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1

A estação1

A Estação da Luz em São Paulo já não parecia a mesma para Cássio.
O que via agora era uma velha estação das antigas estradas de ferro
brasileiras de início do século XX. Não guardava traços sequer daquela
pomposa e magnífica obra inaugurada em março de 1901, apesar de
construída ainda no século XIX, e que fora tema de músicas que embala‑
ram a juventude de várias décadas, inspirando tantos poetas por suces‑
sivas gerações.
Aos 42 anos, Cássio mantinha boa forma física. Quem não o conhe‑
cesse dificilmente lhe daria mais que 30 anos. Não era vaidoso, mas fora
premiado com um organismo saudável de dar inveja, o que de certa
forma lhe conservava uma aparência jovial. Estatura mediana, cabelos
castanhos escuros sempre cortados bem baixos. A barba rigorosamente
feita todos os dias dava-lhe um aspecto de eterno moço. O sorriso, sem‑
pre muito espontâneo, evidenciava sua muito bem cuidada arcada den‑
tária, com os dentes milimetricamente alinhados. Olhar penetrante, era
o tipo de homem que conseguia passar segurança ao falar. Seus gestos
suaves demonstravam completo domínio da linguagem corporal, ferra‑
menta fundamental para a profissão que escolhera.
Estava certo de que não sonhava, no entanto, para onde fora aquela
1

Observação: todas as notas de rodapé foram escritas ou transcritas pelo autor, de forma
a esclarecer determinados trechos em que o texto principal requer informações comple‑
mentares.
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construção imponente que atravessara mais de um século e que atual‑
mente era a maior estação de metrô do Brasil?
Cássio sabia que algo não estava certo. Apesar de tudo contradizer
as lembranças que tinha da velha estação, não entendia por que se sentia
como se estivesse lá, inclusive com um propósito bem específico: encon‑
trar-se com Cristina. Resolveu não pensar sobre aquelas mudanças no
ambiente, preferindo focar no objetivo. Perguntava-se se Cristina viria
ao seu encontro, como combinado.
Caminhou a passos lentos observando os arredores da plataforma. No
lado oeste havia uma espécie de feira livre em uma rua de pontos comer‑
ciais rústicos onde se vendia de quase tudo. Entre a plataforma e a feira, os
trilhos da estrada de ferro.
Artigos de artesanato, plantas, raízes medicinais, ferragens... algo
estranho parecia destoar do padrão do lugar. Uma pequena oficina
metalúrgica a poucos metros da descida da plataforma ocupava um dos
pequenos prédios comerciais. No lado leste da praça, casas e sobrados
antigos bem no estilo dos pequenos lugarejos onde as ferrovias foram
muitas vezes o motivo de sua construção.
Cidades com praças nos arredores da estação são comuns no Brasil,
desde o começo do desenvolvimento econômico sobre trilhos, no
Segundo Império. Primeiro a estação; depois uma rua principal; depois
a igreja e assim surgiam pequenos lugarejos, distritos, cidades.
Cássio caminhava inquieto pela velha plataforma naquela manhã de
nuvens ralas encobrindo parcialmente a luz do sol.
Surpreendia-lhe o fato de o clima ameno parecer-se bem mais com
as velhas paisagens interioranas do nordeste brasileiro, talvez o sul da
Bahia, ou o norte de Minas.
Sentia-se confuso.
Era por volta de 8 horas. O barulho na ruela lateral, entre trabalha‑
dores e transeuntes, era frequente. No ar, o cheiro dos artigos típicos
de mercados populares onde os diversos produtos à venda produziam
aroma característico e inconfundível.
Estranha lembrança povoou sua mente em flashes, como se de
alguma forma aquele lugar lhe fosse familiar.
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Cristina ainda não aparecera.
Sentiu a brisa típica do nordeste brasileiro nos meses de maio e
junho. A paisagem antes verde começava a tomar um tom amarelado
com o secar das folhas, fenômeno típico das caatingas.
O cheiro inconfundível de sertão!, pensou enquanto enchia
os pulmões.
Que coisa mais estranha! Nunca vi esse lugar assim. Será que estou
mesmo onde acredito estar?, perguntava a si, na insistência em estar de
alguma forma na Estação da Luz, na velha capital paulista.
