
O Amigo de Infância

Havia poucas pessoas no bar, quando nós entramos – um bar das 
imediações  do Mercado – e,  num canto penumbroso,  sentado sobre um 
caixote, percebia-se a frágil figura imobilizada em frente a um cálice de 
cachaça. Quando eu ia tomar o meu segundo copo de cerveja alguém me 
bate às costas:

-  Não tás  me reconhecendo – pergunta  o  sujeito  franzino,  meio 
amarelado, um tênue bigode parecendo equilibrar-se acima dos lábios.

A única coisa que me ocorria,  ao tentar decifrar  aquela face em 
expectativa,  era que se  tratava da mesma pessoa,  que,  momentos  antes, 
estava naquele canto.

- Não – então respondi – confesso que...
Mas ele não esperou que eu continuasse:
- Sou o Zezinho!
- Zezinho???
- É rapaz... Não tás te lembrando de mim?!
- ..........????...........
- Zezinho, daqueles tempos, lá da rua, dos nossos tempos de guri...
Voltei-me,  então,  para  o  meu  companheiro,  em busca  de algum 

auxílio, e, pela sua expressão também interrogativa, logo percebi que ele 
nada poderia fazer para me ajudar. E, por mais que olhasse o meu (velho-
novo) amigo, seu rosto nada me dizia. Conheci vários Zezinhos em minha 
vida, mas nenhum parecido com aquele que agora ali se (re) apresentava. 
Ele, porém, continuava insistindo:

- ... as peladas, as corridas de carro de morro, as brincadeiras de 
mocinho, lá no pasto, partidas de futebol...

- Futebol não era o meu forte – arrisquei uma recordação.
- É. Em futebol não eras de nada. Mas as pandorgas, as cabanas, as 

lutas de espada...
Eu me lembrava de tudo. Menos dele! Mas como poderia ter se 

esfumaçado  de  minha  mente  alguém  que  realmente  tivesse  participado 
daquela época (e eu sempre julgara a minha memória infalível)? Tinha que 
me  lembrar,  encadear  fatos,  encaixar  as  peças.  Sob  o  impulso  destes 
propósitos lancei-me, mais uma vez, em busca da descortinação desse meu 
passado, não tão longínquo assim:

- Mas escuta aqui. Em que período foi isso?
- Ora... lá... naquela época...
- Na Feliciano Pires?
- É. Isso mesmo. A nossa rua.
- Mas onde é que moravas?
- Eu morava ali mesmo... ali em cima... na subida...
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- Perto da lavanderia?
- Acerto! Isso mesmo. Perto da lavanderia
Aí  as  coisas  começaram  a  ficar  ainda  mais  confusas,  pois  a 

lavanderia – em cujas proximidades moravam alguns guris, que, às vezes, 
reuniam-se a nós para explorações a terrenos das circunvizinhanças, ou nos 
enfrentavam em renhidas partidas de taco e ele poderia ser um deles, apesar 
de eu achar, até aquele encontro que me lembrava de todos, a lavanderia, 
eu dizia, ficava era lá embaixo, já quase na outra rua.

Mas ele voltou à carga:
- Tens visto o pessoal?
- O pessoal?...
- É. A velha turma. Ooooo... Comé mesmo o nome dele?...
- O Adriano?
- Isso, o Adriano!
A conversa, agora, definitivamente,  estava caindo no terreno das 

dúvidas transcendentais,  pois,  entre os meus amigos daquele tempo, não 
existia  nenhum  Adriano.  Mas  quem  sabe  era  ele  que  agora  estivesse 
confuso, trocando pessoas e lugares. E fui em frente:

- Mas o que andas fazendo? – perguntei,  já convencido que das 
rememorações não sairia mais nada.

- Ah, ando por aí. Solto como uma andorinha.
E,  satisfeito  com a  frase  espirituosa,  explodiu  numa  retumbante 

gargalhada, que sacudia todo o seu corpo.
Àquelas  alturas  eu  chegava  à  conclusão  que  não  conseguiria 

mesmo  enquadrá-lo  no  meu  tempo,  sentindo-me  também  um  tanto 
frustrado. Como tudo já se afundava num certo vácuo resolvi encerrar a 
conversa.  Mas  ele  antecipava-se  a  essa  resolução,  despedindo-se 
bruscamente, como quem se locomovesse para outras esferas.

- Bem, até logo – foi só o que disse. E retornou a seu canto.
- Muito estranho – então observei ao meu companheiro (o outro), 

quando  nos  dirigíamos  para  uma  mesa  –  não  consigo  me 
lembrar deste cara de jeito nenhum.

Foi quando o gordo proprietário do boteco, aproximando-se para 
trazer mais uma bebida perguntou:

-  Os senhores  me  perdoem,  não quero  me  intrometer,  mas,  por 
acaso,  o  Zezinho  chegou  para  os  senhores  com  alguma  conversa  de 
amizade de infância?

- Como é que o senhor sabe – indaguei, surpreso.
- É que ele é assim com todo mundo. Isto é, não levem a mal...
- Com todo mundo?!
- Quer dizer,  só com as pessoas  que ele vê pela  primeira  vez. 

Depois se esquece...
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Olhei, então, quase instintivamente, para o meu hipotético amigo e 
percebi que seus olhos estavam novamente parados, fixados, vidrados no 
cálice  de  cachaça,  como  se  ele  estivesse  tentando  decifrar  um turvo  e 
enigmático passado. (1970)
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