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Noe Matusalém dizia que “nem tudo
se defi ne mas avançamos para 
as estrelas”. E, Elza, com esses 

vinte e seis anos juntos, 
no amor foram as estrelas 
que avançaram para nós.
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E foram todos os dias de Matusalém 
novecentos e sessenta e nove anos, e morreu. 

Gênesis, 5: 27

Nós somos mais velhos
do que a nossa vida.

Edmond Jabès

O melhor do novo é que responde
a um desejo antigo.

Paul Valéry

É sempre perigoso conter uma energia 
explosiva, porque o momento pode vir

onde não terá mais a força de a dominar.
Emil Cioran

 Há quem creia que ele [D. Quixote] não morreu; que  morto, e 
bem morto, está Cervantes, que o quis matar.

Miguel de Unamuno

Sou medido pelo excesso.
Carlos Saldanha Legendre

A fi delidade tem quilos de ouro.
Longinus





CAPÍTULO PRIMEIRO
Trata da condição do engenhoso Noe Matusalém, fi lho 
do seleiro Genésio, e de como a exerce. Bilbao Rudin, os 

ciganos e outras aventuras.

Aqui não acaba o Mar nem a Terra principia. Porque o Mar 
não sabe como acabar, e a Terra já principiou muito antes e 
toma o espaço de vivos e mortos.

A paisagem não devora a terra como a terra devora a paisa-
gem. E precedeu as plantas, as árvores e o homem, quando a 
natureza sabe mais de nós do que nós da natureza.

E a região se chamava Pedra das Flores, situada nalgum lugar 
do pampa, que é sempre medida do universo, com seu casario car-
regado de pombos em revoada, onde a memória não envelheceu. 

A diferença entre os seres humanos e os animais se evidencia 
até nos sonhos. Com segredos que permanecem intocados como 
o limo nos epitáfi os ou a fulminante ignorância do destino que 
a todos recobre.

E Noe Matusalém, que vos apresento, nem teve tempo an-
tes, talvez para tê-lo demasiado depois, de se rebelar contra a 
autoridade paterna, já que a não conheceu. Genésio, o seleiro, 
se fi nou quando Helena, sua mulher, estava prenhe, com tiro no 
peito desfechado por um assaltante que restou anônimo, apesar 
das investigações policiais. E não havia lágrimas sufi cientes nos 
olhos dessa mãe, sepultada logo após o marido. E Matusalém 
viveu como se estivesse assistindo à lamentação e ao desastre 
na pele do barro e do ventre.
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Não tendo, assim, pai nem mãe contra quem se rebelar, 
voltou-se para tia Marilda, que o criou e não tinha resistência, 
como pluma: só amor. E aceitou a sorte, também para não 
se revoltar contra si mesmo. E o passado não é mais tempo, 
é espaço que se move dentro de outro e outro. E a memória 
fere, igual à pedra que bate na pele, dói como remorso. Mas 
a diferença entre o louco e o não louco é de uma nuvem. E 
Matusalém foi arrancado, a ferros, da mais delicada e obscura 
caverna, quando chovia.

Este, leitor, não é o fi lho de Enoque, que viveu mais que 
qualquer mortal, embora o nome trace parecenças de costume 
e alma. Este, mais modesto, é Noe Matusalém, fi lho de Pedra 
das Flores, da família de Genésio, o seleiro. A diferença entre 
um homem e outro, datando de séculos, é tão desproporcional 
como a que existe entre espécies diversas de animais.  Montaigne 
é que sabia disso, com o tempo que avalia e desagrega. E foram 
Os ensaios, para Matusalém, em boa parte, um foie gras de gus-
tativo livro na cabeceira da fome.

E toda verdade é pantagruélica. Com demência de amor nas ar-
térias e civilização avançando pela infância. E essa, pela civilização.

