
João Bosta 

Rogério Faria Vieira 

João Bosta! João Bosta! João Booosta! Assim reagiam as crianças quando avistavam 

João Evangelista da Silva caminhando com um saco às costas. Sua pobreza exterior 

derramava-se nas vestes e no saco de aniagem surrado. Dentro deste, o esterco da 

subsistência, que, aos olhos das crianças remediadas da Vila Gianetti, transfigurava-se de 

uma fonte de vida numa fonte de imundice que contaminava e aviltava aquele que o 

carregava. Outros ingredientes temperavam e avivavam esse quadro desvirtuado e se 

resumiam nas palavras tosco e caipira, esta assinalando o modo, aquela, os traços do 

carregador de bosta. E o quadro completo instigava, irresistivelmente, os molecotes ao 

divertimento fácil e sonoro: João Bosta! João Bosta! João Booosta!  Não o deixavam em paz 

enquanto permanecesse na vila, fosse na Rua do Meio, de Cima ou de Baixo.  

 Essa criatura, suscitadora de escárnios, foi meu amigo! Conheci-o em 1966, quando 

eu contava 11 anos. Impressões variadas ele produziu em mim. Em nosso primeiro contato, o 

padecimento que sua aparência exterior me provocara fora logo obliterado pelo magnetismo 

do palavreado matuto, pelos olhos e sorriso sinceros, pelos modos cativantes de um puro. 

Outras apreciações demandaram novas situações, mais conversa, e o caráter que se me 

revelou despertou-me admiração e respeito. Essas impressões e a convergência de nossos 

interesses e idéias ataram firme o nó da amizade. Vou voltar ao dia em que o conheci e passar 

ao papel as reminiscências que me forem ocorrendo. 

Meio de tarde de dia ensolarado de julho. Estava nos cuidados da horta do quintal de 

minha casa na Vila Gianetti. Empenhava-me nas tarefas que me eram tão agradáveis: 

eliminar mato, afofar solo, espalhar salitre nas ruas de alface, couve, rabanete, cenoura, e 

depois molhá-los demoradamente. Naquele dia, todo o espaço disponível para cultivo estava 

ocupado, inclusive as bordas de cerca, onde feijão-de-vagem e tomate floriam. Mas eu 
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sempre achava algo para me distrair: matava lagartas nas folhas de couve, descobria cantos 

para replantar mudas de alface que perdiam a meninice na sementeira.  

Esgotadas as atividades na horta, passei ao pomar, na tentativa de prolongar meu 

entretenimento. Acabara de distribuir adubo sob a copa dos citros e colhia fruto da 

tangerineira que ocupava espaço junto à cerca, quando rumor vindo da gleba vizinha chamou-

me a atenção. Pouco tempo depois, do meio do mato, irrompeu uma voz infantil: 

— Imão!? É o Jão do Cantim do Céu!  

Cantinho do Céu, bairro de operários, localizava-se atrás do morro em frente a minha 

casa. Estrada de terra batida, íngreme e sinuosa, que começava ao lado da casa do professor 

Otto Anderson, dava acesso a ele. Anos mais tarde, com melhor infraestrutura, o bairro 

perderia esse nome, mas não a santidade; passaria a chamar-se Santo Antônio. 

Ele estava agora junto à cerca. A carapinha crescida agigantava o crânio proeminente 

e contrastante com o corpo franzino. O rosto ovalado de zigomas salientes perdia a simetria 

quando se encontrava  com a testa plana.  Uma cicatriz longa, de tom mais escuro que a cútis 

da face, saia-lhe, grossa, das vizinhanças de um dos olhos de coruja e ia se desvanecendo ao 

aproximar-se de um dos cantos da boca de lábios espessos, compridos. O nariz achatado 

inclinava-se ligeiramente para o lado da cicatriz, como se tivesse acompanhado a pele no 

fechar da ferida. Vestia blusão de jeans curto e, sob ele, camisa rota de cor indefinida. Às 

costas, um saco gordo. A calça marrom, amarrada à cintura com barbante escuro, chegava-lhe 

à panturrilha. Nos pés, chinela velha e gasta. Devia ter minha idade!  Puxou conversa: 

— Espero num tá trapaiando os afazê docê! Tô trabaiando indeisde cedo nessa 

mataiada e num tive tempo de i lá na mina pelto do córgu prus modo de tomá um gole 

d’água... A propósitos, sô Jão Ivangilista da Sirva. Quáli a gralça do amigo?  — E um sorriso 

fácil cortou-lhe a cara de orelha a orelha. 

