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Peixe Grande

Desalentado, João não esperava mais nada senão 
as pedras logo abaixo da cachoeira, depois o fundo do rio, 
frio, obscuro e lodacento onde certamente encontraria o seu 
avô. Primeiro lembrou-se da mãe e o coração estremeceu 
num suspiro de saudade, essa sim, sentiria a sua falta. Em 
seguida pensou no pai que ficaria muito zangado por ele ter 
se afogado.

 O galo nem bem tinha aquecido a garganta quando 
os primos Chico e Mario deixaram o quarto escuro trazendo 
as botinas nas mãos. A pescaria combinada na noite anterior, 
por meio apenas dos gestos e olhares mudos dos parceiros 
em jogatina, aparentemente estava dando certo. Enquanto 
tomavam café, às pressas, num canto da cozinha, João resso-
nava tranquilo no beliche do andar de cima.

 Não era apenas a diferença de idade que os inco-
modava. O menino ainda trazia no olhar a beleza lúdica e 
inacabada da infância; já os dois rapazes, orgulhosos, exibiam 
no queixo os primeiros rabiscos que os levariam ao mundo 
dos adultos. No entanto, o principal motivo da discórdia era 
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o molinete dourado que João ganhara do seu padrinho de 
São Paulo e não deixava ninguém colocar as mãos.

 A tralha, que se resumia em duas humildes varas 
de bambu, linha, anzol, lata com minhocas, um embornal e 
um facão, já havia sido colocada, estrategicamente, junto às 
bicicletas ao lado da casa. Porém, no momento em que se 
preparavam para partir, ouviram o balido desesperador da 
janela do quarto se abrindo.

 — Eu também vou. — Uma voz ecoou em meio a 
um bocejo.

 Fingindo não ouvir os apelos vindo da janela, Chico 
e Mario, chegaram a subir nas bicicletas e ensaiar uma fuga, 
mas antes que partissem, uma segunda voz chegou aos seus 
ouvidos frustrando o plano definitivamente.

 — Espera o seu irmão — falou a mãe, que regava a 
horta do outro lado da casa. — Olha ele, e cuidado com a 
cachoeira.

 Descabelado, rosto inchado e olhos ainda cheios de 
remela, João não teve pressa. Sentou-se na pesada cadeira de 
madeira e, alheio ao olhar atravessado dos companheiros, 
tomou café, comeu bolo e pão de queijo. Quando, final-
mente, parecia estar saciado, encheu a caneca de leite e bebeu 
enquanto engolia um pedaço de angu. Em seguida, alisou a 
barriga e exibiu um sorriso amarelo.



11

 — Estou pronto.
 Minutos depois, calados, os três pedalavam pela 

estrada empoeirada. Os rapazes, ainda ruminando o fracasso, 
disparavam na frente, porém, de tempos em tempos, paravam 
embaixo de alguma árvore para que o pequeno intruso os 
alcançasse. 

 — Não quer voltar? Ainda estamos perto de casa.
 João, que além do molinete dourado amarrado na 

garupa da bicicleta, trazia no bolso da bermuda o canivete 
que ganhara do avô, apenas sorria. 

 — E o tal peixe grande, existe mesmo? — Perguntou 
Mario em tom de chacota.

 — Sim, existe. Mas, até hoje, só o João viu — Chico 
respondeu.

 — O vovô viu... Ele me contou.
 — Tá bom. Mas quantas pingas ele já tinha tomado?
 O menino emburrou, pensou em voltar, mas ao invés 

de desistir, pedalou mais forte em direção ao rio. “Eu ainda 
vou provar para vocês, seus bunda-mole”, resmungou consigo 
mesmo tentando ignorar as gargalhadas que ecoavam pelo 
matagal.

 Quase meia hora depois, chegaram à beira do riacho 
onde já foram encostando as bicicletas numa árvore e procu-
rando os melhores lugares. Os dois maiores se enveredaram 
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sobre o velho trapiche de madeira. João que tinha medo 
preferiu ficar nas pedras à beira d’água.

 Não demorou para que Chico desse o primeiro grito.
 — Peguei um!
 Minutos depois, foi a vez do primo.
 — Peguei! Esse é maior.
 João repetia seu ritual, punha minhoca no anzol, 

jogava a linha na água, enrolava o molinete e amaldiçoava 
o anzol que voltava vazio. Não se dava conta de que os rapazes 
também não haviam pescado nada e tudo não passava de 
uma brincadeira maliciosa apenas para atormentá-lo.

 — E você, João? Não pescou nada com seu molinete 
de ouro? — Perguntou o irmão.

 — Quando pegar o peixe grande, é só chamar que 
vamos te ajudar — disse em seguida o primo.

 — Com a grossura da linha que está usando, dá para 
laçar um boi.