Noe Matusalém não se anunciava, impunha-se. Muito alto, 
ossudo, tez clara e olhos que ardiam. Calçava sapatos grandes, 
casaco e calça de brim azul. E, se diziam que se vestia mal, 
não reparava. Comentando: – Não é o que sou que veste a 
roupa, é a roupa que veste aquilo que sou! Em face da robusta 
e elevada compleição, não se dava conta da idade. A silhueta 
o destacava, ao atravessar a principal praça da cidade. Amiu-
dadas vezes tinha um séquito, pelo carisma que seduzia com o 
dom de conselho ou de tutela, quando as pupilas avultavam. 
E Matusalém dava mais importância à avenida Petrópolis, com 
sua praça, que não entrincheirava a virgindade das árvores nas 
alamedas. Não a trocava por nenhuma outra. Ali as pessoas 
se atraíam e esqueciam de tantos desaprumos. E as notícias se 
enchaleiravam com força, inércia ou júbilo. Alteava-se a pada-
ria com pães novos, cortejada por alguns mendigos que todos 
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conheciam e com os quais se acostumaram. Como o mercado 
de abastecimento e suas caixas de produtos em liquidação na 
entrada. O meio-dia era o horário mais movimentado. Com 
o primeiro resvalar da manhã, Matusalém sentava num dos 
bancos da praça e via o desfi le piedoso de seres, entre proprie-
tários de fi rmas, balconistas, uns e outros acometidos do senso 
de preocupação e decência. Ou visitava o bar do Hectelindo, 
de mesas cheias para o café matinal, com as mãos enfi adas 
nos bolsos, atrás de uma conversa que vadiava entre o dono 
e velhos convivas. Mais distantes, bêbados se reconheciam ao 
ver como os copos dialogavam entre si. Matusalém os evitava. 
Desviando-se da cachaça, com a caneca sem lucidez, a colher 
de aguardente e as doces formigas nos nervos. Ou o fósforo de 
uma bebida que assobiava na fumaça do coração. Matusalém 
não contrabandeava alegria.

 E para o bem seja dito que nessa avenida não faltava luz nos 
postes da rua e permanecia limpa, apesar das árvores carregadas 
de pássaros e de frívolas folhas, que os varredores retiravam num 
ritual cotidiano. Bem diferente da transversal, mais pacata, qua-
se abandonada. Ali vinha a marcha dos funcionários, de olhos 
caídos de sono, para as repartições. Além do cortejo de moças 
inquietas rumo a lojas e armazéns.

Na ponta esquerda da praça, contemplava-se uma torre de 
pedra de uns dezessete metros. Sobre ela, em caixa de bronze, um 
relógio grande, também de bronze. O bater do martelo de aço dava 
as horas e notas do carrilhão, assistindo ao transitar de gerações.

E, se o povo se afeiçoara ao relógio, ele se afeiçoara certa-
mente ao povo. Tomara o nome de Alcaide Felício, aquele que 
o construíra e inaugurara, um pouco depois da fundação de 
Pedra das Flores. E era mais do que capricho, ou escrúpulo 
de não botar fora velharias, a manutenção do relógio: torna-
ra-se familiar, aconchegante, oportuna e efi ciente, com olhos 
nos ponteiros e números nos olhos. Tal se estivesse sempre 
obrigado a começar, de espreita, olhando, olhando. Mocho 
real pousado sobre um viveiro. 
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Houve um lapso de dois dias, em quase cem anos, que, por 
desaprumo de sua máquina e romper de alucinado parafuso, 
deixou de andar, como se tivesse sofrido um ataque de asma. 
Foi a exceção. Ou o voluptuoso atraso. Apesar de o tempo nele 
ter a profundeza das águas calmas. 

Com o relógio, a praça, as árvores, Matusalém tinha prazer 
de ali estar, não trocando essa avenida por nenhuma outra. Me-
nos ainda por maiores, como a avenida Azenha, ou a Partenon, 
ou nomes bonitos como Santarém e Alicante, talvez extraídos 
de algum dicionário geográfi co. Nessa última, erguia-se à direita 
o prédio do Palácio do Governo e à esquerda outro de igual 
dimensão, também de pedra. Nesse, a parte térrea pertencia 
ao Fórum, ou Judiciário, o primeiro andar era ocupado pela 
Câmara Legislativa e o segundo, pelo Senado. Sem mencionar 
o bairro perto do monte, ou junto do célebre riacho Nuvem da 
Fonte, ou no caminho do Mar. Uma cidade e seus arredores, 
para Matusalém, é o que se recebe dela, sem nada pedir. Ou 
por ter algo de infância que virou as pernas para o céu.

No mais, morava em casa simples e a alimentação era frugal, 
sendo capaz de deitar no catre ou no pó como na cama de lençóis 
limpos. Não se engasgava de se atar à vida. De temperamento 
extremo, capaz de irar-se ou se enternecer. E, se havia traço 
de loucura nele, era o da bondade. Que o fazia, tantas vezes, 
libertar-se de si mesmo. Acreditava no futuro, ainda que para 
os outros fosse maçã solta do pé. E, quanto mais usava o futuro, 
menos ele se acabava.

A cidade Pedra das Flores era conhecida pelas rochas bran-
cas que orlavam seus montes, como rendas de mesa fi adas em 
minúcia. Tinha o Oceano a banhá-la e, ao fundo, uma fl oresta 
espessa que a separava de Limo do Degredo, com prados e rios 
desembocando no mar. 

