
No Mundo dos Heróis

Em verdade vos digo que naquele tempo havia em cada rua um 
campo de futebol, um terreno baldio e uma casa em construção. As ruas 
eram adolescentes e surgiam vigiadas com desconfianças pelos sobradões 
remanescentes  da  era  colonial.  Amplos  quintais  mantinham  em  seus 
domínios  majestosas  árvores  e  as  palmeiras  formavam  longas  filas 
paralelas, que se estendiam até se perder de vista.

Os clarins da Polícia Militar – como na música de Caymmi – ou o 
apito da fábrica – como na música de Noel – nos acordavam, anunciando 
ou a hora da aula, ou a hora dos folguedos.

Matagais  transformavam-se  em  florestas  negras  ou  selvas 
africanas;  vastos  descampados  assemelhavam-se  a  cenários  do  faroeste, 
onde perseguíamos assassinos, ladrões e índios.

Em íngremes descidas nos despencávamos, montados em pequenas 
bicicletas ou utilizando minúsculos carros de morro – quantos tombos, meu 
Deus!  –  à  procura  de  novas  sensações.  Já  pelo  arvoredo dos  opulentos 
quintais  corríamos  desvairadamente  dando  vazas  aos  nossos  ímpetos 
desenfreados e em goiabeiras bancávamos os tarzans, saboreando em horas 
de paz os seus frutos.

Na travessia das cercas de arame dos locais proibidos – os mais 
desejáveis! – a perigosa aventura, em busca de ameixas, morangos, goiabas 
e outras delícias, sob o risco dos temíveis tiros de sal.

No escapar  rápido às garras dos ferozes cães que guardavam os 
inacessíveis bosques, a maior emoção.

Em  louca  disparada  fugíamos  também  do  vampiro,  que,  ao 
anoitecer de gélidos sábados de inverno, nos perseguia implacavelmente.

E se como mosqueteiros do Rei tínhamos que enfrentar os guardas 
do  Richelieu,  embrenhando-nos  em  renhidas  batalhas  com  espadas  e 
escudos  de  madeira  –  a  carpintaria  do  pai  de  um  dos  D’Artagnãs 
funcionava devidamente – já à tarde combatíamos os sioux, se não éramos 
um deles.

E  asseguro-vos  que  fomos  vikings  e  piratas;  aventureiros  e 
exploradores;  cowboys e  índios;  detetives  e  gangsters;  aviadores  e 
soldados, morrendo muitas vezes, quando vilão.

Conveniente  registrar  também  nossa  passagem  pelos  tempos  de 
Castela,  pela época dos Descobrimentos, pela Revolução Francesa, pelas 
conquistas  Napoleônicas  e  pela  Guerra  Civil  norte-americana  (por  que 
nunca fizeram filmes sobre a Guerra do Paraguai? Teríamos estado lá, sem 
dúvida).  Auxiliamos  ainda  com  muita  eficiência  os  aliados  no  último 
Conflito Mundial, exterminando os boches e nipônicos que se metiam em 
nossa  frente.  E  sou  obrigado  a  confessar  que  em  certas  ocasiões, 
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encarnando o “cruel inimigo”,  não logrei também sobreviver à fúria dos 
heróis.

E  após  todas  estas  aventuras  só  nos  restava  aguardar  com 
impaciência a chegada do sábado para sabermos como o mocinho se safaria 
de mais aquele “perigo”. (1966)
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