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Capítulo I

“Ainda não estou velho o suficiente para que uma simples 
orquídea e um punhado de terra me vençam.”

Ajeitou as orquídeas com a perfeição que lhe era peculiar, 
conseguindo se abaixar até o chão de seu modesto jardim até onde 
seus longos cinquenta anos permitiam.

Pedro de Carvalho, que em outros tempos teria sua cabeça 
cheia de afazeres e compromissos, podia dedicar-se aos cuidados 
indispensáveis às suas velhas e boas amigas: as flores. Ele sabia que, 
de uma forma ou de outra, todas as plantas que estavam em seu 
alcance lhe pertenciam.

“Ninguém pode ser tão presunçoso a ponto de se julgar 
dono da terra, como muitos ousam dizer” – ele sempre repetia.

Pedro gostava das flores por si só; por elas. Nem de longe 
lembrava aquele jovem ativo de vinte anos atrás, inquieto com sua 
vida e seus pensamentos, e com suas permissões. Este homem de 
cinquenta anos colhia o inimaginável em tempos passados: a brisa 
e a calma.

Com seu charme, dom de persuadir e colocar as palavras cer-
tas nas cabeças das pessoas, tinha assumido um bom posto de jardi-
neiro do bairro das Pitangueiras, localizado na capital São Paulo. 
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Não era a profissão que achava que iria seguir a vida toda, mas havia 
encontrado nela seu grande potencial de adaptação.

Pedro tinha uma aparência não tão graciosa, pois sempre 
deixava sua barba falha por fazer, raramente cortava o cabelo e nun-
ca trocava sua camiseta branca e seu jeans surrado. Isso sem contar 
o macacão de serviço, que alongava seu rosto fino e esticava ainda 
mais os seus um metro e oitenta e cinco de altura.

Sua casa modesta mostrava que era uma pessoa acomodada 
na solidão. Os quatro cômodos de madeira não tinham problemas 
em refugiar algumas baratas medrosas e alguns insistentes pernilon-
gos. Pedro, como tinha aprendido a ser um bom amante das plantas, 
conseguira reservar um espaço no seu quintal para elas. Abrira um 
buraco com uma velha enxada, o que lhe custara alguns pisos de ce-
râmica que porcamente haviam sido colocados lá quando do aluguel 
da casa. Tudo bem que o feio buraco logo fora coberto com flores 
coloridas, o que apaziguara aquela pequena destruição caseira.

Por mais que não ligasse muito para sua própria aparência, 
Pedro gostava de ver sua casa limpa. “Já basta a terra que carrego 
comigo nas botas o dia todo”.

Em sua aprumada rotina, acompanhando seu café forte sem 
açúcar, André, seu grande amigo, vinha lhe confiar um segredo, 
conversar, fazer companhia ou furtar alguma comida. Ele sabia 
que Pedro vivia ganhando frutas de seus patrões.

André era boa gente e galanteador. Tinha sessenta anos. Apo-
sentado, vivia dizendo que era mais jovem que Pedro – isso porque 
insistia em pintar os cabelos de preto e fazer a barba diariamente.

André era o único que tentava fuçar o obscuro passado de 
Pedro, que de obscuro, na verdade, tinha somente as passagens re-
lacionadas às mulheres de sua vida. O básico sobre seu amigo An-
dré sabia: Pedro, típico carioca, sempre gostou de estudar e tinha 
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uma curta família. Perdera os pais cedo e sempre lutara pelos seus 
sonhos. Desde que o conhecera, sabia das coisas que tinham acon-
tecido em sua vida. André era sempre presente, pois se tratava de 
um solteirão que nunca quisera se casar e vivia dando mimos a sua 
mãe; a qual morava em Santos.

O que irritava Pedro eram os assuntos que envolviam rela-
cionamentos, fossem amorosos, fossem sociais. André enxergava o 
cerne dele, e sabia que ali estavam escondidos segredos e mágoas. 
Devido a isso, prometera a si mesmo que um dia abriria aquele 
peito e ajudaria o amigo se pudesse. 

