaminado, hidra-
tado, gaseificado, hermético, calafetado, saboroso, inatingível, 
fonte inesgotável, cálice sagrado e uma ribalta de adjetivos que 
nos fariam bocejar: Vitalício Fatiado, o único! 

 

Q 
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E assim, com a iminência do embate militar contra – e que se 
enfadem os fados e as redundâncias... – Queijo Prata, Cumbuca 
sentiu crescerem seus poderes e, consciente de ser a eminência 
parda daquele governo, traçou planos para avançar além das 
linhas traçadas, além do óbvio do campo de batalha, além das 
evidências e dos acordos proclamados entre quatro paredes, e 
seu discurso, onde procurou esconder seu ardiloso e verdadeiro 
plano, diante das tropas alinhadas e devidamente catequizadas, 
assim que abriu o livro de Sun Tzu, na página 48, dessa maneira 
se discorreu: 
— Um homem é um; dois, um par; três, um trio. Um par e um 

trio fazem cinco, que é um esquadrão; dois esquadrões fa-
zem uma divisão; cinco divisões, um pelotão; dois pelotões, 
uma companhia; duas companhias, um batalhão; dois bata-
lhões, um regimento; dois regimentos, um agrupamento; 
dois agrupamentos, uma brigada; duas brigadas, um exérci-
to! Eis, então, assim e agora e aqui, o Portentoso Exército 
‘Pantaleão Fanfarra’ de Queijo Velho!, a quem, com orgulho 
me dirijo! (Breve pausa para aplausos que não se deram) 
Investido do mais retumbante poder militar pelo nobre e 
excepcional gestor desta pequena e amada Queijo Velho, eu, 
Cumbuca Sanchèz, conclamo a todos vocês, nobres voluntá-
rios e corpo decente deste portentoso exército, a lutarmos 
juntos para a reconquista do nosso velho Arraial de Queijo 
Prato. Arraial que hoje está entregue à própria sorte e aos 
desmandos de uma população que ainda não merece o direi-
to do livre arbítrio! Marchemos unidos para esmagarmos 
nossos inimigos e salvarmos nosso negociador que deles é 
feito prisioneiro, um refém inocente, um homem de extremo 
equilíbrio e plenitude nos atos... Salvemos Mamulengo 
Monções das garras daqueles inomináveis! Retomemos o 
controle daquilo que, por direito, nos pertence! 

 
Ao que homens, mulheres e crianças ouviram atentamente 

sem esboçar reação qualquer. 
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— Que cada um de vocês, legítimos e valorosos guerreiros 
queijo-velhacos, carregue apenas o essencial para essa 
grande marcha! Nada de bugigangas ou entulhos que façam 
por atrasar nossa caminhada rumo à grande vitória! Leve-
mos pois, cada soldado, nosso vidro de óleo de fígado de ba-
calhau, nosso queijo para repor as necessidades diárias de 
carboidratos, proteínas, fibras alimentares, cálcio, ferro, fós-
foro e sódio – ou coisa que o valha... –, nosso miguelão ou 
miguelito de estimação – para quando soprarem os ventos 
da saudade da terra natal – e duas fotos 3x4 para quaisquer 
eventualidades sazonais!!! 

 
Ao que homens, mulheres, crianças e curiosos ouviram aten-

tamente sem esboçar reação qualquer. 
 

— Corneteiro, toque o toque de dispersar! Partiremos amanhã 
cedinho, pegaremos o amanhecer e o inimigo pelo rabo! 

♫♪♫Firifafi fafi fiofó! ♪♫♪ Firifafi fafi fiofó! ♫♪♫ Coitééééé!!! 
♪♫♪♫ 

 
Mas as reais e maquiavélicas intenções de Cumbuca Sanchèz 

não estavam à mostra; vinham escondidas a sete chaves nos 
labirintos daquela mente fértil, sensível, fiel e com altíssimo 
teor aspônico. 
 

Nessa estação, ninguém perde por esperar, há sempre um 
trem indo ou vindo dalgum lugar... [Pichação encontrada sécu-
los depois numa das composições do Expresso 2222] 
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VIII - Al acecho 
 

ueijo Velho amanheceu em ritmo de pausa, em asmá-
tico compasso. Todas as atenções voltadas para a par-
tida do portentoso exército local. 

 
As crianças carregando bottons e agitando bandeirolas de-

monstravam todo o civismo da comunidade queijo-velhaca, 
faixas espalhadas pela cidade avivavam o orgulho de viver ali; à 
exceção de alguns gatos pingados que ainda perseveravam nas 
vencidas teses de Partido e oposição, a programação de quase 
todas as 257 rádios (rarará hihihi hóhóhó) ‘comunitárias’, des-
tacava e prometia cobertura ao vivo da partida e de todas as 
batalhas da laboriosa campanha de libertação e de reconquista. 

 
Vitalício Fatiado, oportunista como todo (gasp!) bom político 

se apresenta, decretou feriado municipal e até apresentou proje-
to junto à Casa das Leias para a criação do Dia Intramunicipal 
da Nova Consciência Queijovelhopolitana; diversos edis, dentre 
eles a presidente da Câmara, Lentilha Mentrusto, apresentaram 
projetos e propostas idênticas sugerindo moções e congratula-
ções a todo o corpo militar da província, extensível aos familia-
res vivos, mortos, radicados, expatriados e outros afins. Tudo 
pelos tais 15 minutos de Andy Wharol... 

 
Ali, por ali, cada um matutava o quanto e o como voar nas 

caprichosas asas da política, e assim, cada qual traçava seu pró-
prio plano para atingir seu ideal; e Fatiado não era diferente, da 
mesma maneira como Cumbuca Sànchez movia suas peças no 
tabuleiro, de forma idêntica a que Antúrio Porraloka e Mamu-
lengo Monções armavam suas arapucas, consoante ao que ar-
quitetava Dipirona Monoglótica nos andaimes da nobre arte, 
Fatiado não era nada diferente, pelo contrário: tecia, pintava e 
bordava conchavos e planos para conseguir uma aparição na TV 
ou uma foto colorida na primeira do semanário local. Tudo par-

Q 
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te do jogo de cena. Mas a política permite desses excessos – ao 
menos é o que reza a cartilha dos dali. 

 
Vitalício Fatiado, à espelho de Temugin, o de vulgo Gêngis 

Khan, aquele que quando agrupou tribos inimigas, distintas e 
nômades vestiu-lhas a roupa de uma unidade nacional, cha-
mando-os todos de Mongóis, tencionava unificar Queijo Velho, 
Queijo Prata, Gorgonzola, Ricota, Mussarela, Parmesão e tantos 
outros Queijos e vizinhos sob uma única bandeira; seria, a gros-
so modo, a criação de um novo Estado dentro da Federação, 
algo como Minas Gerais do Norte ou Nova Queijo Velho ou 
Queijolândia ou “Wonder Cheese Land”, como sugerira Pedilú-
vio Jordão numa daquelas reuniões sem fim nem cabeça. 

 
Mas tudo isso ainda deve ser pesado, pensado e fermentado 

pela mente voraz de Fatiado; o importante, agora, é que as tro-
pas estão de partida para a primeira de muitas batalhas que 
desenhar-se-ão no desenrolar dessa epopeia. Deixemos, portan-
to e por enquanto, Vitalício e seus doces devaneios temuginia-
nos descansando sobre a escrivaninha. Voltemos ao relato. 

 
As mulheres suspiravam pelos homens de uniforme que es-

tavam partindo para aquele imenso tabuleiro de guerra; algu-
mas choravam, outras atiravam rosas e margaridas, outras mas-
tigavam desaforos carregados de mágoa e indignação; e as tro-
pas, tendo à frente um Cumbuca Sanchèz muito bem apessoado 
e usando cópia fidedignamente idêntica da indumentária do 
destemido e valoroso Pantaleão Fanfarra, seguiam tesas rumo 
às brumas do destino. 

 
O santo silêncio das ruas só era quebrado por um ou outro 

apupo, por algum xingamento inócuo e pelo retumbante rufar 
dos coturnos batendo nos paralelepípedos: fantástico, impres-
sionante e assustador. 
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A campanha para retomar Queijo Prato e libertar Mamulen-
go Monções estava em curso, e nada, a não ser a própria Histó-
ria ou o imponderável contratempo dos fatos, poderia alterar a 
sorte já rascunhada daquelas terras. Os dados foram lançados. 

