
Atribulações de uma Viagem Aérea

Esclareça-se  a  tempo  o  transcorrer  normal  da  viagem  até  São 
Paulo. Os problemas surgiram na chegada quando um pouso nada suave 
arremessou o avião até certa margem da pista, para depois impeli-lo a um 
giro de 180º, deixando-o exatamente virado à direção de onde tinha vindo. 
Compreensível, portanto, a agitação reinante a bordo, no momento em que 
o aparelho se imobilizou e todos se reconheceram sãos (?) e salvos.

Mas  as  complicações  apenas  começavam,  exceto  àqueles  que 
ficaram  em  São  Paulo,  ou  resolveram  -  em  vista  das  circunstâncias  - 
encerrar a viagem por ali mesmo. E logo em seguida, soubemos da infausta 
notícia sobre a ida ao Rio, aumentando a irritada exaltação que a todos 
dominava:  por  motivo  de  impertinente  nevoeiro  o  aeroporto  ficara 
interditado até que o sol se dignasse a aparecer. Os aviões da ponte aérea, 
então, só começaram a sair ao meio dia. Ora, eram apenas duas horas, o 
que implicava à espera de pelo menos uma tarde no aeroporto. Uma longa 
tarde a ver aviões. Assim ocorreu.

Obviamente  o  balcão  da  companhia  teve  o  seu  movimento 
redobrado, constituindo-se num ponto de assédio sem par. Lá pelas tantas, 
quando mais  uma investida  era  feita  à  paciência  das pobres  moças  que 
atendiam  os  exasperados  “em  trânsito”,  foi  difundida  a  boa  nova:  “O 
próximo avião que vier de Porto Alegre será integrado na ponte aérea e 
levará os senhores”. O acontecimento de tal fato abriu novas perspectivas, 
dentro  da  hibernal  e  monótona  tarde  paulista  e  fez  com  que  nos 
dirigíssemos quase a os trancos ao portão indicado, a fim de perscrutar nas 
alturas azuis e desejável  presença aérea. Finalmente surgiu o anunciado. 
Um suntuoso Electra arrogantemente pousou, atirando luminosos reflexos 
ao espaço e deixando uma brecha no ar depois da interrupção total de seus 
motores. Era o avião mais bonito da minha vida!

As  fisionomias  transformaram-se.  Olhares  e  sorrisos  foram 
trocados entre os unidos pela espera, enquanto vislumbrávamos radiantes 
os tripulantes vindo em nossa direção. Mas eis que acontece o imprevisto: 
sem  mais  nem  menos  os  tripulantes  agregam-se  ao  nosso  grupo, 
transformando-se  também  em  passageiros.  Essa  não!  Nova  onda  de 
irritação.  Mais  uma  vez  locomove-se  o  bolo  expectante  ao  bureau  da 
companhia, incluindo, agora novos elementos, que declaravam não ter nada 
com a  história  acrescentando:  “Nós  iremos  ao  Rio,  sim,  mas  em outro 
avião. Este ficará em São Paulo”. Novamente é o balcão tomado de assalto 
pelo  vozerio  estridente  e  desacorçoado  dos  indignados  passageiros.  O 
alvoroço estende-se irremediavelmente.
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Mas por força das circunstâncias a calma foi novamente “obrigada” 
a reinar.

E eu ali, como um passarinho engaiolado, cultivando o meu próprio 
tédio.  Todas  as  revistas  semanais  e  os  jornais  do  dia  lidos,  todas  as 
dependências do aeroporto visitadas, inúmeras decolagens presenciadas. Só 
o nosso não saía.

Sete horas da noite. No céu as estrelas brilhavam, confundindo-se 
com as luzes multicoloridas das imediações. Repetindo uma situação, já um 
tanto gasta eis que nos entravamos, mais uma vez, exigindo satisfações aos 
empregados da companhia,  ou nas reviravoltas típicas desses momentos, 
implorando por providências mais acertadas.

A nossa salvação surgiu em forma de um Convair da ponte aérea 
que  –  notem bem –  encerrava  suas  atividades  naquele  dia.  Mas,  como 
convencer o Comandante a fazer mais um vôo São Paulo - Rio?

De  longe  apreciávamos,  com  expectativa  e  emoção,  as 
confabulações entre o Gerente e o Comandante, que caminhava apressado, 
conduzindo uma pequena bagagem (oh, não!), enquanto fazia categóricos e 
veementes sinais negativos com a cabeça.

Pararam.  Inflamadas  gesticulações,  de  ambas  as  partes.  Algo da 
conversa  atinge  os  atentos  perus:  “Vocês  pensam que eu sou o  quê?  – 
inquire o Comandante – viajei o dia inteiro e ainda querem que eu faça 
mais uma porcaria de um vôo?” O “porcaria” era a parte que nos tocava. 
Mas acabou aceitando, de certo sob alguma ameaça punitiva. Vibramos.

Mas quando o Comandante (um sujeito antipático, com bigode à la 
Clark Gable) passou por nós lançou um olhar irado e depreciativo. É claro 
que tivemos que suportar resignadamente a afronta. Já pensaram prolongar 
por uma noite aquelas horas desesperadoras?

Enfim,  no  avião!  “Senhores  e  senhores,  este  é  o  vôo  X,  da 
companhia X, que durará aproximadamente 60 minutos. Queiram apertar 
os  cintos  e  não  fumar  até  a  decolagem  total  da  aeronave.  TEMOS  A 
IMENSA SATISFAÇÃO DE RECEBÊ-LOS A BORDO”.

A vaia comeu. Uma estrondosa, uníssona, simultânea e irreprimível 
vaia envolveu o avião, do bico à cauda. A reação, como um desabafo, fez-
se  num  já,  represália  a  todas  as  aflições  do  dia.  Depois  risos  e 
confraternizações.

Íamos (finalmente) ao Rio. (1965)
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