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 Como chegara trinta minutos antes à estação rodovi-
ária, já estava impaciente e aborrecido, quando me dirigi ao 
ônibus, que acabara de estacionar no espaço reservado. Era 
uma da tarde, o sol intensifi cava o calor e produzia fagulhas 
de luz nos espelhos das laterais dianteiras do veículo. O suor 
colava minha camisa ao corpo, o que me irritava e me fazia 
arranhar as unhas na pele. O funcionário da empresa de trans-
porte pediu o bilhete para verifi car o destino, quase o atirava 
à cara, desistia de voltar para minha cidade natal, desistia de 
tentar vestibular de novo, sairia a pé pelo mundo, trabalharia 
de braçal. Mas era covarde, não enfrentava situações novas. O 
ônibus era um grande corredor, com poltronas duplas de um 
lado e do outro. O suor de décadas exalava no ambiente, vozes 
altas, músicas de rádio de pilha. Dirigi-me para o espaço refe-
rido no bilhete, uma poltrona quase no fi m daquele corredor. 
Uns três minutos depois, sentou-se ao meu lado um senhor de 
uns setenta anos, cabelos já totalmente brancos. Assim o vi. Ir-
ritei-me um pouco, não queria conversa. Precisava concentrar-
-me em mim mesmo. Ouvi o “boa tarde” em silêncio. O veícu-
lo iniciou o procedimento de saída, os sacolejos deixaram-me 
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um pouco zonzo. “O jovem quer mascar uma casca de laranja, 
evita enjoo?” Vi aquelas cascas de laranjas, denominadas pelos 
populares de “cravo”, dirigidas em minha direção, mas recusei, 
não podia querer aquilo. Lembrei-me da infância, de conselhos 
maternos, “não receba nada de estranhos”. A insistência, no en-
tanto, venceu todas as barreiras. Não tinha enjoo, apenas estava 
incomodado. Mascar as cascas deixou-me tranquilo, apazigua-
do comigo mesmo. Ao perceber esse fato, o senhor insistiu em 
falar comigo: “A viagem vai ser longa, umas três horas, com 
muitas paradas, até pra você que desce antes de mim. Vou con-
tar um pedaço de minha vida.” Minha vontade foi dizer se cala, 
velho, quem quer saber sua história? Quero dormir, ver se o 
tempo passa rápido. Mas não tive coragem de enfrentar aquele 
olhar de sabedoria, de superioridade plácida e ouvi tudo, com 
interferências insignifi cantes, que apaguei, para dar mais rele-
vo à história do senhor, que registro em seguida. Eu tinha 35 
anos naquela época. Era pelos anos quarenta, depois da guerra. 
Morava numa cidade, onde o meio de vida era a plantação de 
algodão. Meu pai era dono de algumas terras e o plantio nos 
dava uma boa qualidade de vida. Um dia ele me chamou até 
a sala e disse que eu já estava na hora de ter meu negócio pró-
prio, devia deixar aquela vida de vagabundagem, só bebedeira, 
jogo, mulheres da vida. Levou-me até a cidade, entregou-me a 
chave da casa que ele tinha lá, encaminhou-me a outro prédio 
e informou que aquele seria o meu negócio: receberia as sacas 
de algodão e as venderia para os grandes centros. Desse dia em 
diante, fi quei naquele armazém. Anotando a quantidade de sa-
cas, o peso, o preço. Chegavam os caminhões, os representantes 
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das empresas. Tive de aprender contabilidade ali no grosso, no 
tapa-bufete. Seis anos depois, já acostumado com o trabalho, as-
sisti à instalação, num edifício defronte, de outro armazém. No 
domingo, como sempre fazia, fechei as portas, e fui às terras de 
meu pai. Iria lhe dar a triste notícia, um concorrente. Ao chegar, 
percebi que a casa estava em polvorosa, com deslocamento de 
móveis, minha mãe nervosa, minhas irmãs, meio tontas, andan-
do pela casa como relógio desregulado. No escritório, meu pai 
me olhou e disse que tinha vendido as terras, dera uma praga no 
algodoal. Iria mudar-se para a minha casa, a nossa casa. Eu já 
percebia tudo, eu seria o sustento da família, porque o dinheiro 
da venda das terras se esgotaria em dois ou três anos. Voltei para 
a cidade. E tentei me organizar para enfrentar a concorrência. 
Sabia o quão difícil seria, se baixasse o preço, praticamente não 
teria lucro, porque o concorrente já praticava o preço mínimo. 
Durante os dois anos seguintes, vi os caminhões estacionarem 
do outro lado da rua, até que tive de avisar ao meu pai que mu-
daríamos de ramo. Precisávamos usar o dinheiro da venda das 
terras... Mas não preciso dizer mais nada. No fi nal dos anos cin-
quenta, tive de fechar as portas, meus pais já tinham morrido, 
minhas irmãs casaram e desapareceram. Eu, sozinho, só tive 
uma opção; como sabia manobrar caminhões, empreguei-me 
no armazém do concorrente e me tornei caminhoneiro. É essa 
minha história. Contei apenas para você saber que a vida tem 
muitos traçados. Eu poderia ser um capitalista, hoje sou apenas 
um aposentado velho, de um salário mínimo. Essa história do 
velho me incomodou, tentei consolá-lo, mas ele dormia. O ca-
lor, dentro do ônibus, chegava a uns quarenta graus.