 
Vitalício Fatiado, do alto da sacada do paço municipal, a tudo 

observava com olhos de orgulho e esperança; parecia mesmo 
alguém muito satisfeito com o decorrer – ou ‘discorrer’, se para 
alguns melhor se apor... – dos acontecimentos; Cumbuca 
Sanchèz, o aspone mais querido, mas odiado e mais invejado de 
Queijo Velho, à frente das manobras, observava com o canto 
dos olhos a felicidade que ele sabia aninhar-se dentro do peito 
daquele que sempre fora seu objeto de devoção, admiração, 
adoração e louvor. Algo como a letra duma canção folclórica 
local que diz: “Some aspone in love. Nobody knows the pillow 
of my heart. Winter, Spring, Summer or Fall, all you got to do 
is call, and I’ll be there...”. Peças raras do folk e do lore da regi-
ão sudo-centro-nordoleste mineira. Mas agora não é hora para 
cultura: há uma guerra em pauta... Toda atenção é pouca, e 
pouca atenção é toda! 

 
Esperemos o ocaso e o alvorecer e cruzemos os dedos, o cal-

deirão ferve! 
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CERTEZA OBSOLETA 
 
“Cogito, ergo sum” 

Descartes, Renée 

 

(para todos os donos da verdade) 
 
 

Depois das fábulas que ouvia quando criança 
das viagens em conceitos 
das auto análises 

depois da convicção em Cristo 
da deserção 
depois das teorias de Marx, Jung, Sartre 

depois de analisar Hitler e seu papel 
depois das intermináveis dúvidas 
depois dos jogos mentais 

depois da passagem por Ghandi 
depois da Teologia da Libertação 
depois dos homens das cavernas 
depois dos deuses do Olimpo 

depois do veto dos políticos 
depois da confiança nos monges 
depois da espera dos sábios 

depois do medo 
depois do preconceito 
depois do Sonho Americano 

depois da crença 
depois de Lennon, Caetano, Russo, Buda 
depois do Neruda 

depois das guerras 
depois da teoria retórica 
depois do cigarro 
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da viagem à Lua 
do papel higiênico 
da explosão nuclear 

da cerveja no bar 
do concreto irreal 
do vício do amor 

da loucura sensata 
das ciências exatas 
dos hippies yuppies 

dos falsos heróis 
depois das mil e uma noites 
depois da simpatia do dinheiro 

depois da miserável miséria humana 
depois da inconquistável derrota 
e da busca incessante da verdade  

 
 
 

...enfim...  
 
 

 
descobri: 
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...É TUDO MENTIRA!? 
 
 

 
 
 

O que dizem os livros 
o que rezam os bispos 
o que choram os ricos 

o que lamentam os pobres 
o que cantam os loucos 
o que plantam os mártires 

o que pregam os rádios 
o que veem os cegos 
o que dizem os leigos 
o que pensam os mitos 

o que sentem os místicos 
o que digo e não ligo 
o que eu mesmo acredito 

é tolice, é conflito 
é apenas 
e apenas 

a mais eterna ebulição... 
 
 

e eu só piso o asfalto 
 
se o destino for o alto 

 
- e em bom som! 
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AH! VIDA, VIDA... 
  
 

ávida vida 
noite intensa - tempestade 
seus sentidos me corrigem 

e procuro sensações no seu toque 
Fênix renascente 
Ave da vida 

vulcão de inconsequentes turbulências 
seu segredo é meu medo 
e eu sei que sempre ri 

dessa minha avidez 
 
seus contornos me fascinam 

e me sinto avantajado como poucos: 
os poetas, os boêmios e os loucos 
 
ávida vida 

noite intensa - plenitude 
são suas asas que me levam 
... e revelam... 

suas ruas e lençóis 
não há métrica 
- nem a réplica! - 

sem que tudo venha abaixo 
 
...meus valores, 

 
seus conceitos... 
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...O TEU NOME 
 
 

 
Invento motivos pra dizer o teu nome 
e quando te vejo nas ruas 

elas ficam nuas 
...só pra te mostrar 
passam os ventos e as estações 

e apressadas... as pessoas 
mas te separo na multidão 
feito acorde dissonante 

entre partituras, lingeries e emoções 
 
 

caem as folhas no outono 
e um por de sol quase escarlate 
me traz o teu sabor, que eu não tenho 

e que é tão doce 
passam as flores e as tempestades 
e apressadas... as pessoas 

mas te reparo na multidão 
como a caça ao caçador 
entre armadilhas, champanhe e sedução 
 

 
eu preciso embalar o teu nome 
alguma coisa nas cordas vocais 

de forma lânguida e prazerosa 
te traduzir na minha língua 
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IN VIOLÊNCIA 
 
                                                               para Ghandi 

 

 
 
 

 
 

a quem interessa a paz? 

a paz não interessa mais! 
mas, 
bom rapaz, 
em que ondas vagas estás 

à procura da paz? 
 
o que angarias da paz? 

e quanto vale essa que lá fora jaz? 
e a paz, a quem apraz? 
Bom rapaz, o que há por trás 

do sangue de uma luta por paz 
senão lacunas, ruínas 
de alguma outra tão em si incapaz? 
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POESIA SÚBITA 
 

                                            para Caetano Veloso 
 

 
 
 
Se (mo) fiz poeta o foi entre recortes de jornal 

entre abismos e trincheiras 
ou onde quer que o queiras 
 

O meu poema não tem tamanho 
se declama, desenrola pelas grutas, pelas cinzas 
...ou no banho! 

 
se destilando feito fino vívido vinho 
amargo, temperamental, profundo, sóbrio 

e alucinado 
 
Balalaikas e kotos ressoam pela taba 

como fôssemos alguma coisa de muito importante 
mas de que importa ser importante? 
É isso ao menos importante? 

que importância isso tem? 
 
Entre o verso e a rima 

tão discreta 
– entrelinhas... –  
 

do jeito de um campo de margaridas 
banhado pelo sol da manhã 
...tudo poesia 
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vã poesia amanhecida 
morna 
entorpecida 

 
Um naipe de metais soprando 
notas e acordes como sinos 

duma catedral medieval 
pura poesia cálida 
casta poesia musical 
morna 

visceral 
e 

 

 
surpreendentemente 
 

 
 

igual! 
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PINTURA OCASIONAL  
(poesia entardecida) 

        
                   

 
 
 
 

 
 
 

Tarde bucólica 

brisa doente 
soprano e lirismo 
cabelos ao vento 

fumaça 
maçã 
 

pessoas, pés e pássaros 
cachorro vadio 
pisando as folhas 

 
...e há primavera 
 

ruídos - sussurros 
arestas e pontes 
compassos e queda 

sapatos e baile 
formigas e monges 
chuva serena 

arbustos 
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Tarde bucólica 
sol entardecido 

calor silencioso 
brisa ambígua 
exata solidão absoluta - comunhão 

sinos e vilarejos 
imagens e vísceras 
Universo 
 

Deus e a Mãe 
rimas e paixão 
poetas e bêbados 

 
sexo não tem polaridade... 
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"FEITO O VENTO E HORAS VAGAS..." 
 
 

 
 
 

...e eu que insistia em que não fossemos mais crianças 
não havia esperança...  - mas havia esperança! - 

quantas vezes fomos alvo de nossa insensatez? 

  e o que lia nos seus olhos não saciava nossa dor 
e eu dizia que era paixão 

“feito o vento e horas vagas...” 

solitário no vagão de um trem 
  existem recordações que não escapam 

- nem suas frases mais sinceras - 
 

...era eu quem insistia em que não pudéssemos mais fingir 
não havia condição... - mas havia esperança... - 

   você me fita e assimila como sombra 

  as coisas que eu nunca pensei em você 
não há retorno honesto 
  não há razão sobre os amores 

   nosso sentimento é profundo 
coisas que arrancamos do fundo do baú do coração 

   e debulhamos pelos dias e noites 

   na enxurrada... como flores ou a primavera 
 
nessa estação... nuas gotas caem sobre o rosto 

e desfazem o mistério 
que deixa em sua trajetória 

labirintos... infindáveis labirintos 
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ruas, becos e sinais 

eu não quero sua a culpa 
nem a culpa há em nós 

 

eu insisto em que não fomos tão crianças 
- mas ainda há esperança - 

não me deixe tranquilo, pois me atrai só o perigo 

 
 
 

...só o perigo que há em você 
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SELVAGEM!!! 
 
 

 
 

Selvagem! 

teu medo - teu ódio - meu desejo 
noturno viajante lúcido 
tuas cartas nuas pela mesa 

- como sinônimos... - 
 
 

Selvagem! 
tua pureza - teu sexo - minha alma 
pétalas - pedras 
sisal e vime 

tuas ondas nuas pela cama 
- esteiras e besteiras - 
 

 
Selvagem! 

Selvagem! 

Selvagem! 
 
