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Ler é uma oferta de tempo ao mundo de alguém. 



Prefácio

 É difícil dizer onde algo começa. Também é delicado a tarefa de
isolar fatores determinantes. As mais diversas razões, vindas de
muitos tempos e lugares se encontram. Mesclam-se, interagem.
Um início, um prefácio, é uma escolha,  “aqui começa”;  que é
necessário.  Talvez  como  norte,  base,  como  tentativa  de
compreender algo. 
Estes escritos  são assim, frutos de muitos  fatores:  de  estar  a
estudar e me apaixonar por arquitetura, de gostar de ler e toda
leitura  tem  algo  de  impulsionar  para  escrita.  Não  é  possível
escrever sem ler.  Talvez não seja possível ler  bem sem tentar
escrever e sentir na pele o que isto demanda. Deve-se ao fato de
eu trabalhar à noite, em um emprego discreto, de ter o silêncio
da minha casa desalojado, pois neste momento, sou vizinho de
uma construção de um prédio de oito andares. O silêncio levou
consigo a possibilidade de sono e leitura. E isto, certamente, não
deve estar na análise do impacto ambiental da obra. 
 Sem  o  silêncio  comecei  a  sair  de  casa,  a  vagar  pela  cidade
durante o dia, em busca de uma mesa acolhedora. Disto tudo
surgiu  este  projeto,  30  MESAS.  Por  trinta  dias  consecutivos,
iniciados nos meados de junho, no sul do mundo, busquei mesas
pela cidade.  Padarias,  postos de gasolina,  lancherias,  botecos,
bibliotecas,  praças… Senti  o  ambiente,  li,  reli  velhos  escritos,
escrevi o que me veio a mente. Busquei assim entender como o
ambiente, a arquitetura, influenciaria minha capacidade de ler e
escrever.  Todos  os  locais  tiveram  suas  coordenadas  decimais
coletadas (é  possível  encontrá-los no Google),  e  um pequeno
comentário sobre o ambiente incluído. 
 Escrever e ler são duas faces da mesma moeda. Peregrinações
internas. Descoberta de espaços. Me parece fascinante o quanto
se pode andar estando fisicamente parado, sentado em frente a
uma mesa.  Este  projeto  é  isto,  uma tentativa  de  descobrir  o
quanto eu conseguiria andar em 30 dias. Em 30 mesas. 



(Baseado em fatos reais)

“Em algum lugar do mundo garotos tocam às 3 da madrugada,
para aproveitar o silêncio da noite, necessário quando não se
tem acesso a um estúdio, para gravar suas músicas. Em algum
lugar do mundo uma poeta faz um gato na rede elétrica, para
conseguir  viver  e  seguir  com  sua  paixão,  escrever.  Faltou
dinheiro  para  o  poste.  Em  algum  lugar  do  mundo  dois
dançarinos juntam os trocados para conseguirem comprar um
apartamento,  para  alojar  ideias,  artistas visitantes,  um espaço
comprado de forma privada usada de maneira comunitária. Em
algum lugar do mundo milagres assim acontecem. Estes caras
são a força que faz o coração do mundo continuar a bater.” - foi a
resposta  a  pergunta  'Que  tem  a  dizer  hoje?'  à  psicóloga  do
grupo. 

  -31.770007,-52.339070 (Boa luz e TV…) Dia1



Cerimônia  de  Formatura.  Curso  de  Medicina.  Plateia.   “Você
bebeu de novo?” - sussurrou ela. 
- Não o suficiente. - foi a resposta.
- Droga…
- Agora não é hora de discutir, vão começar o juramento. 
- É de Hipócrates, não? 
- O juramento? Considerando o preço das consultas e a renda
média da população… De Hipócritas, não de Hipócrates.
“Juramos!” - pronunciaram os formandos. E ela sorriu. 

-31.765600,-52.335036 (TV. Sofá macio. Decoração emergente). 



Caminhar com um estrangeiro pode ser  um bom exercício de
autopercepção.  Em  frente  a  universidade  parou  e,  ao  ver  os
estudantes caminharem em meio ao lixo no chão, a forasteira
me perguntou:
- Que é aqui?
-Uma universidade. Ensino Superior. 
- Por que o lixo? - questionou-me incrédula.
Desconcertado respondi no susto:
-  Por  que  estão  mais  interessados  no  'Superior'  do  que  na
Educação.
E rimos. A fugir de algo. 

-31.761797,-52.337886   (música gospel. TV com MMA. Cheiro
de gasolina. Boa textura de mesa). 