Talvez estivesse apenas misturando as coisas.
Após horas intermináveis na plataforma, resolveu descer pela
rampa, observando o movimento no lado comercial da pracinha onde
muitas lojas pareciam atrair os passageiros antes do embarque.
Passando em frente à pequena metalúrgica, viu um jovem aprendiz
de soldador tentando consertar um furo numa espécie de botijão, ou
balão de ar de caminhão, montado em chapas de grossa espessura.
– Seu patrão não está? – disse Cássio, puxando assunto.
– Não, senhor.
– Me dá licença? – perguntou, olhando o serviço.
Após minuciosa observação, ressalta:
– Nada bom...
– E o que devo fazer, senhor?
– Quebre o cascalho da solda, limpe o trecho de soldagem com uma
escova de aço e, por fim, assopre bem a superfície para que não fique
nenhum resíduo no trecho da soldagem.
O rapaz obedeceu, solícito.
– Pronto. Agora é só preencher a fissura.
– Pois é... a questão é: como? – perguntou o aprendiz.
– Nunca fez isso?
– Estou tentando, mas ela só cresce.
Cássio riu.
O rapaz tinha a mesma inocência dele nos primeiros tempos,
quando a necessidade o fizera perambular pelas oficinas do bairro
onde morava na capital mineira, em busca de serviço de ajudante.
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Aquele cheiro da queima da solda lhe parecia familiar, como se revi‑
vesse uma antiga experiência.
– Há quanto tempo você trabalha com soldas?
– Há pouco mais de um mês. Sempre ligo a máquina quando o
patrão não está por perto.
– Mas esse serviço é um exercício ou está valendo?
– Está valendo... o chefe falou para eu não mexer, porque ele ia chan‑
frar primeiro.
– Meu Deus!
– O que foi?
– Você pôs o serviço a perder.
– Por quê?
Cássio percebera a extensão da inocência do rapaz.
– Qual é mesmo o seu nome?
– Xavier!
– Meu caro Xavier, você não chanfrou. Terá de desmanchar tudo e
começar do zero.
– O que é mesmo esse negócio de chanfrar?
Cássio riu balançando a cabeça negativamente.
– Vou te mostrar.
Olhando para as sobras de material, pediu a Xavier que lhe arru‑
masse duas barras de ferro quadradas. Pondo-as lado a lado na diago‑
nal, ajustou-as para que formassem um ângulo de 90º.
– Está vendo essa fenda? Precisa ser preenchida com solda especí‑
fica, recomendada para aço que sofra repuxo ou pressão intensa, como
aqueles usados em caldeiras, chassis, botijões ou quaisquer recipientes
que comportem gases ou líquidos sob pressão. Esse procedimento deixa
a emenda praticamente com a mesma resistência da peça original, ou
seja, é como se a peça estivesse inteira. Compreende?
– Sim, senhor! – respondeu o rapaz com tristeza.
Contando com a demissão certa, o rapaz sentou-se desolado num
banquinho de ferro, cabisbaixo.
– Que idiota sou!
– Você agiu de boa-fé, meu jovem. Infelizmente, isso só não basta.
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Precisa saber fazer o serviço. E nesse caso, conhecer a teoria é muito
importante. Como preparar a peça, que tipo de solda aplicar, ampera‑
gem da máquina, calibre do eletrodo e, é claro, a técnica.
– Agora entendi. Pena que tarde demais. Vi o patrão fazendo, mas
mirei apenas na queima da solda. Achei que era o mais importante.
– Um equívoco comum, meu caro. Todo o processo é importante e,
claro, cada fase é indispensável. Lembre-se sempre: alguns trabalhos de
solda, quando malfeitos, podem provocar acidentes fatais aos clientes.
Por isso, se não tem certeza de como fazer, não faça!
O rapaz recebeu desolado aquelas advertências. Suas mãos gelaram.
Seu corpo tremia como se houvesse presenciado uma tragédia de gran‑
des proporções. Lamentava não apenas a perda do emprego, mas temia
também pelo risco de acidente caso seu trabalho malfeito fosse entregue
ao cliente.
Aquele estado de espírito do rapaz era um sinal de que levava o
trabalho muito a sério.