 

Teu cio - teu siso - meus dogmas 
Acordes - sinfonia - dissonantes 
teu gemido - teu sussurro - teu gatilho 

tua nudez 
- adjetivo - 
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Selvagem! 
tua paz - teus gestos - minha voz 
objetos - figuras - sensação 

teu desenho obsceno sob a chuva 
...na penumbra 
 

 
Selvagem! 
teu instinto - as desculpas - pura luz 

estações - molduras - tempestades 
teu desejo quase pleno 
... quase eu mesmo. 

 
 
Selvagem! 

Selvagem! 
Selvagem!   
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"AO PLANETA, AO UNIVERSO, A MIM" 
 
 

Em pretenso escalpo de Walt Withman 
 

 
 

E brilham as luzes da América 

e soam as vozes da África 
e somos livres... na essência do ser... livres... 
 

Não há magia ou contemplação 
só apenas o ar há a se respirar 
 

E brilham as luzes da América doce 
e doces as luzes que da Ásia replicam 
e brilham lumes desses seus olhos doces 

 
Curiosos diante da vida 
gritam os índios sedentos de voz 

as guerras não ferem, as guerras não matam 
o que corrói é o ódio que reside em nós 
 

Os versos escapam do controle 
e estamos de novo viajando 
reminiscências ou retóricas visões 

que pairam no ar 
e me trazem figuras 
que eu vejo num espelho dentro de mim 

Não é mais uma canção 
que nos faz descobrir e acordar 
e clamar aos céus 
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São as luzes da América 

são as vozes da África 
 
Talvez seja sede ou fome 

mas é algo que também há em mim 
Aqui e hoje 
seu sorriso num retrato não me é estranho 

à medida que me aproximo 
da sua voz doce, suave e rouca 
nossos desejos são os mesmos 

e a ambição amplifica a dor 
eu sei... 
que há prazer... 

eu sei. 
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COISAS QUE SÓ O TEMPO PODE FAZER IGUAL 
 

 
Como um homem solitário e seu tambor, 

que medita sobre o compasso do tempo. 
como os invejáveis homens das máquinas e seus capacetes, 
que ditam o compasso do tempo: 
o Bem e o Mal: 

coisas que só o tempo pode fazer igual. 
 
Norte e Sul 

Homem e Mulher 
Nada e Tudo 
 

não me recuso a estar confuso 
mas é que o que vejo são tolices no ar 
pessoas sem destino 

caminhando pra lugar nenhum; 
é tudo sem sentido; 
e não me atrai o menor sentido: 

 
As fronteiras que não creio 
são distâncias que se criam 

as bandeiras que não tenho 
são batalhas que me rendem 
o dinheiro que não compro 

vende a minha liberdade 
 
Às vezes me sinto com medo de revelar um segredo. 

...que eu queria tanto que você soubesse 
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Como um homem solitário e seu tambor 
que medita sobre o compasso do tempo 

como os invejáveis homens das maquinas e seus capacetes 
que ditam o compasso do tempo 
eu me sinto um tolo 

O Bem e o Mal 
– coisas que só o tempo pode fazer igual – 
 

Guerra e Paz 
Amor e ódio 
Yin e Yang 

coisas que só o tempo pode fazer igual 

 
 

...Não há senso no que penso 

nem perigo no que digo 
o meu sonho, meu amigo: 
é passar em brancas nuvens! 
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ENTRE FLORES, FOTOS E CONSTELAÇÕES 
                                                              

para Cazuza 

 
 

...na sua face imune ao medo de ficar sozinha 

é que vejo seu lado inocente 
capaz de encontrar a paz 
numa velha rua suja 
- entre flores, fotos e constelações... - 

 
sei que o inverno se deixa mais poeta 
e esconde entre os versos e panfletos 

pelas luzes da cidade ou na penumbra 
- a loucura e o desejo de seguir - 
...então você diz coisas que não entendo 

- e se faz de tola - 
quando sente que é o gesto do seu corpo 
enrolado nos lençóis e paraquedas 

que deixa claro seu prazer 
 
“algo mais, muito mais 

que um tesão banal...” 
- entre flores, fotos e constelações... - 
 

...nesse espaço vazio 
tragado pela razão 
que o inverno lhe deixa mais poema 

escondida entre versos e notas 
desenhando inúmeras rotas 
pra escapar dos profetas banais 

que nos gritam: 
- com suas vozes mudas!... - 
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PEDAÇOS 
 
 
 
 
 

 
Cerrando meus olhos 
num místico blues 

tantos outros motivos me deixaram calado 
 
Segui seu sorriso 

até o precipício 
e no meio do início 
não restam vestígios 

de que tudo se foi - azul - 
 
Mordendo meus lábios 

sonhando os seus 
voando no vento 
semente sem sol 
 

Palavras sem rumo 
às coisas do amor 
no meu sobretudo 

no bolso interior 
pedaços de frases - caladas - 
 

Segredos são mudos 
seus olhos a luz 
me prende seu beijo 

num lírico blues 
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FACTORY (Música Industrial) 
                                         para Renato Russo 

 
O lado humano é o meu mal 

é que ecos aqui não dizem mais - AA11GO -  
ouço vozes além do alambrado 
tentando me tirar do calabouço - apenas as ouço - 
O lado humáquina é o meio mal 

nada mais surpreende as vozes metálicas - apenas as ouço - 
e sempre, quase sempre, me escapa entre os dedos 
a pronúncia do seu nome... 

 
 
O lado humano é o meu mal 

é que aqui somos meras manchas no jornal 
é que ecos aqui nos dizem - malvindas criaturas malvistas 
a música industrial corrói meus ouvidos  

- apenas outros corroídos - 
gritos não resolvem no meio dessa toda massa silenciada 
tenho medo de ficar subordinado ao nada! de ficar assim –  

[ah, sim! 
 
 

O lado humano é o mel mal 
incontrolável insana loucura humana 
somos átomos de conflito em eterna confusão 

seres geradores da ciência e perdidos por saber 
O lado almanaque é o ideal, pois, 
tudo isso faz só sentido 

prá quem não quer saber 
o sentido que há por trás... 
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Apresentação, Bula, Rótulo, Tutorial... 
 
 
 

Algumas mais os Três Banquinhos, criatura que sequer se 
importa em levar o apelido de Cuatro, reúne contos e algumas 
outras histórias e está devidamente abastecido de referências sub 
e supraliminares, mas não tem qualquer objetivo fitoterápico nem 
pedagógico e, já que todo livro encerra em si seus enigmas, este 
não poderia comportar-se de outra maneira, as páginas a seguir 
escondem seus mistérios, suas nuances e a brincadeira com as 
palavras e o semantismo que elas tomam por si sós – ou não. 

 
O exemplo disso já vem estampado no subtítulo no idioma 

de Cervantes “Cuatro”, que possui lá seus três ou onze significa-
dos, pois, além de representar o resultado da soma de Algumas 
(1) + os 3 banquinhos (3), a decomposição do termo cuatro mostra 
ainda outras possibilidades, afinal o adjetivo atro quer significar 
tenebroso, medonho, aziago, infausto, ou seja, o divertimento 
descompromissado com o valor, o peso e a massa atônita das 
palavras pode ser encontrado em cada esquina do livro, portanto, 
peço que não vos ocupeis com a forma pouco convencional de 
interpretarmos a realidade, afinal, há algum sentido na existência?  
 

Nunca nada é exatamente aquilo que parece; nem tam-
pouco carece de sê-lo!?! 
 

Melhor relaxar, refletir e aproveitar... 
 

R Machado 
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A mariposa incauta e a lagartixa 
esfomeada 

 
 

s luzes eram fracas, olhar assustado de lêmures carentes. 

 
 mariposa pousou cansada sobre a parede, suas asas desenha-

vam viva sombra sobre o descascado amarelo nu.  

 
A noite parecia não querer colaborar para que as criaturas habitan-

tes do período conseguissem a subsistência ou, em último caso, algum 

sinal ameno indicando ao menos possibilidade. Ao menos era isso que 

sentiam tanto a mariposa como a lagartixa que a espreitava sorrateira, 
escondida em meio às sombras projetadas pelas telhas e pelo madei-

ramento conivente da casa. “Será que minha noite terminará com me-

lhor sorte? Até agora só consegui caçar dois laços de cabelo e uma fita 
do Senhor do Bonfim. Espiritualidade é bom mas não enche a pança.”, 

filosofava sem nem por um respirar tirar os olhos de cima da maripo-

sa, um manjar de muitas patas, asas de veludo e língua para uma famí-
lia. “Mas, nem mariposas nem lagartixas têm família! Às favas com as 

convenções e os conceitos estabelecidos previamente. Sinto o incô-

modo coaxar de um sapo dentro do meu aparelho digestivo; preciso 

comer!”, sem desviar os grandes olhos do seu objeto-alvo. 
 