Foi em uma segunda ensolarada que André chegou aos berros 
no baixo portão da casa de Pedro, batendo fortemente as palmas das 
mãos.

– Quero café!
Pedro levou as mãos aos ouvidos, fingindo ser insuportável 

ouvi-lo.
– E desde quando você pede algo?! – Falou enquanto enxu-

gava suas mãos em um pano de prato e terminava de coar o café.
– É que estou aprendendo bons modos com o senhor Perfei-

ção – ironizou.
– Quem tem bons modos não grita!
– Então por que você está berrando?
– Para ver se você vai embora.
Os dois riram
Pedro sempre pensava sobre as coisas simples que a vida pro-

porcionava, fosse uma conversa descontraída, um aperto de mão ou 
a discussão sem razão terminada em risos.

André pulou o murinho, como de costume, e chegou pe-
gando a última maçã que enfeitava a fruteira de Pedro, jogando-a 
sobre a cabeça dele em tom de deboche.
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– Hum, agora acabou a fruta! Essa é a última maçã. Você 
vai comer o quê?

Pedro arrancou a maçã da boca de André quando ele se dis-
traiu.

– Me contento com café puro.
Puxando um queijo semicongelado, Pedro perguntou se 

André poderia ir com ele à estranha casa do senhor Agenor, um 
velho ranzinza que plantava rosas para vender. André sempre 
tinha preguiça de ir lá, mas, como um bom aposentado, iria para 
ajudar Pedro, pois o serviço rendia mais e aquele quintal era 
grande. Senhor Agenor vivia reclamando do serviço de Pedro, 
mas, há anos, confiava somente nele para tal. Pedro sabia que a 
implicância era da boca para fora. Ele via o senhor Agenor como 
um teste de paciência e equilíbrio. Acreditava ganhar muitos 
pontos positivos consigo mesmo quando conseguia não se irritar 
com ele.

Com estes afazeres de jardinagem Pedro conseguia perce-
ber o quanto tinha mudado. Em sua juventude fora ambicioso e 
queria mais e mais. Dava valor às amizades, mas em outro ritmo, 
pois tudo envolvia negócios e o dinheiro vinha fácil. Quando crian-
ça, também não tivera muitos problemas financeiros, visto que sua 
família sempre lhe havia prestado um bom auxílio, de modo que 
havia podido estudar, viver dignamente e viajar. Não contava com 
a desagradável surpresa financeira que o acometera já adulto, o que 
o deixara pobre.

André e Pedro chegaram à casa do senhor Agenor rindo 
muito sobre as declarações que um bandido atrapalhado havia dado 
em um programa de TV. Não viram o senhor Agenor sentado na 
cadeira de plástico, o qual, incomodado com a descontração dos 
dois, falou grosseiramente:
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– Você está atrasado! Acha que só tenho isso para fazer? – 
Vociferou com feição séria e elevou um pouco o queixo para dar 
um ar de militar.

“Acho não, tenho certeza. Além do mais, o serviço é meu e o 
senhor poder ficar em casa dormindo ou jogando dominó com seus 
amigos rabugentos e mal amados.” Foi tudo o que Pedro pensou em 
dizer, mas se segurou.

– Desculpe senhor Agenor.
Os dois passaram pelo velho senhor e foram em direção ao 

quintal. André, segurando o riso, apenas acenou com a cabeça e 
entrou logo atrás de Pedro.

No interior do quintal os dois trabalharam silenciosamente. 
Limparam a sujeira, tiraram as flores secas e só pararam para beber 
água. Possuíam uma amizade madura e sincera; digna de nota.

Pedro sempre tinha a esperança de que a vida lhe guardava al-
gum novo sonho, pois era triste quando deitava e sentia ter perdido a ca-
pacidade de imaginar coisas novas em sua vida, fazer planos e buscar no-
vos rumos. Não se sentia velho e não queria ser um novo senhor Agenor.

Tudo bem que não tinha dinheiro, mas isso não era um em-
pecilho para ele – o qual jamais teria admitido um tempo atrás. Ele 
meio que tinha se rendido ao perrengue e decidira aceitar sua con-
dição de jardineiro sem grandes elaborações de projetos botânicos 
ou grandes exposições, como faria outrora, sempre visando grandes 
obras em tudo que fizesse.