Talvez fosse arrimo de família.
Cássio se comoveu com a situação. Lembrou-se dos velhos tempos
de aprendiz, em que muitas vezes recebera ajuda. Impossível não ser
solidário, pensou, rendendo-se.
– A que horas seu patrão voltará? – perguntou Cássio, interessado.
– Lá pelas 13 horas, creio.
– Tem maçarico de corte aqui?
– Sim, senhor!
– Lixadeira industrial?
– Sim, senhor.
– Então, não percamos mais tempo. Temos pouco mais de duas horas
para corrigir esse trabalho – disse Cássio, preparando-se.
– Não vai me dizer que o senhor vai mesmo fazer o serviço!
– Não, você o fará. Não dou o peixe, ensino a pescar!
– Mas... o patrão vai saber que não fui eu... Serei demitido de qual‑
quer forma...
– Pouco provável, meu caro. Ninguém demite um trabalhador por
fazer um serviço bem feito, ou por permitir que alguém o faça. A menos
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que esteja no Exército! – sorriu Cássio para si, evocando velhas lem‑
branças. – Mas sossegue, apenas o instruirei. Você o fará, acredite! Vou
segurar sua mão, dando a direção correta. Mantenha o maçarico firme e
na trajetória que eu indicar.
Sob a orientação de Cássio, em poucos minutos o rapaz fez do
cilindro mal soldado duas bacias perfeitas à custa de poderoso maça‑
rico de corte movido a acetileno e oxigênio. Em seguida, com a forte
lixadeira industrial fez ângulos de 45º na parte externa do corte e revi‑
sou o alinhamento, para que se juntassem com perfeição. Em menos de
30 minutos as peças estavam prontas para a soldagem.
– Agora, ponha-as em superfície bem plana para que não desali‑
nhem. Dois trilhos ou duas madeiras em paralelo serão perfeitos.
Rapidamente o ajudante encontrou duas barras de ferro que aten‑
diam àquelas especificações.
– Pronto. Fixemo-las em paralelo para que não mudem de posição.
Veja que a fenda forma um ângulo de 90°.
O rapaz concordou, constrangido.
– Como saber se a fenda dá mesmo 90 graus? – indagou, curioso, o
jovem, demonstrando não dominar a linguagem da matemática.
– Simples: pegue qualquer coisa que seja um quadrado perfeito e
ponha um dos cantos sobre a fenda. Se ela não estiver na medida certa,
ou a peça não entrará, ou entrará com folga.
O rapaz encontrou um pedaço de ferro com aquelas especificações e
conferiu, percebendo que estava perfeita.
Cássio gostou do zelo do rapaz, e sob seu olhar atento, falou, seguro:
– Agora, a soldagem. Precisa ser contínua, para diminuir o número
de emendas no cordão de solda bem como as possíveis falhas. Calibre
a máquina na amperagem 90, é ideal para o diâmetro do eletrodo de
3.32 mm.
O rapaz atendeu prontamente.
– Máscara...
O rapaz se preparou com presteza.
Cássio o instruiu para que “amarrasse” o cilindro, dando apenas
três pontos a intervalos regulares sobre a circunferência das peças para
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que não desalinhassem. Depois ordenou que quebrasse os cascalhos dos
pontos e os escovasse até ficarem bem limpos. Em seguida, segurou a
mão do rapaz com firmeza e puxou o primeiro cordão de solda de uma
só vez, parando apenas para trocar os eletrodos.
O rapaz sequer sentia o toque do eletrodo sobre a peça.
O material se desmanchava como manteiga, impressionando-o
pela uniformidade, escamada como as que se via nas máquinas pesa‑
das, especialmente as de terraplanagem, onde a estética exige a solda
exposta, como uma bela cicatriz a unir as peças.
Cássio soltara suavemente a mão do aprendiz que, sem perceber, já
estava soldando sozinho.
O rapaz levantou a máscara ao final da primeira passagem, maravi‑
lhado com o resultado. Jamais alguém desconfiaria que aquele homem
de aspecto tão fino pudesse ser tão exímio soldador, pensou.
– Pronto. Essa foi a primeira camada. Percebe que ainda não nivelou
com a superfície?
– Sim, senhor, falta muito ainda!