A mariposa vinha de incursões parecidas, não conseguira nada até 

aquela antevéspera do alvorecer; a chuva que caíra torrente horas se-
guidas e o pesado sereno que se seguiu deixaram escasso ou enchar-

cado seu alimento. Conseguiu, para não dizer que andava quase às 

tangas da inanição, sugar o néctar duns três papéis de bala e o resto 
deixado numa garrafa de guaraná. “Diabetes, é isso que toda essa por-

caria urbana vai me fornecer.”, resmungava com o tartamudear de 

suas vísceras uivantes. Estava singularmente exausta, o respirar ofe-

gante denunciava tal condição.  

A 
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A lagartixa, que assim como os leopardos, as hienas, os leões, os 

gatos selvagens e tantos outros animais, nada tinha a ver com as con-
dições de saúde e de alimentação do inseto, distendia os músculos 

visando friccioná-los para a corrida e o golpe certeiro e fatal, coisa 

que levaria menos segundos do que o tempo consumido no iniciar o 

bater de asas de qualquer mariposa: rrrrrrr, zligt e, num zap: chlépt; 
pronto, as asas ainda continuariam batendo, não por que ainda hou-

vesse vida dentro do corpo daquela feia borboleta, mas apenas em 

função da força empregada inicialmente e pelo posterior efeito produ-
zido pela inércia. Contra as lagartixas experientes, e aquela certamente 

preenchia todos os requisitos, não existem argumentos nem considera-

ções, é rrrrrrr, zligt e chlépt. 
 

A única coisa que ainda empecilhava a arrancada final da nossa he-

roína eram os meneios e as imprecações da Lua, que teimava em não 

se aninhar por detrás dalguma nuvem ou dar as costas para a cena e ir 
encher o bojo do violão de algum ébrio seresteiro ou a janela de algu-

ma donzela com olhos e coração apertados. Ocorre, entretanto, que a 

paciência faz o monge e, mesmo que a premissa não ateste, faz tam-
bém as lagartixas, em especial quando se desenha a última, senão 

única, refeição do dia: ela mantinha fundo os olhos na mariposa e os 

ouvidos no farfalhar raso das nuvens e da Lua. 
 

Alguém há de dizer que uma mariposa imprudente certamente cai-

rá nas graças e nas garras de uma lagartixa faminta ou de qualquer 

aranha bem preparada; dir-se-á sermos todos atrelados de forma inali-
enável às tais leis que rodam as engrenagens da roda natural dos acon-

tecimentos. Dir-se-á, dir-se-ia, dir-se-ão, dir-se-isto-e-aquilo... 

 
Ao menos, para o bem ou para o mal, uma fome deverá ser saciada 

e o pêndulo da normalidade irá cantar seu continuar incessante. 

 

O espectro lunar e suas consequências devorava as estrelas mais 
próximas e lançava por entre a neblina uma luz forte, ácida, mas tu-

berculosa ao vazar pelos fios molhados daquela chuva grisalha. Assim 
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e ao acaso, nem lagartixa nem mariposa tinham a exata noção ou pro-

porção ao que estariam expostas numa noite de lua cheia e peculiar. 
Deuses e fatalidades a vagar por entre rotas e nebulosas, em condições 

pouco comuns (algo raras). 

 

Não muito tempo e os primeiros raios anunciarão a manhã, expon-
do caça e caçador, dificultando ações sorrateiras e condenando à luz 

qualquer planejamento estratégico – urge vencer as curvas do tempo. 

 
A lagartixa carece de uma nuvem vagabunda, um descuido da ma-

riposa ou algo que faça do fator surpresa uma besta de certeiro tiro. 

 
A mariposa, apesar de todos os extremos cuidados da lagartixa, 

sente uma presença estranha nas redondezas; pensa em reunir suas 

últimas forças e alçar voo, buscar comida e refúgio em local menos 

perigoso e inóspito. Começa a bater as asas e a lagartixa sente que não 
pode deixar escapar a presa: é agora ou não haverá outra hora. 

 

A fome é uma das poucas condições que iguala todas as criaturas, 
mas, como o momento não permite qualquer divagar, a lagartixa se 

adianta dois passos, inicialmente de forma lenta, seu respirar faz con-

fundir paciência e neblina, num jogo de tons e odores que fazem im-
pregnar naquela noite alguma coisa como, digamos, um paradigma 

dito ‘digno de dúvida’. Astutamente a lagartixa para, para depois, sem 

vacilo, atirar-se sobre a tensa mariposa que, percebendo instantanea-

mente a chegada do inimigo, abre a boca, estende a vasta língua e, 
sem que haja explicação lógica para o acontecido, a devora. 

 

“Que se danem as convenções!”, pensa, enquanto digere o alimen-
to que a irá manter viva por mais algum trapo de tempo. 

 
 
 



Livros de RMachado e Rojer Rÿoz 

E quanto aos rios que não querem o mar? 
(uma fábula casual) 

 
 

á muito tempo – mas não nas águas da Guanabara... – ou, 

melhor dizendo, algo entre os anos de 1942 e 1943, no auge 

da segunda Grande Guerra mundial, quando bombas e panfle-
tos eram lançados sobre Londres, Tóquio, Moscou, Stalingra-

do, Pearl Harbor e outros tantos cantos do planeta, aconteceu um fato 

inusitado e curioso sobremaneira. 
 

Sobrevoava a temida e fascinante cordilheira dos Andes um Tupo-

lev carregado com secreta e estranha carga de ovos e pintinhos – após 

o acidente a imprensa sensacionalista estamparia as manchetes em 
letras garrafais: PINTADA NOS ANDES ou PINTOS CAEM NO 

PERU. Ocorre que o avião, sabe-se lá se por problemas técnico-

mecânicos ou se por falha do comandante Ivan Tchonkin, chocou-se 
sem trocadilho contra a temida e fascinante cadeia de montanhas sul-

americana. 

 
É certo que o acidente se deu em terras de Andes bolivianos, po-

rém, como à imprensa internacional estadunidense-norte-americana-

europeia-imperialista-capitalista-judaico-cristã (Sentem por aí alguma 

fragrância de conceitos e fobias?) pouco importa ser Caracas a capital 
do Equador, Venezuela, Colômbia ou Brazil, a notícia correu o mundo 

geograficamente adulterada. 

 
Após o acontecimento e ciente das graves consequências daí decor-

rentes, o soldado Ivan Tchonkin, antes de desaparecer na imensa den-

sidão da floresta amazônica, tomou as providências de praxe e deu fim 
à misteriosa carga, atirando ovos e pintos às águias andinas, que agra-

deceram a dádiva divina e adotaram estomacalmente tanto os ovos 

como os órfãos. Banquete lauto e farto: “et pluribus unum!”, diria 

H 
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certamente alguma águia mais culta e letrada não fossem as águias 

incultas e iletradas. 
 

Uma ave, porém, pois sem porém não se torce o fio da meada – 

nem da ninhada –, dessas águias afetadas, piegas e sentimentaloides, 

chocada com tamanho canibalismo, puxou para debaixo das asas e 
para junto do cóccix um ovo, que bem poderia levar o nome de Moi-

sés, Joshua ou Mustafá, caso fosse usual dar-se nome a ovos como se 

o fazem com as ruas, alamedas, logradouros, avenidas, prédios públi-
cos, times de futebol... 

 

Carreiro vai, carreiro vem e a tal águia chocada chocou aquele ovo, 
e dele, depois do período previsto pelas normas naturais de maiêutica, 

eis que pinta um pinto e pinga seu primeiro pio: piu! Preocupadas com 

o fechamento das contas do dia a dia as outras águias acharam estra-

nho e melhor não comentar o raquitismo e a aparência de patinho feio 
daquele pinto; aliás, que também é o nome que se dá nalgumas partes 

do planeta às fêmeas de elefante, quem eram elas para palpitar sobre o 

filho da outra? Águias são criaturas solitárias, taciturnas, introspectas, 
sequer vivem em bandos, por isso qualquer bisbilhotamento ou metida 

de bico vira logo caso de levar bicada. 

 
O tempo passou e o pinto cresceu, virou franga para nós e polla pa-

ra os espanhóis, mamãe águia, como comum a qualquer mamãe coru-

ja, ensinava para a jovem os primeiros passos, como dilacerar a carne 

dos roedores, como prender seu frágil corpinho e destroça-lo entre as 
fortes garras dos pés (ué, e águia tem garra noutro lugar?), ensinou 

também a arte de rapinar, a paciência da espera, a tocaia no alto da 

árvore ou da montanha, o bote na hora certa, o olhar aguçado e caça-
dor tão natural às majestades do ar. 