E  lembrou.  Do  Agricultor  em  sua  labuta  que  desconhece
domingos ou feriados. Do Caminhoneiro que convive mais com a
saudade do que com o crescimento dos filhos.  Da Enfermeira
que ninguém cumprimenta quando ganha alta do hospital. Do
Lixeiro  que  corre  nas  madrugadas  frias  a  se  arriscando  ser
atropelado  ou  cair  do  caminhão…  E  olhou  o  monumento,  e
bêbado, encarrou os olhos da estátua e disse:
-  Soldado  Desconhecido,  batalha  mesmo  é  ser  Trabalhador
Anônimo!
E se foi trôpego. 

-31.763447,  -52.328758  (boa  iluminação.  Relativa  discrição.
Cocô de pombo sobre a mesa). 



-  E  qual  é  a  queixa?  -  perguntou  o  policial  ao  desgrenhado
cidadão.
- Roubo. Primeiro foi a vista da janela, que agora tem grades.
Depois  foi  o  espaço do meu bolso,  que agora  é ocupado por
várias  chaves  para  entrar  em  casa,  como  se  não  bastasse
levaram  a  rua,  onde  já  não  se  pode  andar  à  noite,  por  fim
levaram minha tranquilidade… Levaram tudo!!!
 E nisto o policial percebeu que se tratava do Louco… Um colega
veio e o conduziu para fora da delegacia. E o escrivão ficou a
pensar  que  de  todas  as  queixas  –  carros,  joias,  TV  –  aquele
parecia ser o roubo a de maior valor. 

-31.777585,-52.342047 (arquitetura histórica.  A TV ligada abafa
as histórias que as paredes sussurram. Mesa plástica.) 



Crianças precisam contar  o que aprenderam. “A minha vó me
falou que igrejas são a casa de Deus,  que é Jesus, que são a
mesma pessoa,  igual  ao Homem Aranha e o  Piter  Parker...”  -
contava como uma pequena astronauta entrouxada de roupa na
manhã fria. Passávamos em frente a catedral,  a olhamos, com
suas portas fechadas e mendigos a dormir nas marquises, ela
perguntou:
- Jesus é um cara legal?
-Tudo indica que sim. - respondi.
- E por que um cara legal com uma casa tão grande fecha as
portas da casa e deixa as pessoas dormir no frio da rua?
Desarmado só tive tempo de dizer:  “Ele  deve ter  mudado de
endereço”.
E seguimos a caminhar por dentro do inverno. 

-31.765857,-52.349781       (Móveis de escritório, arquitetura
institucional. Paredes creme. Harmonia não é isenta de feiura). 



- E que acha do Amor? - perguntou o butequeiro.
Perdido  em  seu  mundo  ébrio,  o  bêbado,  disse
despreocupadamente:
-  O Amor??? Se  tivessem registrado a marca,  hoje ela valeria
mais que a Coca-Cola.

-31.769138,-52.336732   (Listras  amarelas  no  chão  definem
espaços. E pedem por 'Pare'.)



 -Saiu para fumar? - perguntou o supervisor ao vê-lo voltar.
E como empregado em um turno fruto da pressa do mundo, o
noturno, às três e onze da manhã pensou em responder:  “Saí
para ver as estrelas. Quanto as olhei há pouco fiquei a pensar
coisas  como  'será  que  as  baleias,  no  meio  do  oceano  as
enxergam?',  ou  '  como  os  pássaros  migratórios,  que  voam  à
noite não se perdem?', ou 'estas mesmas estrelas estavam hoje
pela manhã a brilhar sobre os desertos da Austrália e as ver é
como tocar, de algum modo, o outro lado do planeta'...”. Mas era
um lugar em que era admissível sair para fumar, mas inaceitável
o fazer para ver as estrelas. Então respondeu simplesmente:
-Sim,  para  fumar…  E  concluiu  em  pensamento:  “…  a  tragar
estrelas”. 

-31.764678,-52.342278   (Binsenweisheit  mit  hervoragendem
Name.) 



Supermercado.  Entre  corredores  e  item  da  rotineira  lista  de
compras ela o questionava significados de palavras nos rótulos e
embalagens, nesta grande aventura que é aprender outra língua.
Uma língua bonita e difícil, o português. Como uma criança os
trazia até mim, perguntava algo e recolocava os produtos nas
prateleiras. E tive de explicar porque  “Espírito da manhã” estava
na  embalagem  de  um  sabonete  líquido,  “Caipirinha”  na  de
preservativos, “Nova fórmula” em um rótulo de “Iogurte Grego
tradicional”,  “Caseira”  em  um  pote  plástico  de  Maionese
Hellman's… 
 Desanimada lá pelas tantas falou:
-Muito difícil, português de mercado…
-É que se trata de outra linguagem. - falei, para tentar animá-la.
-Qual?
-Da insanidade!
 E rimos. E fiquei a pensar, que andamos a consumir?

-31.752565,-52.335526  (Mesa  free.  Desaprendemos  a  usar  o
espaço público?). 