– E o que sugere que façamos para resolver isso?
– Repetir com mais um cordão de solda, mas usando um eletrodo
mais grosso?
– Não pergunte, afirme. Mas é isso. O enchimento. O eletrodo pre‑
cisa ser mais grosso para que feche a fenda de uma única vez. Em outros
casos, a operação poderia se repetir por mais de uma vez, dependendo
da espessura do material a soldar. Mas antes, o que se deve fazer?
O ajudante calou-se.
Como não obteve resposta, o mestre interveio.
– Deixe esfriar por cinco minutos, quebre os cascalhos e escove tudo de
novo até não restar nenhum fragmento de impureza. Nunca, mas nunca
mesmo, solde em cima de cascalhos ou sujeira. Peça contaminada nunca
recebe o material com perfeição, o que provoca trincas, vazamentos etc.
– Sim, senhor!
Cássio se sentou no banquinho, deixando que o rapaz exercitasse a
lição. Olhava para a estação, na esperança de ver Cristina. Passava da
hora do almoço.
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– Cristina...
Por que tantas lembranças lhe vinham à mente se não se lembrava
de tê-la visto pessoalmente uma única vez?
Confabulava em seus pensamentos quando Xavier lhe chamou
a atenção.
– Tudo pronto, senhor... e agora? – despertou-o o aprendiz.
– Segunda camada, tomando cuidado para que as emendas entre as
trocas dos eletrodos não coincidam com as anteriores.
– Por quê?
– Isso elimina o risco de trincas e pequenos furos que causa‑
riam vazamento.
Antes de o ajudante continuar, Cássio o fez rodar a peça, para que a
inspecionasse minuciosamente.
– Muito bom! Aprendeu a importância do quesito limpeza?
– Sim, senhor!
– Enchimento, significa eletrodo mais grosso, logo...?
– A amperagem da máquina deve ser mais alta!
– Perfeitamente. Você aprende rápido. Calibre agora a amperagem
para 150!
O rapaz obedeceu, satisfeito, preparando o eletrodo mais grosso,
fixando-o bem na parte mediana da boca do alicate para que não
se soltasse durante a operação. Mais uma vez o mestre o instruiu,
guiando suavemente sua mão até o arco se iniciar. Dessa vez mais
lenta, por ser a fase do enchimento. Enquanto trocavam o primeiro
eletrodo, indagou:
– Percebe alguma diferença entre a primeira soldagem e esta?
– Sim, senhor!
– E qual seria?
– Estamos puxando bem devagar para preencher com sobra toda
a fenda.
– Exato! E o que faremos com o excesso?
– Lixaremos com o disco de corte até zerar!
– Muito bem. A menos que a peça fosse um botijão de gás, ou um
carro pipa, ou uma máquina pesada, em que as soldas à mostra dessem
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valor estético, deve-se desbastá-las com cuidado, para que a emenda
desapareça. Por isso o alinhamento das duas peças antes da solda‑
gem é importante. Depois do acabamento, ninguém saberá que houve
uma emenda.
– Sim, senhor!
Terminada a soldagem, o mestre perguntou mais uma vez:
– E agora?
– O corte. Com o disco, com cuidado para não deformar passando
do nível?
– Não! – respondeu o mestre aguardando a resposta certa.
– Desculpe-me... quebrar os cascalhos, escovar e limpar.
– Exato. Só depois de limpo e revisado, procede-se ao acabamento
e alinhamento. E outra: não fale “corte”, a palavra certa é “desbaste!”.
– Sim, senhor...
Enquanto o aprendiz refletia, completou de forma a fixar o procedi‑
mento, gesticulando com as mãos de forma a fazer graça:
– Nunca se esqueça da...?
– Limpeza!
Cássio riu. Era ótimo em didática. Após mais de 25 anos longe
daquele tipo de serviço, se divertia em experimentar outra vez aquela
sensação. Em sentir os efeitos da luz potente sobre seu corpo, quando
quase se sente tocado por ela, como numa vibração sonora. O cheiro
da queima do produto, e principalmente aquele som da reação entre a
eletricidade e o eletrodo se desmanchando sobre a peça sempre o fas‑
cinara. Adorava aquelas sensações, bem como a intensa luz despren‑
dida na operação, clareando ao longe. Quando criança, sonhava em
ser soldador.
