
As grandes descobertas da quarentena mortífera (IV) 
 Devo confessar. Nem sei se é politicamente correto, mas após um mês e meio de quarentena 

e isolamento social horizontal começo a gostar. Estou relaxando.  

 Minha prisão de ventre melhorou. Acreditem, eu chegava a ficar 5 dias sem evacuar.  

Eu nem achava que isso era um grande problema porque minha mãe era constipada crônica.  

Ela me disse, certa vez, que estava há 15 dias sem ir aos pés. Lembro bem que lhe falei: “Mãe, vou 

levá-la ao hospital!” Ela foi seca: “Pra esperar eu cagar lá, espera eu cagar aqui.”  

 Dei razão a ela. Mãe é mãe. Na quarentena tenho ido ao quartinho duas vezes ao dia. E é 

engraçado que lembro de mamãe e sempre tenho um sorriso nos lábios. O papel é testemunha. 

 A quarentena muda nossos hábitos. Sinto-me mais feliz. Mais descompassado. Mais 

descomprometido. Mais avoado. E eu sempre fui muito crítico com meus amigos avoados.  

Me arrependo do tom crítico. Hoje me sinto bastantemente avoado.  

 Pena que eu não tenho o zap do Farinha e do Lucão, meus amigos avoados do tempo do 

futebol de salão. Daria tudo para me redimir com eles. Perdão.  

 Aliás, na quarentena, passei a pedir perdão. Estou mais cordato. As moças daqui de casa 

(Dona Zilá, a sogra, Calissa, a filha, e Marli, a mulher) até comentaram que eu ando meio gentleman. 

 Não me lembro de ter pedido perdão antes da quarentena. Abaixar e levantar sei lá quantas 

centenas de vezes na loja, todos os dias, para experimentar sapatos nos pés dos outros, era uma 

penitência tão sacramentada que pedir perdão aos clientes seria uma redundância.  

 Os pés que vi jamais alguém viu. Sequer imaginou.  

 Não gostaria de tocar nesse assunto, mas a quarentena me permite confissões. Afinal estou 

bastantemente relaxado... Quem acha que trabalhar em call-center, forno de siderúrgica, plataforma 

da Petrobrás, britador da prefeitura, cortador de cana na fazenda do Ronaldo Caiado é um trabalho 

penoso e extenuante não faz ideia do que é trabalhar como vendedor de loja de sapatos.  

 Em pé o tempo todo na porta gritando e batendo palmas chamando a freguesia.  

 Aí, lá pelas tantas, entra um, você o segue e ele fica olhando p’ra trás achando que você vai 

passar a mão na sua bunda. Você dá um sorriso e ele fecha mais a cara, para de andar e aponta para 

aquele pisante bem vagabundo que você é obrigado a dizer que é a última palavra de conforto para 

os pés cansados. Aí, vem a sentença mortal: “Vou experimentar.”  

 Entre o dilema de ganhar 5 reais de comissão e as 300 flexões de coluna que te esperam, 

passa um filme e você começa a se perguntar no silêncio de seu pensamento mais profundo: “O que 

eu fiz da minha vida?” “Deus existe?” “Preciso virar MEI.” “Tenho uma filha pra criar.” Nisso, o 

cidadão decreta o choque de realidade: “Será que tem meu número?” 

 A escada apertada como espartilho de bailarina, cheia de degraus quebrados e enroscada 

igual cascavel na hora do bote me recebe por, pelo menos, vinte vezes, sobe e desce, sobe e desce. 

 Aí, finalmente chega a hora fatal. Agachado, retiro gentilmente o sapato do anônimo 

provedor de minha sobrevivência. A expectativa é enorme e, como de praxe, a realidade apavorante 

se avizinha. O cheiro de queijo podre me faz rezar para Jesus suprimir meu olfato. E, de cada dez 

fungadas obrigatórias, o resultado é pífio: só um compra o amaldiçoado pisante.  

 Que Deus me conceda uma quarentena eterna. • • •  
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