Matusalém apregoava que “não há nada que mais acenda o 
coração que entender por dentro. Daí é que vem a luz sobre as 
coisas. Quanto mais luz, mais verdade!”. E não discutia sobre 
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os atributos da imaginação. A ponto de achar o ato de imaginar 
o de pôr o tempo numa lâmpada capaz de aquecer o mundo. 
O que segura o mundo são os sonhos. E afi ançava, ao ser per-
guntado como agia ao não entender as coisas: 

– Deixo um eito, até mais, para as coisas me entenderem!

Noe Matusalém não era defi nível nem calculável igual a um 
teorema matemático. Um homem não se defi ne nos números, 
mas é uma parte do que o consideram e outra do que construiu. 
Alguns o vislumbravam como força da natureza, com ponderável 
liderança e complexidade. Outros o tinham por criador de casos, 
um tanto truculento, talvez para assustar, mesmo que não o fosse. 
Ou por gostar de rir, aparentemente sem motivo, outros com 
ele se molestavam, achando-se objetos de motejo. Outros, ainda, 
viam-no com algum parafuso solto nas ideias, ou de ideias tão 
proeminentes que não o compreendiam, julgando-o injustamente 
como bobo, dado o espírito demasiado, tal se tivesse um tudo 
de nada. Essa ambivalência o enriquecia, fazendo-o temido e 
admirado. E, afi nal, de tantas contradições se tece um homem?

Isso não levava Matusalém ao desequilíbrio ou a exibir certa 
pose. Tinha-se por cidadão precioso da invisível comunidade 
dos humanos. Não se podia afi rmar que não lesse muito, o que 
lhe caía nas mãos, desde os clássicos, sobretudo padre Vieira e o 
historiador Tácito, ou Heródoto, ou Dante, espécimes escolhi-
dos de uma ambulante biblioteca, onde não faltavam livros de 
cavalaria, como Amadis de Gaula, Chrétien de Troyes, com O 
cavaleiro do Leão, Sir Gawain e o cavaleiro verde, Carlos Magno 
e seus cavaleiros, Lancelot e o Rei Artur, O valoroso do tirante, 
O Branco e D. Quixote, achando que todos se completavam 
na aventura e que o ridículo não tem a ver com sua grandeza, 
nem com os feitos guerreiros que não paravam o tempo, ao se 
extasiarem de fala. E decorou os tercetos do soneto de Amadis 
de Gaula a D. Quixote de la Mancha: “Vive seguro de que 
eternamente,/ enquanto, ao menos, lá na quarta esfera,/ guiar 
seu carro Apolo rubicundo,/ terás claro renome de valente;/ 
tua pátria será em todas a primeira,/ e teu sábio autor, único 
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no mundo”. Elogio de Cervantes a si mesmo? Em Pedra das 
Flores, tal louvor era considerado vitupério. Mas havia que 
separar, avaliando a sonoridade dos versos e sua ambicionada 
perpetuidade. E o que resta ao criador no seu esforço sem peias 
senão pecúnia de esmolada glória ou a trêmula consciência de 
reconhecer, mesmo envergonhado, seu imperioso gênio? Mas 
o que Matusalém não desarrolhava na garrafa de entretidos 
pensamentos era a forma com que retirava dos aludidos livros 
páginas, todas comestíveis, algumas adocicadas, outras de sarro 
e sal, certo de que a melancolia não está na sua geografi a, às 
vezes tortuosa, mas entre os corrosivos lábios. Com afl itiva e 
abrangente fome. E, no medo de que os livros se gastassem, 
para resguardar sua prestimosa essência, ele os engolia. Não há 
ideia que se aprecie melhor do que tê-la como fl or na maxilar 
onipotência. Se alguém procurasse alguns dos volumes que ele 
ia errantemente visitando, encontraria saliências consumidas, 
esburacadas fatias de queijoso papel, despetaladas, ou buracos de 
ofuscante sentimentalidade, ou desvalido remorso da memória. 
Para Matusalém, estupidez não estava na avidez de absorver ou 
triturar os livros, mas sim de não fazê-lo, ou deixá-los a esmo, 
no cantochão dos desterros. Era preciso arrancar a estupidez. 
Arrancar a estupidez da estupidez. O amor sabe de antemão 
triturar do real o que não carece mais de mentir ou abranger. E 
o espírito do homem não perde grandeza, mesmo devorando.