Após alguns minutos, o aprendiz deu o “pronto”.
– Muito bem. Observe toda a superfície, para certificar-se de que o
enchimento ficou homogêneo. Tem que sobrar algo a ser retirado.
Xavier inspecionou minuciosamente o trabalho, fazendo valer a
lição do mestre.
– Agora, o desbaste! – falou o ajudante, pronunciando com ênfase a
nova palavra em seu vocabulário.
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Auxiliado pelo mestre, executou a primeira fase do desbaste
da emenda.
– Agora sozinho! Com cuidado... segure a ferramenta com firmeza
para evitar acidentes, mas com suavidade sobre a peça para não passar do
ponto! – falou, instruindo o rapaz para em seguida afastar-se, enquanto
a poderosa máquina fazia seu trabalho com barulho ensurdecedor.
Xavier ficou nervoso vendo-se sozinho a executar o serviço. Temia
pôr a perder o belo trabalho da etapa anterior.
Em socorro às suas justas cogitações, o mestre instruiu, sereno, após
a primeira parada para descansar os braços.
– Relaxe. Mantenha a firmeza ao segurar a lixadeira. Não deixe o
peso da máquina guiá-lo. Suavidade, sem pressa. Acompanhe o des‑
baste, sem se preocupar em deixar pronto na primeira passagem.
Programe para duas ou três passagens sobre o trecho, até zerar.
O rapaz relaxou. Seguindo as orientações, respirou fundo e acionou
a lixadeira mais uma vez.
Após 20 minutos, o ajudante deu o “pronto”.
– Muito bem, Xavier. Magnífico! Eu mesmo não faria melhor!
Professor com larga experiência em vários campos do saber, Cássio
sabia como motivar uma pessoa, tornando-a autoconfiante.
O rapaz se sentiu poderoso com o elogio, mas um tanto envergonhado.
Sem a ajuda do desconhecido, jamais teria obtido aquele resultado.
– Excelente! Agora, com a politriz, dê um acabamento na peça toda,
para que não apareça qualquer vestígio da emenda.
O rapaz obedeceu, contente. No final, chamou mais uma vez o mes‑
tre, que continuava sentado no banquinho olhando para a estação.
– Senhor, terminado.
O serviço ficara perfeito.
– Muito bem, Xavier. Viu? Quantos minutos ainda faltam para que
seu patrão chegue?
– Pelo menos meia hora.
– Não foi tão ruim assim, não é?
– Não, senhor. Mas o senhor não tem pinta de soldador... Como sabe
fazer esse serviço tão rude?
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– Nenhum serviço é rude, meu amigo. As pessoas, sim, algumas
vezes o são.
Xavier não entendeu de imediato. Após alguns segundos, conside‑
rou cabisbaixo:
– É que o senhor parece um homem distinto, fino, educado... Estou
muito confuso.
– Nem sempre fui assim, meu caro. Já fiz muitas coisas nesta vida.
Nenhuma que me cause arrependimento ou vergonha, graças a Deus!
O rapaz reconhecia a autoridade daquele homem. Gentil, e muito
sábio pelo que pudera observar.
– O senhor espera alguém na estação?
– Sim, mas temo que não venha hoje.
– Sua esposa?
– Não... Uma pessoa muito especial.
O rapaz baixou a cabeça. Não queria invadir a privacidade do mestre.
– Meu patrão deve chegar em poucos minutos...
Cássio se levantou, preparando-se para sair da metalúrgica.
– Senhor... Como vou explicar isso ao meu patrão?
– Não precisa – sorriu o mestre, satisfeito.
– Muito obrigado. O senhor salvou minha vida!
– Não me agradeça, meu amigo. Faça por alguém quando tiver a
chance, e estaremos quites.
– Não me esquecerei disso. Eu juro!
O rapaz se emocionara. Cássio via a si mesmo nos seus primeiros anos
da adolescência, quando a necessidade lhe impusera duras provações.
Lembrou-se de seu antigo mestre, um velho ébrio que o destratava com fre‑
quência, impondo-se com autoritarismo em vez de autoridade. Comparou
ambas as situações e deduziu o quão infeliz havia sido seu mestre.