— Minha o quê?... Ah!... Rubens. 
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— Nome bunito, sô! Cê arranja preu um gole d’água? Tô numa sede braba! Pode puxá 

inquela manguera que tá li nas pranta; ieu tomo no bico meusmo. 

Depois de abrir o registro, arrastei a mangueira para perto da cerca e passei-lha. 

— Água de primera, sô! Vombora que a nôtchi tá purvi, o tempo tá friando e farta 

indiante duas légua de andança. Se apricisá de isteuco pras pranta, aprocura ieu...   

— Esterco?! 

— É! Ieu belganho isteuco; pru dinhero, cumida, ropa ô jurnáli véiu, garralfa vazia... 

Tem um tanto bão aqui no salco! — E abriu-o para que eu lhe visse o interior. 

— Semana que vem vou precisar de esterco pra espalhar nos canteiros, mas acho... 

acho que pode me passar o que você catou hoje. Quanto você quer por ele?  

— Quarqué tipo de berganhação tá bão! Ocê que sabe!  

Corri à cozinha, juntei a sobra do almoço e coloquei-a num saco de plástico. Voltei à 

cerca, e entreguei-lha junto com as moedas que tinha no bolso.  

— Brigado, imão! — Antes de passar-me o saco, passou-me recomendações: — Cê 

ispaia as praca de bóista nos pé das arvre e adepois ispedaça e móia eas todo dia. Com duas 

semana o istrume tá cultido e no ponto do amigo levá prus cantero. 

— Tá bom, João! Você quer levar umas tangerinas para chupar no caminho? — A 

impressão desfavorável fornecida pela primeira visão daquele menino soçobrara a um 

sentimento de simpatia abastecido pela audição e por sensações que dizem diretamente ao 

coração. 

— Se num fizé farta pru amigo, vô ceitá!  

Passei-lhe um tanto de tangerinas. Agradeceu-me e foi-se assobiando e descascando 

um fruto. 

No dia seguinte, conversando com Soró, amigo que morava na mesma rua que eu, 

relatei meu encontro com um tal de João.  
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— É o João Bosta! — Identificou-o logo — Tem gente que tem medo dele, mas ele é 

legal! Está sempre no morro atrás lá de casa catando bosta. Tem vocabulário estranho, mas 

conversa agradável. Sofreu pra burro nas mãos do pai alcoólatra e violento, que pelo menos 

não deixava a familia passar fome enquanto vivia. Agora é ele, coitado, que tem a obrigação 

de sustentar e cuidar da mãe doente. E parece que é doença grave! — Após breve intervalo, 

perguntou-me — Você sabia que tem uma meninada aqui na Vila que não lhe dá sossego? 

— Não sei de nada não! O que fazem com ele? 

— Atormentam-no com gritos de João Bosta, João Bosta, enquanto o seguem pelas 

ruas. Outro dia chegaram a jogar-lhe uma pedra! 

Aquele encontro com João e as informações de Soró tomaram conta dos meus 

pensamentos. À pobreza explícita juntaram-se um pouco de sua história triste e 

responsabilidades: a orfandade de pai descomedido, o trabalho vil na idade da brincadeira, os 

cuidados com a mãe doente. E ainda tinha que aturar essa molecada mal-educada! 

Uma semana depois, encontrei-me novamente com João. Vinha da rua de Cima com a 

molecada berrando atrás: João Bosta! João Bosta! João Booosta!  

  A mesma roupa, porém descalço, e o saco às costas balançando ao ritmo dos passos 

largos e deselegantes. Fui-lhe ao encontro.  

— Oi, João! Você se lembra de mim? 

— Alembro sim! As tangirina tava um mele! — E desenhou novamente aquele sorriso 

cativante no rosto pueril. 