No capítulo em que Matusalém encerrava a estupidez, achava-
-se a falta de equilíbrio na sublimidade com que muitos engraxam 
botas alheias e outros desfazem deliciosas reputações. Daí por que 
se aborrecia com os escarnecedores, sem sobrancelhas na alma, 
dúbios bufões da inveja. O que o engolfava na imaginação, ainda 
que ela não tivesse cura nem merecesse a demasiada fi ança do 
bom-senso, era o fato de se apurar na luz e ciência do universo. 
Entretanto, de um repuxo a outro, às vezes nem a inteligência é 
capaz de discernir o ruído da estupidez, embora muitos possam 
se dar conta da estupidez do ruído. Mas havia uma solidão sem 
rumor em Matusalém, espécie intuitiva de absorção, inexplicável 
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e belicosa apetência, com paladar obsedante, já que nada se perde 
e tudo se devora (ó ferocidade da cultura!), quando ele, na pai-
xão de ler, punha breves livros no bolso e, se ali não coubessem, 
trechos ou, até, barbaramente, cortava-os à tesoura ou faca, car-
regando os fragmentos ou partes que mais o interessavam para 
a meditação obstinada no banco da praça, na condução, num 
intervalo de trabalho, ou sob as árvores do bosque.

E se se disser que Matusalém é louco de cortar livros, mais 
louco seria se não os comesse e, ébrio, se não pudesse absorvê-
-los. Porque o que lê e não devora não lê. E o que devora e não 
lê devora o nada. E confessou, com algum pudor:

– Os livros devem ser mastigados, digerindo-se, no miolo, 
seu espírito.

Mas não se movia se alguém o criticasse por isso. Ou por quem 
o achasse grotesco. Ou se o considerasse demente. E sublinhava:

– Depois de comermos os livros, são eles que nos engolem 
e nos enverdecem, desde a seiva. 

Dizia sem preocupação de escandalizar: 
– Ler é existir junto aos cumes. 
E gostou do som da frase. E a repetiu, falando sozinho, 

rutilante. Ele era desses transes. O que levantava o enxame de 
abelhas maledicentes. Mas, curiosamente, ao amar as letras, 
detestava a gramática: 

– É a arte de espinhar o pensamento! – atirava. 
Maliciosamente, alguém chegara a espalhar que seu juízo se 

fora durante o sono. O caso é que ninguém se lembrava quando, 
e não passava de inveja ou despeito. O grotesco é a varanda 
do inefável. Ou talvez o inefável só tenha varanda no abismo. 

– Mas tudo possui memória! – ponderou seu vizinho, Isidoro 
Fiuza, de farto bigode, salientes lábios e olhos inquisidores. 

Matusalém assentiu com a cabeça, e a palavra “memória” 
martelava como se britasse pedra. Não alugou prosódia mais 
alguma na conversa, afastando-se dali, resmungando com o 
vento, falando coisas inexprimíveis, tal se sofresse de algum 
súbito retardamento de alma. E não era. Mantinha faiscantes os 
olhos, fi tando bem lá para dentro de tudo. Não foi em vão que 
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pendurou no alto de sua porta um berrante, preso ao prego em 
tira de couro. E ao soprá-lo, vigorosamente, era como se fosse 
anunciador de nova estirpe. Só não se sabia se era dos ousados 
ou dos loucos. Alguns riram, de público, quando, em lance 
de força, Matusalém levou coice de um cavalo ao puxar-lhe a 
cauda. Mas era pétreo, e o animal não o conseguiu derrubar, 
ainda que perto estivesse um monte de feno. 

– Era homem, não um cometa! – balbuciou. 
E todos em torno riram, e certo temor se ergueu, diante do 

que se mostrava desproporcional. Não faltou quem afi rmasse 
depois que nem o cavalo soube respeitá-lo. Ele ouviu, respon-
dendo na hora: 

– Ninguém é profeta na sua terra!

Outro aspecto não desprezível em Matusalém era o de não 
guardar excessiva cerimônia com as autoridades. Algumas o 
evitavam por isso, já que não era dado à lisonja, esse cúpido 
veneno social.

Nem aceitava qualquer gesto autoritário. Quando a velha 
Adelaide, de cima dos seus cabelos encaracolados, com saia fora 
de moda, conhecida por suas imposições, com um companhei-
ro que a trocara por outra, mandou que ele baixasse a voz, a 
resposta veio imediata e insolente:

 – Ninguém me venha aconselhar! Vá cuidar de seu marido!
Nem sempre julgava que as coisas fossem tratáveis a tiro, sus-

tinha um ar diplomático noutras ocasiões, obtendo resultados 
inesperados. Então erguia a cara grande e amarela, com uma 
coragem que não carecia de siso. Ou uma astúcia desprevenida. 

Noe Matusalém era um ser contagioso. E não tolerava a es-
tupidez, nem ela própria se tolera – descobriu. Tinha mania de 
cortar discussões se não fosse apto para resolvê-las. Se lhe recor-
davam tê-lo ouvido falando a esmo, não perdia a ginga. Dizia: 

– É, falo com os anjos. E sou muito distraído. Disso ainda 
não me curei. 

