
De Como Deixar de Fumar 

Resolveu deixar de fumar...  Até aí tudo muito fácil, enquanto a 
ação não passava  ainda de uma simples  resolução.  Mas daí,  temendo e 
prevendo as facilmente previsíveis dificuldades, Chagas (este o seu nome) 
estabeleceu um prazo a si mesmo: noventa dias. Durante esse período iria, 
pouco a pouco, largando o tal e tão prejudicial vício.

A drástica  medida  foi  tomada  porque  ele  muito  andara  lendo  e 
ouvindo,  ultimamente,  a  respeito  dos  riscos  e  conseqüências  fatais 
ocasionadas  pela  maléfica  fumaça,  ao  invadir  pulmonares  territórios. 
Primeiro  foi  uma  douta  preleção  do  seu  médico,  que  quase  esgotou  o 
sufocante assunto. Depois o tema insistentemente começou a voltar à tona 
em bate-papos de cafés, ou em artigos de jornais e revistas, que pareciam 
explodir de propósito aos seus olhos, como um tilintante sinal de alarme. E, 
para culminar, tomou conhecimento, certa manhã, do caso daquele viciado 
renitente  que,  por  não  ouvir  os  conselhos  dos  médicos  e  dos  mais 
cautelosos,  entrou em decúbito dorsal permanente,  antecipando, segundo 
disseram, a sua ida para a cova.

Foi aí que Chagas não titubeou mais. Definitivamente era a hora de 
parar.

Antes disso, é bom que se diga, eram consumidos três aflitos maços 
por dia. Ou mais, quando Chagas aportava no balcão do seu bar predileto, 
lá permanecendo, com a roda de praxe, até elevadas horas noturnas (e, não 
muito  raramente,  adentrando  na  madrugada  subseqüente),  envolto  em 
intermináveis  discussões,  que,  na  maioria  das  vezes,  não  chegavam  a 
nenhuma  conclusão.  Naquela  atmosfera  seus  ímpetos  de  fumante  ainda 
mais se aguçavam (especialmente sob o impulso de mais uma dose) e ele 
chegava a reduplicar a sua quantidade usual.

Mas  agora  Chagas  estava  completamente  compenetrado  da 
necessidade  –  urgente!  –  de  aplacar  e  apagar  o  vício  envolvente.  Seus 
companheiros  é  que,  ao  saber  do  férreo  propósito,  lançaram-lhe 
espalhafatosas e gozadoras baforadas. Só não tinham conhecimento do seu 
interior apavoramento. Isto, sim, move montanhas. Ou não?

Convenhamos, todavia, que a empreitada não era das mais amenas. 
Mas  nosso  herói,  à  maneira  de  um  monge  trapista,  que  se  submete  a 
ascéticas  mortificações,  em  busca  da  libertação  espiritual,  prosseguia 
resoluto à sua caminhada rumo ao obstinado intento. E logo tratou de tomar 
severas  providências:  deu  um  corte  violento  em  tudo  que  porventura 
aguçasse a imperiosa vontade: cafés, doces, chopes, salgadinhos, em horas 
variadas  do dia.  E,  naturalmente,  decidiu também abandonar  as  bebidas 
alcoólicas, deixando, portanto, de cumprir o seu horário no bar habitual.
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Deixou  ainda  de  carregar  maços  de  cigarro,  mantendo  apenas 
alguns de reserva em seu escritório caseiro. Isso, entretanto, não impedia 
que,  vez por outra,  sua mão direita,  movida  pela  intuição,  procurasse o 
bolso interno do paletó, comumente utilizado àqueles fins.

Ao fim do primeiro mês ele já havia suprimido vinte cigarros de 
sua ração diária. No que concerne aos chamados horários úteis até que a 
operação não tinha sido assim tão problemática quanto Chagas esperava. 
Mas,  quando  da  janela  de  sua  repartição,  percebia  que  as  cores 
crepusculares começavam a se inflamar nas bandas ocidentais – ao final de 
mais um dia de muita papelada e muita conversa fiada – e começava a lhe 
arder o desejo de tomar um relaxante drinque (só um!), aí sim, queimava 
como brasa o sacrifício. Era, indiscutivelmente, a hora mais dolorosa do 
dia. Chagas tinha que inventar mil subterfúgios a si mesmo, sair um pouco 
antes do emprego, mudar trajetórias e quebrar esquinas, a fim de não ser 
surpreendido  por  algum  maquiavélico  amigo  e  cair  em  tentação.  Bem 
verdade que,  nesse  período,  ele  fraquejou duas  vezes.  Mas  tais  quedas, 
além de lhe trazer irremovíveis remorsos, serviram também para que ele 
fortalecesse ainda mais as suas defesas.

No final do segundo mês ele já podia se considerar um quase ex-
fumante. Eram consumidos apenas três ou quatro cigarros por dia. Lá por 
dentro Chagas estava um tanto orgulhoso de sua força de vontade. Mas, por 
outro  lado,  desvendava-se  uma  outra  face  (o  lado  oculto?)  de  sua 
personalidade. Chagas tornara-se sorumbático, taciturno, esquivo e arredio, 
como um animal acuado. Não procurava mais ninguém, só falava em meios 
tons e vivia se refugiando nos seus próprios cantos. Os seus velhos amigos 
desconheciam-no, devido àquelas estranhezas e comentavam que ele havia 
se transformado numa outra pessoa.

Até  que  o  prazo  estabelecido  esgotou-se.  E,  definitivamente, 
Chagas  tinha  abandonado  por  completo  o  vício.  Foi  sob  o  impacto  da 
façanha que ele, como um general após uma campanha bem-sucedida, pôde 
se vangloriar (a si mesmo) de ter conquistado uma irrepreensível vitória 
sobre suas próprias fraquezas. E então: apagou-se! (1975)
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