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Para minha mãe



“Parecia uma boa vizinhança  
onde se cultivar maus hábitos.”

Philip Marlowe
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Detetive à deriva

Aqui em casa, todos estão dormindo. Pego um romance 
policial e me acomodo na cadeira de balanço. Ela range, 
mas quem liga? Este é um raro momento de silêncio na ci-
dade, o começo de uma madrugada de junho. Faz frio, está 
úmido, e tudo que eu quero é seguir os passos de um dete-
tive inverossímil, sair provisoriamente da vida para entrar 
num labirinto literário.

Funciona. O livro engrena e suspende os problemas 
alheios a ele. Agora tudo depende de mim, minhas obriga-
ções são outras. Preciso caçar um homicida, estudar seu mo-
dus operandi, o móvel do seu crime. Posso até, quem sabe, 
compreendê-lo e perdoá-lo antes da última página. Leio ro-
mances policiais para desenferrujar minha misericórdia.

Só que hoje nem dá tempo: mal me aproximo da elu-
cidação do enigma e já sou violentamente arrancado da 
leitura. Um grito lá fora me desconcerta, uma acusação 
lançada contra não sei qual personagem real, talvez um de 
meus vizinhos.

Assassino, berra uma voz, parecendo feminina. É aguda, 
mas não garanto que seja de mulher, uma perturbação atroz 
a deforma. E ela, ou ele, repete o grito uma, duas vezes, num 
desespero crescente, assassino, assassino, ASSASSINO. Na 
quarta repetição, porém, o substantivo horripilante já surge 
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abafado por algo que soa como uma mordaça, uma mão 
afoita, um beijo forçado tentando calá-lo.

Minha coluna congela. Fecho o livro e volto ao meu 
mundo de origem. Levanto, abro as persianas e as por-
tas de vidro da sala, vou ao terraço espiar a vizinhança. 
Alguém precisa de ajuda, mas quem, onde? Devo ligar à 
polícia e dizer o quê? Meu nome, meu endereço, minhas 
preocupações? Alô, uma voz gritou assassino lá na rua, ou 
num apartamento entre milhares, no turbilhão da cidade 
imensa, e só eu a ouvi. 

São duas da manhã. O vento canta em meu ouvido, me 
despenteia, é difícil abrir os olhos. Estou no décimo segun-
do andar de um prédio na Ébano Pereira. À esquerda, a 
Boca Maldita, à direita, o São Francisco. Nunca estive em 
alto-mar, muito menos à noite, sob um céu de inverno pou-
co estrelado, mas aqui e agora, no Centro de Curitiba, me 
sinto um capitão à deriva. As velas rasgadas, os mastros 
partidos, a tripulação fugitiva e distante.

Lá embaixo, a cidade é um oceano adormecido, falsa-
mente pacífico. Poucas ondas, muitos náufragos. Atrás de 
cada janela escura, a possibilidade de um abismo. Nas es-
quinas, registro a movimentação esquiva de tantas criatu-
ras como você e eu, em busca de correntes mais favoráveis. 
São águas perigosas, todos sabem. Debaixo delas tudo é 
guerra, peixe comendo peixe.

Não, não descubro de onde vieram os gritos, e está es-
friando demais, estou mal agasalhado. Cruzo os braços e 
penso numa triste hipótese: o sucesso do assassino, o fim 
da voz que o acusava. Mas que posso eu contra esse homi-
cida que age no vento, que veleja no ar entre os edifícios, 
sem peso e sem rosto? Gritar, também, contra os gritos? 
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Que palavra minha vai neutralizar a morte? Desisto. Prefi-
ro voltar ao livro, reencarnar este detetive sem cliente e sem 
caso e, nele, soterrar o justiceiro impotente que me tornei.

Fecho as portas da sala, nove milímetros de vidro me 
isolando de qualquer responsabilidade. O coração enfim se 
recupera do susto, mas eis que aquela mesma voz ressur-
ge, emerge do mar feito um Leviatã, agora ainda mais alta, 
esganiçada, escamosa. Se é de homem, mulher ou mons-
tro marinho, não sei. É apenas uma garganta doída, só que 
dessa vez escancarando novas dores. Tem outros delitos a 
declarar: 

— Eu te amo!
Sim, é isso, todos afundamos com nossos navios. Se 

para navegar é preciso bússolas e coragem, para morrer, a 
última já nos basta. E até um detetive deve afundar com 
seus mistérios.

