
OÁSIS 

Para José Cláudio Abreu,  

Luiz Carlos Moura e o negrinho Jorge 

 

A brincadeira não era difícil: bastava que nos concentrássemos o 

suficiente para conseguirmos transformar tudo que havia em volta. E 

treinados como estávamos nas imaginações mais delirantes, era 

relativamente fácil avistar um deserto na rua comprida e um oásis no 

arco branco do portão do quartel, lá no fundo. Algumas vezes tentamos 

iniciar um ou outro guri da nossa idade, mas eles não conseguiam 

nunca chegar até o fim. Os mais persistentes alcançavam a metade do 

caminho, mas era mais comum rirem de saída e irem cuidar de outra 

coisa. Talvez porque, ao contrário de nós três, nunca houvessem visto o 

quartel por dentro, com seus lagos, cavalos, alamedas calçadas, 

eucaliptos, cinamomos, soldados. 

Acho mesmo que foi naquela tarde em que visitamos o quartel pela 

primeira vez que a brincadeira nasceu. Absolutamente fascinados, 

sentimos necessidade de vê-lo mais e mais vezes, principalmente 

ficamos surpresos por não termos jamais imaginado quantas 

maravilhas se escondiam atrás daquele portão branco, e tão tangíveis, 

ali, no fim da rua de nossa casa. Não sei de quem partiu a idéia mas, 

seja de quem foi, ele foi muito sutil ao propô-la, disfarçando a coisa de 

tal jeito que não suspeitamos tratar-se de apenas um pretexto para 

visitar mais vezes o quartel. Claro que não confessaríamos claramente 

nosso fascínio, tão empenhados andávamos em, constantemente, 

simular um fastio em relação a todas as coisas. Fastio esse que, para 

nós, era sinônimo de superioridade. 

Era preciso bastante sol para brincar ― fazíamos questão de ficar 

empapados de suor e de sentirmos sobre as cabeças aquela massa 

amarela quase esmagando os miolos. Era preciso também que não 

houvesse chovido nos dias anteriores, pois por mais hábeis que 



fôssemos para distorcer pequenos ou grandes detalhes, não o éramos a 

ponto de aceitar um deserto lamacento. Quando todas essas coisas se 

combinavam, a proposta partia de qualquer um de nós. 

Brincar de oásis era a senha, e imediatamente caíamos no chão, 

ainda desacordados com o choque produzido pela queda do avião onde 

viajávamos, depois lentamente abríamos os olhos e tateávamos em 

volta, no meio da rua, tocando as pedras escaldantes da hora de sesta. 

Quase sempre Jorge voltava a fechar os olhos dizendo que preferia 

morrer ali mesmo do que ficar dias e dias se cansando à toa pelo 

deserto. E quase sempre eu apontava para o arco no fim da rua, 

dizendo que se tratava de um oásis, que meu avião já havia caído lá 

uma vez e que, enfim, tinha experiência de caminhadas no deserto. Em 

seguida Luiz investigava os bolsos e apresentava algum biscoito velho, 

acrescentando que tínhamos víveres suficientes para chegar lá. 

Convencido Jorge, tudo se passava normalmente. Aos poucos nossas 

posturas iam decaindo: no fim da primeira quadra, tínhamos os ombros 

baixos, as pernas moles ― na altura do colégio das freiras começávamos 

a tropeçar e, para não cair, nos segurávamos no muro de tijolos 

musguentos. 

A partir do colégio as casas rareavam, e além de algumas pensões 

de putas não havia senão campo, cercas de arame farpado e a poeira 

solta e vermelha do meio da rua. Então, sem nenhum pudor, 

andávamos nos arrastando enquanto algumas daquelas mulheres 

espantosamente loiras nos observavam das janelas por baixo das 

pálpebras azuis e verdes, pintando as unhas e tomando chimarrão em 

baixo das parreiras carregadas. Tudo se desenvolvia por etapas que 

eram vencidas sem nenhuma palavra, sem sequer um olhar. Raramente 

alguém esquecia alguma coisa. Apenas uma vez Jorge não resistiu e, 

interrompendo por um momento a caminhada, pediu um copo d'água 

para uma daquelas mulheres. Eu e Luiz nos entreolhamos sem falar, 

escandalizados com o que julgávamos uma imperdoável traição. Mas a 

tal ponto nos comunicávamos que, mal voltou, a água ainda pingando 

do queixo, Jorge justificou-se com um sorriso deslavado: 



― Foi uma miragem. 