A molecada continuava a gritar-lhe a alcunha, mas não se aproximava, acautelados de 

meu porte superior e mais anos de vida. João parecia ignorá-los, pelo menos é o que 

indicavam a fisionomia alegre e gestos calmos.  Expressava-se no seu dialeto único: 

— Se aprecisá de maisi isteuco, avisa preu! 

— Tá bom!... Não o tenho visto ultimamente!?  
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— Ah, imão, a mãe num tava bem. Num pude me assepará dea. Máisi Dêusi teve dó, 

miorô! Uns vizinho tá acudindo, zelando prela nos tempo que pelejo na laburta. 

— Espero que ela fique boa logo!... E essa molecada chata? 

— Liga prelis não! 

— Tá bom!... O que você gosta de fazer quando está de folga? 

— Jugá bola. Sô doido com futibóli. Se Dêusi quisé, quero jugá no Framengo. Sô 

poco estudado; fizi sóli o primero anho. Inté que gustava da escola, dos aprendizado, das 

fêssora, maisi pai tirô ieu. Diusse que ieu tava numa vida de matulage, que aprecisava é de 

trabaiá. Agora, num tem pai pra impricá, maisi mãe dipende deu... 

— Eu também gosto de futebol... 

— Intonse a gente aprecisa batê uma bulinha quarqué dia, Rubem. 

— É Rubens! 

— Rubem!? 

Ele passou a freqüentar minha casa, quase sempre entre o meio e o final da tarde. 

Antes das brincadeiras, ajudava-me na horta, assumindo, apesar dos meus protestos, as 

tarefas mais pesadas. Tinha liberdade para colher e levar para casa as verduras que quisesse, 

mas só o fazia esporadicamente, quando preferia colher beldroegas, serralhas e carurus que 

vicejavam nos canteiros férteis, hábito arraigado adquirido nos campos inférteis de sua 

existência. O futebol era nossa principal atividade lúdica, mas, por influência minha, 

dedicávamos bom tempo às lutas de espada; ele bancando o sargento Garcia acompanhado de 

tropa invisível e eu, o Zorro. Com varas de bambu e montados em cabos de vassouras, 

simulávamos lutas, sempre com a vitória do herói. A contenda terminava com a morte dos 

soldados e com um Z cravado no uniforme do sargento. No futebol os papéis se invertiam: eu 

sempre era derrotado. 
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Num fim de tarde, construímos uma cabaninha numa goiabeira com pedaços de 

madeira, bambu e papelão. Cansados, após terminá-la, ficamos ali mesmo a conversar. Ele, 

alegre e comunicativo, discorria sobre a vida. Sentindo-se à vontade ao notar-me receptivo e 

atento, detalhes de seus sonhos ele aos poucos me confiava.  

Eu era um rico para ele, mas um amigo abnegado e indiferente com sua condição de 

inferior, como me dissera certa vez. Naquela ocasião, constrangido, eu replicara que ele é um 

superior no que mais importava; e apontara o dedo indicador para o coração. Com olhos 

embaçados, narinas dilatadas, pronto para derramar lágrimas agradecidas e emocionadas, 

baixara a cabeça. Tive que aludir a outro assunto, este engraçado, para trazê-lo novamente à 

tona. 

Eu gostava de ouvir-lhe os devaneios, de vê-lo eufórico mergulhado nos sonhos que 

lhe davam tanto entusiasmo e motivação para seguir. Nas palavras e gestos, ele só transmitia 

otimismo e esperança,  guardando para si, para consumo próprio, as mazelas da vida. Para o 

alívio destas, recorria, após o trabalho e as brincadeiras comigo, à recitação do Rosário em 

companhia da mãe acamada no casebre humilde. Na igreja, aos domingos, onde competia 

sozinho com os ricos pelas graças de Deus, repetia a desfiadura interminável das contas na 

corrente sagrada. Tudo para ele existia e acontecia pela vontade d’Ele, que tinha seus planos 

para cada um de nós, fatalismo que o fortificava nas lutas diárias com dificuldades e 

aborrecimentos. Deus lhe compensaria a miséria na infância com a bonança na maioridade!  

