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Tive que voltar. Mas isso não é pouca coisa, quan-
do vem recheado da velha náusea duradoura da sau-
dade. Reviver uma afeição atávica por parentes, posta 
como obrigatória, nem sempre é bom. Tios e primos, 
há muito deixados, nessa hora podem parecer, de 
chofre, algo confortante, já que o caminho de volta é 
sempre mais difícil. Mas comigo não foi bem assim. 
Vinte e seis anos desde que saí pro mundo promissor. 
Claro que não incluo nisso as voltas pras férias – em 
que meu desdém vinha num crescente a cada ano – 
quando eu parava e pensava: meu Deus, o que é que tô 
fazendo aqui. Depois de tanto tempo comecei a achar 
que voltar era talvez uma missão espiritual, esses anal-
gésicos discursivos inventados por algum guru japo-
nês. O fato é que lá estava eu com a bolsa carregada de 
fracassos e uma imposição do destino: assumir a ma-
deireira do velho, morto dois meses antes. Descansou; 
não sei bem dizer se isso significa uma mera pausa no 
estado vegetativo dos seus últimos seis meses; Deus 
nunca esclarece essas coisas. 

   Sei que ninguém mais poderia assumir isso, já 
que por mais desprendido que eu fosse, não iria dei-
xar o negócio da madeireira, de bandeja, pros meus 
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dois cunhados. Eu vinha do meu segundo divórcio. 
É curioso como uma condição dessas dá a qualquer 
nova proposta de vida uma cara de grande oportuni-
dade. Um filho de cada casamento, duas ex-mulheres 
que dizem a cada um deles que você é o pior pai do 
mundo, sucessivos naufrágios na sua área de trabalho. 
Depois de tudo isso, voltar aos quintais esquecidos da 
primeira infância é, mais que uma revisita, um grande 
negócio. 

No dia em que cheguei, fazia um sol acanhado. 
Trazia uma mochila de roupas e uma capanga de do-
cumentos, e a melhor coisa que encontrei pra fazer, 
em vez de ficar dando sopa pros curiosos numa cal-
çada qualquer, foi entrar no Flamboiã. O bar já estava 
aberto, e no tronco da árvore frontal, uma placa de 
proibido amarrar cavalos. Foi quase impossível ler o 
aviso; as picapes disputavam lugar à beira da calçada. 
Uma música estranha vinha lá de dentro. Quem vê o 
tanto de carros na frente do Flamboiã imagina que o bar 
está cheio, mas pelo visto nem o dono se seduzia por 
estar lá tão cedo; só um moço dos seus dezessete anos 
curtia o som que vinha do aparelho. Não esperava nem 
desejava a essa hora encontrar pessoas conhecidas ali 
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no bar, tampouco pelas ruas. Aliás, nem o rapazote era 
tão conhecido. Era um conforto tê-lo visto ali em ou-
tras vezes e em nenhuma delas eu tê-lo cumprimenta-
do; pelo menos o rapazote não viria com boas vindas.

– Tem café?
– Acabei de passar.
– Me veja uma tira de requeijão – era o jeito de se 

pedir uma fatia, ou uma porção.
– Esquenta na tacha?
– Por favor.
Adoçar o café, desde a chaleira no fogo, se traduz 

quase como um propósito, uma ânsia de se propor-
cionar bom serviço, prontidão. Aí o café já vem quase 
um melaço. 

Lá fora, alguns carros começavam a acordar e fa-
zer suas diligências da câmara de vereadores pro sin-
dicato, do sindicato pra prefeitura. Parecia que o Sol já 
se animava um pouco, trazia uma música, talvez uns 
estalos, o som do ar acordando. A brisa ainda fria dava 
a tudo uma textura reticulada. Eu sentado numa ca-
deira do Flamboiã, como se nunca tivesse estado ali. A 
gente nunca volta o mesmo que foi, sobretudo quando 
se sabe que os olhares, ainda que só aqueles do rapaz 
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do balcão, enxergam só um estranho, alguém que so-
freu uma mutação genética e fundamental, e que daí 
é visto somente como um forasteiro, um homem que 
viveu lá fora e que por isso já não é a mesma coisa “da 
gente”. No fundo era como eu me sentia. Se um dia, 
algum profissional maluco, num grande centro médi-
co, encostasse o estetoscópio em minha têmpora iria 
escutar cavalos noturnos e o silêncio do córrego de 
trás da casa da minha avó. Mas se o exame fosse num 
posto de saúde, ali na minha cidadezinha, o som seria 
de sirenes, engarrafamentos e do frenesi dos toques 
de celular, porque pra todos que pisam fora é isso o 
que resta, a pecha de não ser de lugar algum. E de 
repente lhe vem a ideia de que você e a cidade não 
são nada, porque ela proíbe cavalos amarrados numa 
árvore para dar vez às picapes, mas amarga sua palidez 
e sua crise sem saber que é igualzinha a mim. Percebi 
que eu e a cidade somos, cada um, duas coisas e ne-
nhuma delas. Cada qual com seus invernos e faltas de 
saída. 

