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Prefácio
criaturas que nascem falando e às vezes falam
coisas admiráveis, apresentam-se, recomendam-se, vencem caminhos
ou ficam onde estavam, sempre por conta própria. O prefácio pode di‑
zer: “leiam que este livro é bom” e ser desmentido pelos leitores, cujos
imprevisíveis paladares podem não saborear as caprichadas páginas
do escritor. Algumas vezes o prefaciador se faz torrencial e abusa da
ocasião abafando a obra e o seu autor sob a massa prefaciadora. Outras
vezes o prefácio lembra o conceito que vem no título de um volume de
Salomão Jorge a respeito de Rui Barbosa e de Raimundo Magalhães
Júnior, isto é, se torna “Um piolho na asa da águia”. Mais comuns são
os prefácios que não prefaciam nada, como está neste meu caso e ape‑
nas atendem a um irrecusável pedido que a modéstia do autor achou
de fazer. Trata-se aqui de uma estreia, é o primeiro livro lançado pelo
professor João Batista Garcia, cujos originais li de ponta a ponta, de
um dia para outro. E essa leitura foi suave e correntia porque era histó‑
ria de fato bem lançada e interessante. Desenvolve uma novela peda‑
gógica, de crítica pungência e de eminentíssima atualidade sobre um
background doutrinário e espiritista. A geminação destas duas faces da
obra alcança a meu ver efeitos preciosos e inéditos. Esta é uma opinião
que talvez seja para ser considerada, posto que não sou um espiritista.
O autor, este sim, é que eu poderia prefaciar, o prefácio a uma pessoa
teria a cada passo o seu cabimento, dado que é isso que soma e que faz
uma reputação. Conheço o professor João Batista Garcia há cerca de
50 anos, sempre o vi empenhado sozinho em lutas intelectuais, sociais
Os livros são dessas
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e políticas sérias e onde ele sempre se houve com decisiva pertinácia,
com brilho, com invejável inteligência, delas saindo pelas portas da
vitória. Este seu livro tenho certeza que não será diferente.
* JURANDIR FERREIRA

* Jurandir Ferreira é escritor e intelectual de Poços de Caldas, autor
de A visita, Um céu entre montanhas (romance), Fábulas (poesia), Telemaco (romance), A campainha e o camundongo (Contos) incluído em Os 18
melhores contos do Brasil pela Editora Bloch, Rio de Janeiro.
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CAPÍTULO I
às seis e quarenta e cinco e só depois de
quase uma hora de viagem Luiz viu que era dia de sol. Os últimos fia‑
pos da neblina paulistana acabavam de se desgarrar do comboio que
parecia deslizar mais livre e mais rápido. Luiz tinha agora a sensação
de estar penetrando num mundo de luzes e de verdes como nunca
vira antes. Evidentemente não era a primeira viagem que fazia. Mas
sempre que saía de São Paulo era para voltar, voltar logo. Agora, não.
E decerto por isso a paisagem não tinha aquela vibração frouxa das
coisas provisórias. Ele a sentia diferente e por todo o corpo.
À proporção que se afastava de São Paulo ia se sentindo um ou‑
tro alguém. A vida, numa capital como aquela, oferece tantos estímu‑
los externos, que os sentidos das criaturas se exaltam e se distendem,
como os pseudópodos das amebas, que crescem à custa do corpo que
diminui. Mas agora não era assim. Era o contrário. Luiz sentia-se aglu‑
tinar, recolhendo tentáculos psicológicos e condensando-se espiritual‑
mente, ganhando substância interna. E essas forças assim recolhidas,
faziam-no emergir de si mesmo, enxergar e sentir um mundo que não
existia antes. Reencontrava-se brandamente, numa sensação indizível
de felicidade.
Olhou vagarosamente o vagão. Muitas pessoas se voltavam para as
janelas e olhavam em silêncio o longe iluminado; ele também passou a
fazer o mesmo. Algumas crianças dormiam, aconchegadas a mães ab‑
sortas, e uma velhinha suave fazia crochê. Luiz deteve-se a olhá-la. Ela
também parecia ser ela mesma, sozinha, existindo sem favores e sem
O trem saíra de São Paulo

10

| J.B. Garcia

críticas. Luiz sentiu crescer-lhe por dentro nova onda de felicidade.