E não era curável de gestos como o de atracar-se com quem o 
apelidou de “bobo da corte” – o gordo Aurélio –, e bobo podia 
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parecer, mas não era, nem havia corte. Matusalém o derrubou 
com potente soco e ia puxar a cantadeira faca quando foi 
impedido pelo sólido e pacífi co Dionélio, que não aguentava 
ver sangue, dono de uma escola de ginástica. Mas a favor de 
Matusalém vale frisar que não deixava a ira pegar sono nele. 
Muito menos a permitia sonhar. A ira embriaga a razão. E não 
se contentava com pouco. Tinha instinto um tanto termina-
tivo diante dos fatos, sobretudo políticos. Em regra contra os 
governos e os poderosos. Vaticinava estar o mundo acabando. 
Porém, não sabia onde. 

– O mundo se esgota, mas os sonhos não! – afi rmava, com 
os olhos em fogo. 

E escutar não era de seu feitio, salvo se lhe interessasse. Como 
se estivesse constantemente ausente. 

– A reboante voz humana me irrita – confessou. – Prefi ro o 
ruído dos bichos e dos insetos! 

Ou desabafava: 
– O mundo cresceu demais, tende a rebentar! 
Então Matusalém não possuía noção de mais nada, salvo 

de si mesmo. 

Gofredo Naim, quando Matusalém defendia o fi m do 
mundo, se opunha tenazmente, por não acreditar nisso. Noe 
se aborrecia e não levava a conversa adiante: 

– Com doido não se argumenta! – vociferava, afastando-se 
sem titubear. 

Gofredo era magro, de ossos salientes, olhos pequenos e 
vivos. Altura mediana e manco da perna esquerda, fruto de um 
tombo da escada na adolescência. 

Gabava-se, sorridente: 
– Tenho uma perna mais apressada do que a outra. E as duas 

se desentendem. A mais veloz não aprendeu que é impossível 
chegar antes de mim! 

E um ponto que fi rmava como alavanca: a volúpia de não 
aceitar facilmente refutações. Acompanhava essa posição, que às 
vezes se entorpecia, com a plácida voz de quem está acostumado 
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a ensinar. Se alguém repetia o pensamento de Matusalém de 
que o mundo iria ter fi m, contestava: 

– É muito trabalho para o mundo tão grande se desmontar. 
Nós é que vamos nos desmontando. 

Alguns dos conhecidos, tentando tirar sarro de sua reação, 
que podia ser biliosa, com zombaria o provocavam. Mas ele, 
incontinente, dando-lhes as costas, acrescentava: 

– Palavra se vence com palavra! 
Sim, Gofredo amava tanto as palavras que as pegava na mão, 

tentando sondar sua alma. Apreciava dizer: 
– É preciso catar na palavra o que a acende. 
Sua mulher, Oliana, morena, de olhos maduros e pretos, no 

jardim da casa de tijolos, junto ao banco de pedra, replicava: 
– Então palavra tem fogo? 
– Palavra tem alma. Fogo vem de seu sopro – respondia.
– E como podes pegá-la na mão como borboleta?
– Pego a borboleta, mas nunca alcancei pegar alma.
– Não?
– Nunca. Quando alcançar, serei eterno.
– Como?
– Creio no que te digo. Por isso o mundo não termina.
– Porque existe alma?
– Sim. Porque existe palavra.
– Por esse motivo que não aceitas a opinião de Matusalém? 
– Ele às vezes se distrai, ou é tão inteligente que acha o fi o 

de certas coisas, parecendo não saber nada de palavra.
– Então não sabe nada de mundo. 
– Desraciocina: então não sabe nada de nada.

Ao cientifi car-se do ponto de vista de Gofredo, porque as 
paredes têm olhos, ouvidos e guardam as vozes, sorria com o 
rosto inteiro. E assegurava, peremptório: 

– Ele não vê o fi m do mundo porque o dele vai acabar, 
mesmo que não queira. O meu não! É por isso que sei e digo 
que o resto do universo vai se fi ndar. O que é loucura para ele 
é claro para mim! 
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Mas indagava: 
– Alguém é profeta na própria terra?

Matusalém pouco se importava com o que pensavam: 
– Sou muito eu – se gabava. 
E os eus davam a impressão de lhe escapulirem pela boca. 

Não conseguia controlá-los. Como se o fôlego saltasse das 
ventas. 

 Ademais, não sei por que cargas d’água, ou talvez por in-
fl uência de seu homônimo bíblico, tinha certezas de ser perene, 
povoado de almas. O que se comprovaria, estava convicto. E, 
por sobrarem almas, podia até mandar algumas embora.

Se alguém lhe afi rmasse algo que não descia bem ao estôma-
go, parava no meio da conversa, emburrava, desconfi ando desse 
próximo como possível inimigo. Ou talvez fosse nele o excesso 
que se agitava, como rãs num lago, pulando sem descanso.

