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Era a parte mais estreita do rio Tocantins, alguém calculara. Nunca 
entendi direito por que Jotacá mandou construir bem ali uma ponte, 
inaugurada por ele mesmo em 1959, dividindo o então Goiás e o 
Maranhão. (Mais tarde Goiás cederia aquelas terras ao novo estado 
do Tocantins, não sem  aquela soberba de quem canta na derrota o 
refrão da invejada vitória: quem parte e reparte fica com a pior 
parte.) Estreito era o nome da cidade para onde me mudei com 
minha família pouco antes dos 15 anos. Aliás, sendo mais fiel aos 
fatos, para onde minha família se mudou comigo, porque antes dos 
15 anos seu ninguém é sujeito de nada - que dirá de tão estrepitosa 
mudança. – Vamos combinar, mãe, que de Goiânia pra estreito - e 
que nomezinho mais sem originalidade - é do vinho pra água sem 
bodas de Caná. Papai, que padecia de falência múltipla dos negócios, 
já "estreitara" e por lá nos esperava. Agora ele pretendia abrir um 
restaurante próximo ao posto fiscal da cidade -- uma das maiores 
arrecadações do país, jactava-se a despossuída megalomania local. 
As vendas do restaurante não corresponderam à retumbante 
arrecadação do lugar, mas quem se deu bem com os publicanos fui 
eu. Gente de má fama desde o tempo em que Jesus andava pelo 
mundo, aqueles exímios coletores do Leão não dispensavam uma boa 
boemia. E disso eu já entendia, apesar de bem moço pra tanta 
tristeza. Foi o que me disse o Quincas, ao violão, quando pedi 
"Universo no teu corpo", do Taiguara. Tirei da pasta de escola uma 
mal amassada letra em braille, e cantei, e chorei, e bebi. Pela minha 
cidade original, pela minha boemia original. Mal sabia eu que ali 
cometia meu pecado original... Para alívio meu e de todos, o Quincas 
sempre deixava as canções pela metade. Depois descobri que deixara 
a vida pela metade. A família era de intelectuais de esquerda que 
aderiram a José Sarney logo depois de sua posse no governo do 
Maranhão. (ver Maranhão 66, do Glauber Rocha). O pai e os sete 
irmãos assumiram altos postos nos três poderes maranhenses, mas o 
Quincas - o artista, como lhe chamava o próprio Sarney - não se dava 
em colocação nenhuma. Exímio violonista frequentador da alta 
boemia de São Luiz, jogador e perdulário, o Quincas só se acertou 
quando o casaram com uma psiquiatra que o converteu no mais fiel 
dos hipocondríacos. Em Estreito, já perto de se aposentar como 
legítimo fiscal do Sarney, o Quincas interrompia as canções na 
metade - ou menos que isso - para tomar os remédios, que engolia 
com cerveja. Sem a graciosa genialidade do Quincas, o perfil 
daqueles fiscais era de homens semidegenerados, que conheciam 
muito bem o exíguo círculo de sua liberdade. De dia eram homens 
sisudos, cumpridores, mas hábeis na publicana - e nada republicana 
- arte de criar dificuldades para vender facilidades. E o preço não 
era vil. De noite eram gentis e dissimulados, tentando emular uma 
delicadeza que lhes faltava por ofício. Logo notei que eles evitavam 
as mulheres da noite, inclusive as meretrizes. Preferiam as colegiais, 
em geral muito pobres e deslumbradas com seu propalado poder e 
seu estilo de vida, propositadamente ostentatório para os padrões do 
lugar. Descobri por acaso que o Jordão, diurno subdiretor do Posto 
Fiscal e meu companheiro de boêmias madrugadas, tinha um caso 
com a Vivian, minha colega da 8ª série do noturno. A própria Vivian 
me contou, entre sedutora e deslumbrada: “A  minha mãe começou 
a namorar o Gomes, e ele me apresentou o Jordão. A gente bebe muito 

 

uísque importado... Tu gosta de uísque importado, gosta?”  