O dom, Ele lhe concedera! Teria tão-somente de dar-lhe o devido ajuste e polimento. Eu 

experimentava o mesmo entusiamo e confiança. Quando lhe disse que ficaria feliz de ter 

como amigo um jogador de futebol famoso, mas me entristecia a idéia de perder o amigo 

pobre, consolou-me: 

 — Num vô isquecê docê não! Vô mandá bilete de ônsbu pru amigo visitá nóisi, e a 

gente vai alembrá esses dia bão.  
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 Tive inveja dele, com sonhos tão claros e ponderados. Eu nunca mergulhara com 

meus pensamentos tão profundamente. Logo, nada lhe pude responder quando me perguntou 

o que desejava do futuro. Entre a pergunta e a constatação da minha inércia, sua feição 

passou de curiosa a compreensiva. Esse efeito, apesar de tênue, inibiu a insegurança que se 

me insinuava. Depois, com um sorriso reconfortante, vaticinou:  

 — Cê num carece de procupação, o futuro do amigo tá agarantido! 

xxxxxxxxxx 

Convivi intensamente com João de agosto de 1966 a julho de 1968. Nos últimos cinco 

meses deste último ano e em parte de 1969, porém, nossos encontros tornaram-se 

esporádicos, pois ele se dedicava mais ao futebol, depois do trabalho. Tinha 15 anos então; 

ganhara um pouco em altura, mas mantinha o perfil fino de criança e a mesma índole.  

A mãe falecera no Natal de 1968. 

 Em meados de 1968, João começou a participar, nas manhãs de domingo, de 

campeonato de futebol na cidade. Era o mais jovem integrante do Ramos Futebol Clube. 

Depois de algumas semanas de boas atuações, tornara-se a estrela do time. Seus dribles, 

incisivos e plásticos, atraiam torcedores ardorosos que se agitavam em torno do campo de 

terra batida quando a bola chegava-lhe na ponta esquerda.  A finta era seu melhor recurso 

futebolístico; e sabia ele usá-la oportunamente. No meio de campo, geralmente passava a 

bola de primeira, com toque elegante e preciso, para companheiro em melhor posição, e 

disparava pela ponta, para desespero do lateral e zagueiros. Lá, quando a bola lhe era 

devolvida, o espetáculo era garantido. Alguns adversários apelavam para entradas duras, 

divididas vigorosas, carrinhos. Mas ele não se amedrontava e mantinha o mesmo futebol 

atrevido. Também era oportunista na grande área, qualidade que, acrescida ao chute forte, 

levaram-no à vice-artilharia do campeonato. 
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Em 1969, consagrou-se. O campeonato crescera em importância com a admissão de 

equipes de cidades vizinhas. A final entre Ramos e Colégio de Viçosa, realizada na 

universidade, teve a torcida se espremendo junto à cerca exterior à pista de corrida e nos 

degraus da escada central do prédio Principal. O Ramos foi campeão, e João recebeu a taça 

de jogador revelação e algum dinheiro. Sua foto, recebendo o troféu do prefeito, foi 

estampada na primeira página do jornal de Viçosa. Na matéria, elogios ao futebol do jovem 

pobre do Cantinho do Céu que sonhava em jogar no Flamengo. Parte da entrevista que dei — 

honra que me foi dada pela condição de seu melhor amigo — foi incluída no texto. Nela, 

narrei suas dificuldades na vida: o pai alcoólatra e violento, a mãe com câncer, ambos 

falecidos com ele ainda na meninice; o trabalho abjeto a que se sujeitava por falta de opção; o 

molestamento que sofria das crianças; e seu temperamento bondoso, gentil, alegre.   

João colheu os frutos da fama. Os cartolas e amantes do futebol paparicavam-no. Sua 

auto-estima crescera, mas ele não se deixava levar pelas asas do mascaramento, da soberba. 

Atendia desafetado e com consideração a todos que o procuravam. Os elogios ao seu futebol, 

recebia-os com um sorriso humilde e a alma saciada.  

Em agosto de 1969 comunicou-me sua partida em breve para o Rio, e que estava à 

venda seu casebre no Cantinho do Céu. Fiquei apreensivo, mas ele convenceu-me da 

necessidade de aproveitar a boa fase por que passava seu futebol e exibi-lo no Flamengo. 

