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(...) 
Devias vir 

para ver os meus olhos tristonhos 
E, quem sabe, sonhavas meus sonhos 

por fim. 
Agenor de Oliveira, o Cartola, in “As rosas não falam” 

 
 
 

Cheguei a Curitiba. E agora? 
 
 
 

A noite é insone, mal durmo, nem consigo me ajeitar no banco. O ônibus 
da Garcia não para em Presidente Castelo Branco, vindo de Paranavaí e destino 
a Curitiba, como me disse o vendedor de passagem, em Nova Esperança, 
alguns dias antes. Também, Castelo Branco não possui uma rodoviária, não há 
estacionamento e não se vende passagem à capital do estado. Existe não mais 
que um ponto de ônibus, perdido no espaço da pequena cidade. Por isso vou a 
Maringá, de carona. Já é noite, afora. Na rodoviária, em Maringá, explico ao 
funcionário da Viação Garcia todo o porquê e obtenho novo bilhete. Embarco, 
ali, ainda naquela noite, tarde, já, no último ônibus. É início de abril de 1978. 
Olho a cidade, as luzes, um olhar distante, perdido, vagaroso, olhar de 
despedida, absorto, sozinho, ali, despeço-me, reflexivo, como se fosse um olhar 
de última vez. O motorista faz nova vistoria, confere o manifesto, os passageiros 
se arrumam, reclinam as poltronas, abrem-se as cortinas, fecham-nas, depois, 
alguns acenos para quem fica, cerra-se a porta, dá a partida do motor Scania, 
ônibus moderno, suspensão a ar, ouço os gemidos dos freios, também a ar, 
aquele ronco lento, quase sonolento, o ônibus dá marcha à ré, nova freada, o 
ônibus balança, lentamente, é o efeito da suspensão, novos gemidos dos freios, 
o carro arranca, ainda lento, em primeira, faz a curva, contorna a praça da 
Bíblia, entra na Brasil... e vai. 

Continuo navegando em pensamentos, solidão, a saudade já aperta o 
coração, a minha querida mãe, santa minha mãe, não sabe ler, nem escrever, 
será que a minha irmã, Rosangela, não se vai esquecer de acompanhá-la à 
agência do Banestado, em Nova Esperança, ao lado da Praça da Matriz, para 
receber a metade de salário mínimo da pensão, pela morte de meu pai, quase 
seis anos antes, aos 47 de idade? E os remédios, levar a mãe ao médico, a 
farmácia do seo Zizi, farmacêutico prático, quase médico, para alguns mais que 
médico, ir à venda de secos e molhados do seo Izalino, comprar mantimentos, 
enfim, enfim, o ônibus vai..., Marialva, já, passa por dentro da cidade, um 
quebra-molas, outro, mais um, aquele balançar da suspensão a ar, novos 
gemidos dos freios, o ônibus prossegue, aquele ronco monótono do motor 



 

Scania, as luzes se apagam, mas permaneço aceso, a luzinha, igualmente, um 
livro na mão, uma revista, sei lá, ler algumas letras, alguém vai ao banheiro, 
aquele cheiro de detergente, que exala, acendo um minister, voltam-se os 
pensamentos, a mulher amada, aqueles olhos, os abraços, beijos, uma pessoa 
singular, saudades, saudades também, claro, pela mãe, os meus irmãos, por 
mim, vou, vou com Deus, tenho fé, logo, logo, volto..., agora, ah...!, Mandaguari, 
novos quebra-molas, freios, gemidos, o ronco do motor, mais um minister, tento 
ler... A luz acesa, continuo as lembranças, os planos, o ontem e o amanhã. 

As lembranças vêm comigo, semana difícil, os últimos dias, perguntas, 
como será? ...onde vai morar? ...ainda bem, trabalhar nos Correios, o salário é 
baixo, capital, a capital universitária, veja, lá, a mãe faz as malas, coloca pão, 
outro pão, saudades, as roupas, poucas, simples, mas limpas, bem cuidadas, a 
mala, bem..., a mala é um caso à parte, enorme, pesada, não havia rodinhas de 
mala, complicada, outra bolsa, quase não tenho roupa de frio, ah...!, sim, o frio, 
a minha desarmonia com o frio, os pensamentos voltam, saudades, percebo que 
o ônibus está próximo a Apucarana, os passageiros dormem, porém continuo 
aceso, o cigarro, também. A cidade grande, o frio, sozinho... Por tudo, todos, é a 
luta, estudar, formar-se, melhorar a vida, a mãe, sofrimento, os irmãos, dar o 
passo avante, mas o coração segue apertado. Esperança! 

Já começa a esfriar dentro do ônibus. Visto outra blusa, fina, não tenho 
roupas de frio, suficientes. Puxa, logo agora. Não vai ser fácil, o frio. A viagem 
prossegue, e, com ela, viajo, igualmente. Vou pensando, amanhã, a cidade 
grande, a moradia, o trabalho, como será? O estudo, bem, preciso estudar, vou 
para isso, também. Frio, a Serra do Cadeado, curvas, mais curvas, os gemidos 
dos freios, o cheiro das curvas, ronco do Scania, fico em silêncio..., tento o 
silêncio..., mas logo o ônibus para, é a parada da Viação Garcia, a Parada José 
Garcia Molina, em Ortigueira, no km 222, metade do caminho, acendem-se as 
luzes, alguns se levantam, vou ao banheiro, depois na lanchonete..., um café, 
por favor? ...acendo outro minister, é madrugada, o frio aumenta, penso, 
repenso, a trajetória é longa. 

