
A Alegre (e Triste) Sina 
de Nelson do Cavaco 

Nelson é um músico. Tocador de banjo, cavaquinho, violão e o 
que der e vier. A exemplo do seu xará, o grande sambista carioca Nelson 
Cavaquinho,  é  ele  também  exímio  instrumentista  e  cantor  de  primeiro 
quilate. E pode ser encontrado quase diariamente (quando não está curtindo 
mágoas  por  aí),  nas  imediações  do  Mercado  Público,  aquela  região  da 
cidade repleta de verduras, frutas, peixarias e botequins. Infelizmente, com 
o alargamento  de  algumas  ruas,  a  paz  que  reinava  no  local,  até  pouco 
tempo,  foi  transformada  em ruidosa  movimentação  de  veículos  sempre 
apressados. Mas aquele ainda é o mundo de Nelson e por ali, de bar em bar, 
ele passa os seus dias. E a quem lhe oferecer um trago, ele oferece as suas 
músicas, regando os dedos e as cordas do instrumento com o líquido para 
“desenferrujar”.

A desolação  existe,  paira  em seu  rosto,  mas  somente  em horas 
triviais,  nas  horas  em  que  ele  é  obrigado  a  deixar  de  lado  o  que 
verdadeiramente  o  move.  Nessas  ocasiões,  quando  nada  ainda  estalou 
dentro de si, a sua fisionomia é fechada, carcomida, aprofundada de sulcos, 
demonstrando que a vida tem lhe deixado duras marcas. Mas quando canta, 
quando toca, um imperecível brilho irradia-se de seus olhos. É a hora em 
que ele se encontra com a sua vocação, com aquilo que lhe é mais sagrado.

Acontece que para ganhar a vida só a música não dá. Ei-lo, então, 
em horas  diurnas  (quando  é  possível)  a  dobrar  jornais  recém-saídos  da 
impressora de  A Gazeta, escamando peixes para as madames, carregando 
pesadas mercadorias.

Mas,  ao  cair  da  noite,  ou  muitas  vezes  mesmo  antes  que  a 
embriagadora hora aporte, forma-se, à sua volta, a roda de populares, após 
o  rude  dia-a-dia,  expressando-se  apenas  com o  balanceio  do  corpo,  as 
batidas de pé no chão e o batuque dos dedos nas mesas e nas caixas de 
fósforos.  É  o  sangue  fervendo  no  compasso  do  ritmo,  olhos  ávidos  e 
brilhantes, de variegadas raças, imersos no local enfumaçado e de poucas 
luzes,  em  torno  do  seresteiro,  tocador  de  cavaquinho,  de  traje  roto  e 
amarelado, todos embalados na mesma harmonia.

De seu repertório constam sambas de morro, chorinhos (tem uma 
especial predileção por chorinhos) e até valsas. Mas o seu ponto alto, o seu 
verdadeiro  hit é  o  lamentoso  samba  confissão  “Até  numa  pedreira”, 
verdadeiro clássico no gênero “dor de corno”. Observem o início da letra:

“Até numa pedreira
eu fui trabalhar
pra aquela
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mulher sustentar...”
A autoria do samba é enigmática. Pelo menos para o intérprete e 

sua roda. Uns dizem ser do próprio Nelson. Outros asseguram que é de 
Peteca (outra original figura daquelas redondezas, que durante anos morou 
num forno de lixo) e outros ainda garantem que o samba é de Moreira da 
Silva. Querelas essas, aliás, que nem perturbam Nelson. Ele quer é cantar.

Mas  por  mais  que  tentasse  –  ou  talvez  nem  tivesse  realmente 
tentado,  pois  no  terreno  das  musas  as  coisas  acontecem de  uma  forma 
muito enigmática – o meio onde ele sempre viveu nunca lhe deu um lugar 
ao sol. Pois ele não conseguiu fazer da sua irremovível paixão algo que lhe 
rendesse sequer um centavo. Ou melhor: em tempos que já vão longe ele 
foi contratado para se apresentar em cidades do interior. Mas o pouco que 
lhe pagavam Nelson gastava na mesma noite em rodadas de bebidas com 
outros músicos e muitos convidados.

Aquela força interior que move os que são marcados pela vocação 
artística,  entretanto,  obrigou-o  sempre  a  cantar.  Mesmo  nas  horas  mais 
adversas. Tal qual uma cigarra. Impossível fugir ao desígnio. Ele nasceu 
para ser músico. E vai ser músico até morrer. (1973)

*
                       

N.A  –  Como  era  previsível,  não  muito  tempo  depois  que  esta 
crônica  foi  escrita,  Nelson  do  Cavaco  foi  encontrado  morto  nas  
imediações do antigo cais Rita Maria.
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