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imenso paredão de nuvens.  É a
luta férrea do astro rei sol, que tenta
manter seu poderio e força da natu-
reza.

A noite calma e serena vai se im-
pondo. O silêncio é cada vez maior. Os
pássaros, os animais procuram seus re-
fúgios e a natureza gradativamente si-
lencia.
Osvaldo, no balanço da rede estendida
na varanda da sua casa, aprecia o final
do espetáculo e o silenciar da sentida
orquestração dos pássaros. Não sabe
quanto tempo está ali. Com os olhos fi-
tos numa imensidão sem fim. Olha tudo
sem nada enxergar. nem mesmo sen-
te que o dia transformou-se em noite.
Osvaldo, no balanço da rede estendida na
varanda da sua casa, aprecia o final do
espetáculo e o silenciar da sentida
orquestração dos pássaros. Não sabe
quanto tempo está ali. Com os olhos fitos
numa imensidão sem fim. Olha tudo sem
nada enxergar. nem mesmo sente que
o dia transformou-se em noite. O céu, pela
mão do Grande Pai Celestial, começa a
ser bordado de estrelas.

Ele continua ali, no mesmo lugar, na
mesma posição. Os pensamentos se mo-
vem. Viajam, viajam e viajam.Volta à
infância e juventude que não foi muito di-
ferente de outros da mesma época. Jo-
gos, festas, reuniões, colégios, etc.

Por vezes, principalmente no verão,
permaneciam entre amigos até altas ho-
ras da madrugada, num banco de praça
pública, a jogar conversa fora. Namora-
da, colégio, idéias do futuro... disse al-
guém: “eu era feliz e não sabia”.

Parece que o serviço militar foi o cul-
pado desta mudança, pois quando largou
a farda estava bastante diferente. Resta-
vam poucos amigos. Alguns viajaram,
outros casaram e tantos outros morreram.
Não procurou enfrentar a nova realidade
e foi ficando cada vez mais arredio, des-
locado e sozinho. Por vezes partilhava de
jogos de futebol, mas nem sempre com o
mesmo entusiasmo de seus companhei-
ros.

Era sempre convidado para as reu-
niões e festas, mas normalmente era o
último a chegar e o primeiro a se despe-
dir.

Ao chegar em casa era recebido
com latidos e festas pelo Monarca,
guaipéca fiel, amigo e guardião da casa.
Por vezes ainda ficava um tempo a afa-
gar o Monarca até efetivamente o sono
reclamar uma cama. Era uma vida paca-
ta. Calma demais, e isto o afligia.

Alguns de seus amigos viajaram para
estudar em colégios melhores, ou simples-

mente para tentar outra vida. Outros iam
ficando. Trabalhavam com os pais, ou
arrajavam um emprego qualquer, casa-
vam, tinham filhos e deixavam a vida pas-
sar lentamente.

Ele não queria que sua vida fosse
assim. Não tinha a mesma idéia do que
fazer ou para onde ir.

Nas noites infindáveis sem dormir,
pensava: será que vale a pena? Sair, via-
jar, e para onde? Não conheço e não te-
nho parentes e amigos. Teria que come-
çar uma nova vida. Trabalhar para poder
comer e beber.

Assim titubeava em abandonar ami-
gos, parentes e aquela cidade interiorana
que não sabia se a amava ou simples-
mente a aturava.

Um dia aconteceu. Disse alguém
que Deus escreve direito em linhas tor-
tas. Onofre, compadre de seu pai, que
trabalhava com transporte de arroz para
São Paulo, recebeu uma carga para le-
var quase no outro lado do Brasil.

Para João Pessoa, capital da
Paraíba. Era uma longa viagem. ele não
gostava disso. Era muito chão para an-
dar e o pior seria a solidão que o acom-
panharia. Foi então, que entre um chimar-
rão e outro falou: Piá, tu não está fazen-
do nada. Quer viajar comigo? Pago dez
reais por dia, com despesa livre. Bem,
isto se teu pai deixar.

Desde aquele momento, até o início
da viagem, seu coração rebolava no fun-
do de seu peito. Até que finalmente che-
gou a hora da despedida. As lágrimas
faziam marcas no seu rosto suado. Por
ser a primeira despedida na família, a
emoção foi geral. Sua mãe tentava inutil-
mente esconder os olhos rasos d’água que
corria lentamente pelas suas faces pálidas.

Foi o início de outra vida. Era tudo
diferentemente. Que movimento...
Quantos caminhões, automóveis, ônibus,
casas, cidades, etc... E o povo, nunca viu
tanta gente andando de um lado para ou-
tro, parecendo não saber para onde ir.

Durante um grande percurso, viaja-
ram em uma estrada que costeavauma
grande quantidade de água. ainda não é
o mar, disse o padrinho: o mar é muito
maior. isto é uma lagoa.

E andavam e andavam. Só paravam
a noite para dormir ou durante o dia para
comer alguma coisa e abastecer seu ve-
lho caminhão Chevrolet. Ao chegar ao
destino, a descarga foi rápida e logo, dois
dias depois, já estavam na estrada no ca-
minho da volta.

Agora, direto para Porto Alegre, com
uma carga de aguardente. eram doze to-
néis que faziam o Chevrolet balançar le-

vemente. Agora temos que andar com
mais cuidado do que a primeira viagem,
dizia o padrinho.

Este bichinho já trabalhou bastante,
já está na hora de comprar um mais novo.
Já no último dia, com a aproximação da
Capital Gaúcha, com a saudade e a  ansi-
edade de chegar, andaram toda a noite,
porque assim poderiam descarregar no
outro dia.

Mas Deus não quis assim. Talvez o
sono, o cansaço ou uma distração qual-
quer, deu o desastre. Bateu de frente com
uma jamanta. Foi um grande incêndio. foi
morte instantânea do padrinho. Osvaldo
foi levado a um hospital, onde permane-
ceu por três meses.

Depois que o Osvaldo deu alta, em-
bora com a discordância de seus familia-
res, resolveu ficar em Porto Alegre. Foi
morar em uma pensão, num Bairro cha-
mado Azenha, aconselhado por um cole-
ga de quarto do hospital. Logo conseguiu
um emprego de faxineiro, depois balco-
nista, auxiliar de almoxarifado, etc.

Reiniciou os estudos com o intuito de
fazer um curso de especialização para as-
sim conseguir um emprego melhor. As-
sim foi rodando e levando a vida. estudou
um pouco mais do que esperava . Traba-
lhou em vários empregos até ser admitido
em um banco.

Sentia-se realizado com o que ganha-
va, dava para mandar um pouco para seus
pais. Casou, teve filhos, mas sempre foi
um pouco arredio. Não era de se ligar com
amigos ou colegas, tratava a todos  com
afabilidade e respeito, mas dificilmente
compartilhava de rodinhas de bate papo,
achava vulgar.

Ao terminar o expediente, seus co-
legas o convidavam para uma rodada no
barzinho da esquina. Ele se esquivava.
Não frequento boteco, respondia. Assim
foi vivendo. Isolando-se dos colegas, ami-
gos, parentes e até da própria família, in-
clusive falava pouco com a mulher e fi-
lhos que o rodeavam. Por vezes frequen-
tava alguma festa, mas era sempre o últi-
mo a chegar e o primeiro a sair.  (continua

no próximo mês)

Alceu Beck


