EU ANDO SÓ
- A menina nasceu quando eu tinha dezessete. – falei de
repente, soltando uma baforada pelos lábios secos. – Ou
seja, eram duas meninas dentro de casa... minha namorada só
tinha dezesseis. O rojão era grande demais. Um dia, olhei
pras duas, uma menina tentando dar de comer pra outra, que
tava num berço improvisado com o estrado de uma cama
velha... o dinheiro do leite, uma senhora que morava no
prédio dava pra gente toda semana. O que eu ganhava na
editora mal dava pra mim, que dirá pra dois, que dirá pra
três. Nesse dia, botei o pé pra fora de casa e nunca mais
voltei.
Sorvi outro gole de fumaça, com a vista seguindo sem
rumo a paisagem monótona da janela do trem. Umedeci os
lábios, cocei a barba espetando a pele, os olhos cansados
do alto dos meus trinta e cinco anos, quase sessenta. A
moça sentada ao meu lado, o cabelo preto e liso muito
longo, o vagão quase vazio. Pensei se a aborrecia. Lembrei
que eu sempre tentava fugir quando alguém mais velho falava
comigo, reclamando da vida. Mas ela me ouvia atentamente.
- Não parei em canto mais nenhum depois. Peguei um
ônibus com quase todo o dinheiro que tinha e fui pro sul.
Ficava imaginando as duas chorando, esperando eu voltar.
Isso me assombrou por um bom tempo. Mas depois arranjei um
emprego, fui dormir na casa de um amigo que fiz, peguei
outro trabalho... quando a coisa apertava, pedia as contas
e ia pra outro lugar. Bati muita perna. Conheci muita
gente. A vida não era fácil, mas todo dia tinha coisa
diferente, me acostumei com a mudança. Comi muita mulher,
também. – falei e tossi, rindo. – Desculpe.
- Tudo bem. – ela disse, os olhos pretos muito abertos.
- Hoje mesmo, tava de passagem por aqui e resolvi
procurar pelas duas, ver como estavam. Não foi difícil,
ainda moram no mesmo canto. Minha ex veio atender a porta:
tava mais velha, meio gorda, mas ainda bonita. Quase caiu
pra trás quando me viu; tomamos um café, ela me perdoou.
Foi legal. A menina não tava, tinha ido viajar pra ver uma
amiga que mora perto daqui. Disse que a vida tinha sido
difícil – mas você, que cresceu sem pai, deve saber o que é
isso.
- É, - falou a moça, sorrindo - eu sei.