Começou a orar, sem palavras e sem ideias, numa deliciosa sintonia
espiritual. Transbordava de júbilo e assim saiu do mundo...
Não sabia quanto tempo permaneceu dormindo quando o apito do
trem e a diminuição da marcha chamaram-no à realidade. O comboio
parava numa estaçãozinha qualquer. Instalado nos últimos bancos do
vagão, desceu com facilidade. Gostava de viajar perto da porta para
isso. Numa das janelas da estação voltadas para a plataforma, a mu‑
lher do Chefe vendia café, de que Luiz se serviu reconfortado. Olhou o
relógio. Já estava há mais de uma hora de viagem. Voltou ao seu banco
e recostou-se com gosto. Logo o trem começou a deslizar.
Tão logo desapareceram os sinais da “residência” ferroviária, Luiz
tirou do bolso uma página dobrada do “Diário Oficial” e leu, no trecho
delimitado pela tinta azul da esferográfica ”... tendo em vista a opção
feita pelo prof. Luiz Arruda Filho, classificado em concurso conforme
folhas 12 a 21, nomeia o referido professor para o cargo de Diretor
Efetivo do “Colégio Estadual Cel. Marcílio Tavares”, da cidade de Or‑
minda, neste Estado, devendo assumir até o dia 18....”
Como de tantas outras vezes em que lera o quadradinho azul, Luiz
sentiu novamente um estremecimento. Agora já não era mais a espe‑
rança de ser classificado num concurso. Não era a própria escolha. Era
a coisa escolhida. Era a vida que iria viver com seus próprios recursos
humanos numa globalização de forças que nunca pudera realizar. Sem
os amigos que estavam ficando cada vez mais para trás. Sem famí‑
lia. Sem ninguém. Sozinho. A situação tão longamente sonhada e tão
dificultosamente conquistada, disparou de repente nos últimos dias,
numa sucessão imprevista de acontecimentos que nem ele sabia expli‑
car. A morte por acidente de um, e a inexplicável desistência do outro
que estava à sua frente no concurso, colocaram-no, em poucas horas,
naquela situação: ou escolhia a Direção, em Orminda, imediatamente,
ou perderia a vez. Escolheu. Porque o outro emprego no Ministério de‑
pendia de uma série de conjunturas e poderia até não sair. A verdade
é que não o satisfazia intimamente. Escolheu.
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E aquele trem o levava para Orminda.
Luiz vasculhara tudo o que pôde a respeito de sua nova cidade.
Mas o que encontrou foi pouco. Números e nomes frios que não po‑
diam dizer mais do que coisas também frias e estatísticas. “ORMINDA
– Região sedimentar paleozólica... Mato Grosso e Paraná como área de
influência periférica.... região de relevo modesto.... circundesnudação
como processo de formação de patamares por erosão... poucas cons‑
truções modernas aparecendo em meio a vistosas residências do apo‑
geu cafeeiro....”
Nada disso era bem o que Luiz queria. Consultou outras fontes.
Nada. Informavam-no de altitude, de longitude, de latitude, mas não
era isso que o interessava. Ele queria saber de que “jeito” era Orminda.
E isso ninguém lhe dizia.
Faltavam ainda uns 500 quilômetros. Dormiu.
Foi quando aconteceu o absolutamente inesperado, naquele local e
naquelas condições. De há muito tempo, Luiz vinha tendo sonhos bas‑
tante estranhos. Eram sonhos de certa forma repetidos. Lugares que
ele nunca vira antes, entretanto não lhe pareciam desconhecidos. Dois
pontos lhe chamavam especialmente a atenção: as coisas, as paisagens,
até as plantas e as casas tinham invariavelmente uma esmaecida e lu‑
minosa tonalidade azul; e então surgia, como se fosse uma emanação
daquele azul, – uma figura humana. Formava-se a princípio como que
uma neblina que se ia adensando e tomando forma. Era a figura de
um homem a olhá-lo fixamente. Aquele olhar o hipnotizava. Era um
olhar que sorria e dominava ao mesmo tempo. A paisagem parecia
movimentar-se como num filme todo em azul, mas a figura silenciosa
era fixa. Até que tudo ia desaparecendo e Luiz acordava sem saber
onde estava. Sentia que estava acordado e vivo mas ficava incapaz de
se mexer. De repente os ruídos do mundo chegavam aos seus ouvi‑
dos como se alguém tivesse aberto a porta da rua e era esse choque
que o fazia voltar à mobilidade. Pulava da cama, ligeiramente zonzo e
depois dormia de novo até o amanhecer, sem sonhar mais nada. Nun‑
ca teve medo, entretanto. Ultimamente experimentava até um certo
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prazer com a expectativa de ver o sonho repetido e sentir-se debaixo
daquele olhar que era ao mesmo tempo severo e tranquilizante.
