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Estações

Mal conteve uma exclamação de surpresa ao abrir a por-
ta. O homem alto e de ombros largos que estava à sua 
frente, vestido num sobretudo e de chapéu na cabeça, 
pouco lembrava o rapazola ainda desengonçado de que se 
despedira no aeroporto de outro país havia poucos meses. 
Com um nó na garganta, abriu os braços para acolhê-lo:

— Meu filho!
Inexplicavelmente emocionado, achou que tinha de 

dizer mais alguma coisa para disfarçar, enquanto pro-
longava o abraço e se sentia acolhido pelo calor daquele 
corpo, pela primeira vez maior que o seu.

— Puxa! Como você demorou! Eu estava começando 
a ficar preocupado…

O rapaz já se desembaraçava de seus braços, pegava 
a maleta que depositara no chão para bater à porta e 
entrava com ela no quarto do hotel, enquanto explicava 
que o avião atrasara e a fila do táxi no aeroporto estava 
imensa. Ao tirar o sobretudo, não o jogou de qualquer 
jeito em qualquer lugar, como certamente faria alguns 
meses antes. Procurou um cabide para pendurar o ca-
saco, após depositar o chapéu sobre a cômoda. Só então 
se deixou despencar na poltrona, esticou as pernas e 
botou os pés ainda calçados em cima da mesinha com 
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a inimaginável atenção de antes proteger a madeira com 
uma revista. E então suspirou:

— Que bom estar aqui com você! Eu estava mor-
rendo de saudades. Ainda bem que a gente conseguiu 
fazer essa loucura…

A loucura era estarem ali reunidos numa cidade 
estranha, pai e filho, depois de quase um ano de sepa-
ração. Cedendo ao impulso que o afeto pedia, apesar 
da escassez de tempo e dinheiro. No dia seguinte, o pai 
teria que partir para Nova York a tempo de pegar no 
fim da tarde a conexão que o levaria de volta ao Brasil. 
E o filho tinha que refazer em sentido inverso o trajeto 
que mal acabara de cumprir, retornando de Montreal a 
Chicago, de lá em outro avião para uma cidade menor 
na Costa Oeste, onde deixara estacionado o carro com 
que enfrentaria duas horas de estrada para chegar de 
noite à universidade, a tempo de dormir algumas horas 
e estar cedinho no dia seguinte a postos para fazer uma 
prova importante.

Mas teria sido inadmissível que estivessem no mesmo 
continente e não tivessem dado um jeito de se encontrar, 
ainda que apenas por um dia.

Celebrando o encontro, tomaram juntos um uísque, 
servido nos copos do banheiro, a partir do velho frasco 
de prata em estojinho de couro que o pai sempre levava 
em viagens. O filho comentou:

— Até parece mentira que eu estou aqui, no Cana-
dá, com você, e bebendo desse cantil… Você sabe que, 
desde pequeno, eu sempre tive a maior admiração por 
essa garrafinha? Essa caixinha prateada com gargalo e 
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tampa de rosca, que você enchia de conhaque ou de uís-
que e levava no bolso quando ia viajar… Para mim, era 
uma espécie de troféu importante. Símbolo de pai, sei lá.

— Pois se gosta tanto, fique com ela — disse o pai, 
lhe entregando o objeto. — Daqui pra frente, com toda 
a certeza vai viajar muito mais do que eu.

O filho ficou completamente sem jeito com o 
presente. Por um lado, não queria privar o pai do seu 
pequeno e inseparável cantil. Por outro, percebia no ato 
quase um ritual de passagem, que o tocava de forma sutil 
mas intensa. Agradeceu e acrescentou, algo constrangido:

— Não sei se eu tinha direito de usar isso antes de 
ter minha própria família e ser pai. De alguma forma, 
para mim essa garrafinha era a encarnação mais com-
pleta do mundo adulto, da licença para tomar uma be-
bida alcoólica forte e pura quando bem entendesse. Da 
autoridade de resolver quem podia tomar um golinho 
misturado no café quando estava muito frio… Coisa de 
gente grande. E de homem, de quem dá as ordens, de 
quem sai pelo mundo em viagens perigosas, metido em 
guerra, revoluções e aventuras…

— Metido em trabalho, isso sim… Mas não sei bem 
se é coisa de gente grande, como você diz. Talvez seja 
mais é coisa de um cara duro, que veio de uma família 
humilde e tinha que lutar na profissão pra garantir o leite 
da criançada. Tinha era que brigar dentro da redação do 
jornal, disputar pra conseguir as melhores coberturas… 
— evocou com um certo ar nostálgico. — E nem sempre 
as grandes reportagens consistiam numa entrevista feita 
no conforto de um salão acarpetado…

Vestigios.indd   9 22/06/21   09:25



10

— Ou na simples repetição do que um porta-voz 
resolveu plantar na imprensa, do que uma autoridade 
deixou escapar entre dezenas de microfones num corre-
dor a caminho de uma reunião, ou do que as assessorias 
de imprensa distribuíram por escrito para todo mundo 
publicar igualzinho…

O pai encarou o filho e perguntou:
— Será que estou enganado, ou percebo uma ponta 

de desencanto com a profissão que você escolheu e na 
qual mal começou a atuar?

— Talvez… — admitiu o jovem meio a contragosto, 
terminando com um gole grande o finalzinho da bebida.

— Mas que maravilha! — elogiou o pai, sincero. 
— Sem esse espírito crítico você jamais seria um bom 
jornalista. Não sei o que você está aprendendo nesse seu 
curso, mas se deu para desenvolver essa sensibilidade 
para o mundo real, já valeu a pena.

— Não sei se é o curso ou a viagem, a distância, o 
fato de ter ficado mais tempo sozinho com meus pensa-
mentos… Mas ando mesmo querendo chegar mais perto 
das coisas de verdade, do jeito que elas acontecem, e não 
da maneira que vivem querendo impingir à gente. Quase 
como se o meu maior aprendizado agora não tivesse que 
ser as matérias do curso, as coisas que estão nos livros, 
mas alguma coisa mais funda, a essência mesma do que 
existe, o… o… sei lá…

Ia dizer “o cerne” ou “o âmago”, mas achou que 
eram palavras pedantes. Ficou procurando um termo, 
quando o pai atalhou:
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