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ROSA DOS VENTOS 

Nenhum livro dormia a cabeceira da cama, nem havia copo ou 

comprimido a espera da mao sonambula de Rosa, que apalpava a ca

be~a, assanhava o cabelo, os olhos feito tochas a incendiar o quarto. 

Com a mao direita amassava o len~ol e as dobras do pano fugiam-lhe 

entre os dedos. Com a outra buscava o corpo ausente de Jose, seu pei

to cabeludo, seus largos ombros, suas coxas grossas, seu duro queixo. 

Escorregou para ele, a boca cheia de gemidos, os seios doloridos, 

o sexo a latejar. Esfregou-se, contorceu-se, enrodilhou-se em si mesma 

-alva serpente a chocalhar de vida. 

Meio corpo ergueu, para a frente engatinhou e de novo sentou

se, entre as pernas da cama. Pos-se de pe, andou pelo quarto, por 

seus quatro cantos, a camisola amarrotada, transparente, incapaz de 

esconder tanto pecado. Transpos a porta, alcan~ou o corredor, a pisar 

maciamente, como se voasse a maneira das gaivotas. E num instante 

esteve no banheiro, nos quartos, na cozinha, na sala . 

Os filhos dormiam, maleaveis, feito bonecos. Ajeitou-os, moldou-os a 
semelhan<;a de homens, cobriu-os de len~6is e carinhos, maternalmente. 

Uma barata andava tonta de norte a sui da cozinha, doida no pafs 
das panelas. 

No espelho do banheiro Rosa mirou-se, sorriu, meteu entre os 
cabelos o pente das maos. 

Na sala, aninhou-se num sofa, acendeu um cigarro, fechou-se os 

olhos e pos-se a olhar para os quatro cantos do tempo - o homem 

que a chamou de beleza, o olho viril de Jose, seus pr6prios seios mal 

cobertos. Naquela rua passavam todas as pernas do mundo- mulhe-
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res gordas e magricelas, bonitas e desbotadas; homens apressados e 
bem vestidos, velhos e malandros. Todos a farejar deslizes, aventuras, 
libertinagens. Os mil olhos do monstro, cobic;osos, acesos, danados. 
As maos safadas e sujas, penduradas feito cachos de banana. Pegajo
sas, cobertas de n6doa. 

Sugou o cigarro, soprou a fumac;a, abriu e fechou os olhos. 0 carro de 
bois do quadro gemia pelo caminho da parede, a ferir a lei da gravidade. 
Tao pobre aquela vida no campo! Talvez fizesse melhor comprando um 
quadro feerico - uma corrida de cava los, apostas, bin6culos, mulheres de 
leque, homens de cachimbo. Ou uma tourada, Pablo, Juan ito, um toureiro 
de muita fama, manchete de jornal. A viagem de navio, com festas, cham
pan has, er6ticos play-boys, astros e estrelas, strip-tease, camarins fabulosos. 
E a aparic;ao de Sherlock Holmes depois do suicfdio da princesa. 

Esfregou o cigarro no fundo do cinzeiro, levantou-se do sofa, 
chegou a janela. A cidade piscava feito um chao de estrelas. 

Tocaram a campainha, insistiram. Assustou-se, agarrou os seios, resva
lou no rumo da porta. Um dos meninos tossiu. Jose gemeu do lado de fora. 

Rosa abriu a porta . 0 vento assobiava uma canc;aozinha que fala
va de bares e mulheres perdidas. 

A VOZ INDECOROSA 

Joao Canoro passava quase todo o tempo nas ruas. Nao per
dia um minuto dentro de casa. Dormia, acordava e corria para a rua . 
Como um passaro que fugia da gaiola. E punha-se a voar, isto e, a 
andar, andar, andar, ate cansar. Tanto gostava de andar pelas ruas que 
jamais quis ser escriturario, balconista, barbeiro. Preferiu ser office-boy 
durante alguns anos, caixeiro viajante por mais outros, oficial de Justi
c;a incompetente, vendedor de assinatura de todas as revistas ... 