Ao chegar em casa após o cansativo dia de trabalho, Pedro 
convidou André para entrar e tomar uma cerveja. Cozinhou ovos 
de codorna enquanto André folheava revistas velhas que ficavam ao 
lado da poltrona à frente da TV.

Os dois beberam a cerveja sem conversar muito. Este era 
mais um dom que nutriam com a amizade, o de saber silenciar na 
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hora certa. Sabiam que não seria por estarem juntos que teriam de 
ficar falando sem parar; às vezes, basta as duas pessoas serem respi-
rações, presenças, ouvidos e colos, sem tantas bocas.

Com eles era assim.
André, enquanto bebia, viu Pedro colocando uma antiga 

caneta contra a luz da sala, praticamente a observando em outro 
mundo. Olhava para a caneta, depois para sua antiga escrivaninha, 
na qual André jamais o tinha visto se sentar.

Pedro não percebeu que André o observava havia mais de dez 
minutos, e essa não tinha sido a primeira vez. André evitava cortar 
as divagações de Pedro, pois sentia que aqueles momentos, para ele, 
eram importantes, visto que sempre que voltava do “transe” conti-
nuava seus afazeres como se nada tivesse pensado. Mas, naquele dia 
em especial, André não resistiu e o interrompeu com um estalar de 
dedos bem alto perto do seu ouvido. Pedro se assustou.

– O que foi? – Falou com careta de dor.
– Eu que pergunto o que foi. O que você tanto olha para a 

caneta, para o céu e para essa escrivaninha velha?
Pedro suspirou calmamente.
– Não é nada demais. Gosto desta caneta. Ela é muito espe-

cial. Ganhei há muito tempo.
André continuou.
– E a escrivaninha?
– É só uma escrivaninha – respondeu Pedro, cortando o 

assunto e estendendo as mãos com outra lata de cerveja: – Quer 
mais uma?

O resto da noite não traduziu o cansaço que sentiam. Con-
seguiam rir de tudo e perder o sono como os mais animados jovens. 
André morava ali perto e o bairro era tranquilo, apesar da cidade 
estar cada vez mais violenta.
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André foi embora após se abraçarem. Pedro o agradeceu 
pelo apoio no trabalho. Ele sentia o quanto eram próximos e leais. 
Não entendia ao certo o porquê, pois não tinha grandes coisas a 
oferecer a não ser algumas frutas e um café matinal.

Sempre que estava animado, Pedro acompanhava André até 
sua casa e voltava passando na frente da casa de seus clientes, ob-
servando se as flores estavam sendo bem tratadas ou careciam de 
novos reparos.

Quando Pedro caminhava à noite, esquecendo um pouco 
do seu papel de jardineiro, seu lado romântico lhe possuía. Sentia 
saudades de uma pessoa. E só podia ser ela se fosse ter alguém de 
novo. Por vezes tinha pensado onde ela poderia estar, o que poderia 
estar fazendo e com quem poderia estar dormindo. Estes pensa-
mentos eram somente seus e não pertenciam a mais ninguém. Não 
gostava de compartilhar este tipo de assunto com os outros. Gerava-
lhe uma insegurança que detestava sentir.

Em suas caminhadas noturnas conseguia ver alguns animais 
revirando os lixos. Imaginava o quanto a vida poderia ser incrível 
se quisesse que assim ela fosse. Pensava sobre estas coisas principal-
mente quando olhava para trás e via a loucura da vida que tinha 
levado no passado. Tudo intenso.

Ele sabia que algo o tinha anulado, só não queria que fosse 
para sempre.

Nas noites pensativas tinha certeza de que acordaria dis-
posto a algo novo, mas, para seu pesadelo, isso nunca acontecia. 
Percebia um grande poder de mudança em suas caminhadas, 
mas quando elas tinham que sair da pista e rumar a sua mente 
se sentia um esquizofrênico desvairado à procura de um urso de 
pelúcia; e não um líder governista lutando pela independência 
de seu país.
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