VELAS. POR QUEM? 1
Fatal foi teres chegado de manhãzinha, teus olhos de sono, quando ainda a cidade se
espreguiçava e teres visto o casario, as ruelas tortuosas, os homens a gritar nomes e coisas.
O cheiro do café e o cheiro das frutas, o abafado cheiro das roupas a entranhar na tua
descrença a resina, o último cheiro do abraço que deixaras dias atrás entre o espanto e a euforia.
Fatal foi a má comparação que fizeste das velas de encardido colorido com o tecido que mal
escondia teus pudores. Tuas unhas entre o roxo e o vermelho copiaste de onde?
Ao saltares dessas águas barrentas, ao abandonares sem saudade, rápido se perdeu o teu
barco entre os tantos aportados naquele cais. Fatal foi tropeçares e seguires aos solavancos pelas
ruas achando que eram de boas‐vindas os olhares. Ao pé do casarão mal iluminado fatal foi
pensares que ofereciam vida nova, pois ouviste os sinos.
A família dormia ainda. Soubeste logo que havia menino, que havia menina, um doutor e sua
mulher a quem devias servir, branca e alta mulher.
Mas te alimentaram antes, botaram à tua frente o pão que molhaste cuidadosamente no
café preto para não acordar a tua eterna dor de dentes. Fatal foi ignorares os deveres tantos que
ressoavam nas campainhas pelo casarão inteiro e pudeste rir, sorrir e te alegrar tantas eram as
correrias, o leiteiro, o padeiro, o telefone... Pela janelinha lá do sótão era possível ver o rio, os
pombos em revoada pelos telhados e até dizias “chô bacurau, chô bicho” e rias do teu próprio riso
doido doido, e te apoiavas ora num pé ora no outro.
Mas ao ouvir a voz “Ó pequena”, desabalada era tua carreira pelas escadas, era a hora de
retirar o urinol de porcelana com a urina da branca senhora que um dia ficou roxa porque te
pegou dizendo “péra lá que eu vou tirá o mijo da mulhé” e te trancou e quase te esmagou na
porta para que consertasses a língua, Ó pequena! Terias que dizer “fazer o meu serviço, cumprir
minha obrigação” aprendeste logo sem compreender.
Fatal foi também isso, aprenderes rápido feito cachorro do sítio, e sair com o rabo entre as
pernas repetindo “sim, senhora”.
Mas havia o sótão e a janelinha e o pedaço de rio, as velas encardidas, o sino das igrejas e as
mil e uma vezes que te benzias, mão direita mão esquerda?
Da janelinha era possível ver se a chuva ia cair já, se não ia, se dava pra menina sair, pro
menino brincar, fazias até a tua mágica de dar um nó na barra de tua saia e paravas a chuva, ora
se paravas, Ó pequena!
Nem cor definida nem peitos tinhas, só os carocinhos que doíam e que a cozinheira te
ensinou a apertar dois caroços de milho e dar pro galo para que não crescessem tanto. Mas
cresceram e logo o doutor e logo o menino, horário estranho, pesada hora, apertavam também,
bolinavam, teu corpo ereto, tua cabeça baixa, coração aos pulos. Virou hábito deles, ficou pra
costume, nem ousaste compreender, só aprender, Ó pequena!
Fatal foi tua ligeireza, o trabalho na roça, o leite de cabra que bebeste em tenra idade lá de
onde aportaste um dia numa sonolenta manhã.
Com pouco já ninguém podia passar sem ti sendo pedaço deles, cria, cachorro fiel, Ó boa
pequena! Nem cresceste tanto, alargaste sim, pernas rijas, braços fortes e com pouco já morria o
doutor, já envelhecia a senhora, já casava a menina e já trocavas de mão e de patrão, pois a
menina agora já era a mulher branca e perfumada que também enchia de urina o urinol de
porcelana.
Pras histórias que me contas desses mil novecentos e poucos, fatal foi tua mansidão de
bicho: o búfalo, a corsa e o cão. Diante da mão espalmada, retorno ao meu ofício e aceito ler teu
destino mas, te adianto, não vejo mais ‐ pesada hora ‐ rastro sequer de fortuna, perdeu‐se a do
coração.
Cheia de pejo e de dó vou te esconder, Ó senhora, que fatal foi te roubarem a linha da vida.
1

MEDEIROS, Maria Lúcia. Velas. Por quem?. Belém: CEJUP, 1990, p. 11 ‐ 13.