29 de junho de 2014
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O velho com a  

menina no colo

Fazemos o mesmo caminho, ele e eu, todo dia, mas nunca 
juntos. Subimos a Ébano, cruzamos a Pracinha do Amor, 
pegamos a Saldanha até a Cabral. Depois é cada um para 
o seu lado, boa tarde, não sei para onde ele vai, não somos 
amigos. Nossos horários também batem, exatos, a entrada 
e a saída das escolas, a hora do almoço, o fim do expediente. 

Na verdade, somos quatro, duas duplas no páreo. Eu 
com minha filha, ela já apressada, me puxando pela mão, 
a nova mochila de rodinhas conosco, vencendo calçadas 
cada vez piores, mais sujas. Já ele não, nada de filha. Vai 
com a neta no colo, talvez bisneta, é mais provável, umas 
oito décadas de diferença entre os dois, no mínimo.

O velho se esforça, heroico, patético. A menina dele bem 
que podia ir andando, tem dois anos e tanto, mas eu sei 
que não é esse o desejo do avô. Ele a quer no ar, suspensa, 
bem longe das pedras soltas do calçamento, do mau cheiro 
das nossas vias, do lixo que se acumula debaixo dos postes. 
Quer a neta em seus braços e não a libertará jamais, não 
descuida dela um segundo, e anda assim, torto e cansado, 
mas irredutível, como quem não se desfaz de um saco de 
ouro garimpado ao longo de toda uma vida.
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Tampouco ela faz questão de palmilhar o chão distante 
e contaminado, tão tranquila. Apesar de pequenina, é evi-
dente que já pesa muito para o avô, e o sofrimento físico a 
que o submete é cruel, ruim de ver, me enche de angústias, 
me faz pensar numa pena autoimposta, uma penitência 
amorosa, o amor como castigo, a bola de ferro no torno-
zelo, e, sim, acabo achando que o velho deve ter feito por 
merecer essa carga, o que terá aprontado, quais crimes?

Vai devagar, meio de lado, usa bons sapatos e manca 
um pouco da perna direita. Comenta-se que tem dinheiro, 
farta aposentadoria, automóvel caro. De qualquer maneira, 
dizem, não está mais autorizado a pilotar, é um risco. Não 
que ele ligue, descobriu só na velhice o sentido simbólico 
de ser pedestre, a neta veio ensiná-lo a caminhar, a ler as 
ruas, reescrever sua história com os pés. E não importa a 
estação, pode até estar frio, ele sua muito, culpa do quase 
infalível paletó de lã, os cotovelos remendados com couro e 
o velho suando, vermelho, mas sem brigar com o suor. 

Embora pareça, não está vestido para trabalhar. Decer-
to quer aparentar alguma produtividade tardia, já o vi até 
de gravata, um despropósito, penso que com isso pretenda 
preservar a elegância ou a ilusão de sucesso de tempos pas-
sados, dizem que advogou e, em épocas imemoriais, teve 
um nome. Pode ser. Muito poucas vezes o encontrei apenas 
de camisa, desobrigado da cerimônia. Mangas arregaçadas 
só em tardes de calor excessivo, tão raras em Curitiba, mas 
sim, já aconteceu. 

Já o vi livre dessas formalidades, dos panos com que se 
esconde, já vi partes de seu corpo e posso garantir, é huma-
no, eles estão lá, sim, aqueles braços finos de homem velho, 
sem musculatura visível, sem nervos viáveis, apenas osso e 
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pele que se adelgaçam, e tremendos hematomas acusando 
o uso de algum afinador de sangue, e uma arritmia que 
avança, aquele fole de vaidade se esvaziando, um organis-
mo sem fôlego, sem forças, sem música.

Aliás, um perigo o velho subindo os oito degraus à som-
bra da sinagoga abandonada, ele quase deixa de respirar 
durante o percurso e, lá em cima, precisa esperar uns dez, 
quinze segundos, os olhos fechados, para só então retomar 
a marcha. Mimada, a menina não ajuda, nem sequer pensa 
em ajudar, apenas segue impávida em sua liteira de sonhos, 
os bracinhos largados de marionete e o olhar majestático 
sobre um mundo que, para ela, tão elevada, é e será, sem-
pre, submundo e nada mais.