O ônibus retorna o seu rumo, ali vou me ajeitando, estico as pernas, viajo 
em mim mesmo, uma viagem de pensamentos, abordagens, saudades..., não? 
...voltar, não, não posso, tenho de prosseguir, lutar, estudar, a distância, bem, a 
distância é difícil, mas lutar é preciso, lembro o poeta, Gonçalves Dias, “viver é 
lutar”. Nalgum momento, quase durmo, fico, ali, naquela madorna, apago a 
luzinha, respiro fundo..., logo estou aceso, outra vez, e, então, vou assim, assim, 
de repente durmo, um pouco, nem percebo, me ajeito no banco, viro, desviro, 
viro de novo, alguns se movimentam, de repente, mais que de repente a cidade 
se me vai abrindo, Curitiba...!, o dia se vai clareando, me aprumo, ali, no banco, 
os pensamentos, a distância, as pessoas queridas, o que deixo para trás, não..., 
não deixo nada, tudo vem comigo..., uma rua, outra, abro as cortinas, devagar, 
as janelas embaçadas, é diferente, Curitiba é diferente do norte do Paraná, 
outras cores, penso, o frio, a rodoferroviária, a parada, o motorista anuncia..., 
bom dia a todos, Curitiba! 

Ajeito-me, ali, no corredor do Garcia, desço, calmamente, espero a mala, 
uma mala grande, pesada... pergunto-me, refletindo: ...cheguei. E agora? ...vou 



 

caminhando, saio da região do ônibus, ainda lhe dou uma última olhada, vejo o 
itinerário, a minha terra, caminho devagar, procuro o banheiro, lavo o rosto, 
desperto-me, sinto o ar curitibano, um ar diferente, pela manhã, uma sensação 
ímpar, um frio único, cortante, na lanchonete, encontro espaço, muita gente, fila, 
peço um café com leite, a moça me diz, um pingado? ...sim, e um pão com 
manteiga, dá-me as fichas, vou ao outro canto, o café-com-leite, o pão-com-
manteiga. Fico atento àquela prosa, à falação, alguns se conhecem, penso, as 
pessoas que trabalham, ali, na rodoferroviária, uma obra bonita, moderna, 
construção na gestão do prefeito, arquiteto, Jaime Lerner. Acendo outro minister, 
a mala pesada, a sacola, alguns livros, penso, repenso, vou vencer nesta 
cidade, com a graça de Deus. Ao ponto de táxi, ali, enquanto espero, imagino, 
ainda bem que, quando estive, aqui, outro dia, encontrei a pensão, no cartaz do 
restaurante universitário, que também atendia ao público, e, daí, ajustei o 
aluguel..., para onde? ...pergunta o taxista, mal-humorado, digo-lhe na rua Inácio 
Lustosa, 385, sai em disparada, um táxi, um fusca sem o banco do passageiro, a 
mala, ali, meio atravessada, a sacola, logo chego, pago a corrida, percebo, no 
trajeto, as ruas limpas de Curitiba, parece que se lavam, penso..., não há 
resquício da terra vermelha da minha terra. Estou em outra terra, sou migrante. 
Os pensamentos vêm, vão, voltam, assim num círculo, a minha vida, aqui, 
sozinho. Percebo a cidade em movimento, pessoas, carros, ônibus, estudantes, 
mães, crianças, velhos, o frio, enfim. 

Na pensão, a dona Abigail me recebe, uma pessoa generosa, uma senhora 
meio obesa, talvez uns 60-65 anos de idade, caminha com dificuldade, as 
pernas inchadas, a mesa do café ainda está posta, alguns moradores tomam 
café, conversam entre eles, cumprimento, bom dia! ...mal me respondem, nem 
todos respondem, penso, nossa...?! ...gente diferente, no café as xícaras, 
canecas, pires, açucareiro, são de plástico, cor amarela, alaranjada, um plástico 
resistente, duro, acho estranho, porque não é louça, o leite é frio, na embalagem 
plástica, apenas um corte, na lateral, mistura-se o café, quente, o leite, frio, o 
café-com-leite é meio quente, o pão, a margarina, enfim, vejo tudo aquilo, ali, é 
Curitiba, pressa, a maioria estudantes, pressa, saem..., de repente, silêncio, 
silêncio na pensão. 

Escolho um quarto, mas no dia seguinte me mudo a outro quarto, maior, 
porém com três ocupantes, dois de Santos, outro de Mafra, eu, apenas, do norte 
do Paraná. Somos em quatro, portanto. Falo dos meus planos, simples, todos, 
ali, têm os seus planos. Dou os primeiros passos, na cidade. Vou aos Correios, 
apresento-me, pergunto, quando começo? ...na segunda-feira, será possível? 
Talvez terça, ou quarta-feira, responde alguém dos recursos humanos, os 
registros na carteira de trabalho, as autorizações, enfim, aguardo, então. No final 
da tarde, volto à pensão, pensamentos e saudades estão comigo, penso, 
repenso, reflito, lutar, trabalhar e estudar, tenho de vencer nesta Curitiba, com a 
proteção de Deus. É 7 de abril de 1978, e no dia 12 de abril de 1978 começo a 
caminhada nos Correios e na minha vida em Curitiba. Tenho 21 anos de idade... 

 
 
 