Levaria recortes de jornal com fotos e elogios, uma carta de recomendação do técnico do 

Ramos e algum dinheiro que juntara. Triste, abracei-o e desejei-lhe sorte. Foi nessa época que 

o convidei ao cinema. Eu sabia que ele nunca tivera essa oportunidade e, também, queria 

desfrutar-lhe ao máximo a companhia nos dias que restavam. 

Estava em exibição o faroeste “O dólar furado”. Eu sabia que o cinema iria lotar, pois 

tratava-se de filme famoso. Por isso, lá chegamos com antecedência. Comprei dois sacos com 

pipoca, e seguimos para o segundo piso. Mais da metade das cadeiras já estava tomada por 
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adolescentes, que preferiam essa parte menos iluminada. Uma turma da cidade, três filas de 

cadeiras atrás da nossa, chamou-nos a atenção. Um dos adolescentes da turma descera ao 

primeiro piso com um vidrinho à mão e colocara-o, recém-aberto, sob a cadeira de uma 

senhora com dois filhos pequenos e marido. Este, professor na universidade, com fama de 

metódico e de impor disciplina rígida em sala de aula, vestia-se com esmero. O traje e o 

semblante austero não deixavam dúvida sobre sua personalidade. Quando a fedentina se 

espalhou, incomodado, ele, amiúde, olhava carrancudo para filhos e esposa. Esta dava de 

ombros, vedava as narinas com uma das mãos e aplicava cascudos na cabeça dos filhos com a 

outra. Tínhamos visão privilegiada da cena hilariante. Minutos depois, com as luzes apagadas 

e as cortinas vermelhas da tela sendo abertas, a algazarra amenizou-se. Apareceu o condor, e 

a molecada gritou em coro: xô, xô, xô. Assim que levantou vôo, apareceu na tela um reflexo 

de outra ave, tão grande quanto o condor. Olhamos para cima e para trás. Um urubu pintado 

de branco e vermelho voava desorientado. A gritaria recrudesceu, a projeção foi interrompida 

e as luzes, parcialmente acesas. Um segurança subiu ao segundo piso enquanto outro abria a 

porta lateral que dava para a Avenida P.H. Rolfs em socorro à ave desesperada. O professor 

levantou-se e, com um gesto impaciente de cabeça, pôs a família de pé, pronta a segui-lo. 

Sacos vazios de pipoca choveram sobre eles. No corredor, que dava na porta de saída, o 

urubu fez um vôo rasante sobre a familia, e o professor, para se proteger, abaixou-se, mas 

perdeu o equilíbrio e deu com os fundos no chão. A esposa, solícita, pegou-lhe do braço, mas 

foi repelida. Ele se levantou prontamente, recompôs-se, e olhou furioso para a molecada 

aglomerada junto à mureta do segundo piso. Era tudo o que queríamos! João não se 

aquentava de tanto rir. Depois que o urubu e a família ofendida encontraram a saída para a 

liberdade, a projeção foi reiniciada. Durante os trailers, peidorretas reverberavam pelo 

cinema num simulacro da origem da fedentina provocada pelo peido-alemão. Os seguranças 

corriam de um lado para o outro. Às vezes conduziam alguém pelo braço para fora do 
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cinema, medida que mais atiçava  que coibia os importunadores. João tinha o sorriso colado 

na face. A baderna arrefeceu assim que o filme começou. Com o desenrolar da história 

interessante, o silêncio imperou, democraticamente. 

Caminhando em direção à Vila, recordávamos filme e molecagens. João ficara 

extasiado com a película e embriagado com o comportamento alegre e brincalhão da 

meninada. Ele não pôde acompanhar os diálogos dos “artistas” e bandidos na legenda 

traduzida, mas as imagens foram bastante para fazê-lo entender o enredo, para hipnotizá-lo, 

para transportá-lo a um mundo de fantasias onde reina a eqüidade. Perto da Vila, fez 

comentário que deixou claro que, diferentemente do que demonstrava, as agressões da 

molecada contra ele magoavam: 

— Aquele fessô teve um dia de Jão Bóista! Ei assentiu na pele o que é sê milhado. E 

ieu se adiverti cum ei! — disse com um misto de remorso e vingança. 