Quando chove, drama corriqueiro, a coisa se torna ainda 
mais penosa. A neta vai equilibrada no antebraço esquerdo 
do avô, que escora o guarda-chuva preto, pesado, aberto, em 
seu ombro direito. O velho segue encharcado e a menina 
está seca, um sacrifício em nome de sei lá o quê, acho que de 
sua reputação de macho, eu já disse e me garantiram que ele 
foi alguém um dia, e não somente este carregador de anjos 
sonolentos. Mas qual o problema? Hoje, mesmo incógnito 
e até lamentável, não há na vizinhança quem não o admi-
re e, ao mesmo tempo, tema por sua segurança. Eu mesmo 
sempre os sigo de perto, se acontecer de caírem, estarei ali, 
tentarei salvar a menina, juro, só não posso prometer nada.

Ninguém mexe com o velho, e isso merece um pará-
grafo, uma comemoração. Os bandidos daqui, ao menos 
os novatos, ainda respeitam os homens adultos que condu-
zem suas crianças, sei disso por experiência própria. Eles 
falam mais baixo quando passamos, evitam os palavrões e 
as fórmulas de ameaça, repreendem-se uns aos outros, nos 
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abrem caminho, dão boa-tarde às meninas, até nos mos-
tram dentes pouco treinados para o sorriso, fazendo com 
que nos sintamos meio femininos, meio emasculados. Mas 
está ótimo, admito. Não sei por quanto tempo isso ainda 
vai durar, essa trégua, acho até que está prestes a acabar, 
mas sem dúvida é ela que ainda nos permite viver e amar 
nesta cidade com cada vez menos recursos afetivos.

Ainda há, em todo caso, longos intervalos de paz. E a 
única vez em que vi o velho sem a menina foi à noite, num 
desses momentos em que a guerra se dilui em meio às luzes 
amarelas de Curitiba, ele sozinho, sentado num dos bancos 
da Pracinha do Amor. Eu passava por lá a caminho da pa-
nificadora Fênix, uma boa coincidência, e como notei que 
havia três estrelas no céu sobre a sinagoga, um luxo para os 
nossos padrões nublados, decidi me acomodar no banco 
diante dele e aproveitar o espetáculo noturno. 

Era cedo, e o frio, um dos primeiros do ano, mesmo mo-
derado, já bastava para espantar da área os traficantes e os 
malacos. Tudo estava calmo, o movimento nas ruas ainda 
intenso, o pessoal empreendendo aquela viagem diária de 
um sonho a outro sonho, saindo de seus escritórios e indo 
resgatar seus carros nos estacionamentos da Ébano, da Er-
melino, da Saldanha. 

Sereno, o velho olhava as moças que passavam. E as 
olhava com gosto e por hábito, como dizia Ivan Angelo 
numa de suas crônicas bonitas, olhava porque fazia aquilo 
desde menino, e porque olhar as moças consertava o seu 
dia. As moças passavam por ele e por mim, e ele as aprecia-
va, assim como eu, só que ele sem muita atenção ou meta, 
sem provocar nelas reação alguma, fosse de nojo, medo ou 
interesse, era somente um senhor de paletó num banco de 
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praça, exercendo com maestria o seu maior poder, o de ser 
vagamente nebuloso, uma presença quase gasosa, uma vi-
talidade aerada treinando para a dispersão final. 

Creio que só eu visse o velho, e ele não se incomodava 
com isso. Depois de cinco ou dez minutos, puxou do bolso 
interno um maço de cigarros. Acendeu um deles, não reco-
nheci a marca, e começou a fumá-lo investigando o céu, o 
queixo erguido com dificuldade, o pescoço perdendo suas 
dobras. Sua vista, logo vi, devia estar péssima, pois não de-
morou muito e me disse, reclamando: 

— Acabaram as estrelas dessa cidade. 
Eu concordei, acabaram mesmo, mas olhei para as três 

estrelas brilhando sobre nós e pensei que, em breve, eu 
também não as veria mais, e que importância elas deixa-
riam de ter, então?

