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NA SER R A
A serra da Bocaina está presente em quase
todo o livro. Histórias que meus pais contaram,
pessoas que só eles conheceram, mas ouvi tanto falarem delas que as vejo agora. Lugares que
nunca fui, chão que nunca pisei, mas estão em
mim, porque meus pais viveram neles.
Outras histórias ouvi de amigos e as recontei
aqui. Uma delas ouvi só um trecho, furtivamente, na Van entre Cachoeira Paulista e o bairro do
Embaú, só a completei neste livro. Há nomes que
usei aqui como homenagem de pessoas muito
próximas, mas as personagens são outras. Outra
história me ocorreu só de ver meu pai atravessar
a linha para ir ao supermercado.
Estou lançando esse livro agora porque Sophia Beltrami aceitou ilustrar um conto que escrevi pra ela desenhar e que tem o mesmo lugar e
chão das outras narrativas que eu já tinha escrito
e ela as ilustrou também.
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É isso. Se os contos não valerem a pena, as
ilustrações de Sophia valem.
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O ENTER RO
Chegara ao escurecer na chácara. Tinha ido
à cidade pagar umas contas e comprar uns remédios. Sentei-me no fogão a lenha.
Acendi meu cigarro de palha em sua brasa. Notei que tinha um embrulho de jornal em
cima do fogão com um bilhete “Enterra por favor esse bicho, morreu agorinha mesmo. Nizo”.
Pelo mesmo não estava fedendo. Puxei uns tragos do cigarro, fui enterrar o bicho.
Poderia deixar para o dia seguinte, mas não
é bom dormir com um bicho morto dentro de
casa, tive que pegar a lanterna, já estava bem
escuro. Feito o serviço, esquentei a janta, comi e
dei mais uns tragos e fui dormir. No dia seguinte tinha que limpar o milharal e se desse tempo
arrumar umas cercas.
O sol já estava alto no céu, dourando os cabelos de milho, quando Nizo apareceu na plantação, perguntou se estava tudo bem, respondi
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que sim, mas estava tão cansado e com tanta
coisa pra fazer que me esqueci de comentar do
enterro do bicho, e ele também não perguntara
nada. Aproveitei sua carona e fui almoçar, ainda
tinha de arrumar as cercas. Ele me deixou em
casa e se foi. Depois do almoço, fui sentar na varanda para fumar um cigarrinho de palha. Olhei
pro lado da casa sede e vi na estrada um carro
da polícia. Pararam perto de casa, olharam pra
dentro da chácara e pegaram a estrada pra cidade.
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Estranhei. O que eles estavam procurando? Não
me perguntaram nada. Depois fui acabar de limpar o milharal, arrumar as cercas e me esqueci
desse episódio. No final da tarde, quando estava
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arrumando a lenha no fogão pra cozinhar umas
mandiocas pra janta, Nizo apareceu. Falei pra
ele da polícia rondando por ali e me lembrei de
falar que tinha enterrado o bicho como ele pedira. Ele arregalou os olhos e me disse que não
tinha me pedido pra enterrar nenhum bicho, que
eu estava louco. Ainda tinha guardado o bilhete.
Ele me disse que aquela letra não era dele.
Aí pensamos que a visita da polícia e o enterro do bicho poderiam ter alguma ligação. Fomos
desenterrar o bicho. “Credo em cruz”, gritei apavorado quando desenterrei e desembrulhei o pacote. Nizo deu dois passos pra trás, quase caiu.
O que eu tinha enterrado era uma perna de
um homem, do joelho pra baixo. De um homem pequeno, mas não de uma criança. Corremos com aquela perna para a polícia. Entregamos, mostramos o bilhete, respondemos um
monte de perguntas e voltamos para a chácara.
Naquela noite sonhei que alguém me chutava a
noite inteira.
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