Naquela manhã, enquanto o trem varava os campos como uma
grande cobra resfolegante, Luiz dormiu quase de repente. E aí come‑
çou o sonho a se repetir... Viu nitidamente naquele filme azul, como
imagens remontadas, cachoeiras e casas, praças e nuvens, tudo se mo‑
vendo numa estranha harmonia, sem se chocar e sem se contradizer.
No meio daquela visão caleidoscópica, que lhe parecia uma tela ci‑
nematográfica, a figura de sempre foi se formando, mas já agora não
sorria só com o olhar penetrante. Sorria pelo rosto inteiro e ao invés
de ficar parada, como de outras vezes, foi se aproximando lentamente
de Luiz. Ergueu a mão e tocou-lhe a cabeça suavemente. Luiz teve a
impressão de que ia se desintegrar ao contato de tanta energia.
– Que a paz do Senhor esteja entre nós, meu filho... —Luiz sentiu
que ia desmaiar. Mas a figura tranquila continuou:
– Acalme-se, meu filho... Não dificulte pela emoção descontrolada
este contato que venho tentando há tanto tempo e que já tem as suas
próprias dificuldades.
Luiz tentou desesperadamente agarrar-se àquela figura radiosa,
como criança repentinamente arrependida de todas as suas traquina‑
das. Chorava sem saber por quê.
– Ouça, Luiz Arruda... Começa hoje uma etapa muito importante
na sua vida. Seja firme no cumprimento das tarefas que o Senhor lhe
confiou. Estaremos sempre ao seu lado como estamos ao lado de todos
aqueles que alimentem um pouco que seja de boa vontade para com
os homens e com o mundo... Orminda e o seu povo esperam lhes dê
em trabalho e amor o quanto você já lhe deu em desmandos e tristezas
num passado que não está muito distante... Feliz daquele que recebe
do Senhor a oportunidade de consertar o que estragou, aliviando as‑
sim a consciência culpada... Se você abraçar as suas tarefas com boa
vontade e com amor, nós poderemos lhe ajudar...
Luiz estava imóvel. Aquela voz não lhe chegava aos ouvidos, so‑
mente. Penetrava-o em vibrações que o sacudiam, como se estives‑
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se prisioneiro de uma gigantesca caixa acústica. Mas experimentava
uma indizível sensação de bem-estar. Parecia-lhe ouvir, como fundo
de tudo o que se passava, uma música suave e também azul. Ergueu
os olhos e só então percebeu que a figura já não estava mais colada a
si. Ao fundo, do lugar de onde parecera ter saído, fitava-o sorrindo
como sempre.
– Quem é você, por Deus, quem é você?... Estou sonhando ou estou
louco?...
– Nada disso é importante, meu amigo, – respondeu a visão tran‑
quilamente. – Importa-lhe Orminda. Vai...
Luiz sentiu, muito mais do que pelos ouvidos, que, quase ao de‑
saparecer e confundir-se de novo com a cachoeira azul donde tinha
saído, a figura lhe falou claramente:
– Procure desenvolver e cultivar, com amor e paciência, também
os dons mediúnicos que o Senhor lhe confiará por instrumentos de
trabalho e de progresso...
Um solavanco do trem acordou Luiz Arruda. A seu lado, no mes‑
mo banco, estava um homem enorme, de guarda-pó branco, abanando
a mão para alguém na plataforma, enquanto o trem se afastava de mais
aquela parada entre tantas que ele nem percebera. A velhinha tranqui‑
la havia desaparecido com seu crochê. Não havia mais mulheres emba‑
lando crianças. Reformara-se quase totalmente a população do vagão,
no interminável rodízio de passageiros. Luiz não sabia onde estava.