O velho fumava com prazer e calma, era outra pessoa, 
e nela não havia nenhum resquício de pressa ou remorso. 
Mas eu suspeitava de que ali, naquele banco de madeira, 
não estava o verdadeiro homem, a carcaça impossível de 
ser detida, e sim uma fantasia a que ele se entregava quem 
sabe se uma ou duas vezes por semana, se tanto. 

É, o verdadeiro velho era o outro, era o lugar onde 
estava o seu amor, era aquela máquina engasgada movida 
a orgulhos e martírios, ladeira acima, barranco abaixo, 
era o burro, o reles burro, o eterno burro que, à beira dos 
abismos, ainda precisava transportar os seus bens mais 
preciosos, o capital da sua alma, suas últimas esperanças.

1º de maio de 2014
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Métodos de urubu

Nada contra os urubus, pelo contrário. Morador do Cen-
tro de Curitiba, sou vizinho e admirador de vários deles, 
a quem já identifico individualmente e sem esforço, ava-
liando a placidez de suas fisionomias e a sábia naturalidade 
com que esperam pelo fim das coisas. Aprecio, sim, essa 
calma exemplar que os distingue de tantos outros pássaros 
urbanos. E aprovo, sobretudo, sua recusa à obsessão con-
temporânea pela “proatividade”, seu desapego às medidas 
antecipatórias, às vaidades da predação, ao histrionismo 
dos voos rasantes. Eles preferem aguardar uma chance, só 
isso, penteados pelo vento que varre os edifícios, naquela 
pose corcunda e de aspecto lamentoso, indecisos entre a 
pedra das gárgulas e a humildade das galinhas.

Faz tempo que convivo com eles, e garanto: até combi-
namos. Não costumo receber visitas em casa, menos por 
casmurrice que por pudor, mas a essas aves abri uma exce-
ção amistosa. Dia sim, dia não, admito dois ou três urubus 
em meu modesto terraço na Ébano Pereira. Nunca me ar-
rependi, as tardes são ótimas e, daqui do alto, tudo o que 
fazemos, quietos, é olhar a paisagem.

Não, meus convidados não parecem gostar do que veem, 
mas jamais ouvi, de sua parte, qualquer crítica ao nosso 
sistema de vida. Jamais um pio, de desgosto ou deslumbre, 
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sobre a praga dos espigões espelhados de azul, ou o emba-
çamento do horizonte e da Serra do Mar, ou o lixo que se 
acumula nos miolos de quadra, os perigos do tráfego no 
céu e a burrice do trânsito terrestre, encoberto pela frágil 
floração dos jacarandás e das corticeiras. Nada disso os 
anima ou aborrece, nada os toca em sua dignidade de seres 
impenetráveis, nada — a não ser nossas manifestações po-
pulares, cada vez mais rotineiras e ruidosas.

Antes, os urubus adoravam as aglomerações humanas. 
Eram acometidos por uma gostosa ilusão de miséria, de 
alegre catástrofe, de acidente irrefreável. Diante das mul-
tidões, era até comum eu flagrar, no olhar dos pássaros em 
meu terraço, um fulgor feliz, de esperança. Mas essa expec-
tativa de banquete não durou: as aves se acostumaram ao 
que julgam ser a boa sorte dos homens — e nos deixaram 
pra lá. Afinal, são bichos fortes e finos; ao contrário de nós, 
sabem administrar sua impotência.

E é por isso que, hoje, ao acompanharem daqui de cima 
o Natal no Palácio Avenida, ou o carnaval no Largo da Or-
dem, ou a profusão das marchas e protestos na Boca Mal-
dita, os urubus o fazem com certo desdém de raposa de 
Esopo. É a única arrogância a que se rendem, esta empáfia 
de fábula. Decerto acreditam que, de nossas festas e dese-
jos mais fundamentais, não sairá recompensa alguma, nem 
para nós, nem para eles. Ah, escutei um de meus convida-
dos suspirar, a humanidade nunca esteve tão inalcançável.

