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I

Era tanta gente a sua volta e lhe observando 
com olhos de carcará, aqueles olhos prestes a dar 
o voo rasante para abocanhar sua presa e suspen-
der até além das nuvens e depois soltar para que o 
chão desse conta do serviço com o impacto. Cla-
rice se sentia diminuta, porém obstinada, não se-
riam aquelas pessoas de olhar vidrado nem aquelas 
câmeras mirando todos os seus movimentos que a 
fariam mudar de opinião. Já devia estar em cadeia 
nacional de rádio, televisão e para todo o mundo 
na internet, este sentimento de ser observada já co-
meçava a não a alarmar mais. De propósito foi de 
decote, de propósito foi de saia justa e acima dos 
joelhos, de propósito foi com o cabelo penteado de 
forma ondulada que levava o olhar para o seu de-
cote aberto propositalmente. “Que vejam que sou 
linda” já se sentia dona de si “Que saibam quem 
sou” já se sentia dona do seu destino “Que seja eu a 
falar toda a verdade”.
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Parada na frente do microfone Clarice deu sua 
derradeira tomada de ar para soltar as palavras 
que iriam abalar todos os fracos e finos alicerces 
da república das terras tupiniquins. Porém sua to-
mada de ar a fez ter aquele segundo de atenção 
desnecessário, ela foi tomada pelos olhares nada 
oblíquos daquelas pessoas que deveriam ter algum 
ancestral em comum com os carcarás que habitam 
sua terra natal, mas aqueles jornalistas, aqueles 
não poderiam ser da dinastia de tão nobre ave, 
estavam mais para carniceiros. Clarice foi levada 
para o alto e por um momento teve medo da queda 
que aqueles urubus da mídia a fariam percorrer 
até o chão. Neste momento sentiu medo de revelar 
o dossiê que o senador havia lhe entregado pes-
soalmente minutos antes. Teria que ser ela mesma 
a fazer aquilo? Porque não o senador? Ouviriam 
uma mulher? A diminuiriam por conta de seu de-
cote? Diriam que era louca? Estas e outras várias 
perguntas percorriam sua mente como um carros-
sel sem fim, e cada segundo a mais que se passava 
os olhares a levavam cada vez mais alto sem que 
retirassem os seus pés do chão.

Fechou os olhos e naquele momento pode ju-
rar que sentia novamente a brisa nos ouvidos, não 
soube afirmar se era pela sensação da altura ou se 
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realmente era a brisa amiga que sempre a guiou 
para os bons caminhos, mas que de uns tempos 
para cá havia lhe abandonado. Desde que havia 
conhecido Pedro, a brisa havia sumido. E se não 
fosse por uma grande coincidência juraria ali que 
Pedro era a brisa e a brisa era Pedro, se isso fosse 
possível. De Pedro apenas se lembrava da segun-
da noite que havia se deitado com ele e o perdido, 
guardava apenas o sentimento de que era tarde de-
mais para ser sozinha. Sozinha, após sua segunda 
noite como mulher na frente de um homem. De 
onde veio Pedro, para onde foi e por que ele? Eram 
perguntas que atormentavam sua mente. Já devia 
ser o efeito da falta de oxigênio no ar que Clarice 
estava sentindo, afinal de contas aqueles urubus da 
mídia já a levaram a alturas incontáveis, ou pelo 
menos era como ela pensava. Com esse sentimento 
de impotência recordou-se da infância no interior 
do sertão, no exato momento em que vira um car-
cará destroçando sua vítima no chão, que já estava 
há muito tempo imóvel depois da queda decorren-
te das garras da ave.

A forma como Clarice se tornou Clarice, pode-
-se dizer veio à tona depois que ela observou aque-
le carcará matar sua presa. As lembranças que ela 
tinha daquela época eram basicamente a seca do 
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ar, a seca que era a terra e suas rachaduras que 
faziam uma trama como daqueles tapetes de bar-
bante amarelado que sua vó fazia. Suas memórias 
eram sempre resumidas aquela seca que não era 
delimitada pelas estações do ano, pois não impor-
tava se estavam no verão ou inverno, a água sim-
plesmente teimava em não bater naquelas terras. 
“A chuva esqueceu onde virar para chegar nestas 
terras, desde que me entendo por gente que não 
vejo uma água cair do céu” era sempre o que sua 
avó dizia quando ela perguntava sobre a chuva que 
nunca havia visto na vida. “Mas como pode vó, a 
chuva não é viva, é?” e para esta pergunta Clarice 
sempre ouvia a mesma resposta, de que tudo na 
terra é vivo, tudo tem o seu saber e seu próprio en-
tendimento. Naqueles tempos de infância Clarice 
sempre ouvia de todos que a chuva resolveu por 
bem não aparecer por aquelas terras justamente 
por conta de sua família. “Os Araújo desgraçaram 
Novo Oriente” diziam todos quando sua família 
era posta no centro dos assuntos. 

