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BEBETO NA RUA

Acordo bem cedinho com o
barulho dos carros a correr pelas ruas e
a buzinar, numa afobação só. Vejo de
pertinho mais um dia começando, com
um sol bem quentinho. Às nuvens tem
desenhos de bichinhos e eu acordo bem
perto ao farol.
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As pessoas andam de um lado
para o outro sem tempo para nada. E
agente aqui bem na calçada, livre, leve e
com o cabelo louco, sem nenhum
dinheiro no bolso, e é assim que começa
o nosso dia.

Escovo meus dentes na biquinha,
De onde a água sai bem quentinha.
Não sei de onde ela vem se é da rua de
cima ou da linha do trem.
Não deixo nada pra depois,
arrumo tudo que colocamos no chão
para dormir e nosso dia começa com
muita agitação. Papai Alberto rapidinho
já está de pé e logo começa a gritaria, o
Luís para lá, o Tico para cá e lá se vai o
nosso dia.
Minha pele é bem bronzeada,
torradinha, diferente da dos meus dois
irmãos. O Tico e o Luís são brancos
como a nuvem. Será que caíram num
balde de leite ou fui eu que gastei tanta
tinta e ai faltou para Deus pintar os dois.
7

Mas tem gente que passa na rua e ainda
diz:
_Cara de um, focinho de outro.
Como é que pode moço? Eles
devem está ficando loucos, nós não
somos cachorros, parecidos menos
ainda. Nascemos sim da mesma mãe, só
não sei se do mesmo pai. Veja só como
somos.

O Tico tem o zóio torto,
o Luís é manco e loiro
e eu sou bem franzino e moreninho.
Imagina o que dizer do meu pai que
parece com um japonesinho.

Quando
eu
nasci
sai
da
maternidade numa caixinha de sapato,
de tão pequenino que eu era; agora virei
uma fera. Antes só comia mamava e
dormia e fui engordando igual a uma
melancia. Agora mal tenho tempo de
rezar uma avemaria.
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Nem sempre moramos na rua
não, sempre tínhamos o pão, uma casa
e uma cama quentinha.

A gente foi parar na rua assim que:
O dinheiro acabou,
a comida faltou,
a geladeira pifou
e mamãe sumiu;
E nem era primeiro de abril.
Papai não é um cara muito
falador, quando chega à noite às vezes
ele deita no papelão e chora, eu não sei
nem contar por quantas horas, parece
que vai fazer um rio.
Eu também nem toda noite
consigo dormir direito, fico acordado
com todas aquelas baratinhas passando
de lá para cá. Não tá me vendo não suas
loucas, parece que tenho doce na roupa,
só falta quererem me carregar.
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