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Dedico, em particular, a cada um
dos meus leitores.
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A beleza é exclusividade do coração. Somente o
que amamos torna-se belo aos nossos olhos.

e-mail:
sertaneja1952@gmail.com
dorivergalhao@yahoo.com.br
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Nota do autor:
Para evitar possíveis constrangimentos, três
personagens desta obra têm nomes fictícios.
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PREÂMBULO
- “Não adianta cara! Você anda a caçar a
sorte que não tem; nunca a teve! Pode escrever
o melhor entre os melhores poemas ou
romances, superar Giórgos Seféris ou Mikhail
Sholokhov. Ainda assim ninguém o quererá ler.
É primazia de quem nasceu com o traseiro
voltado para a lua e você o teve voltado para um
buraco negro, no momento do seu nascimento”.
– Sorriu sarcástico a me olhar fixamente nos
olhos e prosseguiu: - “É como perseguir
borboletas no escuro; cantar pagodes sem saber
tocar viola, entende?”
Horrível ouvir aquela voz! Medonha
também a cara do sujeito que, com mansidão,
quase aos cochichos me falava naquele
momento. Nunca revelara seu nome. Surgia do
nada, cabelos e barbas crescidos, vestido em
trajes de andante. No começo assustou-me
pacas, mas com o passar do tempo fui me
resignando à sua presença e sarcasmo. Visitavame desde a minha meninice, tinha eu sete ou
oito anos quando o vi pela primeira vez. No meu
quarto, sozinho estava eu à porta trancada. Quis
correr, mas segurou-me por um braço frustrando a minha fuga.
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- Você fica!...
Percebi naquele momento que de nada
me adiantaria fugir mesmo, pois no meu íntimo
mais recôndito alguma coisa sussurrava que, por
mais que fugisse ou me ocultasse, a perseguição
seria assídua e implacável e sem demora estaria
apanhado. E fui me habituando com as visitas
desse meu “amigo” indesejado.
Deixei-o vaporizar e sai de casa. A noite
avançava a muito, já se fazia madrugada e
estava frio. Na escuridão que a tudo amantava
vislumbrei aos poucos o espectro da grande
mangueira no quintal dos fundos. Galguei, não
sem alguma dificuldade, o grosso e áspero
tronco e trepei num de seus galhos, dali
passando com agilidade de felino para o telhado
de casa. Sentei-me bem no topo, sobre as
comunheiras e olhei o céu de junho. Acima da
minha cabeça as estrelas principiavam a dançar
voluptuosas e faceiras e, bem no meio do céu, a
lua minguante parecia sorrir misteriosamente,
como a escarnecer da minha cara. Era assim.
Cada vez que “ele” aparecia durante a noite, e
quase sempre só vinha de noite, eu trepava no
telhado e era a mesma lua minguada que eu
avistava, nunca uma magnífica lua cheia.
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