 De onde estava não podia perceber a farsa dos rapazes 
e aquela gritaria estava atrapalhando a sua concentração, o 
garoto resolveu procurar um lugar melhor onde pudesse pescar 
sossegado. Chico e Mario se distraíram conversando e o esque-
ceram. O menino foi se arranjar uns cem metros rio abaixo.

 João decidiu usar as iscas artificiais que ganhara 
junto com o molinete. Eram muito bonitas e por isso tinha 
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medo de perdê-las, mas não havia outro jeito, se quisesse 
acabar com a zombaria, teria que ser mais arrojado. Tirou as 
botinas e foi entrando no rio até a água fria chegar à altura 
dos joelhos. Equilibrando-se sobre as pedras escorregadias, 
levou o molinete atrás dos ombros e fechou os olhos.

 “Vovô, onde quer que o senhor esteja, ajuda a pegar 
esse peixe para esfregar nas fuças daqueles dois.”

 Usando toda a força que tinha, girou os braços para a 
frente e acompanhou com seus olhos miúdos a linha brilhar 
no céu, mas antes que pudesse vê-la pousar tranquila na 
superfície caudalosa, seus pés escorregaram nas pedras e 
o corpo franzino deslizou para dentro do rio. Tateando 
o fundo lamacento com as pontas dos pés, pelejou para 
voltar à margem, porém a correnteza o arrastou para o 
leito. Talvez, se tivesse soltado o molinete logo no início, 
poderia ter nadado.

 — Chico, Mario! Socorro. — agonizava, enquanto a 
água gelada o envolvia feito uma serpente.

 Quando os rapazes, finalmente, deram conta do seu 
sumiço, desceram correndo pela margem, berrando seu 
nome. João, que saltitava nas pontas dos pés com a água 
à altura do queixo, chegou a ouvi-los ao longe, entretanto, 
quando tentou responder, o rio estrangulou sua voz e, como 
se não bastasse tanta água, seus olhos ainda lacrimejavam.
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 “Mãe!” Um sopro escapou entre seus lábios azulados 
quando percebeu que a primeira das cachoeiras estava há 
pouco mais de dez metros e o rio, antes preguiçoso, começava 
a se rebelar.

 Conforme as lágrimas misturavam-se ao traiçoeiro 
rio, lembrou-se do avô que, três anos atrás, desaparecera 
nesse mesmo lugar. Alguns diziam que o velho, embria-
gado, caiu do trapiche e se afogou, sendo arrastado para 
as cascatas logo abaixo. Outros afirmavam que ele tinha 
virado o peixe grande e juravam tê-lo visto, várias vezes, 
nadando no riacho.

 João esticava o pescoço e puxava o ar em goles 
rápidos, mas logo voltava a afundar-se nas sombras espessas. 
Submerso, o mundo se distorcia, turvo, obscuro, tudo que 
ouvia por baixo da película tênue que separa o oxigênio da 
água, era um desalento surdo, o arrulhar desesperado das 
bolhas que escapavam pela boca e pelas narinas.

 A cachoeira bufava no seu encalço e já ouvia o 
estrondo do rio despedaçando-se nas rochas logo abaixo, 
quando a linha, que deslizava sobre a superfície esverdeada, 
estancou de repente. Arregalou os olhos num último suspiro 
e, embora exausto, segurou mais firme o molinete, esboçando 
um sorriso de esperança. Talvez o anzol tivesse enroscado 
numa pedra ou num galho de árvore.
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 Reuniu toda a força que ainda lhe restava e girou a 
manivela o mais rápido que pode ganhando alguns metros. 
No entanto, sempre que chegava à superfície, o rio se abria 
voltando a sufocá-lo. Cada vez mais fraco, não demorou para 
seu entusiasmo ser levado pela correnteza.

 Aparado pela linha dourada, moldava-se à água. 
Decerto o avô passara por isso antes de virar peixe e, agora, 
chegara a sua vez.

 Guelras começaram a nascer em seu pescoço, mãos 
enrugadas criavam escamas, enquanto suas pernas, que balan-
çavam soltas nas profundezas, transformavam-se em cauda.

 Prestes a soltar o molinete e deixar-se ir ao encontro 
do avô, sentiu um leve toque na linha. Após alguns segundos 
um outro e, depois do terceiro, percebeu que estava sendo 
arrastado lentamente rio acima. Não morrera afogado, 
cumprira a sina de tornar-se peixe. Agora, fisgado pelo 
próprio irmão, seria exibido como um troféu diante dos 
olhos curiosos dos seus próprios pais.

 Continuou a ser levado até sentir seu corpo encostar 
em algumas pedras no fundo, uma pequena ilha onde ajoe-
lhou-se e ergueu a cabeça. Ofegante, tossia, vomitava, buscava 
o ar que não vinha, enquanto o mundo, embaçado, girava ao 
seu redor. Provavelmente era assim que morria um peixe. Aos 
poucos retomou o fôlego, deslizou as pontas dos dedos pelo 
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