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gerente de banco, diretor de 
alguma empresa, consultor, 
funcionário público ou qualquer 
outra coisa que lhe garantisse 
soldo e sossego – mas não 
necessariamente nessa ordem; 
ela, por sua vez, agia monastica-
mente em relação a essas 
intenções e, por ora, permanecia 
satisfeita com o serviço arranjado 
pela prima numa loja de roupas 
da Floriano Peixoto, o que lha 
proporcionava dinheiro para 
ajudar na casa, independência 
financeira para suas intenções e 
tempo para cuidar da criança – 
sonho de toda mãe.

Depois de conversarem 
a respeito de como a vida poderia 
ser melhor, de como poderiam 
comprar uma casa no Jardim 
Europa e um carro para passea-
rem, ele mostrou à mulher por A 
mais B que ao menos metade do 
arrimo daquela família deveria 
ganhar asas e salário condizente: 
prestou e passou no vestibular.

O curso de Silvicultura 
estava lá pelo seu 4º nível e a 

Ele vinha de antiga 
família de agricultores e desde 
sempre havia trabalhado 
unicamente na roça, plantando 
milho, amendoim, abóbora, 
cebola e tantos outros gêneros 
que exigem a sempre profícua e 
infindável versatilidade dos 
pequenos produtores de agricul-
tura com cunho familiar.

Casado havia pouco 
mais de um ano, morava ainda na 
Barroca Funda, próximo da 
propriedade de Nêgo Bueno e 
Dona Zefina, mas isso não o 
impedia de ir, fosse a pé ou de 
báique, até o novo serviço que 
arranjara “na cidade”, afinal, 
depois de empurrar com a barriga 
o Ensino Médio na extinta Escola 
Estadual Avelina Contiéri, 
prestara o vestibulinho na Etec 
Dr. Celso Charuri, concluíra o 
curso de Administração, criara 
seu perfil no programa Jovem 
Aprendiz e Emprega São Paulo 
e, depois de algum tempo e com 
todo esse esforço, estava bastante 
feliz com tamanha conquista 
porque conseguira um emprego 
até razoável numa das várias 
lojas de venda de peças da 
avenida Capitão Calixto, e o 
salário, que era engordado pelas 
comissões, construía junto com a 
jovem esposa o orçamento do 
casal, que recentemente havia 
ganhado a feliz companhia do 
primeiro filho, uma menina.

Tomando-se como 
referência os padrões interiora-
nos, dir-se-ia ser aquela uma 
família feliz, tanto que, às vezes, 
quando os finais de semana e os 
holerites permitiam, deixavam a 
criança com a sogra, empresta-
vam o corsinha do sogro e saíam 
para um programa noturno no 
bar do Wilson, no Forasteiro ou 

davam uma caminhada até a 
pizzaria Portal para saborear 
umas 'rodelas', como ele costu-
mava dizer.

Nenhum dos dois era 
chegado à beberagem, mas 
sempre quando saíam para 
apreciar um queijo-e-vinho no 
salão do Parque das Águas ou 
uma breja gelada nalgum 
churrasco dos amigos ou 
aniversário – a depender sempre 
do paladar mais que volúvel do 
clima capão-bonitense –, pediam 
para que o cunhado fosse levá-los 
e combinavam para que depois 
ele os carregasse de volta para a 
casa da sogra, onde, de acordo 
com o horário, passavam a noite 
para seguir viagem até a casa 
noutro dia. No dia de São 
Valentino aqui no Brasil eles 
caprichavam no romantismo e o 
rapaz ajustava o ordenado para 
que fosse possível um jantar no 
Hotel Baguassu para depois 
darem uma esticadela apaixona-
da até o motel La Lune, onde 
podiam namorar à vontade, 
deixar que suassem os poros e 
por eles extravasar tanto amor, 
ânsia e desejo.

Acontece, porém, que 
histórias felizes e comuns, dessas 
que vemos escorregar pelo 
passar dos dias, não vendem 
livros nem jornais, sequer 
garantem uma boa conversa à 
noite na Praça Rui Barbosa, um 
dedo de assunto na banca do Seu 
Hilário ou uma observação mais 
apurada no ambiente do 
Restaurante Fratelli, é preciso 
pimenta nos olhos dos outros. 
Vamos ao ardido que pede a 
urdidura...

Porque é inerente ao ser 
humano, ele também tinha 
ambições maiores: queria ser 

mulher, que era extremamente 
ciumenta e nos esquecemos de 
avisar, começou a coçar a cabeça 
de maneira diferente e preocupa-
da... “Será?”.

Desde o começo do 
curso o marido, ao menos para 
ela, havia se tornado um estranho 
e distante, mas recentemente 
vinha falando com exagerada 
frequência numa tal de Lignina. 
Todo dia, ao comentar do 
progresso em sala de aula ele 
dizia que a Lignina isto ou a 
Lignina aquilo, resultado: depois 
de brigas e voltas, brigas e 
seminários, brigas e visitas 
técnicas e brigas e brigas, o 
casamento anda bastante abalado 
e a moça passa com a filha quase 
todo o tempo na casa da mãe e 
nem consegue atender direito a 
clientela da loja na Rua Direita.

Rogério Marcos Machado 
(erremachado@bol.com.br) 
vai passar na segunda-feira 
para cobrar o merchandising.
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O MACHADOO MACHADO

AS COBRAS ‘CONVENCIONAIS’ POSSUEM MENOS VENENO QUE SUAS SIMILARES 
DA RAÇA HUMANA: COISAS QUEM NEM DARWIN CONSEGUE TRAZER À LUZ...
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