PROFLETRAS – Leitura do Texto Literário

O mistério da poesia (Rubem Braga)
Não sei o nome desse poeta, acho que boliviano; apenas lhe conheço um poema, ensinado
por um amigo. E só guardei os primeiros versos: “Trabajar era bueno en el sur… Cortar los
árboles, hacer canoas de los troncos”.
E tendo guardado esses dois versos tão simples, aqui me debruço ainda uma vez sobre o
mistério da poesia.
O poema era grande, mas foram essas palavras que me emocionaram. Lembro-me delas às
vezes, numa viagem; quando estou aborrecido, tenho notado que as murmuro para mim
mesmo, de vez em quando, nesses momentos de tédio urbano. E elas produzem em mim uma
espécie de consolo e de saudade não sei de quê.
Lembrei-me agora mesmo, no instante em que abria a máquina para trabalhar nessa coisa vã
e cansativa que é fazer crônica.
De onde vem o efeito poético? É fácil dizer que vem do sentido dos versos; mas não é apenas
do sentido. Se ele dissesse: ‘Era bueno trabajar en el sur’ não creio que o poema pudesse me
impressionar. Se no lugar de usar o infinito do verbo ‘cortar’ e do verbo ‘hacer’ usasse o
passado, creio que isso enfraqueceria tudo. Penso no ritmo; ele sozinho não dá para explicar
nada. Além disso, as palavras usadas são, rigorosamente, das mais banais da língua. Reparem
que tudo está dito como os elementos mais simples: ‘trabajar, era bueno, sur, cortar, árboles,
hacer canoas, troncos’.
Isso me lembra um dos maiores versos de Camões, todo ele também com as palavras mais
corriqueiras de nossa língua:
‘A grande dor das coisas que passaram’.
Talvez o que impressione seja mesmo isso: essa faculdade de dar um sentido solene e alto às
palavras de todo dia. Nesse poema sul-americano a ideia da canoa é também um motivo de
emoção.
Não há coisa mais simples e primitiva que uma canoa feita de um tronco de árvore; e acontece
que muitas vezes a canoa é de uma grande beleza plástica. E de repente me ocorre que talvez
esses versos me emocionem particularmente por causa de uma infância de beira-rio e de
beira-mar. Mas não pode ser: o principal sentido dos versos é o do trabalho; um trabalho que
era bom, não essa ‘necessidade aborrecida’ de hoje. Desejo de fazer alguma coisa simples,
honrada e bela, e imaginar que já se fez.
Fala-se muito em mistério poético; e não faltam poetas modernos que procurem esse
mistério enunciando coisas obscuras, o que dá margem a muito equívoco e muita bobagem.
Se na verdade existe muita poesia e muita carga de emoção em certos versos sem um sentido
claro, isso não quer dizer que, turvando um pouco as águas, elas fiquem mais profundas…
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Para Maria da Graça (Paulo Mendes Campos)
Agora, que chegaste à idade avançada de 15 anos, Maria da Graça, eu te dou este livro: Alice
no País das Maravilhas.
Este livro é doido, Maria. Isto é: o sentido dele está em ti.
Escuta: se não descobrires um sentido na loucura acabarás louca. Aprende, pois, logo de saída
para a grande vida, a ler este livro como um simples manual do sentido evidente de todas as
coisas, inclusive as loucas. Aprende isso a teu modo, pois te dou apenas umas poucas chaves
entre milhares que abrem as portas da realidade.
A realidade, Maria, é louca.
Nem o Papa, ninguém no mundo, pode responder sem pestanejar à pergunta que Alice faz à
gatinha: "Fala a verdade Dinah, já comeste um morcego?"
Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível. Para melhor ou pior, isso
acontece muitas vezes por ano. "Quem sou eu no mundo?" Essa indagação perplexa é lugarcomum de cada história de gente. Quantas vezes mais decifrares essa charada, tão
entranhada em ti mesma como os teus ossos, mais forte ficarás. Não importa qual seja a
resposta; o importante é dar ou inventar uma resposta. Ainda que seja mentira.
A sozinhez (esquece essa palavra que inventei agora sem querer) é inevitável. Foi o que Alice
falou no fundo do poço: "Estou tão cansada de estar aqui sozinha!" O importante é que ela
conseguiu sair de lá, abrindo a porta. A porta do poço! Só as criaturas humanas (nem mesmo
os grandes macacos e os cães amestrados) conseguem abrir uma porta bem fechada ou viceversa, isto é, fechar uma porta bem aberta.