– Só durmo quando o sono me engole! – murmurava. E 
o que ele mais fazia, com vantagem, era engolir sonos. Ele 
mesmo era noite, a mais comprida. Os dias viravam sozinhos e 
Matusalém não tinha ninguém por companhia. Falava, falava a 
si mesmo e escutava a própria voz e o latir dos cachorros e dos 
astros. E ia pensando, tocando palavras por dentro.

Rebelde, ranzinza, avariado de sonhos, nada arrancava sua 
integridade e certa vocação do romano Catão, que o tornava 
inefável moralista. Mas, às vezes, desequilibrava-se no juízo 
como um prumo rompido.

Quando a energia nele se mostrava excessiva, tinha de fazer 
algo e fazia. Agindo na moita, para incomodar alguns vizi-
nhos desavindos, botava fogo no rabo de um cavalo velho no 
milharal e lá se formava o incêndio. E era uma algazarra para 
apagar as chamas. Ele ria sozinho. Ou, talvez infeliz, assistia ao 
infortúnio alheio. Mas nem isso o satisfazia. Possuía ganas de 
desarvorar a vida. Sem se comover, posto em dureza. E, com 
o existir, aos poucos foi calando o que não devia dizer, viu-se 
sossegado ao sentir-se necessário, sua inteligência cresceu e não 
teve mais precisão de extremadas façanhas. Aprimorar-se é tão 
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importante quanto agir. Duvidando de si mesmo a ponto de se 
convencer de que, no mundo, o que sabe o bastante nada sabe. 
Era de seu feitio: o que não dava não devia pedir. Eximia-se 
de expor seu íntimo. E só por amor, mais tarde, a si mesmo 
para a amada se concedeu. Descabendo alvará para a virtude.

 Certa noite, Matusalém viu um ladrão, com saco às costas, 
astutamente penetrar pela janela de sua casa. Sem vislumbrar o 
dono, encolhido no escuro, foi visitando os cômodos, auscul-
tou o cofre vazio. Matusalém podia derrubá-lo num só golpe, 
mas se deteve, observando o intruso. O ladrão, ao avistá-lo, 
tremeu, dizendo: 

– O que fazes aí? 
Matusalém respondeu de imediato: 
– Escondo a minha vergonha! 
– De que tens vergonha? 
– De nada poderes furtar na minha casa, salvo velhos livros. 

Crê! Morro de vergonha! 
Não era vergonha: Matusalém atingiu o áspero, caviloso, 

domínio interior.

Alguns têm desinteresse em gulodices, outros em afazeres 
domésticos, não servindo nem para consertar uma porta. O 
desinteresse de Matusalém, leitores, no começo, era pelas metá-
foras, por não ter ouvido para elas nem para os versos (dando-se 
conta, mais tarde, de que o universo é invadido por metáforas e 
há de se educar para captá-las). Antes disso, um parágrafo podia 
apenas estar ali para roer o parágrafo seguinte. Pegava a realidade 
pelas pernas, e a realidade reluzia ou se atrofi ava, sem escolha. 
Como se tivesse esperança nalguma coisa, ou não esperasse em 
nada. Detestava ser classifi cado. Em passo seguinte, atentou para 
a grandeza e a concreção plástica dos poemas dantescos, a beleza 
da lírica camoniana, logrando alegria e surpreendente gozo esté-
tico ao lê-los, com a imaginação que se diversifi cava. Enquanto 
tivesse palavras que trouxessem a revelação, ou se encadeassem 
no sentido, a morte era amedrontada e exilada. Não avaliava 
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nem a demência, nem a sensatez. E era preciso? Tendia a olhar 
certas pessoas criticamente, não todas. Por ouvir dizer, a morte o 
temia, estando em outro degrau de tempo. E alma soletra alma. 

Um fato se deu. O surgir dos ciganos. E o povo, ávido de 
novidades, coçava os olhos, no espanto, em setembro daquele 
ano, com as boninas. Famintos, estendiam tendas na praça prin-
cipal de Pedra das Flores. Os homens malvestidos, com objetos 
de metal, fazendas e bugigangas, a negociar entre barganhas. 
As mulheres preparando o fogo e a refeição, buscando alguma 
possível caça, ou apenas deitando cartas, querendo divisar a 
ponte do destino. E, diante do público em roda, os ciganos, 
como atores de circo, realizavam mágicas, ora manobrando 
maçãs no ar, que se entrecruzavam sem se chocar na perícia, 
ora tirando sortes, ora, iguais aos saltimbancos, sustentando-se 
em varas, ora na venda dos tachos de cobre cintilando ao sol, 
ora com exposição de atraentes pedras coloridas.

