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Introdução

Éramos sete pessoas na balsa. Reginaldo, sua
esposa Roseh, a atriz Luiza Thomé, a maquiadora, um câmera, eu e o balseiro. Estávamos sonados, cansados da maratona de gravações na Ilha
de Comandatuba, Bahia, onde fora construída
a cidade cenográfica da novela Porto dos Milagres, da Rede Globo. Até o amanhecer parecia
preguiçoso. A balsa arrastava-se pelo canal até
o continente, onde pegaríamos o ônibus para o
aeroporto e depois o avião de volta para casa.
De repente, vejo, numa espécie de câmera lenta, o corpo do Reginaldo tombar pra frente, cair
no assoalho da balsa e dar um rolamento completo, típico dos lutadores de judô. Estávamos
exatamente a meio caminho. Diante do inesperado da situação, pensei: “Meu Deus, está enfartando, voltamos para pedir ajuda ou seguimos
até o continente? Será que alguém sabe fazer
massagem cardíaca?
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E se for um ataque epiléptico? Precisamos desenrolar a língua dele...”, e ainda um inesperado: “Será que ele bebeu todas durante a madrugada?”
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Olhei a Luiza, seus olhos estavam arregalados; o
balseiro largou o leme; a maquiadora soltou um
grito nervoso. Todos reagimos. Menos a Roseh,
que tinha no rosto um sorriso envergonhado.
Com razão. Depois do movimento acrobático, o
Reginaldo se levanta e diz: “Que sono... ainda
bem que essa balsa é macia”. A gargalhada num
uníssono espalhou-se pelo canal. “Queria apenas mostrar que realmente estava caindo de
sono”, ele explicou-me tempos depois.
Essa é uma das histórias que sempre lembro
quando penso no Reginaldo. Por muito tempo,
ainda me divirto ao recordar como a preguiça
foi embora naquele dia. Não que ele seja um
palhaço que goste de pequenos shows como
esse. Muito pelo contrário. Sua figura em nada
traz humor estampado. É um homem sério.

E talvez surpresas assim sejam parte do segredo. Porque ele se diverte também.
Dias antes, por exemplo, na pele do Coronel Jurandir, uma participação especial na primeira
fase da história, Reginaldo tinha vivido as maldades de um homem inescrupuloso, impiedoso
e cruel, que estupra uma linda mocinha do interior, papel de Luiza Curvo. A menina, tomada
de vergonha, enforca-se no quintal da casa.
A gravação do estupro foi uma cena e tanto.
Com o personagem, Reginaldo olhava para a
menina com as pupilas dilatadas. Tinha também
no canto da boca um sorriso de perversidade. A
participação foi marcante. Até porque, logo
depois, ele recebe um balaço de carabina no
peito, disparado pelo personagem da Luiza Thomé. Um dia depois, deu o rolamento para “animar” a gente e provar que estava sonado. Acho
mesmo é que estava relaxando das tensões da
véspera.
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