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LOUCURA PARA JUDEUS, ESCÂNDALO PARA GENTIOS 

 

 O mendigo cheira o tempo a cola, talvez para grudar o que nunca 
teve. Puxa assunto no sinal do meio drama de algum bar desquitado, 
ponto de gente comida por si própria. Onde as baratas aprendem a desfi-
lar. Sabe a espuma que desce da existência vencida? Uma mistura de cul-
pas e atrasos fraturados. Há emergências quem nem U.T.I resolve. 

 A mulher das invenções não desiste. Segue rua a rua com os seus 
folhetos e promessas eternas. O papo de céu a enganchou muitas vezes. 
Taxada de biruta, no mínimo, ela sequer escuta o que já a entranhou co-
mo bom gosto. O seu mestre a endureceu demais, chega a abençoar os 
ofensores. Mal tem o que comer, é verdade... só que a comida e bebida da 
doidinha é fazer a vontade do Deus de seu livro predileto, talvez por isso 
não seja levada tão a sério, nem tão a contragosto. 

 Achega-se ao muquifo alcoólico. Entrega pães e palavras. É inun-
dada... uma catástrofe natural. Quase se afoga na enxurrada de risos e pa-
lavrões. Sorri. Persiste. Recebe um jorro de cerveja na face. Enxuga-se e 
continua. O mendigo, ao canto da situação, acha o vexame exagerado. 
Toma a frente da doidinha, que lhe bate (absurdamente) sincera. 

 Uma conversa franca. Olhares. À partida da santa, um coração. 
Nem o proprietário tinha a ciência dos batimentos. Decide beber todo 
dia no mesmo antro, pois há a chance de o impossível retornar. Sim, ele 
vem! Dias e dias sem a convicção cumprida. Pega o folheto amassado, no 
fundo do bolso mais esquecido. Decora o endereço. 

 No meio da reunião maluca. A mesma doidinha no microfone. O 
barraco eclesiástico chega familiar ao maltrapilho visitante que, não sabe 
como, sente paz no confronto... acha o tesouro que ninguém pode com-
prar! 
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