– Você será um grande profissional, meu caro Xavier. Dedique-se ao
trabalho, e nunca aceite que o julgamento negativo de alguém o impeça
de lutar por aquilo que quer. Quando alguém criticar seu trabalho, faça
melhor! Quando alguém disser que você não pode, prove que ele está
errado! E quando encontrar alguém que necessite dos seus conhecimen‑
tos, compartilhe. Nada dignifica mais um ser humano do que repartir o

20 | L uiz C ezar C arneiro R odrigues

pão. Entende?
O rapaz emudecera. Jamais haviam lhe dirigido palavras tão simples
e ao mesmo tempo tão profundas. Jamais alguém dotado de conheci‑
mento fora tão generoso para com ele. O jovem ficou paralisado. Queria
agradecer, mas as palavras lhe faltaram.
Sem nada exigir, Cássio deu tapinhas no ombro do rapaz com ar de
aprovação. E seguiu rumo à estação.

***
Chegara a noite sem que Cristina aparecesse.
Cássio resolveu se recolher no banco de madeira e ferro ao lado
da antiga bilheteria da estação. Pensativo, tentou dormir, mas o sono
não apareceu.
Não saberia dizer que hora seria aquela, mas pelo clima e o silên‑
cio a reinar nos arredores da estação, julgou ser pelo menos meia-noite.
Resolveu caminhar um pouco. Desceu a plataforma seguindo para o
norte pelos trilhos.
Após alguns minutos observando os detalhes da paisagem, divisou
ao longe dois homens em atitude estranha. Pareciam remexer alguma
coisa sob os trilhos.
Seguiu devagar, cauteloso. Era um trecho escuro, a centenas de
metros da zona bem iluminada da praça.
– Senhores, o que estão fazendo?
Os homens ficaram atônitos. Não contavam com aquele flagrante.
Ficaram imóveis pensando numa desculpa, enquanto o estranho
falou, sereno:
– Os senhores não acham um ato insano tentar roubar trilhos da
ferrovia? Não sabem que isso provocará um acidente, provavelmente
de grandes proporções, pondo em risco a vida de muitas pessoas? E se
algum amigo ou parente de vocês se ferir, como ficarão suas consciências?
Os dois homens não responderam. Entreolharam-se desconfiados,
mas permaneceram imóveis.
– Posso fingir que não os vi. Ninguém saberá.
Os dois anônimos balançaram a cabeça negativamente. Puseram as
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alavancas e pés de cabras nos ombros e desapareceram mata adentro.
Satisfeito, Cássio retornou devagar.
Refletia sobre responsabilidade. Aprendera através de pequenos
exemplos dos seus pais a nunca querer algo que não lhe pertencesse, a
jamais fazer algo que pudesse ferir os outros ou que pudesse lhe causar
arrependimentos no futuro.
Era extremamente grato pelos valiosos princípios herdados de sua
família, que, mesmo sendo pobre, soubera lhe incutir grandes valores.

***

O dia amanheceria em breve.
O velho banco de ferro fundido e madeira, embaixo do alpendre, na
entrada da estação, havia sido seu leito naquela noite.
Cássio não se sentia desconfortável. O clima não estava tão frio
como costumava ser nas noites paulistanas, salvo em raríssimas exce‑
ções, durante aquela época do ano. Aquele fato o deixou intrigado.
Uma brisa suave era sentida de vez em quando. Nada que incomo‑
dasse. Dormia suavemente quando alguém lhe tocou o ombro.
– Senhor? Está tudo bem?
De sobressalto, Cássio se levantou.
– Calma, não quis assustá-lo.
– Desculpe-me, foi puro instinto... – desculpou-se Cássio.
– Esperando alguém?
– Sim... – respondeu, recompondo-se.
Aquela distinta senhora, vestida de forma simples, o olhava
com interesse.
– Você me lembra alguém que conheci há muito tempo...
– Bem, sempre há uma probabilidade, mesmo num universo de
11 milhões – brincou Cássio, referindo-se à população paulistana do
último censo.
A distinta senhora não se deixou afetar, continuando a fitá-lo.
– Qual seu nome? – indaga curiosa.
– Cássio.