A única resposta que Clarice sempre ouvia de 
sua avó era a mesma frase que nunca fez muito 
sentido aos ouvidos de uma menina de pouco mais 
de oito anos. “Desgraçamos, pois aqui sempre vi-
veu gente feia e nós trouxemos a beleza para Novo 
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Oriente” e, assim começava a velha Araújo a contar 
a fantasiosa história de que sua tataravó havia con-
quistado um querubim bem ali embaixo do pé de 
jatobá. O querubim ficou tão fascinado com aque-
la jovem mulher que desrespeitou as ordens do seu 
Pai e pisou na terra úmida recém molhada por uma 
chuva que havia deixado o Jatobá mais verdinho. 
Naquele tempo as insinuações da menina que ha-
veria de trazer a seca foram tão potentes e sensuais 
que a pureza do pobre querubim foi se consumindo 
na medida em que pisava na terra, um dia a tatara-
vó disse: “Ouvi dizer que vai chover hoje no fim da 
tarde, talvez eu fique debaixo do Jatobá para não 
me molhar”. Pobre querubim ali seria o seu fim. An-
tes do sol cair o céu trovejou, mas a chuva não caiu. 
Relampejou, mas não desaguou e vendo a tataravó 
ali no jatobá e o querubim a escondendo atrás de 
suas asas mágicas, a chuva sentenciou, no meio dos 
relâmpagos, que ou aquela pouca vergonha termi-
nava ou ela esquecia a esquina do céu que dava para 
aquelas bandas. Era errado um querubim e uma hu-
mana se deitarem, a linhagem dos Araújo estaria 
para sempre amaldiçoada. O querubim fez ouvido 
de mercador e a tataravó fez que não entendeu e se 
deixou ser embrulhada pelas asas do amor proibido. 
Depois daquela noite a chuva realmente cumpriu 
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com a sua promessa e apagou dos mapas celestiais 
o caminho que levava até Oriente e os ventos nunca 
mais a levaram até lá. Dizem que anos depois os 
habitantes mudaram o nome da cidade para Orien-
tinho e quando o céu deu o prelúdio que iria cair 
água, a chuva se negou pois se lembrou do lugar e 
voltou a apagar dos mapas a agora Orientinho. Os 
orientinos se achando muito mais espertos do que a 
chuva mudaram a cidade para depois de três mor-
ros a esquerda, pobres coitados, a chuva impaciente 
com as tentativas inúteis de seus habitantes com um 
só diluvio arrancou o pé de jatobá e o carregou para 
a frente da então casa dos Araújo, e assim selou o 
lugar da cidade e o seu nome definitivo como Novo 
Oriente, marcando-a nos mapas celestiais como lu-
gar impróprio para se chover. O querubim, dizem, 
após se tornar mortal se matou por não conseguir 
saciar a sede de safadeza da tataravó, o pobre coita-
do foi enterrado próximo ao pé de jatobá.

— Não acredito que existam querubins e que 
tenha um enterrado ali embaixo — sempre dizia a 
Clarice criança ao ouvir a história sem pé nem ca-
beça — e por que nunca mais veio nenhum?

— As coisas vão ficando mais raras no decor-
rer do tempo e o próprio tempo também fica mais 
velho e cansado. Pode ter a certeza que ali tem sim 
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um querubim enterrado e a minha e a sua beleza 
são provas reais do que aconteceu. E sem falar na 
maldita da chuva, aquela rancorosa.

Se havia duas coisas que Clarice não poderia 
duvidar eram estas: da chuva que nunca vinha por 
teimosia e rancor e da beleza dos Araújo. Muitos 
dizem que tal beleza foi por conta das sementes lan-
çadas pelo pobre querubim na Tataravó. Não ha-
via como ter certeza deste fato. Mas a verdade era 
que após o acontecimento do amor no pé de jatobá, 
Novo Oriente testemunhou, geração após geração, 
os Araújo serem mulheres. Não quaisquer mulhe-
res, mas as mais belas, proporcionais, das epider-
mes mais sedosas e cujo desejo de todos os homens 
era ver suas vergonhas desnudas. Clarice já havia se 
habituado aos cortejos mais precoces, de meninos 
tão verdes quem nem mesmo sabiam que poderiam 
se satisfazer sozinhos pensando na mais nova dos 
Araújo, tanto que o que mais ouvia era os meninos 
dizerem que queriam apenas andar de mãos dadas 
para sentir sua pele quente. Clarice se acostumou 
desde cedo a conviver com o peso de sua beleza, 
afinal de contas em Novo Oriente todos conheciam 
as histórias que rodeiam o jatobá, e é claro, nenhum 
homem depois que descia o saco com os ovos tinha 
coragem de ter alguma relação com nenhuma mulher 
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