No centro, entre os fi gurantes, desenvolto, com mais idade, 
sorridente, atlético, de corpo sólido e cabeça jogada para trás, 
olhos pequenos e redondos de gaivota, dançava, revolvia-se 
como se tangesse brasas, voejando igual à ave que lhe deslizava 
nas retinas, Bilbao Rudin. Saltava à semelhança de um índio no 
ritual da tribo. As mãos grandes e espalmadas, querendo planar. 
De origem russa, viajava pelo mundo com seu grupo. Em regra, 
permanecia um mês na cidade, com os espetáculos. O chapéu a 
colher moedas amontoadas e cédulas de notas que borboleteavam. 
Ao lhe perguntarem qual a sua especialidade na arte, contestou: 

– Todos os tipos. Com os pés, as mãos, a cabeça, só faltava 
ter de escolher. Estou muito preenchido! 

E, com lábios grossos, sobre sua vida nômade, murmurava: 
– Vim com nada e vou sem nada! 
Matusalém, vendo o eloquente cigano, com túnica de seda 

ancha, de listras vermelhas e brancas, indagou, curioso: 
– O que te impele a ser artista? 
A resposta veio rápida: 
– É forma de não morrer. Inventando alma. 
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– Sim – retrucou o outro –, a arte elimina distâncias. 
E Bilbao não se deu por satisfeito: 
– Invento alma, mas para ver as coisas se acenderem e terem 

voz. Sem carecerem de explicação as mágicas. Não há surdeira 
na luz! – concluiu.

E, se afastando da roda do povo, disse: 
– Sou da banda livre de Deus. Ando por muitas nuvens – e 

desapareceu no meio da turba.
 
Matusalém amava o jogo, o malabarismo, esse sortilégio 

com abas de gestos que puxam os ouvidos e as pálpebras como 
sinos. Tal se os conseguisse agarrar nalgum rincão de infância. 
Prevalecendo de silêncio, como um nó em outro. Não era nem 
se achava sufi cientemente ágil para os imitar ou interromper. E 
para que se, no fi m, era o jeito de existir no desequilíbrio? Mas 
não se vinculava a Bilbao Rudin e seu bando. Ou porque sua 
cabeça estava quase virada para o lado errôneo das coisas, ou 
pelo preconceito que advinha da meninice quanto aos ciganos, 
com lendas de pilhagem e engodo. Embora lutasse com a versão 
de que precisava conhecê-lo melhor para delinear julgamento. 
Aquele estranho Rudin, com sua entonação, os grossos tornoze-
los e os pés alucinados, o seduzia, como um guarda ferroviário 
que vai acenando uma lanterna, avisando o trem. Mas segurara 
o instante como seu, sem noção de coisa alguma, de nada tão 
imponderável, verdadeiro ou completo. Ou tão essencial que 
não demarca as divisas. Mas o que demarca a alma?

Para Matusalém qualquer sucedido não era sozinho. Tinha 
um outro mais intenso, conclusivo, mesmo que na hora não 
fosse visto, por estourar num quase nada. O que de início se 
vislumbra não é a aranha. Somente algum nó que se distrai 
da teia. Depois é que repercute largo, desatinado, revolvendo, 
revolvendo, retirando do tacho a raspa. E confi rmava: 

– O que amarra as coisas é a mão atenta de Deus. E é o que 
também desamarra! Somos desfechados pela boca da alma.
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Tocava o solo, tocava, como se ouvisse dele pancadas de 
fl ores, Matusalém, com pernas bem ativadas, andava maravi-
lhado de nada ter a dizer, sendo tudo real. E após, ritmando 
aos próprios passos o ar que se desprendia, aparava nos pés 
um vácuo em sacada de alma. E, noutro vácuo, memoriava o 
que não esquecera, nem pretendia esquecer, nem conseguiria, 
o hiato peregrino, extraviado, de quando o despojaram de 
sua mãe, Helena, morta. Sempre ouvindo o grito da parteira, 
jamais deixando de escutar, ainda que no meio do sono, o 
ruído de seu corpo saindo, nunca olvidou o lance forçado de 
o tirarem de dentro do ventre, a ferros. Como se fosse levantado 
devagar da morte. E soube, ainda depois de existir o bastante, 
o que lhe doía de haver vivido, continuava se lembrando da 
matéria inerme, convulsa, oleosa, terrifi cada, junto ao apego, 
de onde foi parido. E, quando se via diante de um opositor, 
a imagem que lhe vinha, imperiosa, era a mesma e pesada de 
quando saltou para fora da mãe defunta. E reagia com o ânimo 
de quem abateu o infortúnio. Depois até se desesperava pelo 
excesso da reação. Mas que excesso haveria de se encolher no 
seu desmedido universo?