– Sou Amélia – falou, estendendo a mão. – Você não é daqui?
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– Não. Vim visitar uma amiga. Marcamos de nos encontrar aqui, mas
ela não apareceu. Poderia ir até ela, mas diante da nossa história, um tanto
excepcional, achei inconveniente.
– Entendi. Conhecem-se, mas não têm intimidade...
– Não exatamente... – sorriu desconcertado.
– Paulo me falou que o encontraria aqui...
– Desculpe-me, não conheço ninguém que se chame Paulo. Pelo
menos não aqui!
– Curioso, porque ele pareceu lhe conhecer muito bem.
– Bem... deve ser engano.
– Um engano incomum, já que você é o único homem dormindo no
banco da estação, como me informou ele ontem à noite.
Amélia sorria, se divertindo. Cássio correspondeu, admitindo
a coincidência.
Esperava o trem, na esperança de ver Cristina. Enquanto ele não
aparecia, resolveu corresponder à atenção daquela simpática senhora
sem mais receios.
– E esse Paulo, é seu amigo?
– Sim, de longa data.
– Interessante. Então, ele a enviou até mim...
– Sim, falou que você estaria aqui e que falaria comigo.
– Então ele acertou. Estamos falando, não é? – sorriu.
– É. Paulo é um grande amigo. Preocupa-se com o bem-estar dos
outros, mesmo que muitas vezes não os conheça pessoalmente.
– Espere. A senhora falou que ele me conhecia, mas agora já não
me conhece.
– Ora, meu caro. Você também conhece uma amiga, mas... – Amélia
torceu a cabeça puxando o canto da boca para se fazer entender.
Cássio ficou rubro. Amélia tinha razão. Conhecer não implica neces‑
sariamente ver ou ter relação de proximidade ou intimidade.
– Mas... Deixemos isso de lado. Foi um prazer conhecê-lo, Cássio. A
propósito, seu gesto, outro dia, ajudando o garoto da oficina, foi lindo.
– Como assim... a senhora viu?
– Não me chame de senhora, apenas Amélia, por favor. E sim,
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não pude deixar de ver sua preocupação entre atendê-lo e vigiar a
estação – sorriu a simpática senhora.
Amélia não teria mais que 45 anos. Pele clara, cabelos longos e lisos,
muito bem cuidados. Tinha os dentes incisivos da arcada superior
alguns milímetros separados, sem, no entanto, afetar a estética. Poder-se-ia dizer que tal detalhe até lhe conferia certo charme.
– Queira me desculpar. Ficamos cegos quando dirigimos demais a
atenção a um objetivo específico – falou Cássio, após observá-la com
mais atenção.
– Exatamente. Estava em frente à oficina e você não me viu.
Cássio sorriu, admitindo o deslize. Enquanto ela comple‑
tava, compreensiva:
– Coisas do coração, amigo. Compreendo perfeitamente.
Cássio não comentou.
Entendendo a preocupação maior do novo amigo, Amélia retirou-se, desejando-lhe sorte.

***
– Pois você devia acreditar! – disse o velho.
Cássio caminhava pela pracinha à beira dos trilhos quando teve sua
atenção voltada para aquela afirmação.
– Não acredito em alma do outro mundo... – comentava o
jovem Xavier.
– Não acredita, porque pensa que elas só fazem o mal. Mas aposto
que conhece alguém que já viu uma.
– Além do senhor, não! – sorriu o jovem.
– Você é muito novo ainda. Tudo tem uma primeira vez.
– Seu Raimundo, fala sério. O senhor acredita que têm almas
andando por aí, à luz do dia, e que alguém possa vê-las?
– Eu mesmo já vi.
– E como sabe que era uma alma? Conhecia-a antes de morrer?
– Não!
– Tá vendo? É coisa da sua imaginação, homem! Pode apostar. Ou
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então, sonhou e pensa que viu.
– Meu jovem, essas coisas acontecem muitas vezes sem nos darmos
conta. É possível que você mesmo já tenha visto uma alma e nem tenha
notado, de tão real que parecia.
– Homem, já estou todo arrepiado! Mas você não pode ter se enga‑
nado, achando ter visto algo que não existia?