No balão da Vila nos despedimos, e ele seguiu para o Cantinho do Céu, assobiando.  

 Partiu para o Rio de Janeiro num sábado à noite.  

xxxxxxxxxx 

Os anos passaram. Chegamos à última semana de dezembro de 1973. Acabara de 

saber que fora aprovado no vestibular para Agronomia na UFV. Diante da igreja Santa Rita, 

na praça Silviano Brandão, onde a divulgação oral dos aprovados aproximava-se do fim, o 

semblante alegre da minoria contrastava com o torpor ou carranca da maioria. Mergulhado 

em felicidade, eu andava de um lado para o outro sem saber o que fazer: se gritava, se pulava, 

se dividia a alegria com amigos ou se reprimia a emoção e restringia-me a um deleite interno, 

solitário, por razões que adiante esclarecerei.  

 Quando criança, não tivera sonho para expor a João. Não sei se aquele momento 

poderia ser chamado de sonho realizado. Estava sendo uma alegria muito grande a vitória 

conquistada, mas não era sonho como o sonho de João. O dele era mais intenso, mais 
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vibrante, mais apaixonado, uma necessidade! Ele sabia que as dificuldades tinham que ser 

enfrentadas com audácia, com desprezo a obstáculos quase intransponíveis, pois estava em 

jogo uma vida com alguma decência. E João sonhou com os pés no chão, sonhou com os pés 

na bola, e com fé em Deus. Outro sonho não lhe estava ao alcance! Eu, sim, tinha pai 

educado e remediado para mostrar-me o caminho certo e garantir os recursos necessários para 

trilhá-lo. João só tinha a Deus, trunfo de peso, mas de serventia incerta, porquanto mais 

exigente em virtudes e comportamentos, e quase inalcançável na demanda de orações, 

penitências, privações. João já compreendia essa conjuntura quando afirmou que meu futuro 

estava garantido. Onde estaria ele? Jogando em time pequeno do interior? Nunca mandou 

notícias! Teria condições de fazê-lo? Essa dúvida me ocorreu várias vezes. Escrever não 

podia! Alguns meses depois de sua partida, telefonei para a concentração do Flamengo. 

Perguntei por João, dei nome completo, descrevi-o. Não havia ninguém no clube com tal 

nome ou descrição. Talvez tivesse oportunidade em outra equipe! Telefonei para outros 

clubes: Vasco, Botafogo, Fluminense, Bangu, América. Nada de João!  

Com o término da leitura da longa lista, os derrotados afastavam-se furtivamente, 

cabisbaixos. Tomei a direção do cine Odeon com o semblante fechado, de modo que o 

exterior não denunciasse o interior radiante. Tentava assim despistar os universitários 

veteranos misturados com a multidão à caça de calouros para o trote da poda de cabelo. Mas 

minha alegria contida não me salvou das mãos dos tosadores. Aconteceu quando tentava me 

afastar do grupo de amigos, que há pouco encontrara, por pressentir o perigo. Não tive 

tempo! Luizinho, amigo e veterano do curso de Agronomia, imobilizou-me os braços, 

segurando-me por trás, enquanto outros trabalhavam sobre minha cabeça com tesouras cegas. 

Resisti no início, mas depois relaxei sob as tesouradas fartas. Com o cabelo disforme e 

arrebatado pela alegria que invadia a praça, entreguei-me à farra com a calourada. As bebidas 

eram adquiridas nos bares da redondeza, e o carnaval surgia improvisado. A cantarola 
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acompanhava o bater de latas, e alguns instrumentos de percussão já se faziam ouvir. 

Dançávamos e pulávamos abraçados uns aos outros, mantendo a mesma alegria e 

consideração com os novos amigos que tínhamos com os antigos. A folia crescia à medida 

que o álcool quebrava barreiras, afogava princípios e despertava o farrista. 

 A noite se impunha soberana quando começou o dispersar dos calouros. Meu grupo 

resolveu prosseguir a comemoração no Elefantinho. Lá, juntamos mesas e nos sentamos em 

roda do lado de fora do bar. O som de violão atraiu o interesse de parte da turma. Sentei-me, 

numa das extremidades, ao lado de jovem loiro e alto que só conhecia dos abraços e risos nas 

ruas da praça. Puxou conversa, apresentou-se (Antônio), e nos enredamos em conversa 

comprida, gostosa. Do lado dele, Júlio também participava. 

