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(Um conto memonal) Não há mais névoas ..

I

Era quase Natal e o fogo começou pouco depois do
almoço, quando muitos já estavam voltando ao trabalho. O duto
por onde passava o combustível dos veículos utilizados na
construção da usina era muito próximo ao enorme almoxarifado
de madeira, onde todas as peças, pequenas ou grandes, eram

organizadas, catalogadas e colocadas em estantes, armários e
gavetas para permanente verificação, controle e entrega quando
solicitadas. O almoxarifado foi projetado e construído com
dois grandes galpões de mesmo tamanho, geminados, com quase
seis metros de altura e, cada um, com pequenas modificações
internas devido a peças de maior porte. O líquido era transferido
sob alta pressão, mas um ponto fraco do duto foi rompido de
forma que um jato altamente inflamável atingiu um dos

transformadores da ala esquerda do prédio. Apenas uma faísca
foi suficiente para provocar a tragédia. As labaredas, cada vez
maiores e mais fortes devido ao consumo contínuo do
combustível, cresciam e envolviam as paredes de madeira e,
em segundos, pela alta temperatura do fogo, romperam os

vidros das janelas e atingiram as tintas e os solventes. A explosão
foi assustadora, e os extintores de incêndio do interior do prédio
eram como torneiras sem água, sopros em vendaval. Os três
funcionários mais experientes na área estavamjogando dominó
sobre um tambor vazio ao lado dos que estavam cheios. Tentaram

correr, tropeçaram e caíram para não mais se levantar. Suas
roupas e peles fundiram-se na carne, e os gritos desesperados
tiveram fim imediato. Os mais jovens e inexperientes ainda

tentaram ajudar, mas, com a explosão, fugiram no momento
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em que as brigadas de incêndio, muito próximas desses galpões,
e outros funcionários chegavam para inverter o crescimento

das labaredas e evitar mais tragédias. Os que trabalhavam nos
prédios da administração a uns cem metros dali foram afastados
e somente os mais fortes e arrojados tomaram-se parte do
grupo de salvação. Com a água abundante do rio e as mangueiras
dispostas a permanecer em uso durante a tarde e a noite daquele

dia, o fogo não cresceu, mas continuava muito perigoso por
causa de possíveis novas explosões. Na manhã do dia seguinte,
o fogo desapareceu, a fumaça altamente tóxica continuava e
exigiria ainda mais tempo para permitir a entrada no prédio para
uma primeira avaliação do desastre. As comportas da usina já
estavam vedadas para o aumento do lago, o painel de controle
central dependia ainda de mais peças e componentes
eletrônicos para verificação completa dos pontos críticos da

subestação e dos vertedouros, mas muitas peças de reposição
foram destruídas. Arquivos manuais, as fichas de controle e de
preços das peças localizavam-se nos grandes armários do
escritório central, o cerne do fogo, e somente as peças maiores
podiam ser vistas por todos. A limpeza e a reconstrução

deveriam ser imediatas e mais funcionários seriam necessários
para novamente obter e organizar os componentes existentes
em locais ignorados no galpão direito, que permaneceu intacto.

No dia da tragédia, um homem se encaminhava,
novamente, paramais um dia de trabalho. Viu e ouviu a explosão

e começou a correr em sua direção. Foi o que mais lutou, o
que mais chorou. Este homem, responsável geral pelo
almoxarifado, era o meu pai, e naquele dia, ele deixou de ser o

que era.
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II

Os sonhos eram quase os mesmos. Ao acordar nas
madrugadas, as imagens mudavam um pouco, mas o tema era o
fogo, era vermelho, era trágico, e meu pai chorava da mesma
forma. E eu, ao despertar assustado, uma lembrança real de
minha adolescência reaparecia como uma pequena história de

vida que eu tinha esquecido e, agora, como um novo pedaço de
filme indelével comprado e guardado para sempre em minhas
memórias perdidas, recebia de volta. Não, aquilo não tinha
acontecido com meu pai, onde eu morei, onde moramos, com
certeza, não! As tragédias eram outras e estavam longe. Mas
meu pai choravamuito... Em cada sono, em cada sonho, deitado
na cama, eu via as mesmas cenas que apareciam... Era um sonho,
um mesmo sonho, repetidas vezes... Por quê?

Quando ele me chamava, eu ia até ele. Mas quando ele
também vinha em minha direção, andando calmamente e com
os braços cruzados para trás, alguma coisa eu devia ter feito e,
quase sempre, ele tinha razão. Continuava andando até mim,
abraçava-me com carinho, mas com voz diferente, sutil e, em

um tom mais baixo, perguntava ou já dizia o que sabia. Eu não
ficava apavorado, somente tenso, e muitas vezes não era nada
tão importante. Também havia suposições de pai.

Meu pai gostava de me ver estudando, o filho quase
temporão, achava que eu era o mais inteligente e me dava de

presente livros de que nem sempre eu gostava ou precisava,
mas alguns ainda estão aqui comigo. Gostava de ler como eu,
lia qualquer coisa que estivesse por ali, até não ter mais e então

contava para mim as histórias da vida dele, os detalhes, os seus

153



Cadernos ASLEGIS
NO 30 - Janeiro/abril de 2007

dramas, filmes de sua própria vida, e os filmes que ele só viu

uma vez e gostou demais. Com meu avô preso por causa de

suas idéias, começou a trabalhar aos doze anos, e o seu trabalho

era usar uma garrafa cheia de água com uma rolha furada como

um aspersor borrifando o chão batido e empoeirado de um bar

de subúrbio nos frios do Paraná. Lanterninha, via o filme muitas
vezes, lia as frases, via a tela, via a história, via o tempo, via e