 

Durante as aulas de filosofia e etiqueta a mãe águia procurava 

sempre alertar a franguinha sobre certos cuidados e comportamentos, 
usando para isso de doçura, sensatez e pulso firme: “Tesouro, não se 

misture com essa gentalha que é o Condor, são abutres-do-novo-
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mundo, comem cadáveres e carne em putrefação, nós, as águias, so-

mos da nobre raça dos acipitrídeos, somos abutres-do-velho-mundo e 
não comemos qualquer porcaria, por isso lhe aviso e peço que tome 

cuidado, muito cuidado!”; “Ah”, e seguia dizendo, “evite também 

fazer piadinhas com eles, não os provoque com frases do tipo “com 

dor aqui... com dor ali...”, isso pode ser interpretado como bullying, e 
nós não queremos saber nem de bullying nem de bullyang, certo que-

rida?”. 

 
Os anos foram passando e a frágil franga amadureceu e foi instruí-

da pela mamãe águia a procurar um parceiro, tomar seu inevitável 

destino. “Vá, você já está pronta!”, disse à filha, com lágrimas a escor-
rer por aqueles olhos agudos de raposa de rapina, “Procure um pico, 

uma árvore, um totem, um obelisco, voe até o alto mais alto da mais 

alta montanha e crie seus filhos, ensine-os a caçar, a pescar, a bicar 

com força e determinação a carne das suas presas. Vá, você já está 
pronta!”. 

 

Ao fim da comovente despedida a galinháguia lançou-se sobera-
namente ganhando os céus e flanando de forma majestosa em busca 

da felicidade, da própria identidade e ao encontro inevitável e indivi-

dual da unicamente sua história. 
 

Tempos depois... 

 

Estamos agora em 1983, o cenário ainda é mesmo, os Andes, um 
pouco maltratado pela erosão natural, pelo aquecimento global, pelos 

turistas que visitam os sítios arqueológicos de Machu Picchu e de 

outras civilizações pré-colombianas, a 2ª Guerra já acabou, o Vietnã é 
dos vietcongues, a URSS está se preparando para cair na conversa do 

Reagan e da Thatcher e, no ano anterior, o Paolo Rossi saiu sabe-se lá 

de onde com a indecente incumbência de meter três gols no Brasil e 

enterrar de vez o futebol-arte, dando motivos e razões para a medio-
cridade posterior. Novo e inusitado fato se dá em terras sul-

americanas: um grupo de pesquisadores tibetanos (Himalaia, Alpes, 
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Andes: é tudo montanha!), depois de proveitosa visita às Galápagos 

aporta em território boliviano (aportam em sentido figurado, há que se 
diga, pois o mesmo mar que banha a Bolívia também banha Mato 

Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Goiás...). Esse renomado grupo de 

cientistas vêm no intuito de conhecer os hábitos, o modus operandi, os 

costumes e especificamente os métodos de espreita, perseguição e 
caça das ladinas águias andinas. 

 

Diz o ditado que “história sem molho é portão sem ferrolho” é his-
tória seca, desidratada, por isso a sequência de fatos perpetrados pela 

natureza leva-os ao improvável encontro da galinha-águia. A surpresa 

desses estudiosos só não foi maior porque, acostumados com as ações 
da China para entupir o Tibete de chineses, nada mais os surpreende-

ria, no entanto, apenas a título de ilustração, a palavra “estupefatos” 

explica bem o quão boquiabertos ficaram aquelas criaturas das ciên-

cias quando depararam com tão exótica espécie de ave – especulações 
e informações não confirmadas dão conta de que os tais cientistas 

teriam encontrado uma colônia enorme, uma grande comuna, uma 

ninhada dessas aves, mas são especulações e informações não confir-
madas. 

 

Usando câmeras de alta resolução, microfones ultrapotentes, raios 
gama, raios infravermelhos, georreferenciamento, e tantas e todas as 

tecnologias disponíveis para a época (qualquer um pode verificar, se 

quiser), assim, mantendo distância para preservar a segurança do ani-

mal e também da equipe, registraram a rotina daquele testemunho 
darwiniano, as formas de acasalamento, a choca, a poda e tudo o que 

de mais importante fosse para a manutenção e perpetuação de tão 

nova espécie (os trabalhos a respeito podem ser vistos no Youtube, 
Wikipédia, MIT, UCLA, Oxford e sites afins). 

 

Ocorre que sempre existe um estraga-prazeres, um chato de galo-

cha que logo argumenta, tergiversa e usa de sofismas para se dar bem 
ou para meter o outro numa furada (a águia que escondeu o ovo lá 

atrás é um exemplo); assim, como todo mundo sabe disso e que a coi-
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sa funciona assim, e assim, como todo mundo sabe que nem todo sá-

bio é tibetano, mas que todo tibetano é um sábio, foi um deles, talvez 
o mais jovem e impetuoso quem conseguiu, agindo sorrateiramente, à 

luz da lua e à socapa capturar a galinháguia e fugir com o produto 

dessa abdução para até o sopé da temida e fascinante cordilheira. Tão 

logo lá chegando, solene e trajando estereotipicamente uma vestimen-
ta nativa, uma espécie de sarongue da terra dos iaques e dos sherpas e 

quase completamente careca não fosse pela longa trança saindo das 

costas da cabeça e alcançando quase o cóccix, esse sábio cientista 
tibetano, que a esta altura já havia cortado as asas da ave, tirando-lhe 

com tal ato a porção rapineira que até então se resguardara, num ritual 

para inglês de Liverpool ver, enquanto coloca a bípede para ciscar 
junto com outras da mesma espécie, canta alguns versos em tom de 

mantra: “Não voa! Não alça os ares! Não sois águia, galinha é o que 

sois!”. 

 
Hoje, com quase 80 anos, a nossa heroína ainda bota uns 2 ou 3 

ovos por semana, porém pretende aposentar-se dessa tarefa tão ingló-

ria para dedicar mais tempo a outros afazeres galináceos que não têm 
qualquer importância para nós, humanos. 

 

Analisando os acontecimentos à luz da razão, sob a ótica cética e 
crítica de Descartes, Hobbes, Kant, Locke, Skinner et caterva, consi-

dero a atitude do impetuoso jovem cientista tibetano das mais acerta-

das, afinal, aos 40 anos a águia parte para a emblemática cerimônia do 

autodespenamento, do arrancar das próprias unhas e do quebrar do 
próprio bico (há relatos sobre águias d’além-mar que começam o ser-

viço quebrando o bico...), dessa forma, supondo-se que a nossa gali-

nha-águia atendesse aos clamores da natureza e levasse a cabo esse 
ritual, uma pergunta engasgada ecoaria para muito além de todos os 

tempos: aonde esse mundo vai parar, mon Dieu?! 

 

 
 

Moral: Se ninguém disser que você não pode fazer, não faça! 
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Cara de outra coisa 
 
 

eu maior receio, diga-se medo – quase paúra – concretizou-
se dia desses. Um conhecido que há tempos conheço veio até 

mim e, olhando de esgueio, ao longe, claramente tentava 

entender o que via. 
— Nooossa, cara! Você é o... 

— Nando... 

— Puxa, cara, não te reconheci; você está com cara de outra coisa!? 

— Outra coisa?! Quê coisa?! 
— Sei lá... Outra coisa! 

— Tipo magnata, ator de cinema? 

— Não, cara; outra coisa! 
— Outra coisa, outra coisa... Tô feio? Tô bonito? Tou fedendo? 

— Tá não, Nando, é outra coisa, pô! 

— Outra coisa é o cacete! Me diz logo: tô com cara de tacho? 

— Não, cara, é outra co... 
— Cê tá me deixando nervoso com essa sua “outra coisa”. Tou pare-

cendo mais velho? 

— Não é isso, acho que não... É outra coisa. 
— Vai, me diz aí, pô! 

— Deixa eu ver bem... Hum... Afasta um pouco... Aí tá bom. 

— E aí, é a altura, estou mais alto, mais baixo? 
— Não é, cara, é outra coisa! 

— Pareço mais inteligente? 

— Ô Nando, tem coisa que a gente não muda! Não tem plástica que 

resolva... É outra coisa... 
— Deixa de piadinha sem graça e diz logo o que pareço, cara! 

— Não consigo decifrar essa cara de Monalisa misturada com esfin-

ge... 
— O quê?! Cara de esfíncter?! Vai à Bósnia, cara!!! 

M 
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— Calma, nem pensei nisso, mas já que você está sugerindo... Fica 

tranquilo, é cara de outra coisa mesmo. 
— Já sei, lembro algum desses jogadores de futebol da atualidade, não 

é? 

— Brincou, cara, jogador de futebol atual tem tudo a mesma cara! 

— Não me deixa nervoso, irmão! Tou mais gordo, tô mais magro? 
— Acho que não... É outra coisa... 

— Cara de gigolô, de bandido, de crupiê, de prostituto? 

