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à Neusa Maria

A BAL ANÇA E SEU QI
No mercado, há uma balança com QI igual a quinze, ou
seja, ela não registra peso maior do que quinze quilos, tudo isso,
subordinada à funcionária Espertina, de QI igual a cinco, coisa
normal hoje em dia, os de menor QI mandando nos de maior.
É comum Espertina não usar todo o QI que tem disponível,
a não ser em casos de extrema necessidade, quando seus neurônios se obrigam a sair, muito a contragosto, com a cara amarrada, do piloto automático, para realizar uma e outra ligação
peptídica, desde que não dispenda muita energia.
De súbito, entra a senhora Y, decidida a comprar uma abóbora de pescoço bem madurinha, mas tinha que ser grande,
porquanto toda a família estava muito a fim de comer o doce
que só ela sabe fazer.
Enquanto o senhor seu marido X fica lá atrás, comparando
preço, verificando as ofertas e prazos de validade, ela já se encontra na sessão pertinente, buscando aquela abóbora, e acaba
escolhendo a que ostenta o maior pescoço, orlado por um baita
colar de pérolas. Quando ela estaciona o carrinho no balcão com
aquela super-abóbora, Espertina quase tem um troço, pois normalmente ela se assusta com coisas grandes, como caixas de leite
com doze unidades ou pacotões de ração para Pit Bull, posto que
se obrigue a ter que levantar do macio assento para procurar o código de barras e mandar a máquina fazer a leitura, para só então
poder voltar à quase inércia habitual e fazer as contas de quantos
anos falta pra se aposentar, apesar de ter somente dezoito aninhos.
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Vendo que Espertina ia levar uma semana para se levantar e
pegar a abóbora para pesá-la, a senhora Y se antecipa pegando
a gigantesca abóbora pelo pescoço, depositando-a na balança,
que cumpridora do seu dever, com precisão suíça, crava no leitor a cifra de catorze quilos, quinhentos e sessenta e seis gramas.
Como o pescoço e os pés da dita abóbora tivessem ficado
para fora da balança, nossa Espertina fica encafifada, afirmando que o peso acusado diz respeito tão somente ao corpo e não
contempla os pés, tampouco o pescoço.
Imediatamente forma-se uma espécie de junta médica com
uns duzentos funcionários – que surgiram só deus sabe de
onde, como se fossem abelhas na garrafa de refrigerante, fato
corriqueiro quando o que o cara compra não dá para pagar, ou
quando o cartão acusa limite excedido – para providenciarem
uma balança com o mesmo QI da primeira, porém, que tenha
um prato em que a abóbora, fora dos padrões, caiba por inteiro, ou seja, para fora do tal prato não pode sobrar nem um fio
de cabelo da abóbora e nem a unha do dedo mindinho dos pés.
O caos está instalado. O gerente se desespera arrancando o
resto dos cabelos que tem, já que nunca houvera sido questionado por um desafio daquela envergadura, e sendo ele o possuidor do maior QI entre os funcionários, a junta se desfaz
imediatamente, deixando que tão somente ele resolva a parada.
Nossa cliente, bem como o marido, que já estão a ponto de
esquecer da empreitada, se entreolham e as quatro meninas dos
seus perplexos olhos, passam a brincar de cirandinha por um
breve tempo de puro devaneio, como se perguntassem, um ao
outro, que país é esse?
Surge em cena um senhor de óculos, dono de um QI aparentemente acima dos demais, que se sai com a última, aconselhando a colocar a abóbora de pé, ao que a atabalhoada Espertina pergunta quem é que ia ficar segurando pelo cabinho?
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A COVEIRA
A profissão de coveiro é o último privilégio só dos homens.
Tem mulher motorista de ônibus, de táxi e de caminhão, ajudante de pedreiro, presidenta, azulejista, ministra, dançarina
de tango, condutora de gôndola – último baluarte só dos homens – e ser coveira é o maior sonho da vida de Y, que agora
realizado, lhe permite, imediatamente, enterrar o passado.
Cava um buraco muito fundo para ter a certeza de que o
passado não venha mais à tona, e como é o que ela sempre quis,
a felicidade é imensa quando o féretro vai se aproximando, amparado por ladainhas e lavado de lágrimas por todos os lados.
Nossa coveira, caro leitor, abre, sem cerimônia, o túmulo
e sente toda a força da despedida ao falecido. Alguns parentes rezam terços até sangrarem as mãos, outros ficam quietos,
mergulhados num silêncio sepulcral, só quebrado pela leitura
de um pedante acróstico. Ela nunca deixa de notar também,
quando o choro é real ou fictício e se a viúva está realmente enlutada, ou, no fundo, agradece por ter-se livrado daquele
traste. E isso é fácil perceber. Não precisa ser nenhum Sherlock
Holmes para entender que se a esposa do finado estiver de preto, dos pés à cabeça, ela sente alguma coisa – pelo menos por
enquanto. Se nossa viúva tiver ido ao cabeleireiro, pintado as
unhas de preto, insinuar um decote, calçar salto alto e ostentar
uma saia justa, de tecido levíssimo, adornado de renda dupla, a
um centímetro acima do joelho, pode contar que aí tem coisa.
Não é de duvidar, que ali mesmo, no enterro, já tenha alguém
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desejoso de disponibilizar o ombro para que ela se desespere,
ou pelo menos tente.
Ao ser lacrado o caixão, é hora da tragédia grega, pois sempre tem alguém para agarrá-lo, declarando que quer ir junto
– o que é uma farsa descomunal – e em seguida outro faz um
discurso, afirmando tratar-se de uma perda irreparável e uma
lacuna que jamais será preenchida – disso eu duvido – e floreios
próprios da ocasião.
Dia desses, num sepultamento de rotina, a coveira se depara, de novo, com o seu passado que houvera enterrado. Travam
uma luta titânica e, entre beijos e tapas, se reconciliam. Ela
então, por ser também uma mortal a caminho do imóvel definitivo, descobre que o que conta, de verdade, não é a carne e
sim o espírito das coisas.

12

O L A DR ÃO DE M AÇ A N ETA S

A CURVA DO “PÉ DE CABRA”
Os olhos não são assim tão azuis, mas trata-se de uma loira
de parar o trânsito, e a volta da mesma para casa tinha tudo para
ser normal quando, sem aviso prévio, um atrevido obstáculo faz
com que o carro da dita cuja empaque feito burro xucro, no
meio da estrada, e, diga-se de passagem, de forma até perigosa.
Se fosse um barbado, garanto-lhe caro leitor, que a ajuda
iria demorar um mês, ainda mais numa noite adornada por
nuvens de chumbo, ameaçando chuva, sem acostamento, mas
homem é bicho sem-vergonha e sente cheiro de mulher bonita
a quilômetros.
O gozado é que mulher não aparece uma, homem porém,
minha nossa senhora! Surge homem de tudo que é tipo e qualidade, cada um com sua ferramenta em riste e muitos músculos, tanto que para tirar o carro do meio da rua e usando
as próprias mãos, uma legião deles não precisou nem de um
centésimo da própria força.
Começa a brotar homem até de árvore, cheio de delicadeza,
oferecendo celular, chocolate quente e ombro pra loira se desesperar. Quando alguém pensa em chamar um guincho para
rebocar o carro da pobrezinha, outro, mais esperto já estaciona o caminhão, bastante possante, piscando todas as luzes
alaranjadas que tinha e as que não tinha, para sinalizar o local
do ocorrido, que a essas alturas já estava mais iluminado do
que uma cidade com cinco mil habitantes.
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