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O SENTINELA

O que traz de sapiência, permite que ele caminhe pela vida com a
independência que nasce da dependência que outros lhe destinam. Não
é o seu nariz meio empinado, o olhar acabrunhado e os poucos fios de
cabelos brancos que fazem com que as outras pessoas o respeitem tanto.
Ele sabe proclamar delícias com a mesma malícia com a qual deflagra as
suas batalhas, pessoais ou coletivas. Tem o charme daqueles que pouco
falam e dos que remexem os ouvintes por dentro com alguns pares de
palavras bem colocadas.
Ele é sábio de um jeito convencido, porque, homem, adora como
as mulheres o observam, enquanto ele ensina aos súditos a se livrarem
das culpas cultuadas durante a trajetória de suas vidas.
Nasceu pobre de um jeito que não só fazia doer sua barriga, tamanha era a fome, mas também encrespava o olhar. Nasceu só de mãe,
porque o pai desapareceu na vida, assim que soube da sua chegada.
Aos doze anos, ele acreditava totalmente que morreria aos treze,
chegando mesmo a fazer uma vaquinha com os vizinhos para encomendar um caixão. A mãe vivia bronqueada com ele, porque enquanto ela se
virava com bicos por aí, o moleque só fazia contabilizar as despesas do
funeral, deixando de lado até as tarefas da escola. Mas há quem diga que,
no dia do aniversário de treze anos do menino, a mãe chorou descontroladamente ao ver que ele não morrera, porque, sem saber como, no dia
seguinte ela teria de botar comida para dois na mesa.
Desapontado com a morte -- que o abandonara sem dar pistas --,
ele passou a se vangloriar da vida, mas só de raiva. Tudo o que queria era
se vingar da morte. Assim, começou a falar pelos cotovelos sobre como se
viver plenamente.
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Vez ou outra, ele ajudava o zelador de um prédio, duas quadras
pra lá de sua casa, com pequenas tarefas. Foi o zelador que, comovido
com a forma como o menino comentava a vida, emprestou-lhe um livro
de autoajuda. Da leitura do livro à publicação de um de sua autoria, passou-se apenas uma década.
As pessoas escutam o que ele tem a dizer, embriagadas pelo ritmo
que ele coloca nas palavras, com a forma como contempla importâncias.
Adulto, mas ainda carregando o rancor pela morte que não veio quando
ele esperava, aprendeu que poderia sobreviver à vida ensinando aos outros como domesticá-la. Então, o faz com a ousadia de quem não se importa com ela, sem prezar pelo ritmo de cada um, ostentando a imagem
de homem que tem o poder de mudar aquilo que desconhece.
Apesar de hoje dormir em macios lençóis, de há muito tempo não
faltar o que comer no jantar, a mãe remói uma tristeza que se estampa
em seus olhos. Pouco se falam, mas quando acontece, ela diz a primeira
frase, e então ele inicia um monólogo, uma repetição escancarada de trechos dos seus livros de autoajuda.
A vida dele é tatuada em uma rigorosa agenda. O máximo de rebeldia se dá nas noites de luxuria em algum hotel com mulheres de quem
ele sequer deseja saber o nome. Todo charme despendido ao aconselhar
outros sobre como devem levar as suas vidas, falta-lhe no trato com as
suas amantes.
Em momentos de reflexão, depois que os assistentes foram dormir, ele se lembra de que nunca soube como se aproximar daquela mulher de alma entortada pelo sofrimento, da mãe de quem ouvira, quando
ainda era menino de tudo, e mais de mil vezes, que a morte sim era o
melhor para eles. E ele acreditou... Acreditou que morreria aos treze anos
de idade, e até conseguiu o dinheiro do caixão para que ela não precisasse pagar por ele, porque não queria incomodá-la com o seu próprio
infortúnio.
Antes de cair em um sono intranquilo, a mãe relembra o menino
dormindo no chão de terra batida do barraco, sobre um cobertor verde
feito os olhos dele. E do desespero que a consumia por não saber o que
aconteceria com ele, se ela conseguiria cuidá-lo. Então, ela chora baixinho, relembrando o ontem do seu menino, que de certa forma, morreu
aos treze anos de idade, quando decidiu que a vida nada mais era que
uma fórmula, sem direito à ousadia de se sentir próximo à felicidade.
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RELEVÂNCIA

