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A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim.

Racionais MC’s em Homem na estrada
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O RELÓGIO DA COZINHA DE CASA É MUITO BIZARRO. 

Em vez de números, ele tem desenhos de pássa-

ros. Os anos deixaram as imagens e os nomes bem 

desbotados. A cada hora cheia, o relógio faz o som 

de um pássaro. Eu me acostumei a acordar às cin-

co da manhã com o pio do curiango e precisava sair 

de casa antes de o sabiá-laranjeira se pronunciar. 

Voltava da escola a tempo de ouvir o curió cantar. 

Desacostumadas com a cantoria, algumas visitas 

se assustavam e reclamavam do relógio. O curioso 

é que ele sempre está pontualmente cinco minutos 

adiantado. Minha mãe inventou esse método para 

não perder a hora. Mas o estratagema não surtiu 

muito efeito: ela está sempre dez minutos atrasada. 

Fazendo as contas, então, faltam trinta e cinco mi-

nutos para o Ano-Novo chegar. Estou sozinho em 

casa. Minha mãe já foi para a casa da irmã dela, tia 

Virgínia, minha madrinha. Estão preparando a ceia 

de Réveillon.
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Estou me sentindo hipnotizado pelo ponteiro 

dos segundos. Acompanho ele dar uma volta, de-

pois outra e mais outra. A cozinha ainda está com 

o cheiro de pernil que mamãe assou. Ela fez tam-

bém um panelão de lentilhas. Todos da família 

levam comida e a mesa fica lotada de pratos e tra-

vessas. Sempre tem arroz com passas (argh), farofa, 

maionese. Só há uma regra que não pode ser jamais 

desrespeitada. As aves – peru, frango, chester – es-

tão proibidas no 31 de dezembro. Elas ciscam para 

trás... e ninguém de nós quer andar para trás no ano 

que está nascendo. Sei que estou atrasado e levarei 

uma bronca por causa disso, mas resolvi curtir es-

se momento de tranquilidade em casa agora. Nem 

devem ter notado ainda a minha ausência. É tanta 

gente naquela casa. Tia Virgínia mora muito perto, 

não gasto nem dez minutos de bicicleta até lá.

Acho que grudei os olhos no relógio dos pássa-

ros para ver se consigo fazer o tempo voar e esse 

ano terminar mais depressa. Passei por apuros mui-

to sérios – e olha que não sou de dramatizar. Quase 

fui expulso da escola por causa de uma notícia falsa 

que espalharam sobre mim. Nessa confusão toda, 

acabei brigando com o meu melhor amigo. Brigando 
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de soco mesmo, uma droga. Também foi o ano em 

que descobri o que é o amor. Amor de doer o cora-

ção. E como a gente sofre quando ele acaba. Se não 

bastasse tudo isso, ainda preciso estudar muito para 

entrar na faculdade e já é hora de pensar no meu pri-

meiro emprego. Esse turbilhão de coisas ao mesmo 

tempo num ano só.

Foi o ano mais maluco (e que eu queria que ter-

minasse mais depressa) de toda a minha vida.

Eu explico os motivos.
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“QUE CARREIRA VOCÊ VAI SEGUIR?” ESSA PERGUNTA 

vem nos martelando por toda a vida, mas ela ba-

te mais forte quando chegamos ao Ensino Médio. 

Agora, no terceiro ano, a decisão precisava ser to-

mada. No meu caso, tinha resolvido havia algum 

tempo. Lembro do dia em que contei para a mamãe 

e ela ficou toda orgulhosa. Este era o seu maior so-

nho: queria que eu estudasse e seguisse uma profis-

são séria, respeitada, para “não terminar como seu 

pai” (comentário que sempre desaprovei). Quando 

os dois se conheceram, meu pai era salva-vidas. Ou 

guarda-vidas, não sei direito o nome oficial. Traba-

lhava em São Vicente, no litoral paulista, cidade em 

que nasceu. Ele tinha vinte e dois anos; ela, de-

zoito. Mamãe desceu para o litoral de ônibus com 

vários amigos e o cupido fez com que ela fosse pa-

rar na praia onde ele estava. Casaram-se um ano e 

meio depois. Meu pai sempre gostou de “cuidar” 

