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O HOMENAGEADO

Tempos atrás, estudantes do ensino médio de uma 
escola estadual entraram em contato comigo pelo facebook. 
Queriam me convidar para uma apresentação que fariam 
sobre meus livros de poesia. Segundo eles, a turma foi divi-
dida em grupos e a professora pediu para que escolhessem 
personalidades da cidade na área da cultura ou do esporte. 
Um desses grupos me escolheu. Aceitei orgulhoso o convi-
te. O evento seria dentro de algumas semanas e coincidiria 
com a gravação do podcast do qual participo, o Botecast. 
Seria corrido. Meu carro andava temperamental naqueles 
tempos, funcionava só quando queria. Para o bem da minha 
reputação de poeta pontual, seria melhor ir de outra forma.

A data do evento chegou. Foi marcado para às 19h. 
A gravação do podcast seria às 22h. Não levei meu carro 
para o conserto. Não procurei carona e já estava em cima do 
horário. Olhei para o possante, o fiz prometer que não me 
deixaria na mão e fomos para a escola. Estacionei próximo 
ao portão principal e entrei.

Uma estudante veio me receber. Agradeceu minha pre-
sença e pediu para que eu aguardasse enquanto ela chamava 
as colegas e a professora de português. Nesse ínterim, no 
hall de entrada, atrás das fileiras em que professores, alunos 
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e pais se acomodavam, permaneci atento à apresentação 
de um grupo sobre o folclore da região. Logo a professora 
chegou com as outras alunas.

Algumas me perguntaram sobre onde encontrar meus 
livros à venda, outras pediram para que assinasse os exem-
plares que tinham encontrado pelos sebos da cidade. A 
coordenadora do projeto interrompeu nosso papo, pedindo 
desculpas e alertando que a apresentação sobre poesia seria 
a próxima.

Entramos em um auditório semivazio. No fundo do 
salão havia um suporte para projeções e atrás dele um enorme 
pano branco. Estavam todos além dele. Explico: o grupo 
anterior havia trazido alguns jogadores e o técnico da equipe 
de futebol do Operário Ferroviário que à época havia acabado 
de conquistar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. 
A apresentação terminara e aparentemente todos os alunos 
foram para os bastidores tietar os atletas. Um frisson estava 
instalado. Havia fila para selfies, fila para autografar bolas, 
fila para abraço, fila pra perguntar como era ser jogador de 
futebol, fila para filas. A coordenadora me olhava constrangida 
e tentava, em vão, dissipar a aglomeração. Usava argumentos 
que, no fundo, nem ela acreditava que teriam efeito, como: 
“tá bom pessoal, agora teremos uma apresentação sobre poe-
sia”, “é um escritor aqui da cidade”, “depois todos vão poder 
tirar fotos com os jogadores”. Temi, por alguns segundos, 
que uma bola voasse na direção dela.

Inúmeras frases sem efeito depois, os alunos foram 
se acalmando e voltando aos seus lugares com seus troféus 
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devidamente registrados. A equipe iniciou a apresentação 
lendo alguns poemas e projetando as capas dos livros. Ao fim, 
me chamaram. Contei um pouco sobre a minha trajetória, 
falei da importância de eventos como aquele e agradeci a 
presença de todos. A apresentação seguiu. Entreguei alguns 
livros que haviam me encomendado e, antes de ir embora, 
ainda combinamos a realização de uma oficina de poesia na 
escola em breve. Entrei no carro crente que minha cota de 
constrangimento já estava garantida na noite. Elétrico engano.

Não previ que o carro pudesse não funcionar. Havia 
um mínimo desnível entre a rua e o espaço em que estacio-
nei. Tentei dar a partida várias vezes na esperança de que o 
temperamento da máquina mudasse. Nada. Abri a porta, 
olhei em direção à escola em busca de ajuda. Nada. Ouvia, 
sim, gargalhadas vindos do salão, meu senso dramático tinha 
certeza que eram pra mim. Passei a empurrar o teimoso até 
o asfalto. Eram aproximadamente três metros que, divididos 
em centímetros marcados a cada vez que colocava uma pedra 
para evitar o retorno do carro, levaram quase meia hora para 
serem vencidos. Amaldiçoei tudo em volta, escorreguei, caí. 
Sujo e suado venci.