A Vivian era uma menina-mulher atraente, de muito corpo e 
pouca roupa. Nisso e em  tudo ela era um arremedo de mulher 
fatal incompatível com sua idade - e com aquela cidade sem 
cinema. (A escola não exigia uniforme, nem qualquer traje a 
rigor). Não disse pra Vivian que não conhecia uísque, muito 
menos importado, mas naquela noite sonhei que cantava pra 
ela, inteira, a música do Taiguara que o Quincas abandonara 
pela metade: "Meu pedaço de universo é no teu corpo", Vivian. 
No início da minha estada em Estreito, a escola e a boemia no 
restaurante dos meus pais serviram de lenitivo à minha saudade 
de Goiânia. Dos botecos recém-descobertos, da autonomia 
recém-conquistada - e agora provisoriamente suspensa -, e da 
recente militância no movimento estudantil secundarista.  
Eu ia e voltava da escola com uma prima que ajudava no 
restaurante, e emendava os minguados estudos a uma boemia 
renitente que só acabava pouco antes do sol nascer, com a troca 
dos plantões dos fiscais. Um dia um amigo que fiz no 
restaurante - espécie de dublê de jornalista e professor - marcou 
para mim uma conversa com as donas do jornal da cidade: as 
meninas do jornal, como eram chamadas por todos num tom 
entre ginasial e depreciativo. Elas eram três, mas naquele dia 
fui recebido pela Jade, uma maranhense com sotaque e ar 
paulistano. Filha de um sisudo fiscal que só não ficara rico em 
tempos de vacas gordas por sua proverbial vida boêmia - a 
pública e a oculta -, no início da adolescência a Jade foi estudar 
em São Paulo. Primeiro morou com uma tia que casara com um 
semi-quatrocentão endinheirado, depois entrou no jornalismo 
da PUC e foi morar sozinha. E desbundou. Transou  todas as 
drogas lícitas e ilícitas, misturadas ou não, perdeu um 
namorado ou namorada, e pulou do 19º andar. Sobreviveu para 
contar, mas omitiu quase tudo. Tanto que dessa história 
conheço apenas retalhos mal ajambrados, e a própria Jade fazia 
questão de distorcer e embaralhar as versões. Na nossa 
primeira conversa ela me prometeu que um dia me daria a 
história toda pra publicar. Nunca deu. Do trágico incidente ela 
trazia algumas sequelas que não admitia que chamassem 
deficiência. Trazia também uma altivez e certo charme que me 
deixavam fascinado, e soube bem usar isso a seu favor. De novo 
a canção: "Meu pedaço de universo é no teu corpo", Jade. 
Naquele dia mesmo virei articulista do jornal, sem saber direito 
o que era isso - e sem admitir que não sabia. Na verdade, com a 
saída do meu amigo do jornal - por absoluta falta de pagamento 
-, também virei repórter, sem receber por isso qualquer 
estipêndio, como gostava de dizer com a afetação dos 
subintelectuais de província. No jornal eu  fazia de tudo: 
reportagens ordinárias, entrevistas com os figurões do lugar,  
coluna social, artigos de opinião. O jornal era quinzenal, 
quando dava, e mesmo assim eu vivia atrasado com as matérias. 
Hoje atribuo isso à compensação pela falta de pagamento, mas 
ainda pretendo submeter o caso à psicanálise de boteco do 
grupo Dona Alzira. Uma vez minhas patroas e eu fomos pra 
beira da rodovia Belém-Brasília, que margeia a cidade, fazer 
uma reportagem sobre prostituição infantil. Tinha havido 
recentemente um "Globo Repórter" sobre o tema, e nós 
queríamos mostrar que ele fazia parte da paisagem local.  
As meninas do jornal atraíam as vítimas daquela cruel 
exploração sexual, e eu fazia as perguntas. A maioria delas tinha 
seios malnascidos ("peitinhos de pitomba"), mas jurava ser 
maior de 18 ou mesmo de 20 anos. A reportagem teve boa 
repercussão e foi a que mais gostei de ter feito. 