das pessoas. Hoje, ele trabalha como segurança. 
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É alto, forte, raspou o cabelo e tem muques grandes 

que metem medo. Não chegou a concluir o Ensino 

Médio. Largou a escola e fez uns bicos para aju-

dar nas despesas de casa. Meu avô, pai dele, teve 

um derrame e deixou de trabalhar. Foi um período 

difícil. Minha mãe sempre quis que ele fizesse o 

supletivo para tentar depois uma carreira melhor, 

menos perigosa. Menos perigosa? Meu pai trabalha 

em uma fábrica de doces. O único perigo que ele 

corre por lá é o de engordar, pois os donos sempre 

oferecem quitutes para os funcionários.

Mamãe tinha o sonho de ser professora. Pro-

fessora de matemática. Ela ama números, sabe a 

tabuada de cabeça, inclusive a do oito, que é a mais 

difícil de todas. (Tem duas garotas assim na minha 

turma – a Paola Ribeiro e a Giovanna Menezes. Elas 

são gênias em matemática, só tiram notas altas, e 

resolveram fazer engenharia. Dois ou três garotos 

acharam estranho meninas querendo ser engenhei-

ras, mas as duas fizeram careta e disseram que eles 

estavam por fora.) Minha mãe controla o orçamen-

to de casa com uma habilidade impressionante. Ela 

seria uma excelente engenheira ou matemática. Só 

que não conseguiu. Eu cheguei muito cedo e ela 
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deixou o sonho para mais tarde. Muita gente adia 

os sonhos e depois não consegue realizá-los, o que 

pode ser um grande erro. Quando ela se separou 

do meu pai, a vida ficou complicada. Guerreira, 

ela passou a fazer faxina para reforçar o orçamento. 

Não era raro ficar na frente do fogão várias noites 

para entregar encomendas de bolos e docinhos.

Sabia de todo o esforço que a minha mãe fa-

zia para me manter em uma boa escola. Uma das 

melhores da região. Três anos antes, ela deixou um 

emprego de caixa de supermercado para trabalhar 

como merendeira numa escola particular top aqui 

da zona Sul de São Paulo. O salário era um pouco 

menor, mas eu teria direito a uma bolsa de estudos 

integral. Não é preciso ser bom de conta para ver 

que a mudança compensava.

A minha adaptação à nova escola foi um proble-

ma sério. Começou pela prova que tive que fazer pa-

ra conseguir a bolsa. Eu era um dos melhores alunos 

da antiga escola, mas suei muito para atingir a nota 

mínima. Suor foi outro problema. Ouvi alguns co-

mentários como “sovaco fedido” quando entrava na 

classe. Antes eu estudava a apenas oito quadras de 

casa. A nova escola ficava a um trajeto de metrô e 
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outro de ônibus de distância. Em dias bons, eu le-

vava uma hora e quinze para chegar. Fiz as contas: 

perdia cinquenta horas por mês nesse ir e vir. Peguei 

a calculadora e percebi que dava quase quinhentas 

horas num ano letivo – ou vinte dias da minha vida, 

a maior parte do tempo em pé. Sabe o que é isso? 

Comecei a levar desodorante na mochila e dava um 

reforço assim que descia no ponto.

No meio desse emaranhado de números, pode 

parecer que tenho a mesma desenvoltura em ma-

temática que a minha mãe, o que não é verdade. 

Sempre estudei muito. No primeiro ano, com um 

esforço descomunal, fiquei de recuperação em ape-

nas uma matéria. E justo matemática – para deses-

pero da minha mãe. Achei que não iria escapar. Se 

repetisse, eu perderia a bolsa. Imagine o meu de-

sespero. Fui persistente porque o fraco não alcança 

a meta. Fiz as aulas de reforço e consegui passar.