 A noite ia alta quando deixamos o Elefantinho. Caminhávamos pelos passeios 

desertos em direção ao hotel, quando Antônio sugeriu que tirássemos melhor proveito 

daquela noite de glória. Júlio ponderou a hora avançada; com exceção do Elefantinho, os 

bares deviam estar fechados! Antônio, no entanto, tinha outro objetivo em mente. Comentou 

que tocava violão, mas não criássemos muita expectativa com um aprendiz. Faríamos 

serenata! De volta ao bar, emprestei do dono o violão, e seguimos até a Rua do Comércio. No 

passeio em frente a prédio de três andares, Antônio começou a dedilhar o instrumento, sem 

muita perícia, mas o som irrompeu melodioso. Sua voz afinada juntou-se harmoniosamente 

com as notas simples sopradas pelo violão e com nossa ebriedade. A música, romântica e 

triste, fluiu, sem concorrência da noite muda e solitária. 

 A moça bonita morava no segundo andar, e a janela do seu quarto dava para a rua. Ela 

não a abriu, tampouco acendeu a luz, mas nos bastava a lua cheia, imensa, exposta após a 

passagem de nuvem comprida. Baiano mudou o repertório, e cantamos: 

     “Olha a rosa na janela, 

     Sonho um sonho pequenino,  
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     Se eu pudesse ser menino...” 

      Na calçada em frente, sob a marquise de loja de quinquilharias, um mendigo, deitado 

sobre caixas de papelão, observava-nos por entre retalhos de coberta suja. 

 As horas passavam. O silêncio da noite realçava as notas e os versos murmurados. A 

alma inchada, leve, solta, alterada pelo álcool, dava-nos a sensação de levitar ao encontro da 

lua e das estrelas brilhantes que enchiam o céu. O tempo parara numa madrugada algo fria, 

único componente vivo de um mundo ausente. A mulher bonita estava ali ao nosso lado, 

acariciando-nos com mãos delicadas e beijos silenciosos; seu perfume nos entorpecia, sua 

presença e as palavras doces e murmurosas nos acalentavam. Havíamos atingido o prazer do 

arrebatamento, do enlevo, do espírito livre. Estávamos felizes!    

 A inquietação do mendigo despertou-me da fantasia. A luz oblíqua emanada de um 

poste revelou-lhe a face ossuda, os cabelos encaracolados e a barba crescida. Tinha a cabeça 

apoiada sobre as palmas das mãos. Seus olhos cruzaram-se com os meus de relance. Algo de 

familiar me tocou, mas não caiu na rede da minha percepção. Fitei nele os meus olhos 

curiosos e mortificados. Sorrindo, ele passou uma das mãos sobre a cabeça. O que significava 

aquele gesto? Quem era ele? Eu forçava a memória nas lembranças, mas, desorientada, ela 

revolvia fatos recentes. Ajudava-a, buscando no mendigo mais sinais. De olhos vigilantes, 

inquisitivos, ele agora se apoiava nos cotovelos. Reparei, então, na face esquerda, uma 

mancha escura que lhe descia do canto dos olhos e adentrava a barba. A mente trabalhava as 

informações, transmitindo-me indicações inquietantes, porém nebulosas. Minha curiosidade 

aumentava. Com o dedo indicador, ele riscou no ar um Z, mirou-me fixamente por alguns 

segundos, deixou cair a cabeça sobre o saco que lhe servia de travesseiro, e a cobriu com os 

trapos. O Z! Aquele sinal levou a memória a penetrar mais fundo no cérebro e a despertar 

coisas alegres da minha meninice, que vinham à tona aos borbotões, e com elas minha 

lucidez. Meu Deus! É o João!  Minha desolação aumentou quando, após passar uma das mãos 
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sobre os cabelos irregulares, numa reação instintiva de acabrunhamento com minha 

desatenção, compreendi naquele ato os cumprimentos que o amigo há pouco me transmitira. 