Sorveu  o  café.  “Açúcar,  café,  Brasil”,  disse  sorrindo,  por  fazer
estas  coisas  simples  e  rotineiras  que  ganham  um  significado
mágico quando somos estrangeiros. 
-Seja honesta, qual sua impressão do Brasil? - perguntei.
-É como esta cafeteria.
Olhei ao redor, não entendi, e perguntei “Como assim?”.
-Assim,  TV ligada,  ninguém  está  assistindo  é  só  ruído.  Assim,
vocês  têm  Tom  Jobim,  Toquinho,  Villa-Lobos…  Uma  música
fantástica, mas preferem a TV para acompanhar o café…. Tem
Clarice Lispector, Mario Quintana, Drummond…, mas é mais fácil
encontrar  uma farmácia,  que estão em todas as esquinas,  do
que uma livraria. Plantam de tudo, do cacau ao pêssego, do trigo
a castanha do pará, mas dão bolacha seca para as crianças nas
escolas… Vocês são muito ricos. É um país muito rico, tão rico
que se dá o luxo de viver como miserável.
 E houve silêncio. E precisei de mais açúcar, o café estava muito
amargo.

-31.767875,-52.340997 (TV  pode  destruir  a  ambiência  de  um
lugar. Uma vista é uma decoração.)



Bar.  Redondezas  da  universidade.  Sul.  “A  sonda  Curiosity
aterrissa em Marte.” - leu o bêbado. Nisto entra em estudante,
vestindo camiseta da Engenharia Mecânica. 
-Vocês  estão  participando  disto?  -  perguntou  o  bêbado  ao
jovem, ainda boquiaberto com a notícia.
-Claro que não, é a NASA!
-Estão ao menos discutindo em sala de aula sobre isto?
-Você anda bebendo muito tio…
-É  que  talvez  ao  menos  falar  sobre  isto,  em  um  curso  de
engenharia, poderia ajudar a …
 E nisto passa uma carroça de um papeleiro na rua.
- … projetar melhores carroças, e ajudar esta gente.
-Não vou estudar 4 anos de engenharia para projetar carroças! -
falou o estudante visivelmente ofendido.
Ao vê-lo sair, o bêbado comenta com o butequeiro:
-Complicada  esta  educação,  muito  complicada.  Não  cria  a
audácia  sonhadora  para  se  ir  a  Marte,  mas  gera  o  orgulho
insensível  de  sequer  considerar  projetar  uma  caroça…  Enfim,
não há curiosidade sobre Curiosity.

-31.767216,-52.353134   (O reflexo do trem atravessa o balcão.
Sem a TV, seria cinematográfico).



E leu “Medicina” na camiseta, na pasta, no moletom, na caneta
do bolso, no jaleco… E pensou que devia ter bebido muito, para
ver tantas vezes a mesma palavra ao redor de uma só pessoa. 
-E  é  por isto  que os médicos devem cobrar  caro,  por que se
erram alguém morre.  - dizia exaltado um jovem, ao dono do bar.
Discutiam.
 Então percebeu que se tratava de um acadêmico de medicina.
Nisto  um  ônibus  estaciona  na  parada  em  frente  ao  bar.
Desembarcam  duas  crianças,  uma  idosa  e  um  travesti,  mal
descem a porta se fecha e lotado segue seu rumo. 
-Ei Doutor! - disse o bêbado ao estudante.   “Está vendo este
ônibus? Deve ter umas cinquenta pessoas a bordo. Alguém faz a
revisão dos freios.
-E???- questiona o acadêmico.
-E que provavelmente não tem o segundo grau mas, pelos atuais
critérios de renumeração, certamente deve ser Milionário.
E os ânimos se arrefeceram. E o bêbado não precisou, naquele
dia, pagar a conta. 

-31.773307,-52,338355   (Objetos  e  gestos  ocupam  espaço.  E
fazem parte do ambiente.)



Era no mínimo exótico observar. Alguém que vive em um país
em que há  neve no inverno a  tentar  aquecer-se  no início  da
manhã. Coberta sobre os ombros a vagar pela casa, com uma
xícara de chá quente nas mãos, a buscar os fiapos de sol que
entravam pela estreita janela. 
-Surpresa com o frio do Brasil? - perguntei.
Enregelada me respondeu:
-Não, não… Esperava um certo frio aqui no sul, mas é curioso, o
inverno vêm todo o ano e suas casas não têm janelas dupladas,
paredes isoladas, lareiras… É mais fácil encontrar calefação nos
carros do que nas casas… Aliás, gostam e gastam mais de seus
carros, todos parecem ter um, do que no lugar onde vivem… O
que me surpreende não é frio, mas suas prioridades.  - e bebeu
o chá.
E eu senti frio. 

-31.778499,-52.340357  (se gastou tanto com a decoração que
faltou dinheiro para coisas como… uma boa cadeira). 



