


União dos Contrários 

Aluysio Sariano Aderaldo Junior32 

Fugiu do Ceará em grande seca, nos anos 60, com 17 anos. um 

O sol ressecou a garganta e arqueou dorso e membros. As três crian
ças murcharam-lhe as tetas; sem serventia para mãe sem leite. Dizia 
que as cicatrizes do açoite pareciam diminuir a dor. A fala enrolada e 
sussurrada causava menos incômodo mas dificultava a compreensã.o, 
principalmente para as crianças. História para dormir sempre a mesma 
e mais curta. Acontecia de jogar água fora de 3 léguas. Com o des
vario, sempre, sempre seguia o gesto de braço teso cruzando o peito 
como a espancar hipotético jegue. Punho cerrado. Significava indig
nação. Aprendeu com os homens. Além das maçãs salientes, olhos 
arregalados nos olhos, boca de choro mesmo em riso de rosto inteiro. 
Dos movimentos da boca, é que se percebem os mais profundos sen
timentos. Não havia vaqueiro elegante à caça de gado desgarrado .. 

·Havia a inesquecível doída visão ao homem esquálido a mirar o reflexo 

do sol naquela pocinha de lágrimas a queimá-lo mais. São lembranças 

das Rosinhas do Ceará. 

Um dia cismou e largou tudo, todos. Com a ajuda das comadres 

fugiu para o Rio de Janeiro. Escondeu-se perto do morro do Livramen

to. Não era mais Josefa. Quando a conheci já desenhava o nome e 

usava roupas comuns. Fez amizade com a "turma do bem'' . Conseguiu 

um "bico" para tomar conta da praça em frente ao batalhão da PM·. 

Encaminhar mendigos, cuidar das plantas. Em pouco tempo promo

veu-se a ouvidora do morro e adjacências. Providenciava desobstru

ção de bueiro, organizava filas no hospital, Defesa Civil ou Corpo de 

Bombeiro que a atendiam prontamente. Só não queria conversa co� 
político ou "repórter". Com os Residentes como afilhados conseguia 

maior atendimento para seu pessoal. Está querendo que o Sus vire Sus. 

32 Médico- presidente do Centro de Estudos do Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro. 
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da filha, de véu e gnnalda, hnda. Ass1st1u do ult1mo banco da pra 

rosinha não teve vez nem hora. 

• 
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