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Já no fim da noite, encontramos na rua um casal que parecia 
negociar um programa. O rapaz, que todos acreditávamos ser 
homossexual, fugiu. A moça, mais velha e mais articulada que as 
anteriores, se disse dançarina, e de fato dançou, ali mesmo e para 
meu alumbramento. Baiana de Salvador, bem podia se chamar 
Gabriela. Tinha uma fala bastante liberada e se disse dona do seu 
corpo. “Sexo, só eu querendo.” Fiquei com aquela musa 
existencialista na cabeça por muito tempo, mas agora a canção era 
outra: "Molha tua boca na minha boca", Gabriela da rodovia. 
A falta do tal estipêndio no jornal começou a incomodar em casa, 
principalmente quando a falência múltipla dos negócios do meu pai 
atingiu o restaurante. Eu precisava trabalhar, e receber por isso. 
Prestei um concurso para auxiliar administrativo da prefeitura de 
Estreito, e passei. O problema é que eu não tinha idade pra assumir 
cargo público, o que era legalmente insolúvel. Mas, fruto de uma das 
entrevistas que fiz no jornal, fiquei amigo de um secretário do 
prefeito, egresso da oposição. Além disso, o promotor público da 
cidade, a quem eu também tinha entrevistado, era irmão de igreja 
do meu pai. O secretário e o promotor convenceram o prefeito a me 
dar posse - no caso do promotor, acho que foi mais persuasão do que 
convencimento. Na prefeitura eu fui trabalhar com o secretário 
adesista. Era, como gostava de dizer, secretário do secretário.  
Ali eu tive contato pela primeira vez com as miudezas do poder e as 
barreiras do trabalho. As matérias do jornal eu escrevia em casa, na 
minha máquina datilográfica. Na prefeitura não me forneceram 
máquina, e tanto meu pai quanto meu chefe me aconselharam a não 
levar a minha, sob pena de não conseguir tirá-la de lá sem ser 
acusado de dilapidar o patrimônio público.  

 

"Mas não seria patrimônio próprio", eu pensava. 
Em pouco tempo, comecei a ditar ofícios para a servidora 
responsável por elaborá-los, e ela apreciou minha redação.  
O carnaval se aproximava e a prefeitura precisava de alguém 
que fizesse o projeto. Me arranjaram uma parceira muito 
qualificada para os padrões locais, mas que não gostava das 
relações externas. Eu gostava. Realizamos o carnaval. 
Algum desavisado de boa-fé propôs que eu fizesse parte do júri. 
Naqueles priscos tempos não se falava em audiodescrição, e 
respondi que só aceitava se pudesse tocar em tudo - e em todos 
- para apreciar o espetáculo por inteiro. (Mal sabia eu dos 
limites do tato...) Fui sumariamente desclassificado.   
Na tarde do primeiro dia de carnaval, beijei aquela que, para 
mim, era a moça mais linda da cidade. Ela fazia parte da 
organização e tinha um namorado com fama de João Valentão. 
Desatinei de medo, parodiei a canção: "meu corpo despedaçado 
por teu beijo, cabrocha".  Bebi, caí, aprendi a levantar. 
Foi a ressaca daquela bebedeira que me fez decidir ir embora 
de Estreito. Organizar carnaval, redigir ofícios sem propósito e 
selecionar miss pra concurso - fiz isso também, com ajuda de 
alguns amigos e alguma intuição -, definitivamente não era o 
que eu queria pro futuro. Na despedida, ganhei um longo e 
afetuoso abraço da moça selecionada pro concurso de miss.  
Meu pai e meu chefe viram algo mais, mas eu só senti um sinal 
de fraternidade, como senti em tanta gente humilde daquele 
recôndito lugar. Nunca mais voltei lá. E nem as redes sociais me 
devolveram os amigos que lá fiz. Mas agora declaro: Estreito, 
"meu pedaço de universo [também] é no teu corpo". ■ ■ ■ 
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