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UMA PRIMEIRA EXPLICAÇÃO1

 

Agora que fiquei velha, bem velha, e estou 

esperando o grande mistério da vida chamar-me 

para dançarmos a nossa derradeira canção, e final-

mente a minha vida fazer algum sentido, resolvi 

contar a história de um velho homem, o meu pai, 

por ser a única das minhas conhecidas que achei 

valesse a pena deixar escrita e registrada, ainda 

que em muitíssimas poucas linhas.

Poderia eu, muito bem, contar-lhes a minha 

própria, mas, como ainda vivo – ou já quase morro 

– envergonhar-me-iam alguns episódios. Então, à 

falta de outra vida, conto a do meu velho pai. Não 

que a goste tanto, posto poderia ter sido vivida 

melhor, mas me atrai o suficiente para gastar os 

meus últimos esforços com essas reminiscências.

Ao final e ao cabo, hoje, o meu corpo está 

bem debilitado, pela idade, pelo cansaço e, espe-

cialmente, pela melancolia de ter quase chegado 

ao fim sem que nada tenha feito sentido, ao menos 

seriamente. Apenas o fim, como dito. Este sim, o 

1 “Não era a vida do pai, era a sua própria vida quer ele desejava revelar”, Philip Roth, 
Pastoral Americana, São Paulo: Companhia de Bolso, 2013, página 30.
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fim!, é o verdadeiro e único sentido de nossa exis-

tência e, sobretudo, de nossos enormes fracassos e 

de nossas pírricas vitórias.

Freud estava certo quando escreveu:

“... que a morte é o desfecho necessário de toda 

vida, que cada um de nós deve à natureza uma morte 

e tem de estar preparado para saldar a dívida, em suma, 

que a morte é natural, incontestável e inevitável.”2

De um certo modo, ou em um certo senti-

do, a morte dignifica-nos como alguém que um dia 

viveu a vida. Sem ela e sem a sua sempre incômo-

da iminência, nada faria sentido. Rigorosamente 

nada. Viver a vida é viver a dolorosa espera pela 

morte. Essa louca e desesperada espera pelo nada. 

Aquela que, finalmente, irá nos redimir dos erros 

e nos gratificar pelos eventuais acertos (não deve-

ria ter escrito isso: meu pai não o teria aprovado, 

pois diria ele que erros e acertos são coisas muito 

insignificantes). 

De toda maneira, acho que as nossas lem-

branças são um patrimônio nosso. Formam a nos-

sa história. Talvez por isso, e sabedor disso, o meu 

pai lamentava tanto e ficava triste quando perdia 

algum amigo dos velhos tempos. Era como, para ele, 

se aquele patrimônio estivesse sendo, aos poucos 

2 “Introdução ao Narcisismo, Ensaios de Metapsicologia e Outros Textos – 
1914 – 1916”, São Paulo: Companhia das Letras, 1ª. edição, 3ª. reimpressão, 
2010, página 230.
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ainda que fosse, desfeito, virando ruína. Cada ami-

go que se ia, também ia junto com ele um pedaço 

daquele patrimônio, daquela história, como se ao 

final e ao cabo só restasse ele para lembrar.

Hélio Pellegrino um dia escreveu:

“É este o segredo da vida: a vida passa.”3

E Schopenhauer, o mais pessimista dos filó-

sofos, também o escreveu: 

“A morte é o gênio inspirador, a musa da Filo-

sofia... Sem ela ter-se-ia dificilmente filosofado.”

“E o verdadeiro fim da vida é livrarmo-nos dela.”4

Mudemos de assunto, então.

3 “O tesouro encontrado”, prólogo do livro “Em busca do tesouro”, de Alex 
Polari, Rio de Janeiro: Editora Codecri, 1982, p. 16.
4 “Dores do Mundo”, Coleção Universidade, Rio de Janeiro: Editora 
Tecnoprint Ltda, páginas 125 e 127.
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AS PRIMEIRAS LEMBRANÇAS

Vejam leitor e leitora, o meu pai: leu muito, 

trabalhou suficientemente, dedicou-se à família 

tanto quanto lhe era possível. Nada obstante, vejo-

-o desde agora como um homem cuja vida não fez 

nenhum sentido. Nada que ele fez, ou pelo qual ele 

lutou, deu certo.

Ideologicamente – ideologia aqui referi-

da no “sentido fraco” do qual falava Bobbio -, por 

exemplo, quando foi de esquerda, a direita venceu. 