A partir de então as miragens se multiplicaram ―, vacas que 

atravessavam a rua, pitangueiras no meio do campo, alguma pedrada 

num passarinho mais distraído. Chegávamos no portão e ficávamos 

olhando para dentro, sem coragem de entrar, com medo dos dois 

soldados de guarda. Lá dentro: o paraíso. Mas era como se tivéssemos 

entrado: voltávamos novamente eretos, bem-dispostos, com as peças 

para consertar o avião caído e que, sem a menor explicação, tínhamos 

encontrado entre duas palmeiras. 

Houve um versão de seca tão intensa, sol, poeira, sede e 

crepúsculos esbraseados, que brincávamos quase todos os dias. 

Acabamos fazendo amizade com um soldado que ficava de guarda às 

segundas, quartas e sextas. Aos poucos, então, começamos a suborná-

lo, usando os métodos mais sedutores, adestrando-nos em cinismos. 

Começamos por mostrar a ele figurinhas de álbum, depois levando 

revistas velhas, biscoitos, rapaduras, pedaços de galinha assada do 

almoço de domingo, garrafas vazias e, finalmente, até mesmo alguma 

camisa que misteriosamente desaparecia do varal de casa. Mas a vitória 

só foi consumada quando Dejanira, a empregada, entrou em cena. Com 

muito tato, conseguimos interessar o soldado numa misteriosa mulata 

que espiava todos os dias a sua passagem para o quartel, de manhã 

cedinho, escondida atrás da janela da sala. Era uma mulata tímida e 

lânguida, que fazia versos às escondidas e pensava vagamente em 

suicídio nas noites de lua cheia. Dejanira parecia um nome muito 

vulgar para uma criatura de tais qualidades, então tornamos a batizá-la 

de Dejanira Valéria e, pouco a pouco, fomos acrescentando mais e mais 

detalhes, até conseguir enredar o soldado a um ponto que ele chegava a 

nos convidar para entrar no quartel. Antes do avião cair nos 

esmerávamos em forjar bilhetes cheios de solecismos e compor versos 

de pé quebrado em folhas de caderno, sensualmente assinados por 

docemente tua, Dejanira Valéria, numa caligrafia que Luiz 

caprichadamente enchia de meneios barrocos altamente sedutores. E 

na hora do banho Dejanira não entendia por que a tratávamos com 



tanto respeito, chamando-a candidamente de doce Valéria, até que nos 

enchia de cascudos e palavrões. Mas a confiança do soldado estava 

ganha: já agora se empenhava em nos agradar, atraindo-nos para 

dentro do quartel e permitindo que ficássemos horas zanzando pelo 

pátio calçado, as árvores pintadas de branco até a metade, os cavalos 

de cheiro forte e crina cortada, apitos, continências, bater de pés e 

outras senhas absolutamente incompreensíveis e deslumbrantes em 

seu mistério. Coisas estranhas se passavam ali, e tínhamos certeza de 

estarmos lentamente ingressando numa espécie de sociedade mágica e 

secreta. 

Foi quando, uma tarde, tudo se passando exatamente como das 

outras vezes, nos encontramos os três parados à frente de um portão 

sem guarda. Não conseguimos compreender, mas estávamos tão 

habituados a entrar e a passar despercebidos que, como das outras 

vezes, entramos. Havia um movimento incomum lá dentro: carroças se 

chocavam, armas passavam de um lado para outro, soldados corriam e 

gritavam palavrões, o chão estava sujo de estéreo, os cavalos todos 

enfileirados. Conseguimos passar mais ou menos incógnitos pelo meio 

da babilônia, até chegarmos numa sala onde nunca estivéramos antes. 

Examinamos as paredes vazias, depois descobrimos num canto, sobre 

uma mesa, um estranho aparelho cheio de fios. Jorge descobriu um 

microfone e, por algum tempo, ficamos ali parados, sem compreender 

exatamente o que era aquilo, mas certos de que se tratava de uma peça 

importantíssima para o funcionamento de toda a organização. 