Resignado, ainda comemorava o fato de incrivelmente 
ninguém ter visto a cena, quando olho por sobre o capô. 
Uma senhora, recostada na janela da casa em frente, me fita 
com um olhar cúmplice e de compaixão. Disse boa noite 
a ela, entrei no carro e desci a rua até o som do tranco do 
motor tirar minha dignidade do silêncio.
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SINGULARIDADES DO COLETIVO

Entro no ônibus e cumprimento o motorista que me 
responde formalmente um “boa tarde” automático. Dois 
passos depois, o cobrador alcança-me o troco sem saber se 
eu tenho um olho ou dois. Meu obrigado não correspondido 
fica preso na roleta. Lá no fundo, à esquerda, dois estudantes 
olham pra mim de forma tão curiosa, que somam cinco anos 
à minha idade. Sento à esquerda deles ao lado da janela. Os 
fones de ouvido dão o tom de videoclipe à viagem. Refletir 
sobre o sentido da vida é inevitável. Ainda mais quando numa 
esquina, depois de três segundos de olhares cruzados, uma 
criança me mostra o dedo do meio da mão direita. Minha 
revolta não alcança a resignação. O motorista arranca, o 
menino e seu dedo ficam para trás. Em uma curva mais 
fechada, o sol não pede licença e bate forte no meu rosto. 
Vai me acompanhar em todo o trajeto. Na parada seguinte 
os estudantes descem rindo. Penso que é de mim. Sempre 
é. Agora somos só nós quatro. O motorista, o cobrador, o 
sol e eu. No meio da tarde de uma quinta-feira, eu reparo 
no chão do ônibus. Cinco risquinhos paralelos apontando 
para cinco risquinhos que apontam para outros cinco, se 
multiplicando até formarem um mosaico sem sentido e 
cinza. A área vazia parece tão pequena. Em duas horas terá 
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todo tipo de par de calçados. Sobrepostos uns aos outros. 
Transversais. Paralelos também. Cuspindo gente para as 
portas. Atenção! Automáticas e perigosas. Não pare. Lotação 
não é desculpa. Assédio é crime. E é praxe. O cobrador lá 
na frente desce da roleta. Fala com o motorista muito mais 
que o necessário, julgo eu. Imprescindível, pensa ele. Um 
casal embarca e atrapalha a reunião. O trocador volta ao seu 
posto ainda demonstrando o riso orgulhoso da piada recém-
-dita. O homem e a mulher avistam-me como contraponto 
de onde sentarão. No par de bancos ligeiramente acima do 
nível do mosaico sem sentido, o braço direito dele esconde 
a nuca dela. Desperto do voyeurismo e volto para a rua. No 
limbo da tarde dos bairros ninguém tem pressa. Senhoras 
passeiam. Cachorros dormem. Uma bicicleta salta o meio-fio 
direto pra memória do menino. Ele ainda não sabe. Uma 
notificação interrompe minha música. Mensagem, conteúdo 
oculto que pode esperar. O ônibus entra no terminal. De 
longe dá para ver as pessoas se aglomerando sob a placa da 
vila. O casal deixa para mim as portas de trás. Elas abrem e 
sinto-me um profeta. As pessoas abrem um corredor para 
minha descida. Olham para mim para além de mim. Sou 
um percalço. Desço e ninguém sabe se tenho um olho ou 
dois. Sobem excitados. Vou na direção do amarelado mural 
de horários e o tempo pesa-me nas costas. Sinto-me antigo 
e antiquado. Encontro abrigo no celular. Dois minutos para 
o próximo ônibus. Sob a placa da outra vila, duas dezenas 
de pré-passageiros contornam a linha amarela de segurança. 
Aproximo-me. O veículo chega e novos profetas dividem 
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aquela poça de gente. Eles saem semiespirrados, como se 
houvesse algo os pressionando de dentro para fora. Assim 
que o último ex-passageiro alcança o chão do terminal, o 
corredor se desfaz e a massa se modela em funil e como areia 
de ampulheta acomoda-se perfeitamente à câmara seguinte. 
Subo por último, como um grão atrasado trazendo o som das 
engrenagens fechando as portas e a cena. Estou sozinho em 
pé e na mania de olhar em volta. Cada par de olhos sentados 
está mirado nas telas azuis. Vez em quando alguns emergem 
e flagram-me. Aí, submerjo eu. Troco a música e dou-me 
conta da proximidade do salto. Aciono a campainha e só 
o motorista ouve. A tarde já míngua. O trocador garante 
meu segundo passo no solo e dá o sinal. O ônibus arranca. 
Ficamos na calçada o sol e eu.
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