*
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– Parece que eu tô vendo seu pai. Deus te aben-
çoe, filho – a tia me abraçava e soluçava.

– Você tem que saber levar. Você herdou a madei-
reira e um sócio – um primo envelhecido de intem-
péries me alertava.

Eu não tinha nada, e tinha tudo isso a meu favor. 
Conversar comigo parecia ter se tornado tarefa apenas 
pra familiares e mais ilustres. Nem antes, em férias, 
sentia reverências no falar de parentes, porque antes 
ela era uma cidade, digamos, passeada, e em mim ne-
nhum heroísmo repontava em visitá-la; eu era só al-
guém com obrigação de retornos esporádicos, e nada 
de virtude havia naquilo. Agora não. O que aparecia 
era uma solenidade esquiva, porque só eu encampara 
a ideia de assumir a madeireira do velho.

*

Uma nova música habitava minhas têmporas, 
as serras circulares da madeireira, marcada pelo bai-
xo barítono da voz de L, o sócio, reclamando o tem-
po todo da concorrência dos móveis MDF vendidos 
a rodo nas lojas. Meu pai lamentava isso ou adoeceu 
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calado? Primeira semana de batente e fui encontrar o 
sócio nos fundos da madeireira, num tipo de quarto 
de descanso misturado com escritório. Chão batido, 
algumas latas sob a escrivaninha, um sofá velho e en-
cardido, uma geladeira com a porta presa por uma 
banda de borracha, um rádio antigo; na parede, um 
couro de jaguatirica, e só.  L não era tão velho quanto 
aqueles hábitos, pensei. 

– Senta.
Tentei evitar o sofá encardido, mas não houve 

jeito.
– Água na geladeira, pão e manteiga também.
– Não, obrigado.
– As coisas vão mal. Espero que tenha trazido boa 

sorte. Gostava de seu pai; me ensinou tudo o velho. 
Sabia me acalmar, me chamava de filho quando eu bri-
gava com um funcionário. Fuma?

Ele chegava lá muito cedo, percebi. Sob os sola-
dos da bota, mais de oito pontas de um cigarro 
desconhecido.

– Por que as coisas vão mal? – nunca fui bom 
pra resolver coisas, a não ser com palavras – meu pai 
costumava vir a este quarto?
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– As coisas vão mal... ora, vão mal porque vão 
mal – L se levantou impaciente com a questão e olhou 
as serras ao longe, apertadas nos buracos do cobogó 
– Não há mais distância... tudo é perto agora. A pes-
soa quer um gaveteiro, pega uma van, vai na cidade 
vizinha e compra. É mais perto que cruzar duas ruas 
e encomendar aqui. Se precisa de ripa, caibro, barrote, 
aproveita a viagem e lá mesmo compra. As coisas vão 
mal...

– O velho vinha a este quarto? – insisti, apesar 
do receio.

– Vinha pra fumar escondido. Sentava aí, apoiado 
no braço esquerdo do sofá.

Vejam só. O sofá que me deu repulsa, agora era 
mais familiar. Estranhei aquele meu sentimentalismo; 
três dias antes, tudo o que eu sentia era desdém, e 
agora estava ali, calculando meu pai ao meu lado, al-
ternando os olhos entre latas e um couro mofado de 
jaguatirica na parede, e me sentindo em casa.

– Estamos com os dois caminhões na oficina. 
Vendemos o que estiver pior. Me encontre aqui às três, 
você vai comigo pra decidir. Quando sair, apague a luz 
e só encoste a porta.
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