Estávamos tão entretidos na descoberta que não percebemos 

quando entraram dois soldados com fardas diferentes das dos outros, 

com penduricalhos coloridos nos ombros. Fui o primeiro a vê-los, mas 

não foi possível avisar os outros: os soldados já avançavam sobre nós, 

vermelhos, segurando-nos pelos ombros e nos sacudindo até que Jorge 

começasse a chorar e a chamar pela mãe. Falavam os dois ao mesmo 

tempo, aos berros. Depois, com mais alguns trancos, nos jogaram num 

canto. Um deles, de enorme bigode preto, avançou para nós e, com uma 

voz que me pareceu completamente hedionda, disse que ficaríamos 



presos até aprendermos a não nos meter onde não era da nossa conta. 

Ainda discutiu um pouco com o outro, que parecia estar do nosso lado, 

pelo menos torcemos para que fosse assim. Mas não adiantou nada: o 

de bigode enorme disse que era só um susto, e saiu nos empurrando 

até a prisão. 

Era um quartinho ainda menor que o de Dejanira, infinitamente 

mais sujo e frio, apesar de todo o calor que fazia lá fora, com uma 

janelinha gradeada na altura do teto. Ficamos ali durante muito tempo, 

incapazes de dizer qualquer palavra, num temor tão espesso que não 

era preciso evidenciá-lo através de um grito. Jorge chorava, eu e Luiz 

nos encolhíamos contra as paredes. Pensamentos terríveis cruzavam a 

minha cabeça, pelotões, fuzilamentos, enquanto uma dor de barriga se 

tornava cada vez mais insuportável, até escorregar pelas pernas numa 

massa visguenta. 

Já era noite quando vimos com alívio a porta se abrir para dar 

passagem ao soldado nosso conhecido. Sem falar nada, fomos levados 

para casa num jipe militar. Mamãe estava descabelada, as vizinhas 

todas em volta, as luzes acesas: entramos na sala pela mão do soldado, 

que falou rapidamente coisas que não conseguimos entender, enquanto 

todo mundo nos envolvia em beijos e abraços, logo contidos quando 

perceberam meu estado lastimável. Mamãe disse que a culpada era 

Dejanira, que não cuidava de nós; papai disse que a culpada era 

mamãe, que nos entregava a Dejanira; Dejanira disse que os culpados 

éramos nós, uns demônios capazes de enlouquecer qualquer vivente; 

mamãe disse que Dejanira era uma china desaforada, e que demônios 

eram os da laia dela, e que o culpado era papai, que achava que em 

criança não se bate; Dejanira disse que não ficava mais nem um minuto 

naquela casa de doidos; papai disse que mamãe não nos dava a 

mínima; mamãe disse que era uma verdadeira escrava e que os homens 

só queriam mesmo as mulheres para aquilo; papai disse que não podia 

dar atenção a seus faniquitos na hora em que o país atravessava uma 

crise tão grave. E acabaram os três gritando tão alto quanto os dois 

soldados de farda diferente, com penduricalhos coloridos nos ombros. 



Depois do banho assistimos à partida de uma Dejanira nem um 

pouco Valéria e muito menos lânguida: jogava as roupas na mala e 

resmungava desaforos em voz baixa. Doía vê-la ir embora, mas as 

chineladas e a vara de marmelo doeram muito mais. Fomos postos na 

cama sem jantar. Ficamos muito tempo acordados no escuro, ouvindo o 

som do rádio que vinha da sala e os passos apressados na rua. Antes de 

dormir ainda ouvi a voz de Jorge perguntando a Luiz c que era uma 

revolução, e um pouco mais tarde a voz de Luiz, apagada e hesitante, 

dizer que achava que revolução era assim como uma guerra pequena. 

Mais tarde, não sei se sonhei ou se pensei realmente que os aviões não 

caíam no meio das ruas, e que as ruas não eram desertos e que portões 

brancos de quartéis não eram oásis. E que mesmo que portões brancos 

de quartéis fossem oásis e cinamomos pintados de branco até a metade 

fossem palmeiras, não se encontraria nunca uma peça de avião no meio 

de duas palmeiras. E por todas essas coisas, creio, soube que nunca 

mais voltaríamos a brincar de encontrar oásis no fim das ruas. Embora 

fosse muito fácil, naquele tempo. 

 

Conto do livro O ovo apunhalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