Somos todos tão bobos, Maria. Praticamos uma ação trivial, e temos a presunção petulante
de esperar dela grandes consequências. Quando Alice comeu o bolo e não cresceu de
tamanho, ficou no maior dos espantos. Apesar de ser isso o que acontece, geralmente, às
pessoas que comem bolo.
Maria, há uma sabedoria social ou de bolso; nem toda sabedoria tem de ser grave.
A gente vive errando em relação ao próximo e o jeito é pedir desculpas sete vezes por dia:
"Oh, I beg your pardon" Pois viver é falar de corda em casa de enforcado. Por isso te digo,
para tua sabedoria de bolso: se gostas de gato, experimenta o ponto de vista do rato. Foi o
que o rato perguntou à Alice: "Gostarias de gato se fosses eu?"
Os homens vivem apostando corrida, Maria. Nos escritórios, nos negócios, na política,
nacional e internacional, nos clubes, nos bares, nas artes, na literatura, até amigos, até
irmãos, até marido e mulher, até namorados todos vivem apostando corrida. São
competições tão confusas, tão cheias de truques, tão desnecessárias, tão fingindo que não é,
tão ridículas muitas vezes, por caminhos tão escondidos, que, quando os atletas chegam
exaustos a um ponto, costumam perguntar: "A corrida terminou! mas quem ganhou?" É
bobice, Maria da Graça, disputar uma corrida se a gente não irá saber quem venceu. Se tiveres
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de ir a algum lugar, não te preocupe a vaidade fatigante de ser a primeira a chegar. Se
chegares sempre onde quiseres, ganhaste.
Disse o ratinho: "A minha história é longa e triste!" Ouvirás isso milhares de vezes. Como
ouvirás a terrível variante: "Minha vida daria um romance". Ora, como todas as vidas vividas
até o fim são longas e tristes, e como todas as vidas dariam romances, pois o romance só é o
jeito de contar uma vida, foge, polida mas energeticamente, dos homens e das mulheres que
suspiram e dizem: "Minha vida daria um romance!" Sobretudo dos homens. Uns chatos
irremediáveis, Maria.
Os milagres sempre acontecem na vida de cada um e na vida de todos. Mas, ao contrário do
que se pensa, os melhores e mais fundos milagres não acontecem de repente, mas devagar,
muito devagar. Quero dizer o seguinte: a palavra depressão cairá de moda mais cedo ou mais
tarde. Como talvez seja mais tarde, prepara-te para a visita do monstro, e não te desesperes
ao triste pensamento de Alice: "Devo estar diminuindo de novo" Em algum lugar há
cogumelos que nos fazem crescer novamente.
E escuta a parábola perfeita: Alice tinha diminuído tanto de tamanho que tomou um
camundongo por um hipopótamo. Isso acontece muito, Mariazinha. Mas não sejamos
ingênuos, pois o contrário também acontece. E é um outro escritor inglês que nos fala mais
ou menos assim: o camundongo que expulsamos ontem passou a ser hoje um terrível
rinoceronte. É isso mesmo. A alma da gente é uma máquina complicada que produz durante
a vida uma quantidade imensa de camundongos que parecem hipopótamos e rinocerontes
que parecem camundongos. O jeito é rir no caso da primeira confusão e ficar bem disposto
para enfrentar o rinoceronte que entrou em nossos domínios disfarçado de camundongo. E
como tomar o pequeno por grande e grande por pequeno é sempre meio cômico, nunca
devemos perder o bom-humor`.
Toda a pessoa deve ter três caixas para guardar humor: uma caixa grande para o humor mais
ou menos barato que a gente gasta na rua com os outros; uma caixa média para o humor que
a gente precisa ter quando está sozinho, para perdoares a ti mesma, para rires de ti mesma;
por fim, uma caixinha preciosa, muito escondida, para grandes ocasiões. Chamo de grandes
ocasiões os momentos perigosos em que estamos cheios de dor ou de vaidade, em que
sofremos a tentação de achar que fracassamos ou triunfamos, em que nos sentimos umas
drogas ou muito bacanas. Cuidado, Maria, com as grandes ocasiões.
Por fim, mais uma palavra de bolso: às vezes uma pessoa se abandona de tal forma ao
sofrimento, com uma tal complacência, que tem medo de não poder sair de lá. A dor também
tem o seu feitiço, e este se vira contra o enfeitiçado. Por isso Alice, depois de ter chorado um
lago, pensava: "Agora serei castigada, afogando-me em minhas próprias lágrimas".
Conclusão: a própria dor deve ter a sua medida: É feio, é imodesto, é vão, é perigoso
ultrapassar a fronteira de nossa dor, Maria da Graça.