Para Make

“Não vos  esqueçais  da hospitalidade,  pela  qual  alguns  sem o
saber  receberam anjos.”  -  Hebreus,  13,2.  Lembrou da citação
bíblica ao ver a gota de sangue tingir a porcelana branca da pia.
Hora:  20:49.  Vestiário  do trabalho.  E,  para  tentar  organizar  o
acontecido recordou:
 Um tombo de bicicleta, fruto de uma fechada de um carro. Duas
quadras do trabalho. Na esquina. Estatelado no chão viu o carro
se afastar tão indiferente quanto o grupo de evangélicos, que
passava  com suas  bíblias  debaixo do braço.  E  alí,  a  fazer  um
inventário de novas dores, olhou para o lado e viu um par de
saltos agulha, sob pernas torneadas, 1,80 m de altura, ombros
largos e uma voz masculina:
-Você  está  bem? -  perguntou ao oferecer  a  mão,  com unhas
impecavelmente  feitas.  E  como  se  lesse  pensamentos
acrescentou:  “O paraíso  vai  exigir  mais  do que desfilar  por aí
com uma bíblia sob o braço.”.
 E aceitei a ajuda. E ao sair rápido (mais uma vez atrasado) o vi
acenar e, festiva e rebolante, gritar:
-O paraíso fica em qualquer esquina Amor!!!
 E ao terminar de lavar o cotovelo naquele sosso banheiro, antes
de iniciar mais uma jornada de trabalho, lembrou que os anjo
não são homem nem mulher. Os anjos podem ser o que bem
entenderem. E, por que não, usar salto agulha e echarpe pink. 

-31.762616,-52.335021  (talheres pesados e toalhas de tecido
falam muito do lugar. Mas não batem as lembranças.) 



E  deu-se  por  conta,  havia  esquecido.  E  a  passos  rápidos
retornava a padaria. A sensação era de perder as chaves da casa,
mas estas estavam em seu bolso.  De esquecer o celular sobre
uma mesa de bar, mas este estava na mochila, ou a carteira no
banco do ônibus, mas a carregava na mão, junto com o saco de
pão. A pressa, a pressa rega esquecimentos. 
Entrou  na  padaria,  olhou  a  atendente  percebeu  seu  rosto,  o
brinco  de  brilhante  azul,  o  coque  no  cabelo,  ela  o  viu  e
perguntou:
-Esqueceu de algo?
-Sim, dar 'Bom dia!'. 
E o dia seguiu seu curso. Com a possibilidade de ser um Bom
Dia. 

-31.761231,-52.339230   (gestos  rápidos  e  barulho  deixam  o
espaço menor do que um teto baixo). 



E como qualquer criança,  parou subitamente de saltitar e  fez
uma pergunta:
-Que é vidro blindado?
-Algo assim como o carro do Batmam, dá para dar tiros e as
balas não passam.
-Tá. - respondeu, e prontamente voltou a brincar. E me ocorreu o
pensamento:  “Algo que,  se  nada sério  for  feito,  quando você
crescer e comprar um carro, daqui a uns 13 anos, estará ou entre
os 'opcionais' ou 'itens de série'...”

(Que  mundo  é  este  que  uma  criança  tem  no  vocabulário  a
palavra 'blindado'?).

-31.760427,-52.340052   (frio. Exposição. Pedinte. Palavra 'Deus'
a observar tudo.)



Encontravam-se sempre no ônibus. Ele a voltar do trabalho. Ela a
ir  para  o  batente.  E  pelas  4  paradas  que  dividiam  o  acento
conversavam sobre tudo, andorinhas, viagens não feitas, jardins,
arquitetura  da  cidade…  E  sabiam  que  largariam  o  emprego,
assim  como  seus  colegas,  em  menos  de  3  segundos  se
ganhassem  na  loteria,  que  geralmente  as  pessoas  trabalham
para  pagar  contas  e  não  para  realizar  paixões,  que  se  louva
muito o trabalho mas as sextas-feiras  são mais  felizes que as
segundas.  Que  as  férias  são  mais  bem-vindas  que  as  horas
extras. Que a aposentadoria parece ter uma aura ilusória onde
sonhos se realizam. Que a identidade gerada por um emprego
faz  com  que  ser  astronauta,  carteiro,  médico  ou  lixeiro  gere
expectativas equivocadas e baliza manifestações de respeito. E
por  saberem  de  tudo  isto,  como  quem  tem  um  acordo  não
verbalizado  nunca  perguntaram  “Em  que  você  trabalha?”.
Sabiam que o trabalho uma parte pequena e superficial de suas
vidas,  sabiam  que  eram  mais  que  seus  empregos.  E  assim
encontrarem-se  era  sempre  um  bom  momento  disto  que
chamam biografia. 