A senhora passa declamando o acontecimento na cadência de
dialeto de quem tem preguiça de pronunciar todas as letras, como se as
engolisse ao dizê-las. Só que os palavrões são praticamente gritados. O
pipoqueiro, que atende em frente ao cinema, sente-se traído pela novidade, e praticamente engole um pacote de pipoca doce para tapar o buraco
no estômago causado por ela. Não adiantou, ele se dá conta, enquanto
planeja uma seção de exercícios para queimar as calorias extras.
O moleque, com boca cheia de biscoito esfarelado, eficazmente
afanado da cozinha do amigo, e quase sob o olhar de braveza da mãe dele,
jura pelos santos que o pai idolatra que é isso mesmo. Engasga a secura
do biscoito, a mãe do amigo o acode com tapinhas frouxos nas costas. O
apresentador do programa de variedades desata o nó da gravata e se senta - desprovido dos modos dos apresentadores de televisão - em um degrau do cenário. Está extasiado e temente ao acontecimento, pensando
que, talvez, seja hora de evoluir e abraçar o desejo de se tornar cineasta.
O financista se sente extremamente incomodado ao saber de
tudo. Muitas são as perguntas que pipocam na sua cabeça, mas ainda
assim a lógica prevalece, e ele começa a questionar os envolvidos sobre
o impacto de tal coisa na coisa que é a vida de cada um. Qual será o parecer dos especialistas do mercado financeiro? Como reagirão os líderes
religiosos? Será que sua esposa o deixará, finalmente, passar as férias
sozinho? Qual a porcentagem de bondade e de maldade que o ocorrido
pode despertar?
Há muita gente apostando que tem a ver com o uso indevido de
prazeres, como o de tornar coletivas informações sobre as próprias preferências de higiene ou do desejo incontrolável de comprar isqueiros,
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mesmo não sendo fumante. A mulher deixaria de falar em dialeto para
solicitar sais de banho, porque gosta da ideia de como eles acalmam a
pele, de acordo com o anúncio na revista sobre os próximos capítulos das
novelas. O pipoqueiro voltaria a fumar escondido, só para poder usar um
Zippo Lucky Ace novamente. O moleque engoliria a bolacha, rapidinho, ao
se dar conta de que poderia ter roubado o xampu que anda faltando na
sua casa. O apresentador de programa de tevê se deslumbraria, em uma
piscadinha, pelo isqueiro com a foto de Marilyn Monroe estampada nele.
O financista calcularia o lucro sobre a venda dos produtos.
A moça - que ainda confabula com si mesma sobre ter colocado
como senha do seu cartão de débito a data de nascimento daquele a quem
ama em segredo - vê-se profundamente tocada pela revelação. Seus músculos se retesam, a pele se arrepia, as pernas bambeiam, os olhos marejam, e assim que ele se aproxima dela – ele, o moço que é o amor secreto
da moça -, perguntando por que ela está tão pálida e chorosa, ela permanece alguns segundos em silêncio, encarando-o. Então, ele coloca a mão
sobre o ombro dela, lançando-lhe a eletricidade da urgência, despertando na moça a coragem dos que não têm nada a perder.
A moça se joga nos braços do moço e lhe beija os olhos, como se
deles roubasse horizonte. A moça segura o rosto do moço entre as mãos,
dizendo sua própria data de nascimento. O moço comenta que adora
o mês em que ela nasceu. A moça beija os lábios do moço como se furtasse dele a existência. Beijo digno de filme de cinema, que deixa zonzo o moço, sempre tão contido, e os transeuntes, abobalhados. Alguns
também ficam invejosos. A moça conta tudo ao moço ao pé do ouvido,
enquanto roça os dedos na nuca dele. O moço fica pasmo, pasmando
muito enquanto a puxa pela cintura, querendo é mais proximidade,
esquecendo-se disso e daquilo, criando novas lembranças.
Todos olham para a moça e para o moço como se eles fossem personagens de cena final de filme romântico. Enquanto eles se abraçam e
se beijam, sem previsão de fim, a mulher engole o dialeto e os palavrões,
os olhos lacrimejantes ao se lembrar de quando era ela naquela cena. O
pipoqueiro sorri largo e fecha seu carrinho. Quer ir cedo para casa para
assistir Casablanca. O moleque promete a si que irá moderar na afanação
de biscoitos da casa do amigo. Quer ser adulto decente para conquistar
uma mulher bonita. O apresentador pensa em um enquadramento que
possa beneficiar ao roteiro que nasce, naquele momento, inspirado pelo
moço e pela moça. O financista decide voltar para a casa, mesmo que ain25

da seja cedo, só para namorar um pouco, antes de mergulhar novamente
nos desafios da Bolsa de Valores.
Muitos acham que esse tempestuoso fato está ligado à falta de fé
do ser humano. Que Deus está dando uma dura nas Suas crianças, fazendo com que entendam que Ele está cansado de levar a culpa pelo o que
elas fazem. Já eu acho que tem a ver com atenção. A não darmos tanta
atenção ao que realmente não importa.
A moça sorri para o moço e ele sorri de volta.
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