
                                                                    Meu Encontro com Clarice

Como se não bastasse a claridade do começo da tarde, havia no ar 
uma  renascida  esperança.  Sentado  num  bar  de  beira  de  calçada,  em 
Botafogo,  tomando  um  chope,  eu  transformava  minha  solidão  em 
conformada  trégua  e  deixava-me  levar  pelas  flutuações  da  narcotizante 
temperatura. Nas pistas, os automóveis passavam velozes e o distante mar 
permanecia  contemplativo.  O  bar  estava  repleto  de  variadas  rodas,  nas 
quais se misturavam faces burguesas e cabeludos contestadores. Era sábado 
e todos procuravam reter ao máximo o breve apaziguamento (logo tudo se 
dissiparia). Naquele momento, naquele preciso, exato e único momento, eu 
podia  desvendar,  nas  fisionomias,  uma  extrema  concordância  com  o 
mundo.

 Olhei o céu azul e estava mais que azul, era um azul dentro do 
azul. Mas as ondulações oscilantes prosseguiam e, na volta ao palpável, já 
estava tudo diferente. As coisas já eram coisas.

Então eu resolvera ir ao cinema ao lado do bar e aguardava, sem 
pressa, a chegada das duas horas. As filas começavam a formar meandros 
serpenteantes,  pois havia  dois cinemas geminados.  Eu vacilava se devia 
entrar  logo na fila  ou tomar  mais  um chope.  A minha  dúvida e  o meu 
impasse, naquele lampejo de tempo (ou de eternidade?).

Foi quando, da esquina, surgiram duas presenças femininas. Nem 
muito moças, nem muito velhas. Mas, ao passarem ligeiramente por mim, 
algo  foi  despertado.  Uma  das  fisionomias  me  pareceu  familiar.  Houve 
como um desligamento, as camadas se superpondo umas às outras, eu me 
concentrando em apenas uma visão. Nada mais contava. O que eu via? Que 
segredos  e  que  mistérios  reservava  aquela  face?  Era  como  se  o  tempo 
tivesse se interrompido, e se mantivesse em suspenso, concentrado naquele 
despertar, como numa infinita periódica de mil espelhos.

Aí  elas  entraram  numa  das  filas.  Mas  o  que  acontecia,  que 
impressão  era  aquela,  de  onde  a  conhecia?  Entre  tantos  seres,  à  minha 
frente um(a) criava o enigma. Mas então se deu o aclaramento! Sim, era 
ela,  claro,  como  eu  não  tinha  percebido  antes?  Clarice,  a  escritora,  a 
maravilhosa Lispector, de tantos livros lidos e relidos, de tantos momentos 
de comunicação, quando me envolvi e me identifiquei com a magia de suas 
palavras e atingimos aquele ponto de total concordância. Agora estava ali, a 
sua figura, em carne e osso, à minha frente. Isso me perturbou, quebrou a 
tranqüilidade da tarde (que antes me envolvia). 

Mas depois de fitá-la, de examiná-la, minuciosamente, percebi que 
tudo tinha um sentido. Aquele encontro criava algo muito maior do que a 
simples paz. Tudo tinha se armado (desde o princípio dos séculos?) para 
que ele (o encontro) se tornasse realidade. Em nenhum momento, porém, 

© Raul Caldas Filho – Direitos reservados.



me passou pela cabeça abordá-la, falar com ela. Isso quebraria totalmente o 
encanto  e  eu  destruiria  a  espontaneidade  de  seus  gestos,  de  seus 
movimentos. Nada mais existia, além daquela descoberta. Ela estava ali, a 
enfeitiçante  aparição.  Cabelos  esvoaçantes,  maças  do  rosto  salientes  e 
rosadas,  olhos oblíquos.  Era o que bastava.  E falava com a amiga,  sem 
parar. Conservava-se em seu mundo e a tarde de maio lhe despertava para 
outras  descobertas.  A comunicação,  entretanto,  também se fizera.  E ali, 
naquele  breve  (mas  inesquecível!)  instante  da  tarde,  nos  entendemos 
plenamente, mesmo sem ela tomar conhecimento disso, da minha presença, 
do  meu  olhar.  Cruzamento  repentino  de  dois  caminhos,  que  já  se 
abandonam. Rápido faiscar, intenso como a vida.

      ***

Entrei  também  na  mesma  fila.  Clarice  continuava  a  falar  e  a 
gesticular com ânsia. Íamos assistir ao filme Topkapi, de Jules Dasin, com 
Melina Mercouri, Peter Ustinov e Maximiliam Shell. (1970)
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