-31.766373,-52.341837    (bom  aproveitamento  de  espaço.
Agradável desenho de mesa. )



Bar vagabundo. Mexeu o café. Colocou a colher no pires. Ficou a
observar  a  bebida  girar.  Tinha  certeza  de  antemão  que  seria
fraco, ou velho, ou amargo, ou qualquer coisa que o classificasse
como ruim. E por esperar um tempo, como quem toma coragem
para beber, lembrou. 
 Outros cafés, mesas, companhias, sorrisos. De olhares velozes,
pois diziam mundos antes que a palavra AFETO terminasse de
ser pronunciada. E sentiu saudade. E descobriu ali, naquele bar
em que moscas morriam lentamente nas armadilhas adesivas
penduradas  no teto,  que saudade é  uma forma de presença.
Saudade  é  uma  forma  íntima  e  genuína  de  prestar  uma
homenagem. 
E tomou o café. E percebeu, inclusive, que estava errado. O café
era ótimo. 

-31.767987,-52.341083 (Olhar através de uma janela elevada é
ter a vista de passarinhos. E perceber a beleza dos ladrilhos.)



-Me conta algo bonito sobre esta cidade. Algo fora dos cartões-
postais  e  guias  turísticos.  -  pediu  ela.  Nesta  brincadeira  que
havia se estabelecido de tentar explorar o olhar um do outro.
Pensou um pouco, sorriu ao recordar-se e respondeu:
-Uma cidade precisa ser escutada. Vou te contar uma coisa que é
quase  um  segredo  de  tão  discreto.  Um  segredo  que  só  as
prostitutas,  travestis,  mendigos  ou  malucos  que  resolvem  ter
uma carteira de trabalho assinada que os façam circular pela alta
madrugada, no inverno, em plena quarta feira, sabem. São os
bueiros.  Esta cidade tem bueiros do século passado. Datas de
1913,  1919…  Ainda  estão  ai  não  por  velarem  por  sua
conservação  mas  pela  resistência.  Estes  bueiros  viram  muita
coisa.  Bondes,  Zepellin,  aves  migratórias,  carnavais,  amores
discretos, brigas espalhafatosas, momentos ditos históricos. Em
alguns deles na alta madrugada de inverno, nos dias úmidos, é
possível escutar a água a escorrer sob suas tampas. A murmurar
histórias, a nos lembrar que isto que chamamos “minha cidade”
não é só um endereço, mas nossa casa, nossa biografia. De que a
beleza muitas vezes não é fácil  de perceber mas está alí,  sob
nossos pés.
E  ambos  sorriram.  E  conseguiram,  talvez  ouvir  os  bueiros  às
15:12 da tarde. 

-31.766579,-52.339389 (Mesa alta demais. Faltou luz no fundo
da sala. Fachado Incrível!) 



“Professores têm salários parcelados.” - mostrou a matéria no
jornal, a pedir confirmação do que havia lido, no exercício diário
de  adquirir  mais  vocabulário  na  terceira  língua  que  estava  a
aprender.
- Ontem passamos à noite pela prefeitura, as luzes da fachada do
prédio estavam acessas. Deveriam desligá-las para economizar. -
Falou-me.
 E por um segundo pensei em dar uma resposta que explicasse.
Explicar  que os professores eram estaduais  e  não municipais,
que a luz da prefeitura é paga por… Impostos em cada palito de
fósforos que ascendemos, que todo o dinheiro vai para Brasília e
depois  retorna  ao estado e  que neste  retorno provavelmente
passa  por  Marte,  Suíça,  Ilhas  Scheychelles,  paga  charutos
cubanos,  vinhos  franceses,  prostitutas  suecas,  joias  para
mulheres  belas,  recatadas  e  do  lar  e  só  então  o  que  sobra,
sobra… Explicar que eu tenho nível superior mas que não faço
ideia de como esta grana circula, eu só pago. A conta, o pato.
Explicar que em uma crise o governo resolve contar primeiro o
que deveria ser a última coisa a ser tocada, e que, talvez, seja a
única coisa capaz de nos tirar da crise e evitar outras vindouras,
a educação. Explicar o 'no sense'. E tudo o que pude dizer foi:
-É, deveriam apagar as luzes.

-31.760992,-52.318270   (chão  liso,  espaço  amplo,  muitas
pessoas e poucas plantas. Resultado: desconforto acústico). 



