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frescores cotidianos
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×××
como não desperdiçar tempo 

com gente que trepa mal

qual uma dessas esculturas chamadas “namoradeiras” apoio os coto-

velos no beiral da janela do apartamento que alugo num flat no proletário 

Setor Gráfico de Brasília e pito um cigarrinho.

moro no primeiro andar, a janela dá para o cômodo onde as colegas 

das mais variadas prendas domésticas tomam cafezinho, almoçam e fa-

zem horinha pra pegar no batente, e, no momento, animadamente, pro-

seiam Dona Joana, decana aqui do flat, Dona Elza [que não é do flat, mas 

passa roupa pros hóspedes e moradores, eu aí incluído] e De Lourdes.

não me notam a presença, seguem nos conciliábulos, cuja pauta prin-

cipal é como Dona Elza, que está de trelelê com um cavalheiro, deve agir, 

insegura que está pelos anos de autoexílio de alcova que se impôs desde 

a morte do marido.

com toda a sua autoridade também nesse departamento, Dona Joana 

dá a letra:

– Elza, deixa de frufru, mulher! é fácil, só fazer o que eu fiz quando co-

nheci meu esposo: a gente tem que fazer o mafuá três vezes com o ômi.

– três vezes? aff... num sei se aguento nem uma, criatura.

– não, né no mesmo dia, não! faz a primeira vez. se for ruim, normal. 

nervosia, acontece. faz a segunda, se não servir, pode ser coincidência. 

agora, se não prestar na terceira, aí tem jeito não: o sujeito é banana mes-

mo. pula fora e deixa a fila andar – e explodiram em gargalhadas.

incontrolável, eu também.

me viram, enfim.

– ai, o senhor escutou essas bobagi nossa?

– bobagi nada, achei sensacional.
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– ah, agora já foi... mas eu num tô certa?

– olha, Dona Joana, por circunstâncias meio óbvias, eu só domino o 

esporte com cavalheiras, então os critérios e quesitos são outros. mas 

concordo no varejo: sexo ruim, nem fodendo.

rubores e corinho de “hihihihihi”.

e agora entendi porque quase todas as minhas camisetas estão com 

uns triângulos cruzados: coisa de ferro pousado durante a passagem.

na hora do serviço, Dona Elza tá com a cabeça longe.

coisa boa.

os “mafuás” são alegria, e é bom ter alegria por perto.

e, mesmo, as camisetas queimadas já tão virando estilo.
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um dia bonito

estou em casa, lendo noticiário e ouvindo Sinatra, uma das flores de 

meu jardim de obsessões, alguém toca a campainha.

abro a porta, é a moça da limpeza aqui do flat, com a melhor cara do 

mundo, dizendo:

– moço, bom dia. me desculpe, mas é sobre a música.

penso: fodeu. alguém pedindo pra abaixar o volume, e nem alto estava.

– pois não – digo.

– quem canta? tão bonito.

– Frank Sinatra, com Louis Armstrong no trompete.

– vou limpar o corredor do andar agora, se incomoda de deixar a por-

ta aberta pra eu ouvir?

– que nada! é pra já. quer que eu grave um cd pra você?

– ah, se não for trabalho.

– nenhum. entrego ainda hoje. cê é casada?

– casada, não, mas moro junto.

– ah, hoje cê vai namorar que é uma beleza.

sorrisão de 12 mil volts iluminando o corredor.

deixo a porta aberta, aumento o volume e recoloco no comecinho a 

canção “Birth of the Blues”, que atraiu e encantou a colega.

fica aquela questão do Guy Debord: as pessoas querem o que querem 

ou o que lhes é oferecido pela mídia?

sei lá.

só sei que foi um dia bonito.

tomara a noite também seja.
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××× 
flores do asfalto

gringo hospedado no flat em que alugo um apartamento.

saio pra almoçar, ele entra no carro que presumo alugado.

punhados de carros mal estacionados na rua [uma epidemia urbana 

em Brasília...], ele tem dificuldade pra manobrar.

do nada, célere e sorridente, um flanelinha vem ao seu encontro.

vê que é gringo. não se aperta:

– i help you, boss.

paro, claro, pra ver. abanando os braços, ele comanda:

– camon, boss, camon! make, make!

o gringo “make” demais à esquerda, vai bater no carro vizinho, o ca-

maradinha flanelinha se aflige:

– desfaz, desfaz... ai, meu deus, como fala mesmo?

pra evitar a batida, tem a ideia: bate no porta-malas várias vezes.

o gringo para a milímetros do outro carro.

o flanelinha respira, sinaliza pro gringo prestar atenção em seus bra-

ços, que começa a abanar vigorosamente para a direita, e dá o comando 

que entende fundamental ao êxito da manobra:

– dismake! dismake!!!

adivinha?

o gringo entendeu. e, agradecido, lhe deu 10 dinheiros. me chego:

– salve, amizade.

– salve, patrão.

– me diz: tu bebe ou é crente?

– sou crente que sempre vou beber.

– ótimo! e tu bebe o quê, amizade?
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– gostar, gosto mesmo é da margosinha, mas arrumei uma namorada 

que pediu pra eu amaciar, então tô bebendo catuaba.

– tó, amizade, compra uma catuaba pra ti.

– eita! mas por quê?

– por que não?

ele ri e aceita, pergunta:

– patrão, me diz uma coisa.

– duas.

– como é desfaz em inglês?

quase digo, mas paro. penso: funcionou, não funcionou? respondo:

– é dismake mesmo.

– jura?

– ele entendeu, não foi?

– foi.

– então...
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sem disfarce

hoje o serviço foi in loco, então fui trabalhar becado.

na volta, faminto, saltei do ônibus num ponto mais próximo tanto de 

um restaurante quanto do flat em que moro. comi, paguei, saí, e, por sor-

te, Dona Osória estava no ponto em que vende seus fabulosíssimos caju-

zinhos, dos quais comprei três, e segui a pé pra casa.

no caminho, cruzo o camaradinha pancadão que, há uns cinco meses, 

apareceu aqui no pedaço e passou a fazer bicos pras gráficas locais, tais 

como carregar pacotes de impressos até os carros dos clientes, descarre-

gar entregas pras gráficas, aparar a grama e tal e coisa.

ninguém lhe sabe o nome, porque ele diz um diferente a cada vez que 

lhe perguntam, inclusive nomes femininos, sendo Jandira o que me disse 

na última vez em que perdi meu tempo lhe perguntando.

no mais, só o que se sabe dele é que, como eu, adora um doce, e sem-

pre que vê alguém que lhe parece rico, berra: “todo bacana é fila da puta!” 

– o que, ao me ver, e não me reconhecendo becado e com os cabelos pen-

teados, disse pra mim hoje.

enquanto ele ainda sorria pela travessura, tirei o paletó, a gravata, abri 

a camisa, desalinhei os cabelos e o saudei como sempre faço:

– e aí, caboco, firmão?

parou, ficou me fitando desconfiado, até os olhos denunciarem que se 

lembrara de quem eu era, e disse:

– ó! disfiladaputô – e soltou sua gargalhada infantil e gostosa.

e levou um dos três cajuzinhos que eu comprara de Dona Osória.
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