
66 A3 - Abril a Agosto/2014

Tamanhos rigores

médicos, num dos acampamentos encontrados pelo caminho. A despeito 

dos esforços, não resistiu a uma pneumonia dupla, tendo sido sepultada 

num cemitério clandestino qualquer, encravado no meio inóspito do 

chapadão. Essa notícia veio agora, 40 dias depois. Do pequeno grupo inicial, 

restara apenas ele. Seu melhor amigo não logrou atravessar um campo 

minado, quase às margens da fronteira ocidental. Os outros foram caindo 

pouco a pouco nas garras inimigas. Todas essas baixas eram enumeradas ali, 

sem muitos floreios, colocando em primeiro plano o seu mérito. O solitário 

mérito de estar vivo, que vibrava como festa para os demais companheiros. 

A felicidade dos que o escoltavam reluzia a todo instante. Era-lhe difícil 

imaginar, após tamanhos rigores, o vinho e a boa comida.

O rio permanece calmo. Somente o seu coração não se acostuma. Desviando 

de leve os olhos do madeirame encardido, ele tira do bolso a foto que o 

acompanha desde o princípio da jornada. Lá estavam, à beira de um domingo 

sem nuvens, no velho papel amassado e úmido, seus pais e irmãos, sua 

esposa e sua filha, além do velho cão de guarda. Todos mortos. O barco adeja 

sem pressa. Rompe uma chuva miúda, de doer nos ossos. Duas aves cruzam 

o céu de chumbo. Ele está vivo, eis o que importa. Sonda com as mãos o 

próprio e castigado corpo. Ele está vivo, ele está vivo, segundo lhe disseram.

Conseguira. Poderia respirar sem sobressalto. A fronteira sumira no 

horizonte e o rio estava calmo. Tão calmo naquele trecho, assim tão 

detido e compassado, que o barco parecia flutuar, um palmo acima 

da linha d’água. Há pouco recebera, dos companheiros destacados para 

acompanhá-lo, as notícias dos últimos três meses em que estivera fugindo. 

Na mais absoluta clandestinidade. Três meses de uma viagem alucinada, 

sem esperança de sucesso. E só então, naquele momento, as terríveis 

notícias. Seria outra prova, talvez ainda mais dura, talvez insuportável, 

estar vivo para sabê-las. Um comboio de crimes contra seu corpo. Mas 

ele conseguira. Esse misto de prêmio e de castigo era seu, custasse o que 

custasse. Três longos meses sob fome e frio, vagando a esmo, sendo caçado 

como um animal qualquer, desde que os inimigos tomaram sua cidade. Nela 

deixara seus pais e irmãos, abatidos no auge dos combates, segundo lhe 

disseram os companheiros de embarcação.

Por sorte fugira, com um pequeno grupo de amigos, levando consigo a esposa 

e a filha de 5 anos. Fazia já um bom tempo que sua cabeça estava a prêmio. 

Queriam-no vivo ou morto. Era imperativo alcançar a fronteira. Grávida de 

3 meses, sua esposa caiu, entretanto, nas garras do inimigo, cerca de uma 

semana após a conquista da cidade. Foi assassinada naquela mesma noite, 

disseram-lhe agora. Sua filha adoeceu e teve de ser deixada, sob cuidados 
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