Leitores, pode-se acaso equacionar esse trauma de nascer 
com outro que invadia Matusalém, causando aborrecimento: 
o horror ao governo? Para ele era supérfl uo. Mas não foi por 
Voltaire (pesou-lhe no estômago!) que soube ser o supérfl uo 
coisa extremamente necessária? Apenas não entendia onde. Nem 
precisava. Bastava existir governo e era contra. Seu coração era 
defi nido como um coelho no fojo. 

– O que pensas do governo? – indagou a Gofredo Naim, 
que cuidava de equilibrar as pernas, por ser cambaia a esquerda:

– O mesmo que você pensa.
– Nesse caso – brincou Matusalém – é dever prendê-lo! 
E riram juntos. 
– Alguns políticos caçam tigres nos telhados da República e 

acabam sendo por eles caçados. O perigo é o de que devorem 
os tigres – admitiu Matusalém. 
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– E a palavra não substitui a fome – disse Gofredo. – Só 
falta pagar imposto de viver! 

– Nem a fome substitui a palavra – adiantou Matusalém. – O 
governo carece da destreza de artistas do circo, com picadeiro.

– E os partidos são espertos trapezistas – sussurrou Gofredo 
Naim, sem disfarçar certa irritação. 

– Sim, num governo os atos contradizem os discursos e a 
corrupção vai para debaixo do tapete – assinalou Matusalém, 
empurrando a cabeça para trás. – Ou o tapete, por descuido, 
para debaixo da corrupção.

– O governo é um anão com um olho na testa!
– Ciclope? 
– Não olha para os lados!
– O circo é o poder. E o poder, um circo.
– Vai urdindo a tolda!
– O poder não se empresta.
– Caem ou sobem ministros, e somente o vento muda de 

banda – atestou o outro, concentrado na conversa, com o olhar 
triste e sério.

– Nem o vento! – replicou Matusalém. – Nem o vento!

Os dois herdaram a tarde, assentados na mesa do bar do 
Hectelindo, diante da praça, entre copos, onde ainda não so-
brepairava nada do começo ou do fi m do mundo. O governo 
lograra naquele momento pacifi car todas as demais oposições, 
sobrepairando ilesa a líder Joana D’Alembert, que tinha o avaro 
e difícil amor do povo. Conquistando, de Matusalém, amizade. 
Soube, por ela, o desejo de que fosse a história de Pedra das Flo-
res contada. Era a missão para os vindouros historiadores. Mas 
eles invocam por demais o passado, mexendo nos escombros, 
e raros ou nenhum deles se enveredam no presente, sujeito às 
avarias e aos descontentamentos. Todos querem que a história 
de Pedra das Flores seja contada. Mas como rematar coisas que 
não terminam, à feição de sombras que abominam o rosto? 
Ou estaria toda essa história resumida na vida de um homem? 
Matusalém contava a vida pelo corpo, contava o corpo pela 
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alma. Ou com água, sem alma, pelo sonho. A história de Pedra 
das Flores deve ser contada, como o osso dentro da carne, e o 
tutano dentro do osso, e a palavra dentro do espírito. Mais que 
a razão, a verdade. Ainda que por alguém que, de viver, conta a 
história. Ou não sabe que vai sendo história e é insubornável, 
com palavra que não envelhece. A história é imaginação, igual 
a um rio, em que não se vê embaixo. E todos morrem, ainda 
que não queiram, morrem para ser engolidos com as sementes. 
E, replantados, para nascer com as árvores e se propagar com 
os frutos, ampliando o bem-aventurado pomar da inacabável 
infância. Quando amar é fresta do sonho, fresta perto de Deus, 
que persistirá a sonhar os homens, e esses continuarão a persistir 
em Deus. E mesmo que espante a morte, por incompatibili-
dade, a história de Pedra das Flores é a de Noe Matusalém, o 
que não será conveniente negar. Mas que assentado seja que, 
semelhante a ele, a linhagem desse povo não se apague com a 
provida grandeza. Reproduzindo-se não no que sua gente quis 
dizer, mas no que escutamos que disse. Não se avaliando a espe-
rança sem o tempo nem se corrigindo o tempo sem o favor das 
estrelas que trocam de lugar na ventura. Nem nos olhos que, de 
tanto ver, nos ouvidos é que choram. E mais: o que Matusalém 
agarrava era a verdade que não calou, nem poderia calar. Não 
dissimula e é capaz de incendiar a razão, a verdade, a verdade 
que se obstina a desafi ar o mundo, estando Matusalém diante 
das ideias que são fósforos riscando a funda pedra da noite. E 
a noite que riscava, queimando os ossos do poder, queimando 
agravos e a pequenez do homem. Queimando. Na noite entre 
iguais, só o fogo, o fogo nos distingue.
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