— Não, cara... É cara de outra coisa! 
— Cara de paisagem, palhaço? 

— ... 

— Cara de carvalho, então! 
— Tá difícil de definir... Essa roupa é sua mesmo ou é emprestada, 

alugada? 

— Qualé, mermão, tá me estranhando? 

— Nada disso, estou procurando vestígios, alguns indícios que me 
ajudem a ajudar você. 

— Ajudar a mim!? Por acaso você é alguma espécie de santinho va-

lentinho para me ajudar a ajudar-me a mim mesmo?! Onde, cara?! 
— Ué, com essa cara você não vai muito longe, cara! 

— Pois fique sabendo que foi com essa mesma cara que consegui 

chegar até aqui! Você é meu amigo ou só quer zoar com a minha cara, 
cara?! 

— Você vai ver, Nando! 

— Acho que o melhor é você ir ver se eu estou lá, escondidinho na 

Escandinávia... Por acaso estou com cara de figurante, de armador, de 
marqueteiro, de pastor, de pedreiro? 

— Olha, cara, parece uma cara incomum, cara de alguma coisa que 

ainda não existe, indefinível... 
— In-de-fi-ní-vel, in-de-fi-ní-vel, in-de-fi-ní-vel: cê não tá ajudando 

nada, cara! Diz pelo menos que pareço com algum punguista que você 

viu na televisão, algum proctologista da sua família, cascalho!? 

— Calma, cara! 
— Eu tô calmo, cara, só quero saber que história é essa de “cara de 

outra coisa”!? Falei?! 
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— Falou... 
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Cortesia da casa (Real) 

 
 
 
 
 
— Um bourbon... 

— Um bourbon? 

— Um bourbon de bragança... 
— Um bourbon de bragança? 

— Um bourbon de Bragança Paulista... 

— Um bourbon de Bragança Paulista? 

— Um bourbon de Bragança Paulista e Jundiaí! 
— Um bourbon de Bragança Paulista e Jundiaí? 

— E Jarinu... 

— Um bourbon de Bragança Paulista e Jundiaí e Jarinu? 
— Araçariguama? 

— Um bourbon de Bragança Paulista e Jundiaí e Jarinu e Araçari-

guama. 
— Araraquara, Itaquaquecetuba... 

— Um bourbon de Bragança Paulista e Jundiaí com Jarinu de 

Araçariguamararaquaralamb-

ritaquaquecetubaraçoiabangatubaracajubatuba? 
— Sem gelo. 
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Erro 404 
 
 

 corpo jazia inerte sobre a fria mesalaje – lápide – e os médicos 
já preparavam os instrumentos para executar a retirada e inspe-

ção dos órgãos que seguiriam para doação. 

— Jovem, né! 
— Sim, bastante jovem... 

— É uma perda... 

— É uma pena, mas essa geração é assim mesmo: frágil como um 

saquinho de salgadinhos feitos à base de milho, tênue e cálida como 
um pendrive... 

— Filosofando, amigo? 

— Nada disso, é pura, nua e crua constatação mesmo. 
— É a tal da geração ‘tchongas’? 

— Alguns chamam também de geração ‘tchuqui-lírou’, mas tudo não 

passa de definição, de rótulos... 

— Morreu de quê? 
— Preguiça. 

— O quê?! 

— É isso aí que eu te disse, colega: preguiça. 
— Tsé-tsé... doença do sono? 

— Tsc, tsc... P-R-E-G-U-I-Ç-A: preguiça. 

— Madre de Dios, mas que caso raro! 
— Raro nada, é um dos tais ‘males modernos’ e ataca em média 2 em 

cada 1 dessa geração tchongas, tchuqui-lírou ou como quer que a 

queiram... 

— Preciso me reciclar, ir com maior frequência a palestras, simpósios, 
encontros, painéis... Tem cura? 

— Ainda não, só tratamento. 

— E os sintomas? 
— Segundo os estudiosos são bastante claros, porém praticamente 

imperceptíveis. 

O 
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— Como assim? 

— Li num artigo publicado na Science Naufragator que o primeiro 
sinal dessa silenciosa doença é que eles costumam colar a bunda na 

cadeira do computador e de lá não a tiram nem para leva-la ao vaso 

sanitário. 

— Mas isso a maioria deles faz! 
— Tem os que fazem nas calças. 

— Nas calças!? 

— Sim, para não largar o osso, digo, o Face... 
— É difícil de diagnosticar, então. 

— Um pouco. 

— Há mais sinais? 
— Para esses doentes, basta a luz do monitor. 

— Como assim? 

— Assim: você chega em casa à noite e pensa que não há ninguém, 

porém, ao olhar em direção ao micro irá encontra-lo aceso e com um 
zumbi sentado e vidrado diante da tela. 

— Puxa... 

— Pixel. 
— Mais algum signo que ajude a identificar esse mal moderno? 

— A reportagem da Medicine Jar deste mês diz que só comem porca-

ria e só bebem refrigerante, o que os torna cálidos como pendrive, 
frágeis como macarrão instantâneo e com baixa resistência imunológi-

ca. 

— Caramba! 

— Uma espécie de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida virtual 
(V-AIDS, em inglês). 

— É, parece bastante grave... 

— Alguns especialistas sugerem pandemia. 
— Há, então, muitos casos pelo mundo! 

— Como o diagnóstico clínico é difícil, assim como existe forte pres-

são por parte da indústria e da mídia de forma geral, além do precon-

ceito e dos estereótipos e arquétipos existentes no âmago da sociedade 
judaico-cristã-ocidental – isso digo também para mostrar o quanto 
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podemos ser preconceituosos sem nos darmos conta –, alguns ainda 

relutam em considerar essa como sendo a causa mortis. 
— Que chocante, colega! 

— Nos casos mais graves ou terminais o doente torna-se totalmente 

dependente de terceiros para as atividades mais comuns e não conse-

gue nem mesmo preparar um copo de achocolatado ou limpar o pró-
prio traseiro. 

— Geração tchongas, né? 

— Ou tchuqui-lírou... 
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Breve tratado sobre a tolerância 
 

(Com fé no confessionário?) 

 
 

ospel é que aquilo não era!, eu mesma, da janela que dá para os 

fundos, vi aquela cadela encostada no muro – aquele, de pintu-

ra esfoliando feito psoríase... –, uivando como fosse um cachor-
ro magro. 

Não disse nada, nem soprei às vizinhas, que de fofoca entendem 

mais do que tempero de guisado, por que sei que iriam sair por aí a-
pregoando que eu disse que é coisa do demo, que eles fazem muito 

barulho pra pouca fé, e por aí vai mais longe ainda. 

Noutro dia, saindo do banho, de sandália e touca, escutei umas vo-
zes diferentes e um barulho fora do normal; não que o que eles façam 

eu ache que seja normal, se até o meu gato, que é sossegado e pacato, 

tem chilique de mijar nas quinas da cama!?, mas o barulho estava 

incomodando de verdade, parecia que tinham levado uma vaca para 
dentro daquele lugar. 

 

Cruz credo!? Eu, que não sou macumbeira nem espírita, e que ve-
nho fielmente à igreja toda vez que dá certo, acho mesmo que alguma 

coisa de muito estranho está acontecendo naquele prédio. Meu ex-

marido Luiz Cláudio, que além de vagabundo e bêbado é também ateu 
– minha mãe sempre dizia que era o à-toa mais metido a importante 

que ela já tinha visto –, acha que são ladrões de banco que estão ca-

vando um túnel para roubar a agência do outro lado da rua. 

 
Eu não sei de nada, só sei que gospel é que aquilo não é! 

Tem dia que o silêncio é tanto que a gente consegue ouvir a tornei-

ra da pia do banheiro pingando: plico... plico... plico... Já falei para o à 
toa do Luiz Cláudio para chamar o encanador ou trocar a borrachinha 

– queria mesmo era que trocasse a bosta da torneira e a merda daquele 

fogão velho e feio! 

G 
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Outro dia, nem domingo era ainda e eles já estavam lá, cedinho. 

Pulei da cama e espiei pelo vão podre da janela do quarto; não conse-
gui ver nada, mas nem precisava: o barulhão que faziam e a gritaria 

dos diabos diziam mais que mil imagens! Não faço a menor ideia do 

que estavam aprontando, mas as vozes altas, o arrastar de móveis, 

acho que mesas, genuflexórios e cadeiras e o som alto, com certeza 
não era coisa boa.  

 

Era uma Babel! 
 

Acho que até um pastor apareceu por lá, mas isso foi num sábado à 

noite, estava chovendo muito e eu tive que arrastar o sofá para perto 
da estante e a cama dos pivetes para longe da parede. O Luiz Cláudio? 