E ali comendo pastel  e a tomar Coca-cola a ouvir musica estava
a  fazer  muitas  coisas:  matar  tartarugas  marinhas  centenárias,
derrubar florestas milenares, apoiar o trabalho escravo, investir
em armamento nuclear, bombardear crianças no oriente médio,
matar  monges…  A  embalagem  plástica  do  pastel  iria  para  o
oceano, serviria de alimento para as tartarugas, o óleo do pastel
vinha  da  expansão  da  fronteira  agrícola  brasileira,  leia-se
Amazônia e Cerrado, os fones de ouvido produzidos na China,
potência  nuclear,  com jornadas laborais  escravas,  invasora  do
Tibet. O dinheiro da Coca parte dele retornaria ao EUA, o que
em miúdos quer dizer mais caças por aí. Espantoso, inacreditável
que ali  estava a fazer  tanta  coisa enquanto os fones tocavam
“Beautiful Day”. Então olhou para baixo, viu os tênis com três
listras e lembrou: Impossible is nothing!  

-31.781734,-52.323348  (seja  fumante,  terá  sempre  a  melhor
vista garantida.)



-É mais fácil. - pensou ao ver o próprio rosto molhado em frente
ao  espelho  do  banheiro,  naquilo  que  seria  mais  um  dia  sem
beber.
-É mais fácil  falar do prefeito do que conversar com o síndico
sobre uma compostera. Mais fácil falar da política da China do
que tentar reduzir as  compras de suas quinquilharias. Fácil falar
da poluição do Pacífico e da morte das baleias, difícil escolher
produtos  com  menor  quantidade  de  embalagem  e  reduzir  o
consumo  de  plástico.  Falar  de  Belo  Monte  e  não  tomar  um
banho mais breve.  Acessar mais o Facebook do que o site do
Congresso. Falar da sujeira da cidade do que juntar um papel de
bala do chão… Fácil mesmo é polir a irresponsável auréola de
santo  'Made  in  China',  comprada  no  Paraguay,  que  usamos
diariamente, para adornar nossa pseudo santidade.
E secou rosto. Santamente. 

-31.755548,-52.359510  (objetos  ocupam  espaço.  Definem
identidades.)



“É preciso amar! É o amor!” - anunciava o apresentador de TV,
na tela plana, última novidade do bar. 
-Eu acredito em outro tipo de amor. - falou o ébrio, agora sóbrio.
“Em um amor silencioso. Destes que acordam na ponta dos pés
para preparara o café, para não despertar o outro que está na
cama, que faz de conta que está dormindo, para contemplar a
tentativa de silêncio com aroma de café. Acredito no amor das
salas de espera dos hospitais, a observar ponteiros de relógios
que parecem eternamente imóveis. No amor que zela por uma
criança a brincar no parquinho da praça, pois o amor sempre
traz responsabilidade. Neste amor que faz alguém viajar a noite
toda, caminhar na chuva de inverno para ir a um velório. Não há
o que dizer, a presença torna palavras dispensáveis.
Que acende uma vela em uma igreja distante a alguém, como
forma de gratidão, e este alguém nunca vai saber que uma vela
em seu nome queimou em silêncio em uma igreja tão longe…
Esta coisa de gritar o amor, de conjugar o verbo amar a torto e
direito  é  coisa  de  TV,  está  impresso  em  cada  copo  de
refrigerante do Mc'donalls, a abarrotar lixeiras.” 
  E zerou as contas do bar. Bebeu um copo d'água. E se foi limpo,
como o céu. 

-31.774534,-52.343599   (o calor e aconchego de um ambiente é
inversamente proporcional ao frio da rua. O calor, pode fazer a
decoração sumir.)



Para Dênis

 E  o  sóbrio  (há  uma  semana)  ouviu  o  amigo.  Crise  dos  40.
Desânimo. E, ao terminar de ouvir, falou:
-Era uma vez um garoto que morava na periferia, que ganhava
muito pouco, a virar madrugadas a fritar ovo, como empregado
de  um  trailer  gorduroso.  Sem  perspectivas  além de chegar o
domingo  e  dormir.  Um dia  ele,  que agora  já  passava  dos  30,
cansou. Resolveu voltar a estudar. Formou-se professor. Tornou-
se um bom professor. Um dia ele já professor resolveu retomar
um  sonho  de  infância:  voar.  Colocou  um  anúncio  nos
classificados do jornal,  a perguntar por aulas de voo, em uma
cidade sem tradição de voo livre.  Acabou encontrando outras
pessoas  afins,  fez  contatos,  cursos,  comprou  um  parapente
usado. Passou tardes a subir e descer um morro, para ficar por
segundos a 30 cm do chão. Ralou joelhos, ficou embrenhando
em árvores, perdeu-se em meio aos nós das guias… O tempo
passou. Hoje ele voa a 3000 m de altura. Aprendeu a ler o vento,
a conversar  com pássaros.  Pertence a  um pequeno grupo de
pessoas  que  esteve  a  esta  altura,  a  ver  a  paisagem  sem  o
barulho de motores ou vidros de janelas. Um balanço da própria
vida tem de incluir estas coisas, até por que a cretinice deste
mundo cão se alimenta de fazer as pessoas acreditarem que seu
único patrimônio é o que pode ser depositado em um banco. É
preciso pensar no improvável do que se viveu. No que se viu e
compartilhou. E, na próxima vez que voar, e estiver lá no alto, de
uma forma tão confortável e familiar como quem senta no sofá
da própria sala, em seu parapente zero bala, Made in Germany,
a ver o entardecer, lembra do garoto que fritava ovos. Volta no
tempo e conta para  ele que o horizonte  lá em cima é curvo,
inacreditável e bonito como algumas biografias.
 E o vento soprou.  -  Amanhã, vai dar voo. - disse o amigo a
sorrir. 
-31.742504,-52.331587  (Arquitetura  é  sempre  viva.  Gestos  e
intenções são mais importantes que móveis planejados). 