Ele ficara feliz com minha felicidade! 

 Não me deu conversa quando fui ter com ele. Aflito, desculpei-me muitas vezes por 

não tê-lo reconhecido de imediato. Agredeci-lhe os cumprimentos, queixei-me do cabelo 

aleijado, minimizei a importância da vitória. Tentei animá-lo, relembrei nossa infância, a 

cabaninha, o time do Ramos, a ida ao cine Brasil. Fingia dormir! Perguntei-lhe sobre a vida 

no Rio, sobre o Flamengo. O que dera errado? Nem uma palavra! Por que não dera notícias? 

Em que equipe havia treinado? Por que não o encontrara em nenhum time do Rio? Nenhuma 

reação! Pedi-lhe que me procurasse, eu o ajudaria, que não se deixasse abater pela derrota de 

uma batalha. Disse-lhe que, talvez, o futebol profissional fosse apenas um sonho inocente, 

que seu destino era outro, e não o que ele estava se sujeitando. Só aí ele reagiu: 

— Cada coisa násci com distiuno ceuto... ao mando de Dêusi! — sussurou após 

descobrir o rosto. No pescoço, entrevi o Rosário antigo com as contas gastas e sujas. 

Ele já não tinha os pés no chão. O fracasso o debilitara, e o corpo, sem comando 

diligente da mente obstinada, deixava-se conduzir pelos braços do destino. Antes de cobrir 

novamente o rosto, notei-lhe uma lágrima formar-se num dos olhos de coruja e a segui até 

que adentrasse a barba espessa na face de anjo. Lembrei-me de João no time do Ramos, do 

entusiamo com a vida, do suor lambendo o rosto de um sonhador. Este líquido, fabricado pelo 

esforço, pela persistência, pelo trabalho, fora substituído por aquele que a alma, sangrando, 

encomenda na desistência, no desalento, no desespero da realidade. O que é a vida sem os 

sonhos, sem a perseguição dos propósitos, sem o saborear das vitórias? Tentei, inutilmente, 

dialogar, argumentar, aconselhar e reafirmar nossa amizade. Nada o despertava da mudez. 

Talvez no dia seguinte, com a razão ao leme, ele estivesse mais receptivo! A dor me 

comprimia o peito; a alegria fora varrida de modo tão duro, tão cruel! Não esperava iniciar a 
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madrugada com sentimentos antagônicos aos que há pouco me abandonaram. Estava exausto, 

melancólico. De dono do mundo, sentia-me, agora, pequeno, muito pequeno! Afastei-me do 

velho amigo e juntei-me aos novos. Estes acompanhavam mudos o meu drama, respeitando-

me a tristeza. Antônio, com o violão numa das mãos e com a outra sobre meu ombro, 

sussurrou: 

— Vão bora! 

 Quando os deixei no hotel Rubim, o sol aparecia tímido no horizonte no fim da 

gestação de novo dia. Uma brisa fresca e os raios solares tépidos filtrados pelas copas das 

árvores tentavam animar-me, lembrar-me da vitória, mas a treva me inundara os 

pensamentos. 

 Antes de adentrar o hotel, Antônio tocou-me o ombro amigavelmente: 

— Vá para casa e durma! Quando despertar, descansado, os problemas já terão 

encontrado as soluções. Eles estão sempre de mãos dadas!  — e afastou-se abraçado a Júlio. 

No dia seguinte voltei à Rua do Comércio; primeiro no início da tarde, logo depois de 

acordar de uma noite de pesadelos, e seguidas vezes quando o sol se pôs. Nada de João! 

Passei dias procurando por alguém que me desse notícias dele.  Os amigos de infância da 

Vila Gianetti não o viam havia anos. Alguns nem se lembravam mais dele.  

Passaram-se mais de 30 anos do nosso último encontro. Ainda penso nele; na nossa 

infância e adolescência quando alegre; e naquela madrugada quando triste. Tenho comigo 

que está a mendigar em cidade distante. Lá, solitário e desprezado pelo homem, mas 

amparado na redenção do Rosário, passa fome, sede e frio no desconforto das ruas, penitência 

que lhe garantirá as graças divinas — e um cantinho no Céu. 

 