Em bora andasse como poucos, Joao nunca se julgava cansado e, mais 
mundo houvera, mais andara. Calculava, insatisfeito, ja ter dado algumas 
voltas ao mundo. Queria bater recordes. Sem alardes. Modestamente. 
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Enquanto caminhava, Joao Canoro nao parava de falar. Uma fala 
sussurrante. Quase inaudfveis palavras. Exclusivamente aos ouvidos de 
todas as mulheres da Terra. Curtas frases decoradas. Eternas expres
s6es de amor. Cicios, leves gestos labiais. Mil tipos de indecencias. 

As vezes, a mulher sorria, mas nao passava disso. Outras, fechava 
a cara e fugia. Adiante a mocinha cuspia insultos. Alem se fazia de sur
da. E tudo o satisfazia. 0 sorriso lhe parecia rendi~ao certa ou apenas 
promessa de entrega. A fuga o excitava. 0 palavrao soava sonoro. A 
indiferen~a o empurrava para novas e velhas mulheres. 

Quase nunca a vftima se fazia cumplice. E quando isto ocorria, 
por mais bela que fosse a dama, Joao se calava, virava o rosto, perdia 
o equilfbrio e sumia no meio da multidao. 

Joao Canoro nao podia, no entanto, voltar para casa, calar-se, 
arranjar emprego de barbeiro, balconista, escriturario. Deus o livrasse 
de tao desgra~ado destine. Terminaria passando a navalha no pesco~o 
de qualquer barbudo. E adeus liberdade de ir e vir, voar pelo ceu da 
cidade, passarinho cercado de avezinhas por todos os lados. 

Para escapar as amea~as frequentes de misteriosas mulheres, ha
via uma sa fda de genio- a ventriloquia. E Joao estudou, exercitou-se, 
fez-se habil ventrfloquo. Passava pelas mulheres, dizia-lhes suas curtas 
frases indecorosas, suas indecencias, e permanecia tranquilo, ereto, 
serio, como se um s6 cicio tivesse dito. As mo~as e senhoras, no en
tanto, apressavam o passo, irritavam-se, voltavam-se contra pacatos 
e mudos senhores. E criavam-se enormes confus6es de meio de rua. 

Em compensac;ao, nenhuma criatura de saia sorria mais para Joao 
Canoro. Nenhuma mais lhe cuspia insultos, nem lhe fechava a cara. 

Ora, restavam o telefone e a noite. De dia trabalhava, andava, falava 
sem abrir a boca. De noite descansava, parava e telefonava para an6nimas 
mulheres. Horas e horas a cata de ouvidos carentes de palavras excitantes. 
E escancarava a boca, para compensar os exercfcios diurnos de ventriloquia. 

Cortavam a ligac;ao, diziam-lhe insultos, reagiam de mil maneiras. 
Umas, porem, riam, e ele gastava todo o seu repert6rio de frases, ex
press6es e cicios. Ate se cansar e largar o aparelho. 
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Uma noite, saciado, foi dormir. Roncava e sonhava palavras de laser

via . 0 telefone gritou, tilintou, zuniu. Joao pulou da cama, levou o fone 

ao ouvido. Uma voz de mulher. E urn desfile interminavel de palavroes. 

Olhos arregalados de pavor, maos tremulas, o cora<;ao aos so

lavancos, o corpo inteiro em calafrios, Joao nao disse urn ai durante 

todo o tempo. E s6 sossegou quando nenhuma voz humana provinha 

mais do telefone. 

Na noite seguinte o fato se repetiu. E mais uma vez Joao tremeu, 

se transtornou, perdeu o sossego. Ate largar o aparelho e correr em 

busca de agua, o suor a escorrer-lhe por todo o corpo. 

Nas noites subseqi..ientes, a mesma agonia de Joao. Porem, mal 

atendia o chamado e reconhecia a voz da mulher dos palavroes, obs

tava a liga<;ao. Enlouquecido, na sexta noite cortou o fio do telefone. 

No outro dia, passo Iento de quem perdeu o animo de viver, Joao 

Canoro andava pela rua feito urn sonambulo, mudo como nunca fora, 

uma voz indecorosa a zunir em seus ouvidos. Apesar de tudo, sorria 

um leve sorriso, os olhos demasiadamente brilhantes, enquanto por 

ele passavam mulheres, todas belas, candidas, excitantes. 