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  A sala era constituída de um sofá velho, uma mesa, 
algumas cadeiras sem estofo; o piso era de cimento, esbura-
cado em alguns lugares, como também as paredes, onde so-
bravam armadores de rede. Havia uma cadeira de balanço, 
onde apenas o pai sentava. Eu não via outra realidade senão 
essa, a pobreza, a difi culdade. Não tinha quarto onde dor-
mir, meu leito era uma rede de tecido esgarçado. Era depois 
do almoço. O pai sentou-se na cadeira e perguntou quando 
eu me decidiria a trabalhar. Não consegui responder, afi nal 
de contas chegara há uma semana. Timidamente, disse que 
precisava dedicar-me aos estudos, o vestibular seria no fi m 
do ano. Porcaria de vestibular, fi lho meu tem de contribuir 
para colocar o pão na mesa. Não aceitava aquela história de 
deitar-se na rede e não fazer nada. Sabe o preço da carne, do 
feijão, arroz? Levantei-me e saí. Iria andar pelas ruas, aquela 
conversa me deixaria louco. Estavam sentados em torno da 
mesa. A distribuição da comida, colheres de arroz e feijão, 
alface, tomate. Na hora da distribuição da carne, os irmãos 
mais velhos, por contribuírem, porque trabalhavam, fi cavam 
com a parte maior. O pedaço desfi ado vinha mergulhado em 
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caldo. O prato tornava-se um pequeno lago, aquilo não me 
saciava, precisava ir embora, passar no vestibular, ir estudar, 
longe daquela situação. Na fome, não há carinho de mãe nem 
fraternidade, todos os dentes mastigavam, animais que pro-
curavam a sobrevivência de mais um dia. Peguei o recipiente 
de farinha e derramei. Era uma ilusão de solidez, que apenas 
adiava para o dia seguinte a procura de outra vida e situação. 
A porta da rua estava sempre aberta e todos escapavam por 
ela. Até quando viveria aquela realidade? Na calçada, ainda 
ouvi o pai que me perguntava quando procuraria um empre-
go. Minha irmã mais nova tinha nove anos e deveria estar 
acompanhando suas amiguinhas, mas tinha uma rotina 
bastante estressante. Acordava às cinco da manhã, quando 
ajudava a mãe no preparo do café do pai e dos irmãos. De-
pois se aprontava para ir à escola, passava sua própria roupa, 
porque a mãe tinha de engomar as calças e camisas dos “tra-
balhadores”, os irmãos maiores que traziam dinheiro para a 
feira. Às sete, dirigia-se ao grupo escolar, onde cochilava na 
carteira, sob os gritos da professora. Às tardes, em três dias, 
fazia faxina na casa das “madames” e outros dois, cuidava de 
bebês. À noite, tinha de estudar e fazer as tarefas da escola, 
mas o corpo cansado atrapalhava sua cabeça. Aos sábados 
e domingos, tinha de ajudar a mãe nas costuras. Eu não su-
portava olhar de perto essa situação, no entanto minha re-
volta era o silêncio, a humilhação, o conformismo, “pobre 
é assim mesmo.” Certa tarde, saí a perambular pela cidade 
e vi-me nos fundos de uma padaria, onde o irmão mais ve-
lho trabalhava. Uma grande fornalha era alimentada com 
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toros de madeira. O musculoso que carregava os pedaços de 
tronco ressecado era o irmão. O suor caía da testa, a camisa 
servia de rodilha na cabeça, as calças estavam levantadas até 
perto dos joelhos. Percebeu-me e perguntou o que eu fazia 
ali. Nada, estou caminhando e parei aqui. Pois vá embora, 
esse aqui é lugar de trabalhador, não de moleque. Eu não me 
sentia moleque, mas também não estava à vontade, aquilo 
era um trabalho de escravo, uma força desperdiçada. Como 
alguém poderia escapar à miséria, se tinha de carregar uma 
pedra daquelas. Não poderia desistir, insistiria, com certeza 
seria aprovado no vestibular. Por outro lado, algo me preo-
cupava, ao voltar para casa. Vi as paredes desnudas, abri a 
mala, um outro caixote que havia perto. Não havia um livro 
na casa, apenas dois livros didáticos, um de português e outro 
de matemática. Isso não era sufi ciente para uma aprovação. 
Aquele ambiente de família me sufocava. Eu me sentia alijado 
daqueles gestos, daquelas palavras, o calor não ardia em mim 
como neles, o arejante ar apenas os tocava. Os sentimentos 
de mãe e pai não me incluíam. Um dia resvalei da rede para o 
chão, e menos que andei, rastejei até a cozinha. Imaginava que 
estava sozinho e todos estariam no trabalho – irmãos e pai em 
padaria, comércio e ofi cina, a mãe e irmã em faxinas de lares 
alheios. Pensava em pegar um pão, que fi cava num recipiente 
sobre a mesa. Antes de chegar lá, presenciei uma cena, que 
ainda hoje lembro. O meu irmão mais velho retirava de uma 
gaveta algumas notas e moedas, que sempre fi cavam guar-
dadas num pote para as necessidades mais urgentes. Aquela 
ação era furto, a miséria da condição humana. Lembrei-me 
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