E como fazia parte da terapia o sóbrio retornou a lugares que há
tempos não visitava. Como quem escuta a arquitetura a contar
histórias.  Muitos  lugares  haviam  mudado  muito,  crescido.
Cadeiras  estofadas,  carpetes  felpudos,  vidros  espelhados,
elevadores  panorâmicos…  Desenvolveram-se  em  todas  as
direções,  todas menos uma, a interna.  E  o restaurante agora,
dito chick, ainda mantinha a TV ligada a esmo. 

-31.709660,-52.340006  (música  e  som  ocupa  espaço.  Tão
importante ou mais que a textura do carpete).  



“O que você vê?” - perguntou-se a si, ao olhar pela janela do
quarto andar. “Prédios retos, janelas, cores, árvores ao longe...”.
E novamente refez a pergunta: “O que você vê?”. “Janelas não
isoladas, casas frias, prédios em desarmonia com casarões...” E
mais uma vez: “O que você vê?”. “Pessoas com vidas corridas,
poucas  horas  de  sono,  pouca  fibra  nas  refeições...”.  E  como
quem  troca  a  lente  de  um  microscópio,  ou  o  zoom  de  uma
objetiva, perguntou de novo: “O que você vê?”. “Pessoas com
histórias, que sabem coisas incríveis, fazer pipoca, costurar uma
artéria,  levantar  um  telhado,  falar  outras  línguas,  pilotar  um
avião, pessoas que podem se juntar. Pisar no freio. Compartilhar
coisas, saberes, isolar janelas, descobrir soluções, e que em uma
ou duas gerações, se quiserem, e tiverem uma fé grande no que
podem fazer juntas, podem mudar completamente estes prédios
retos,  ocupados  por  vidas  que  talvez  não  são  vidas.  Podem
redefinir  o  conceito  de  'possível'  ”.  E  foi  o  mais  longe  que
conseguiu ver. E descobriu que a quase quinze dias sem beber,
sua visão havia melhorado. 

-31.758433,-52.341695   (Janelas de canto, amplas, boa altura
de mesa.  Vista para azulejos históricos. Boa ventilação… Nada
mal para um bar de esquina.) 



E no fim de um dia péssimo, em um mercado lotado, encontrei-
me na fila do caixa.  Hora do rush… Esperasse mergulhado no
mau humor próprio e alheio. Então o cara que da frente na fila,
com  braços  flácidos,  pancinha  ressaltada  por  uma  camiseta
vermelha, que nunca vi em minha vida, larga finalmente as suas
compras na esteira do caixa e abre um pacote de pipoca doce.
Não só o abre mas vira-se naturalmente para mim e oferece, o
faz também para a caixa (que tem um emprego ruim em uma
rede cretina). Tudo de forma espontânea, ela agradece e sorri,
eu idem. Um ato rápido de gentileza. A fila anda. O tempo urge.
Em minha surpresa o vejo empacotar suas compras. A camiseta
vermelha,  na  frente,  ironicamente,  tinha  um  “S”  de  Super-
Homem.  E  ao  caminhar  para  casa  me  veio  o  pensamento:
“Heróis realmente andam a paisana.” E quer saber, herói ou não,
salvou o dia. 

-31.764930,-52.334912  (Aberturas deixam passar luz, e barulho.
Tv… Bom nome.)