SONHOS 

Um dia, em plena lua-de-mel, ela amanheceu de cara fechada 

para o marido. Durante o cafe s6 abriu a boca para o Ieite. Nem bis

coito quis. Nao sentia tome. lndisposta. Ele insistia, ela recusava. Ele 

amavel, ela aspera. Nao, nao se tratava apenas de inapetencia. Falasse 

a verdade, deixasse de misterios. 
E ela contou o sonho horrfvel. Flagrava o marido com outra, no 

maior amor. E ainda riam da cara dela. 
Ele riu, gargalhou. Que tolice acreditar em sonho! A mulher mais 

parecia crian<;a. Pessoa de mentalidade atrasada. 

Durante o almo<;o, ela conversou muito e comeu como nunca. 

Quis ate biscoito na sobremesa . 
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A noite, quase nao dormiram. Sonhos, s6 os de sempre: ela e ele. 
E acordaram amaveis, apetitosos, cheios de disposic;ao, sem um s6 
misterio nos labios. 

Passada a lua-de-mel, o sonho horrfvel se repetiu . E ela de novo amua
da, a xfcara de Ieite diante dos olhos mudos. Misterios, mentiras, discussao. 

Ele gargalhou, se engasgou, quase vomitou. Nao concebia ter 
casado com mulher tao tola . Se fosse analfabeta, uma pobre campo
nesa, uma vassala medieval, dava-lhe ate razao. 

Ela chorou, nao quis mais sequer o Ieite. 0 marido nao a compre
endia. Se soubesse quem ele era, nao teria casado. 

Compadecido, ele deixou de rir, pediu desculpas. Ela nao tinha 
culpa de sonhar infidelidades. Sonho nenhum. Estudiosos, psicanalis
tas, Freud, Jung, fulano e sicrano, ninguem ainda conseguira revelar o 
misterioso mundo do sonho. Talvez coubesse a ele, o marido, a gloria 
dessa revelac;ao. Se ela, a esposa, tivesse mais confianc;a nele, contasse 
tudo, todos os sonhos. Futures e passados. 

Quando menina, sonhava brigas, safadezas, castigos. Acordava 
com raiva da irma, nojo do coleguinha, 6dio da mae. 

Cresceu e nada mudava. Vivia brigando, discutindo, arranjando 
inimizades. Chamavam-na de menina problematica. Doida ate. 

Depois da confissao, viveram em paz por dias e meses seguidos. 
Toda manha ela contava sonhos para ele. Riam, pacfficos, civilizados e 
apetitosos. Ele, porem, nunca contava sonho nenhum. Nao sonhava 
ou nao se lembrava dos sonhos. 

Numa dessas manhas, ela acordou de cara fechada para ele. De 
biscoito nem queria saber. Derramou o Ieite. Patife, bandido, safado! 
Ele tambem se exaltava. Maluca, sonhadora, problematica! 

Mesa posta: xfcaras, copos, pratos, garfos, facas- tudo luzidio, in
tacto, perfeito. Como num sonho de fartura e felicidade. Ela empunhou 
uma faca pontuda. Ele arregalou os olhos. Ela continuou a xingar. Nao 
suportava mais tanta infidelidade. Traidor, adultero, marido perverse! 
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A faca reluzia na mao tremula. Havia 6dio nos olhos dela. Nao sentia 
fame? De jeito nenhum. Nem para um biscoitinho? Nao, muito indisposta. 
Ele insistia, ela recusava . Falasse a verdade, deixasse de misterios. 

Flagrara o marido com outra, no maior amor. E ainda riram da 
cara dela. 

Ele riu, gargalhou. Que tolice acreditar em sonho! Nao concebia 
ter casado com mulher tao tala. 

Ela empurrava a cadeira para tras, furiosa, faca em punho. Ban
dido, traidor, safado! 0 Ieite transformava-se em sangue. Nao podia 
haver amor onde havia traic:;ao. 

Sonho desfeito. 
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