Roncando feito um porco e soltando umas bufas fedendo à linguiça de 

marca Barbante. Naquela noite, não sei se pela chuva ou por ser final 

de semana, não apareceu muita gente para participar do forfé, do for-
dunço, do escarcéu. Grande porcaria!, não consegui dormir do mesmo 

jeito. 

 
Anteontem, pouco antes da missa na televisão daquele padre que 

eu não gosto dele, apareceu lá em casa um carro chique, compridão, 

preto e com vidro que a gente não podia ver do outro lado, só deu para 
enxergar o homem de cor vestido de preto que abaixou o vidro do lado 

do ajudante e perguntou pra mim se eu sabia quem costumava fre-

quentar aquele lugar, se conhecia o dono do prédio, quando costuma-

vam acontecer os encontros, quantas pessoas em média apareciam por 
ali e mais uma montoeira de perguntas que eu não sabia – na verdade 

não queria – responder. 

Não pude ver os olhos por detrás daqueles óculos escuros, mas te-
nho certeza de que o homem não gostou nem um pouco quando falei 

para ele que já tinha muito trabalho para cuidar de limpar o rabo da 

minha criançada e também para tratar do vagabundo imprestável do 

Luiz Cláudio. A mulher de cabelo vermelho e de pele muito branqui-
nha que estava dirigindo o carrão estanhou um zóio tão grande pra 
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mim quando eu disse aquilo que as pestanas saltaram nervosas por 

cima do ráiban dela. 
Eu falo mesmo! 

 

De uma coisa eu tenho certeza mas não contei a ninguém, nem pa-

ra aquele povo de preto que bateu na porta da minha casa: gospel é 
que aquilo não era! 

 

A vizinhança, e é da filha da dona Mariana que eu tou falando, a-
cha tudo aquilo normal, dizem que hoje em dia os costumes são ou-

tros, que eu to ficando velha – e quem não está?! – e ranzinza, que tem 

a liberdade de expressão, de curto, a tal da internete, tuíte, fêicebu, 
iogurte e outras bobagens. Sem-vergonha, uma sem-vergonha é o que 

ela é! 

Eu sei que ela também faz parte daquele bando de gente barulhen-

ta, já vi uma noite ela conversando com outra moça lá dentro – certe-
za, certeza não tenho..., mas a voz era muito parecida com a dela. Só 

não deu para escutar direito porque o ronco do Luiz Cláudio e o ber-

reiro do do-meio não deixaram. Acho até que foi no dia da vaca... 
 

Fé? Não sei... Acho que falta fervor a esse povo... eu é que não me 

misturo a esse tipo de gente, tenho certeza de que Verdade só existe 
uma e é a que eu sigo! 

 

Semana que vem – tem um cartaz colado na porta e um monte nos 

postes do bairro – vai acontecer um negócio lá, e é um negócio gran-
de. Deus me livre! Vou me trancar em casa e rezar bastante, mas, se 

for convidada, vou dizer a verdade. Será que devo? Não devo e não 

nego, e o que penso é preciso dizer: gospel é que aquilo não é! 
 

Ainda se o Luiz Cláudio arranjasse um emprego e largasse a bebi-

da... Mas não vale nada, não tem fé nem temor, o vagabundo; já disse 

isso pra ele e não adiantou nada! 
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Teve um caminhão que chegou um dia, um daqueles baú, cheio de 

caixas e pacotes. O motorista bateu em casa e ficou me olhando de um 
jeito esquisito, parecia o Luiz Cláudio quando era mais moço; eu falei 

pra ele que aquela gente aparecia por ali de vez em quando e que gos-

pel é que aquilo não era. 

Ele achou engraçado...  
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Peripécias de um tímido pós-moderno 
 
 

verlon não gostava de gastar palavras com ouvidos aos quais se 
referia como ‘amotinados’, definição pouco clara e confusa 

para a maioria das pessoas com quem costumava intercambiar 

ideias. Ocorre que Everlon, assim como toda a massa metropolitana, 
vivia preocupado, expelindo estresse pelos verbos e pelas ventas; irri-

tadiço, irascível e de humor vulnerável, era homem de negócios e é 

bom que se registre, nem tinha lá tantos amigos assim com quem con-

fidenciar as horas ou trocar assuntos – a solidão irmanava com os 
cômodos daquele apartamento nos Jardins, uma das regiões mais no-

bres do emaranhado urbano chamado de a Grande CB. 

 
Desilusões amorosas e casos com desfechos inacabados ou pontas 

ainda a atar fizeram com que o homem desistisse de encontros, namo-

ro, ficadas ou constituir família, ademais a timidez corroía com des-

proporcional acidez a sua carcomida autoestima, e o resumo disso 
tudo acabaria por construir uma criatura incompleta, com singular 

aptidão para tratar de assuntos ligados aos negócios e ao mesmo tem-

po especialmente arisca nos relacionamentos afetivos e interpessoais. 
Até mesmo com as garotas de programa ele tinha dificuldades das 

mais várias: ereção, afeto, envolvimento, formas de tratamento, enfim: 

não conseguia sequer vislumbrar um sopro de prazer, um orgasmo – 
mesmo burocrático. Dessa forma e para fins de estudo, era uma criatu-

ra incompleta e, assim assim, inatingível. 

 

Dois de seus amigos, Anderson e Clêiton, cientes de que poderiam 
perder o companheiro caso não conseguissem ajudar para que pudesse 

levar uma vida sexual saudável, uma vez que nem mesmo o onanismo 

conseguia despertar naquele homem qualquer desejo, libido ou emo-
ção, resolveram atuar de maneira mais próxima e efetiva. 

E 
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– Anderson – disse Clêiton – a gente precisa ajudar o Everlon ‘naque-

le problema’. 
– Mas como é que a gente faz para ajudar? Eu não tenho jeito para 

guiar pênis de garanhão até o alvo do acasalamento – retrucou o ami-

go. – Esse assunto é muito delicado e pessoal, você não acha que es-

tamos nos intrometendo numa questão que não nos diz respeito? 
– Pode ser, mas se o camarada continuar assim, na seca, uma hora ele 

entra em parafuso, fica biruta e a gente corre o risco de perder um 

amigo, um companheiro de trabalho e, o pior, o emprego. Quem é que 
mantém aquilo funcionando, hein? 

– Cê tem razão, sem ele por lá aquele escritório fecha em menos de 

meio piscar de olhos. Fazer o quê, o sujeito não se entende nem com 
prostituta nem com os cinco!? – ironizando. 

– Sabe o que a gente ainda não tentou e acho que vale a pena? 

– Algum fetiche? Freiras, professoras, judias? 

– Isso já foi, véio... Num se lembra do resultado desastroso? 
– Nem fale. 

– Que tal se apelássemos para as coisas high-tech? 

– Do tipo... 
– Do tipo boneca inflável: não resmunga, não reclama, não exige 

compromisso, não traz sogra junto, não pede dinheiro, não engorda, 

não enfeita a testa... Que tal, bróder? 
– Não sei, o beiçudo é cheio de história e pode entender a coisa de 

maneira errada, como se a gente quisesse meter as bolas dentro da 

caçapa antes do jogo começar, entende? 

– Não. 
– Pô, o cara pode mandar a gente enfiar a boneca no rabo!? 

– É um risco que nós precisamos correr. Sei de umas tailandesas mo-

dernas, que cantam, dançam, recitam frases e poemas, tudo isso em 
vários idiomas, inclusive o português... 

– De onde? 

– Da Tailândia, já disse! 

– Na Tailândia não se fala português... 
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– Português de Portugal, mas não enche o saco, logo já desenvolvem 

um software com o nosso dialeto. Ele ainda vai achar uma gracinha 
quando ela falar palavrões na língua-mãe oficial. 

– Sei não... a gente não tem outra alternativa? Medicina, acupuntura, 

aromaterapia, cromoterapia... 

– Olha cara, a gente não tem tempo a perder com pia, o assunto é sério 
e a nossa cabeça pode rolar se a gente tentar ou não tentar. Vamos 

pagar pra ver? 

– O que mais que a tal da tecnologia oferece? MP3, Bluetooth, Blue-
Ray? 

– Vai sacaneando. Os modelos mais sofisticados vêm com um banco 

de dados de experiências sexuais de outras bonecas, ou seja, é muito 
fácil a gente conseguir para ele um Kama Sutra de plástico, véi!? 

– Custa muito caro umas dessas prostitutas de látex? 

– Se você considerar a relação custo-benefício, até que não; ah, e no 

cartão eles parcelam em até 12 vezes sem juros. Feito? 
– Feito, mas eu ainda acho que um analista ficaria mais barato e o cara 

num ia precisar de uma bomba de encher pneu no apartamento. 