guardava a memória, guardou as memórias para mim, não para

ele. E me levava ao cinema, muito tempo depois, sentando-se

ao meu lado, na platéia, via novos filmes para lembrar. Trabalhou

em muitos lugares, em muitos Estados, e levava os seis filhos

como se ele levasse ele mesmo, como se fosse a roupa do

corpo. Ainda na infância, vi meu pai chorar uma única vez, e

nunca mais. Sentado em uma cama abraçado com minha mãe,

ele chorava e eu só via sem entender a face, a voz, a emoção, as

lágrimas de um problema que eu desconhecia, o casal separado

dos filhos, não por parede de concreto, mas por um pano branco

pendurado no teto, desaparecido pela manhã, desaparecendo

os meus medos inexistentes, mas gUal-dando até hoje aquele

desenho permanente sem uma história a contar. Fumava muito

o dia inteiro e nas madrugadas, fumando sempre. Com o tempo,

ficou mais dificil encontrar a sua marca preferida, o Continental

sem filtro. Ele precisava ir às periferias para comprar mais

pacotes até quando não conseguiu mais achar. Ouvia música,

tomava cerveja, tomava cachaça, se alterava, ficava bravo,

depois, ficava triste, ficava amoroso e sincero como perdão. E

começou a ficar triste mais forte, começou a beber mais forte,

fumar mais forte. Por não ter se formado, e o Brasil ter mudado

e desmudado, por não poder ir mais tão longe, por beber mais
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ainda e delirar, meu pai, então, começou a morrer, muito
envelhecido aos 60 anos ... Faz muito tempo.

III

Era outro Natal e a dor começou pouco depois do almoço
quando eu já estava na sala para continuar a trabalhar. Era um

simples ponto entre a sobrancelha e a orelha esquerda e a dor
só aumentava, um ponto crescente e latejante. O aneurisma,
um duto defeituoso, congênito, foi rompido, pela alta pressão

do coração, e o meu sangue se espalhou sem sair de minha
cabeça, a dor, insuportável. Foi o meu lado esquerdo, o galpão
incendiado do cérebro estava em chamas, e os meus olhos já
não enxergavam o lado direito do mundo. O vermelho queimava
rapidamente as minhas peças, as minhas cores, os meus líquidos,

as minhas razões, neurônios inteiros, milhares, milhões de
neurônios abatidos por um fogo que dói demais. Era uma
explosão interna, assustadora e sem imagens, sem explicação,
só dor e desespero. Parte de minha massa cinzenta, as minhas
estantes, os armários e gavetas da mente eram irreversíveis e

as minhas memórias estavam desaparecendo como luzes que
se apagam devagar. Meu painel de controle não funcionava bem
e o meu andar, aparentemente normal, não tinha rumo. Era um
fogo intenso e comprimido e eu pedia socorro e ainda não havia
quem pudesse me ajudar. Algo em mim estava morrendo. Eu

estava sendo quebrado, aos poucos e com muita força, como
uma usina em demolição, e minha mente, cadavez mais estranha,
abria as comportas da dor e da noite.
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No dia da minha tragédia, meu pai não apareceu, ele não
existia mais, eu me lembrava muito pouco dele, mas alguém

fechou o duto que jogava o meu sangue para fora, limpou o
meu sangue coagulado no galpão esquerdo da minha cabeça e
me fechou novamente.

IV

Então vivi sem viver labirintos escuros meus olhos de
luzes negras e de destinos inversos lacunas imensas
constantes e secas o dia era noite e a noite era a mesma o
sono era nada era toda hora eram lampejos de luz que
sumiam eram lampejos de luz que não vinham era plano era
um túnel gelado era abismo era dor eram mãos era amor
eram beijos era um tempo andando parado eram letras
embaralhadas eram cegos espelhos e mais névoas escuras
o cair novamente a chuva por dentro o choro por dentro a
dor novamente o escuro o escuro um ponto de luz era toque
era grito era o que não se via era o que eu não mais sentia
minhas ânsias de fome meus mapas perdidos rasgados
queimados minha risada chorada meus choros doentes meu
corpo sozinho balançando sozinho batendo nas pedras e
dormindo mais sonos sem sonhos mais luzes pequenas mais
cores pasteis um pequeno perfume a luz devagar chegando
devagar um novo sonho e então vi meu pai. Era a inexistente
tragédia de uma história irreal e ele a chorar,
profundamente, tentando arrumar os grandes estragos que
o filho sofreu. Os sonhos eram os mesmos, era fogo, era
vermelho, era trágico e meu pai chorava da mesma maneira.
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Foi um longo caminho até onde cheguei.

Ele anumava cada uma das fichas com sua caneta-tinteiro

e explicava onde devia colocar a etiqueta correta na gaveta

correta e com o nome correto de todas as peças. Era um trabalho
lento, mas correto, ninguém errava, mas era lento. Meu pai viveu

lentamente, meu pai viveu com calma e me disse depois o que

eu deveria fazer.

O prédio antigo e deformado pelo fogo que eu via ficou

frio, mas ainda era o meu pai que tomava conta dele até acabar

a construção da usina.

Depois, ele buscava outra obra no mesmo rio e esperava

a nova construção de um novo prédio, de um novo almoxarifado

com dois galpões geminados, novas gavetas, novos armários,

novas estantes e um novo escritório. Era um mesmo modelo,

como um espelho, agora de aço e concreto.

Vou caminhar novamente, para onde exatamente eu não

sei. Ele não está mais em meus sonhos, mas agora as minhas

memórias funcionam. E então me lembro de quando, bem

jovem, eu ficava esperando meu pai voltar para casa, e ele

sempre cansado dizia: "Vamos, meu filho, com calma, não corra,

vamos andar até lá longe. Hoje é um dia bonito, é mais um dia

claro de dezembro..."
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