Horrível. Miserável. Foi o que lhe veio a mente quando tomou o
primeiro gole do café. Sol por nascer. Frio. Sul. Uma rodoviária
suja,  como  todas.  Na  TV  da  lancheria  escândalos  políticos
entrecortados por comerciais de porcarias.  O balcão recheado
de  cores  artificiais  e  açúcar.  Estava  ali  por  força  disto  que
chamamos de  emprego.  E  ao  sentir  o  gosto  amargo  do  café
quase chamou o garoto que ali atendia para devolver a bebida,
mas era a única opção quente disponível. Desatento ouviu de
soslaio a conversa dele com a senhora que também trabalhava
ali:
-Uma baleia  branca,  que  é  caçada e  depois  no fim  afunda  o
barco. Moby Dick.
 Ao ouvir isto algo o animou. O garoto em meio a tanta porcaria
leu Moby Dick. 
-Como é mesmo o nome do autor? - seguiu o garoto em sua
conversa, sem perceber que estava sendo observado.
- Herman Melville. - respondeu a ele, ao terminar o último sorvo
de café. E era mágico.
-Mágico? - perguntou o garoto, surpreso e incrédulo. 
-Sim,  mágico.  Assim:  pegava  papel  e  caneta,  fazia  uns
movimentos, que uns chamam de escrever, e quase 200 anos
depois de morrer tem seu nome citado às 6 da manhã, em um
sul do mundo, à milhares de quilômetros de onde viveu. Mágico
assim: transforma um café miserável em impagável.
 E levantou-se. Despediu-se. E mergulhou  em uma manhã com
dois amanheceres. 

-31.754669,-52.340461  (Chão  clássico,  em  desarmonia  com
decoração. Som ambiente, boa iluminação. Discrição.) 



Arquitetura  pode ser  visto  como algo simples.  Basicamente e
assim,  a  boa  arquitetura  percebe  e  prioriza  as  pessoas,  as
atividades  e  os  objetos  e  faz  os  projetos  adaptados  a  esta
realidade. A ruim prioriza os projetos e as pessoas, atividades e
objetos que se adaptem a ele. 

-31.756471,-52.228127   (Linha  do  horizonte.  Escultura.
Arquitetura é também, espaço aberto.) 



Memória é presença. É uma espécie de lugar onde tudo o que se
viveu, sentiu e falou, pode ser revisto, revivido. Onde todas as
pessoas  que  você  por  qualquer  carga  do  destino  se  deparou
podem  se  encontrar,  livres  do  espaço  e  tempo.  Memória  é
encontro.

-31.766599,-52.336025 (Acabamento o  mais  demorado.  E  é  o
primeiro a ser tocado pelo olho. Boa arquitetura é possível.) Dia
30



Pósfácio

 Trinta dias se passaram. Trinta mesas. Olho as coordenadas dos
lugares que visitei. São agora marcas, passos, pegadas, rastros
de  um  percurso.  Endereços  no  mundo.  Pergunto-me  o  que
descobri nesta jornada. 
 Descobri que a cidade é bonita. Como todo lugar há problemas,
mas  há  beleza  a  ser  descoberta.  Há  muitas  mesas.  Muitos
lugares em que é possível sentar-se. Há muitas histórias. Basta
estar atento. Aberto. Talvez isto foi o que de maior valor aprendi.
E isto varreu o medo inicial de não conseguir. De não ser capaz
de escrever por trinta  dias  consecutivos.  De não ter  histórias
para contar, de não ter nada a dizer. Há um universo de mesas e
de  histórias,  muitas  delas  reais,  discretas,  mas  nem  por  isto
menos belas daquelas que aparecem em grandes telas.  Basta
percebê-las. 
 Aprendi que escrever é algo além de narrar. É valorizar o que se
pensa. É encontrar a própria voz. Descobrir e valorizar lugares e
identidades. Lugares e identidades podem ser sinônimos. 
 Nestas escritas surgiram personagens. O Bêbado, a Estrangeira,
a Criança,  o Louco.  Unidos através da perplexidade.  Um quer
afogá-la  na bebida,  a  outra  a   manifesta  a deparar-se  com o
cotidiano que os residentes locais já não percebem, a criança a
apresenta com o frescor da curiosidade de um mundo que se
revela,  o  Louco  a  operar  em  uma  consciência  rotulada  como
insana por um mundo doente. Surgiu também, vez ou outra, a
figura do trabalhador, imerso em uma rotina fabril, muito perto
de  uma  total  anestesia,  mas  que,  é  assaltado  por  lapsos  de
esperança e faz destes momentos seu exercício de perplexidade
e de resistência. 
 Todos eles sabem de algum modo  que há muitas histórias, e se
há tantas, se as possibilidades são tão vastas, apesar de tudo,
talvez,  seja  possível   sentar-se  em  uma  mesa,  em  um  lugar
qualquer do mundo, ouvir o que o mundo grita, o que se tem a
dizer,  dar  valor  a isto,  e,  juntos,  escrever  uma narrativa  mais



bonita. 

-31.769966,-52.342190
  (O número de vistas e horizontes é maior que o de aberturas e

janelas.)
 Biblioteca Pública de Pelotas, inverno de 2016. 



Livros que li nesta jornada:

-O Frio Aqui Fora – Flávio Cafiero
-Passaporte – Fernando Bonassi
-A Vida Privada das Árvores – Alejandro Zambra
-Cuentos Microcuentos y Anticuentos – Mario Halley Mora
-A Desumanização – Valter Hugo Mãe.



Gracias.



Desenhos



Notas e outros riscos