– Cala a boca e bebe a cerveja aí, ta chocando dentro do copo! 
– Ta legal. Foi avisado. E os lances de alfândega, taxas de importação, 

etc.? 

– Não esquenta, todos os custos e taxas já estão embutidos no preço 
final. Brasil, bicho! 

 

Dois meses depois – uma tal de gripe portuária (H5N5), responsá-

vel até então pela morte de 452 cingaleses em apenas uma semana, 
atrasara os embarques e os desembarques pelo mundo – a encomenda 

chega ao Brasil. 

Anderson e Clêiton convidam duas garotas e marcam um encontro 
com Everlon num flat alugado para essas escapadelas. “Ever, eu e o 

Anderson convidamos duas garotas para uma ‘very happy hour’, que-

remos que você apareça no flat, temos uma surpresa que você vai 

gostar.”, dizia o recado deixado na secretária eletrônica e também 
enviado via SMS para o colega. 
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Choveu, as garotas não apareceram e os três ficaram conversando e 

bebeliscando queijo com vinho. Lá pelas tantas, depois de muito pre-
paro psicológico, a boneca inflável foi apresentada ao tímido Everlon. 

Inicialmente um receio tripartite preencheu o ambiente, ahrans, errs e 

tsc-tscs foram pronunciados inadvertida e involuntariamente, mas, 

como vinhos de qualidade sempre surtem o efeito desejado, Everlon 
aceitou de bom grado o presente e comprometeu-se a, pelo menos e 

para não fazer desfeita nem pouco caso, testar essa oitava maravilha 

do mundo avant-pós-moderno. 
 

Riram bastante da inutilidade da tecnologia aplicada e também das 

inúmeras possibilidades oferecidas pelo frágil objeto. 
– Quanto tempo tem de garantia? – questionou sarcasticamente Ever-

lon. 

– Noventa dias, mas você precisa ser carinhoso! – disse Clêiton sem 

conter uma gargalhada mal-educada e permeada de pedaços de queijo. 
– Ei! – chamou Anderson – assim vocês vão constranger a menina! 

 

Os primeiros dias foram dedicados ao conhecimento, o que exigia 
bastante atenção quando da leitura do manual de instruções, tão claro 

e sucinto como um pastor ou um político; Everlon não queria incidir 

nos mesmos erros anteriores: atabalhoamento, pressa e natural afasta-
mento da pessoa desejada – desta vez seria a calma a palavra-chave. 

 

Aos amigos não revelava nada, nem que gostara, nem que não gos-

tara, apenas acenava com um riso canhoto e de significado simples-
mente eventual. Secretamente, no entanto, comprara diversas peças 

íntimas e lingeries para poder vestir e despir na mulher antes, durante 

e depois dos beijos, carícias e preliminares que bem cabem à ocasião, 
quando dela. 

 

Assim que concluísse a leitura e o entendimento do Manual, Ever-

lon pretendia contratar um conhecido bufê francês para patrocinar à 
nova pretendida um jantar inesquecível, com violinos e realejo. 
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Já não mais acompanhava os colegas na hora da cerveja no fim da 

tarde, sua rotina agora passava a ser: casa-trabalho-casa; vez ou outra 
uma fugidinha para comprar alguma coisa que pudesse apimentar o 

relacionamento homem/modernidade, incluindo a própria pimenta, 

que Everlon pretendia sensualmente pingar gotas em pontos estratégi-

cos e erógenos da mulher que ele achou por bem chamar de Diva Go-
diva. 

 

Seu comportamento no escritório e com as outras pessoas de uma 
maneira geral sofreu sensível e considerável melhora, seu rendimento 

profissional, até então exemplar, obrigou a empresa a estabelecer pa-

drão superior ao ‘exemplar’ para qualificar aquele profissional. 
 

Um dia, todavia, porque as histórias felizes parecem ferir aos ou-

tros, Everlon desapareceu sem deixar restos nem notícias; o síndico do 

prédio onde morava não tinha a menor noção de aonde fora, condição 
também vivida pelo porteiro, que apenas sabia que um dia, numa ma-

nhã fabril – que alguns entendem como cinza – ele passara pela porta-

ria sem dizer nem bom dia e saíra apressado, ajeitando as calças e a 
gravata de forma muito estranha; parecia, sem dominar os atos nem 

compreender os fatos, querer usar a cinta no pescoço e a gravata pas-

sar pelos cós da calça. 
 

Seus agora ex-colegas de trabalho, que ao contrário de errado ra-

ciocínio anterior: não perderam o emprego, ficaram estupefatos ao 

saber do desaparecimento; não havia qualquer sinal anterior que acio-
nasse o ‘detector de problemáticas do escritório’, e isso só fazia do 

fato “ainda mais incompreensível”, como diziam entre olhares atra-

vessados e curiosos. 
 

Suspeitas das mais variadas foram aventadas por todos, desde o 

improvável suicídio, passando também pelo pouco provável autoexí-

lio, alguém sugeriu que talvez tivesse sido queima de arquivo devido a 
algum antigo acerto de contas ou até mesmo a possibilidade de o ami-

go ter levado sozinho alguma bolada na loteria; enfim, todas as hipó-



Livros de RMachado e Rojer Rÿoz 

 

 

teses plausíveis e aquelas nem tanto foram aventadas, mas, ao cabo da 

verdade, aquela que só se tem como definitiva quando se imprime o 
documento e apostam-se lá os carimbos, os selos e as autenticações 

digitais mais modernas e sofisticadas, fato é que ninguém sabia dizer 

ao certo dos rumos daquele homem de iminente felicidade. 

Num outro dia, também porque as histórias carecem de desfecho, 
um representante comercial, chegado da Ilha de Marajó, coincidente-

mente deu por encontrar com Anderson, Clêiton e Adônis na bodega 

oficial dos fins de tarde. Conversa vai, conversa vem – e todos sabem 
que conversa sempre vai e sempre vem –, e o homem acabou por falar 

de um tal artesão barbudo cujo a história em muito se parecia com a 

do desaparecido Everlon. 
– Ilha de Marajó? – perguntou desconfiado o jovem Adônis. – A troco 

de quê? 

– Gasp!? – engasgou-se Clêiton. 

– Carai!? – Anderson. 
– Acho que deve ser esse tal amigo de vocês, ele citava nomes e locais 

que se parecem bastante com as imediações e com vocês. – afirmava 

convicto o viajante. – Até mesmo de uma ‘mulher especial’, que ele 
costumava chamar de boneca, mas sempre vago nos detalhes. 

– Diz aí, então, o que é que aconteceu com ele para ele desaparecer 

assim, sem recado! – pressiona Anderson. 
– É, mêo, diz aí! – os outros dois curiosos. 

– Eu não sei ao certo, mas, pelo que ele costumava contar aos ilhéus, 

dizia não estar preparado psicologicamente e que a vida dele não po-

deria ser “interditada por uma placa de relacionamento e compromis-
so...” [misterioso] 

– Fala logo, cara!? 

– A conversa dele, talvez por ser ligado às artes – e a gente sabe que 
artista, escritor e essa turma aí é tudo doido... –, não fazia muito senti-

do e vez por outra as pessoas ignoravam ou faziam piadas a respeito.  

– Solta a cobra, rapá!? 

– Ele dizia que nos primeiros meses tudo transcorreu de maneira sin-
gular, amor à primeira vista, porém, tão logo o tempo foi passando, 

ele deixou certos cuidados de lado: esquecia o MP3 ligado e a bateria 
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acabava arriando, não conseguia fazer atualização automática dos 

poemas oferecidos pelo site do fabricante, o que o deixava com fastio 
de ouvir sempre as mesmas odes e trovas e... [entristecido pelo fugiti-

vo e pelos outros] 

– Desembucha, amigo!? A gente tá curioso! 

– Pois é, assim que passou a garantia do produto, três meses e uns 
cinco dias mais ou menos, ele descobriu que havia engravidado a tal 

da boneca. E aí, o que vocês fariam num caso desses?  

 
[todos se entreolham num misto de espanto e estupidez]  

 

– Pois é... 
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Distorção em Si bemol 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Samambaias me piquem!”, bramiu exasperado Gudívenin Mene-

zes tão logo a locomotiva começou a levantar voo, deixando o 

cais #5 apenas com as cracas e as cacatuas peculiares àqueles 
ares. 

 

[fato delével e de pouca monta] Uma cotovia larápia, com pés de pato e 

óculos de sol, mugiu precocemente sobre as teias de aranha da armação do 

velho guarda-chuva de prata. 
 

Gudívenin, que de louco tinha um pouco – mas só o fazia sem al-

vará! –, corria feito um potro na intentona de trazer à flor d’água a 

composição que arfava feito pauta velha, sem marchas nem arranjos e 

com manchas e garranchos em óleo sobre pele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“ 
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