Quando foi de direita, a esquerda emergiu. Voltou 

à esquerda e foi derrotado novamente. Como o 

centro nunca lhe coube, posto um apaixonado, e 

apaixonados nunca estão no meio, sempre se deu 

mal. Como a Lóri, de Clarice, “o seu descompasso 

com o mundo chegava a ser cômico de tão grande: 

não conseguira acertar o passo com as coisas ao seu re-

dor. Já tentara se por a par do mundo e tornara-se ape-

nas engraçado: uma das pernas sempre curta demais.”5

(Meu pai era um apaixonado quando acre-

ditava em uma causa. Era burramente teimoso. 

5 Clarice Lispector, “Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres”, Rio de 
Janeiro: Livraria José Olympio Editora, S/A, 6ª. ed., 1978, página17.
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Confundi isso, muita vez, como uma certa ingenui-

dade ou, às vezes, como uma dose de arrogância. 

Hoje entendo bem o que se lhe passava. Devia ser 

angustiante para ele, sacrificando-se-lhe, e a nós 

também, continuar, renitentemente, seguindo em 

frente. Como deve ter sido sofrido para ele. Não!, 

ele não era burro, nem ingênuo, tampouco arro-

gante. Ele era o meu pai).

Ao final, como verão, restou um vazio absur-

do. Um triste “mais nada a fazer” e um sombrio “de 

nada adiantou”, insuportáveis para ele. E ele mor-

reu assim, melancólico, angustiado e triste, como 

todo melancólico parece ser. E o que foi pior: mor-

reu ainda vivo, saibam!

Abandonado por ele próprio. Eis o pior de 

todos os abandonos, posto insuperável e insus-

ceptível de ajuda. O abandonar-se a si mesmo é o 

mais lúgubre dos abandonos. É muito mais grave 

do que o abandono de outrem. 
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O NASCIMENTO, A IRMÃ E A INFÂNCIA

Meu pai nasceu em uma cidade bem grande. 

Era uma capital, uma quase metrópole. Mas, era 

mesmo para ele ter nascido em uma cidade peque-

na, bem pequenina. Era lá onde ele vivia na bar-

riga de minha avó. Não calhou, porém. Talvez por 

isso tenha saído à força do ventre materno. Deu 

um trabalhão. Precisou de um fórcipe, segundo a 

minha avó contou-me um dia, com um certo cons-

trangimento e uma certa arrogância de quem pariu. 

Parir exige muita competência. O homem não a tem. 

Logo depois de nascer, meses depois, ele vol-

tou para a cidade pequena e começou a crescer. 

Ele cresceu bem, apesar de meio fraquete. Era um 

sujeito que tinha bons pais. Mais ou menos endi-

nheirados. Logo, nada lhe faltava materialmente, 

como se diz por aí. 

E ele tinha uma irmã que lhe fazia muito 

pouca companhia. E ele a ela. Apesar de tão pró-

ximos em idade eram tão distantes um do outro. 

Uma distância que perdurou durante toda a vida 

de ambos. Eu nunca compreendi muito essa coi-

sa entre eles, entre o meu pai e a minha tia. Eram 

apenas eles dois e ela era tão boazinha... logo, isso 
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era tão estranho para mim. Mas, como vocês já sa-
bem, pois disse logo no início, ele era um cara en-
graçado e tinha lá as suas (des) razões.

Ele me contava que gostou de viver esse 
tempo de pequeno. Mas, disse-me que, nada obs-
tante, não se recordava muita coisa daqueles 
velhos tempos de menino. Dizia-me isso com um 
certo desgosto, talvez por não se lembrar dos dias 
unicamente felizes que possivelmente tenha vivido.

A ele certamente teria ocorrido como se deu 
com Esther Greenwood, de Sylvia Plath, “que era 
estranho que nunca tivesse se dado conta de que só 
tinha sido completamente feliz até os noves anos de 
idade. Depois disso nunca tinha sido feliz novamente.”6

Certa feita, folheando as páginas já boloren-
tas e decrépitas de um álbum velho de fotografias, 
onde se mostravam imagens do aniversário de 
cinquenta anos de casamento dos meus bisavôs 
maternos, o meu pai, já velho, vendo-se, ele mes-
mo, nas fotografias, vendo seus pais, tios, primos, 
lembrou-se de que nada, de absolutamente nada, 
recordava-se mais. E isso lhe deixou tristíssimo!

Tudo havia se apagado. Simplesmente aque-
las imagens eram novas para ele. Apenas a ima-
gem de um menino triste era a ele familiar. Um 
menino solitário. Havia um mundo naquele meni-
no, e “o mundo de um menino solitário é todo dos 

seus desejos.”7

6 A Redoma de Vidro (1963).
7 José Lins do Rego, Menino de Engenho (1932).



Impresso em Pólen Soft 80g/m2 em  
São Paulo para Editora Penalux, em Setembro 2018.

EDITORA
www.editorapenalux.com.br
penaluxeditora@gmail.com

AUTOR
www.fb.com/romulomoreira


