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Canto de e para Belchior

Era um rapaz latino americano 
Que ficou muito tempo longe de casa 
Tão cheio de esperança e fé
Que se mandou 
Deixou seus galos, noites e quintais 
Deixou, também, olhares lacrimosos que hoje traze-
mos e temos 
Mas não se preocupe não, meu irmão,  
A vida é diferente, a vida é bem pior 
Acalentada pelos cantos 
Que falam de canaviais, de solidão nas capitais, 
De homens e mulheres com medo não só de aviões 
Mas dos perigos das esquinas 
Sem o abraço dos irmãos que se perdem 
Nos asfaltos dessas capitais 
Nos deixou à beira do caminho 
Para pedir carona 
Mas para ir para onde? 
Se hoje não faz sol na América do Sul! 
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Estamos muito cansados de não poder  
Ouvir uma nova balada sua que fale de brotos, de lua 
ou de coisas assim... 
O nosso consolo é saber que seu canto torto 
Feito faca corte nossa carne, deixando-nos 
Cheios de esperança e fé de dias melhores! 
Obrigado, Belchior, pelo seu canto e sua poesia.
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Andava de lá pra cá repetindo as frases da-
quele cantor que dizia estar a cem por hora e só 
tinha o carinho do motor. Pensava que feliz era 
esse artista que ainda sentia alguma coisa e andava 
livre por aí fazendo shows por esse país e levando 
sonhos e momentos de alegria para sua plateia que 
se encantava com seus versos e seu vozeirão. Nun-
ca mais o viu nos palcos. Andava muito sumido.  
Enquanto ele estava enclausurado em um eterno 
retorno para o nada ou para a inutilidade de revi-
ver o passado.

Sentava, fumava, ia à geladeira e, invariavel-
mente, pegava o telefone e falava, para uma inter-
locutora ausente, frases desconexas entremeadas de 
pedidos de perdão ou súplicas de retorno e invaria-
velmente dirigia seu olhar para a janela e pensava 
no salto definitivo.

Atualmente, ele e, involuntariamente, seus 
vizinhos ouviam diariamente em uma repetição ob-
sessiva Lupicínio Rodrigues cantando: “Quem sou 
eu pra ter direitos exclusivos sobre ela...” e Nelson 
Cavaquinho: “Tire o seu sorriso do caminho, que eu 
quero passar com a minha dor...”
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 Aquela janela bem que poderia se prestar para 
algo além de relembrá-lo de saltar como um pássaro 
desalado num voo abissal. Poderia muito bem em um 
lance milagroso, fora de todos os parâmetros aceitá-
veis, fazê-la surgir ali, vinda não sei como, contrarian-
do todos os processos lógicos, e dizer: “Pare de pensar 
em pular no vazio, pule sobre o meu corpo e faça nele 
suas retas, suas paralelas, passeie em seus montes e 
crateras e se afogue em minha boca. Fiquemos uni-
dos como duas paralelas que, enfi m, se encontraram. 
Para que pular na vertical se podemos fi car tão unidos 
na horizontalidade na tentativa de nos tornar apenas 
uma paralela indissolúvel”.

De volta às suas alucinações constantes, voltou 
ao sofá, acendeu mais um cigarro e fi xou o olhar na 
janela. Agora com mais determinação.
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Céu de Condor

Agora fi cou fácil, todo mundo compreende

aquele toque Beatle “I wanna hold your hand”.

Medo de avião

 

Alano só via o céu como espaço para estrelas e 
outros astros. Os pássaros deveriam ser seus únicos e 
naturais frequentadores. Os aviões eram intrusos que 
invadiam aquele espaço tão natural aos seres alados.

Diante de um número crescente de acidentes 
nas rodovias, deixou uma de suas paixões: viajar. Um 
acidente aéreo, no qual faleceu um parente querido, 
criou uma fobia de aviões. Mas amigos e parentes o 
persuadiram a mudar de ideia. E foi assim que re-
solveu tentar superar esse medo que para muitos era 
infundado. Começou, aos poucos, ler de tudo sobre 
aviação. Tornou-se  assinante das revistas mais espe-
cializadas   do setor. Depois de ler várias estatísticas 
de acidentes, chegou à conclusão de que os desastres 
ocorriam diuturnamente às centenas nas rodovias 
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mal cuidadas e por motoristas incautos e bêbados. 
Chegou a conclusão de que raríssimo é a queda dos 
grandes  pássaros metálicos

Relutou por meses, mas enfim cedeu à tenta-
ção de conhecer os “verdes mares bravios  de minha 
terra natal, onde canta a jandaia nas frontes de car-
naúba; verdes mares, que brilhais como líquida es-
meralda aos raios do sol nascente, perlongando as 
alvas praias ensombradas de coqueiros”, lembrando 
do romance  Iracema, de José de Alencar,  que fora 
obrigado a ler sem nenhum apreço por aquelas pa-
lavras que soavam tão estranhas para seu vocabu-
lário.

 Enfi m, foi convencido, por um piloto nos seus 
75 anos, que agora ministrava palestras para plateias 
sem as menores propensões para Ícaros.

O curso, em certos aspectos, foi bem sucedido, 
pois o levou, depois de muitos meses de relutância, a 
comprar uma passagem  para Fortaleza. E ali estava 
ele sentado na poltrona treze, do lado de uma janela 
para visualizar as belezas que os voos propiciam.

Depois de anos tentando se livrar daquela fo-
bia, enfi m, estava ele naquela poltrona, tentando dis-
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farçar a angústia que o deixava inerte e com o olhar 
paralisado para aquela minúscula janela que o fazia 
ver o mundo aparentemente mais seguro lá fora.

Depois das advertências e instruções costu-
meiras e ajuda dos comissários de bordo,  ouviu-se: 
“tripulação, preparar para decolagem”.

Nas mãos, riachos de suor. Lembrou-se de al-
guns fragmentos de orações que aprendera na infân-
cia. Lembrou-se de alguns anjos que dizem ser alados, 
quem sabe poderiam lhe ajudar. Os santos e santas fo-
ram lembrados em um festival celestial. A respiração 
atingiu o máximo que um ser humano pode suportar, 
o coração como um tambor batendo num compasso 
crescente, como no do Bolero de Ravel.

Antes da decolagem, uma passageira retarda-
tária sentou-se na poltrona ao lado. Era uma mulher 
atraente e simpática que, talvez devido a pressa, neces-
sitava de pequenos toques na maquiagem.  Olhou-o 
deixando transparecer um misto de compaixão e alti-
vez. Acomodou-se, dando alguns toques na cabeleira, 
retocando levemente alguns prenúncios de rugas. Ele 
conseguiu recompor-se um pouco. Agora, felizmente, 
não morreria tão sozinho, pensou.
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