– Não me pareceu isso. Era bem real. Uma senhora muito distinta. O
sol nem havia nascido, acordo antes das cinco da manhã e venho aqui
para a praça. Essa senhora estava na plataforma. Vi-a como vejo você
agora. Tinha mais ou menos 45 anos, morena de olhos castanhos bem
claros, muito bonita.
– Já sei... flutuava e tudo.
– Não. Era como uma pessoa normal. Lembro-me da roupa que ela
vestia: uma saia longa, uma blusa com estampas de mangas longas e
um chinelo desses bem comuns. Estou falando... eu mesmo nem descon‑
fiei. Passei por ela, dei as horas, ela respondeu com um sorriso franco
e fui em frente. Após não mais de 5 metros, impressionado com aquela
figura cativante que não conhecia, me voltei para vê-la novamente e ela
tinha sumido.
– Ou deu as costas e correu na direção contrária... – zombou Xavier.
– Para onde? Em dois ou três segundos? Por mim ela não passou, e
caminhar em direção contrária por toda a plataforma e desaparecer das
minhas vistas não daria tempo.
– Homem, agora me arrepiei foi todinho!
– Pois é. Era coisa do outro mundo, com certeza.
Cássio os escutava a média distância sem ser percebido.
Lembrou-se da manhã que Amélia conversara com ele. A descrição
batia perfeitamente.
– Seria ela uma...? – riu de si próprio, ao indagar baixinho sua dúvida.
– Mas o pior não é isso... – prosseguiu o velho.
– O quê?
– Outras pessoas já viram essa mesma senhora em idênticas circuns‑
tâncias. É sempre pela manhã.
Xavier tremeu. Lembrava que era sempre o primeiro a chegar quando
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toda a pracinha estava quase vazia, à exceção de seu Raimundo, que já
perambulava por ali cruzando os trilhos de um lado para o outro como
inspetor ferroviário. Era sua estranha mania de conferir os trilhos, como
a identificar qualquer tipo de vandalismo contra a estrutura da esta‑
ção. Um verdadeiro guardião público. Era sempre ele quem notava uma
pichação, avaria ou qualquer tipo de dano ao patrimônio da cidade.
– Mas o senhor disse que era crente... como pode acreditar nes‑
sas coisas?
– Sou crente porque creio, não por ser protestante.
– E qual é a diferença?
– Ora, Xavier, não seja tolo!
– Só quero entender, seu Raimundo... – falou o jovem, constrangido.
Percebendo que fora grosso com o pobre rapaz, o velho guardião
explicou, paciente:
– Crente é todo aquele que crê. Independente da bandeira religiosa
que defenda. Pelo menos assim entendo. Por isso, quando quiser se refe‑
rir a uma crença específica, identifique-a: católico, evangélico, catimbo‑
zeiro e daí por diante.
– Entendi. Mas qual a sua crença?
– Todas, e nenhuma!
– Pronto. Danou-se!
– Acredito num Deus tão grande que permite cada um crer naquilo
que bem entender ou em nada, e ainda assim os ama da mesma forma. E
não é justo perseguir alguém por sua crença ou descrença, porque Deus,
que a todos criou, não faz isso.
– O senhor tá certo! Mas que eu nunca veja a tal mulher da estação,
porque sou capaz de me borrar todo.
– Bobagem, garoto. Essas almas não fazem mal a ninguém. Muito
pelo contrário, só se fazem visíveis para ajudar a quem precisa.
– Será mesmo, seu Raimundo? Será que essas histórias de Troncoso
foram mesmo verdade?
– Não todas, porque as pessoas costumam fantasiar, para fazer
graça ou para aterrorizar os mais crédulos. Mas muita coisa aconteceu
mesmo. Acredito.
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Cássio não cogitava essa possibilidade. Era um homem prático.
Acreditava no trabalho, nas boas práticas, no bom serviço prestado. O
prêmio era a leveza de uma consciência tranquila. Nada mais esperava.
Contudo, lembrava-se dos tempos em que a necessidade de consolação
o levara a ler algumas obras espiritualistas. Achara-as um tanto exage‑
radas, mas admitia que a ideia fosse de fato consoladora.
A hora do trabalho chegara e o jovem Xavier, intrigado, seguiu
seu destino.