* * *

Outra barreira que enfrentei foi a de fazer ami-

zades. Todos da minha classe já se conheciam ha-

via um bom tempo. Alguns estavam juntos desde o 

maternal. Virar amigo de alguém assim de uma hora 
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para outra era como atravessar um muro de concre-

to. A gente aprende que cada obstáculo é uma li-

ção. Um colega muito importante naquele primeiro 

ano foi o Chen, um tesouro que apareceu na minha 

vida. Chen em chinês significa “tesouro”, daí eu 

ter feito esse trocadilho. Ele viu o meu desespero 

quando cheguei e se prontificou a me ajudar. Tam-

bém tinha se sentido excluído quando entrou para a 

escola e resolveu ser solidário a mim. Aprendi o que 

é empatia com ele. O pai de Chen veio trabalhar no 

consulado chinês em São Paulo, a mãe estava grá-

vida, e ele nasceu aqui. Chen é filho único. Por is-

so, ele gostava da minha companhia, e eu também 

gostava da dele. Só quem é filho único sabe o que é 

aguentar pai e mãe cobrando exclusivamente você. 

Ou não ter um irmão mais novo em quem jogar a 

culpa. Por isso, nós nos entendíamos tão bem.

Chen ficou várias vezes depois da aula para me 

ensinar exercícios, fórmulas, tabelas, conceitos. Ele 

me convidou para dormir em sua casa no sábado 

antes da semana de provas finais. Acabei ficando 

por lá também no domingo. A família dele me re-

cebeu muito bem. A mãe de Chen, que cuidava da 

casa, preparou coisas que nunca havia visto na vida, 
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com nomes até engraçados, tipo chop-suey, pedaços 

de carne cozidos com legumes. Experimentei tam-

bém um pãozinho chamado bao. Ele era tão branco 

que parecia que a massa estava crua e vinha rechea-

do com carne de porco picante. Tive que entornar 

um copo de água em uma golada só para apagar o 

incêndio que tomou conta da minha boca. O pra-

to preferido do Chen é o lámen, um macarrão que 

vem boiando numa cumbuca com água quente. Mi-

nha primeira impressão foi a de que tinham esque-

cido de escorrer a massa, mas os três comiam assim 

mesmo, como uma sopa, com um monte de verduras 

e legumes por cima. Não gostava tanto de verduras e 

legumes, mas na casa dos outros a gente fica com 

vergonha de recusar e acaba experimentando. Espe-

rava sempre eles tomarem a iniciativa para aprender 

como comer. Só sei que adorei. Quando contei para 

minha mãe que estava gostando de broto de feijão 

e de bambu, ela ficou com os olhos desse tamanho.

No segundo ano, continuamos passando os fins  

de semana juntos. Começávamos em cima de cader-

nos, livros e apostilas para nos livrarmos logo das li-

ções. Ninguém merece lição aos sábados e domingos, 

né? Chen sempre foi muito paciente para me ensinar. 
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Depois, adorávamos jogar videogame, ver seriados na 

TV, jogar basquete. Por isso, considerava Chen o meu 

melhor amigo. Tinha uma dívida de gratidão gigantes-

ca com ele.

Durante a semana, a agenda de Chen era uma 

loucura. Ele frequentava aulas de piano, kung fu e 

programação. Também recebia a visita duas vezes 

por semana de uma professora particular de chinês. 

Se isso não bastasse, logo que as aulas começaram, 

Chen me contou que tinha arrumado uma namo-

rada no conservatório. O nome dela era Carmen, 

aluna de violino. O pai é um maestro de renome e 

a mãe, professora de canto, ele me disse. Carmen 

respirava música o tempo inteiro. Chen abriu o ce-

lular e me mostrou a foto dela.

Foi o dia em que mais elogiei o bom gosto de 

um amigo em toda a minha vida.