De fato, só agora percebo: gosto dos urubus justamente 
por seus defeitos, fraquezas e contradições. Dia desses, por 
exemplo, eu os vi penetrando, desajeitados, no vão estreito 
e escuro entre a caixa d’água e a cobertura do prédio colado 
ao meu. O lugar estava cheio de ninhos de pombos, que se 
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agitavam inutilmente em torno dos invasores, na tentativa 
de afugentá-los e salvar seus filhotes. Aflito, decidi intervir. 
Abri a vidraça com escândalo e me preparei para gritar. A 
dez metros do conflito, bastaria um berro meu para que os 
urubus voassem e os ninhos fossem poupados. 

Só que minha voz não saiu. Algo me forçou a calar, fe-
char novamente a janela e descer a cortina. Nada contra os 
pombos, pelo contrário. Mas creio que a convivência me 
fez compreender os urubus, suas fomes e seus métodos. A 
compreensão, vocês sabem, pode ser o inferno. E também 
o éden dos carniceiros.  

5 de novembro de 2013
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Nota do autor

A maioria destes textos foi publicada pela primeira vez no 
jornal Gazeta do Povo. Com exceção das seguintes crônicas: 
“O velho com a menina no colo”, “Pinóquio na Tiradentes”, 
“Bendita blusinha”, “O torcedor”, “Homem vendado”, “Pe-
dágios e invocações”, “Beiradeiros” e “Os gatos do guapu-
ruvu” (blog Asa de Sereia); “Discurso de menino” (Veja 
Curitiba); “Caveira de anjo” (Suplemento Pernambuco); e 
“Domingo no aviário” (revista Topview).

A epígrafe deste livro foi tirada do romance policial The big 
sleep, de Raymond Chandler.
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Sobre a obra e o autor

Reinventar a crônica — gênero praticado no Brasil desde a 
carta de Caminha, passando por Machado de Assis e Lima 
Barreto, até os anos de esplendor de Rubem Braga e Paulo 
Mendes Campos — não é para qualquer um. Mas é isso que 
faz Luís Henrique Pellanda, com a facilidade de quem vai 
ali na esquina.

Esse movimento de sair de casa tem tudo a ver. Ao con-
trário da tendência atual de transformar o espaço da crô-
nica nos jornais, revistas e sites em tribuna de opinião, Pel-
landa prefere a rua como lugar de observação e inspiração.

Às vezes uma janela basta. O cronista confessa sua fixa-
ção nelas: “Vejo uma parede e já quero esburacá-la”. Insa-
tisfeito, desce ao chão, “tão sujo quanto céu”: a Boca Maldi-
ta, a Ébano Pereira, a Rua XV, as praças Tiradentes, Osório 
e Santos Dumont (para ele, a Pracinha do Amor), o Passeio 
Público, o Capão Raso da infância.

Ao passar as páginas de Detetive à deriva, o leitor se 
torna íntimo de logradouros nos quais, quiçá, nunca pôs 
os pés. Uma Curitiba que está longe do velho (e maldoso) 
diagnóstico — “a fria” —, pois surge cidade intensa, quente, 
quase pelando mesmo que estejamos no inverno, ao depa-
rarmos estranhos personagens em inolvidáveis situações: o 
velho com a menina no colo, os urubus do terraço, um par 
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de botas abandonado, o bebê chinês, um berçário de barba-
dos, o rastro de pétalas da Saldanha Marinho... 
Tudo é descoberta nos textos deste livro. A principal delas 
o próprio cronista descobriu ou, na melhor das hipóteses, 
tratou de inventar: a relação entre o flâneur e o detetive, en-
tre os cronistas e os autores policiais. O mistério cotidiano 
narrado em pistas que só o autor vê. Não à toa, a epígrafe 
é tirada de um romance de Raymond Chandler: “Parecia 
uma boa vizinhança onde se cultivar maus hábitos”. Philip 
Marlowe, o private eye de Chandler, era antes de tudo um 
sentimental. Pellanda, um lírico durão.

Alvaro Costa e Silva      

* * * 

Luís Henrique Pellanda nasceu em Curitiba, em 1973. Es-
critor e jornalista, é autor dos livros O macaco ornamental 
(contos), Nós passaremos em branco (crônicas, finalista do 
Prêmio Jabuti 2012) e Asa de sereia (crônicas, finalista do 
Portugal Telecom 2014). 






