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A palavra “ônibus”, em português, veio do termo latino 
“omnibus”, cujo signifi cado é “para todos”. Aliás, durante 
muitos anos, uma das operadoras do sistema de transporte 

coletivo do Município de Vitória usava a Denominação 
Social de “Paratodos”.
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Palavras iniciais

Em 2007, vendi meu carro, num processo de mudan-
ça de vida. E passei um tempo na França, a trabalho, fi cando 
pouco em Vitória. Isso, durante um ano inteiro. Fui adiando a 
compra de um novo veículo, e, usando o tranporte coletivo da 
cidade, e acabei me acostumando e gostando do sistema. Tive 
que reaprender a fazer isso, pois havia  muito que não pegava 
ônibus, pelo menos por aqui.

Na França, usa-se direto o sistema de transporte público 
da cidade: metrô, metrô de superfície, ônibus, trem — também 
bicicleta e, lógico, caminhadas a pé. Desde então, passo a vida 
assim, aqui e lá. Decidi não mais ter automóvel. E descobri 
enormes vantagens de andar de ônibus. Dentre elas, o custo, 
claro, mas a oportunidade de que temos de ler dentro dos cole-
tivos, conhecer pessoas, ouvir histórias alheias.

Ah! Isso sim me atraiu muito! Conhecer pessoas e ouvir 
relatos delas. Confesso que, no começo, não era tão abelhu-
da. Ouvia porque os personagens falavam alto nos celulares 
ou com o parceiro de viagem. Outras vezes, porque o colega 
da cadeira ao lado puxava assunto. Logo pensei em transfor-
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mar em crônicas o que escutava. Escrevi algumas e gostei do 
resultado. A partir daí, me transformei na maior abelhuda do 
sistema de transporte coletivo da Grande Vitória. Entrava, ar-
regalava os olhos para ver o que rolava dentro do carrim ligava 
as antenas e seguia viagem. 

Daí, apresento algumas dessas histórias da vida passa-
da nos ônibus, nas quais nomes, quando citados, são fi ctícios. 
Não perdi a oportunidade de, evidentemente, dar um toque de 
humor. Afi nal, o que é a vida? Pra mim, é ser feliz, alegre e de 
bem e solidário com os outros. E dedico esse trabalho a todos 
os passageiros do sistema de transporte público da Região Me-
tropolitana de Vitória.

  Carminha Corrêa Jecko

Apresentação

Uriam, cusciate in namus desedignima dolorrum non-
sequis intem re corpori bustibus nias ellecessi rae. Ugiaerum 
apeditatus evelenimus.Exerro invendit fuga. Se offi cia peri cus 
et doluptium nus.Met, ex est, nis nectur?

Quiae dundist vidit accaeca borecus a dis miliae net ut 
possitam quia quatem non eri optatem et quis exeritis imin 
num que nulparis eturios aut eatum is doluptati offi cim harcie-
nem que sitatemperum faciet que resto ilis at occum dolupienis 
dolor re eum aut.

Volendellit, quiandam eum inciet asperaturis sitium ar-
chici enditate laborpores magnihilla sequi tecus a si sus endunt 
archici anitatio volum ipsunt et modit, im ni offi ciis peris et 
exerror ercius nos quiscipis qui con rempor sum qui am et li-
tatusae sim fuga. Orio iliquae ritibus di nus venis quatest im-
postest ut ut aut in

Uriam, cusciate in namus desedignima dolorrum non-
sequis intem re corpori bustibus nias ellecessi rae. Ugiaerum 
apeditatus evelenimus.Exerro invendit fuga. Se offi cia peri cus 
et doluptium nus.Met, ex est, nis nectur?
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Quiae dundist vidit accaeca borecus a dis miliae net ut 
possitam quia quatem non eri optatem et quis exeritis imin 
num que nulparis eturios aut eatum is doluptati offi cim harcie-
nem que sitatemperum faciet que resto ilis at occum dolupienis 
dolor re eum aut.

Volendellit, quiandam eum inciet asperaturis sitium ar-
chici enditate laborpores magnihilla sequi tecus a si sus endunt 
archici anitatio volum ipsunt et modit, im ni offi ciis peris et 
exerror ercius nos quiscipis qui con rempor sum qui am et li-
tatusae sim fuga. Orio iliquae ritibus di nus venis quatest im-
postest ut ut aut in

Fulano de Tal
(Cargo)

A sogra

O dia estava claro. O vento sul já tinha ido embora. No 
ônibus, passageiros entram e saem. O coletivo lota e esvazia. 
Mas vamos todos tranquilos, com o trânsito fl uindo, por incrí-
vel que pareça.

Em determinado momento, entra um jovem. O celular 
dele toca quase que no mesmo instante em que se senta, atrás 
de minha cadeira.

— Alô! — diz, falando alto.
E assim continuou, enquanto conversava com um ami-

go. Sim, era um amigo, pois fl agrei frases que versavam sobre 
meninas, namoradas... Essas coisas de jovens.

— E aí, cara? Você tá onde?
— ...
— Hummm! Na Bahia! E como tão as coisas por aí?
— ...
— Aqui, vai tudo bem. Saí agora do trabalho.
— ...
—É! Tô trabalhando com informática... Tá legal. E as 

menina?
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— ...
— Namorando muito?
— ...
— Quem? Suzaninha?
Risos.
— Vixe! É com ela, é? Mas ela tava namorando outro 

cara. Bom, mas as mulheres sempre mudam de vontade.
...
— Aqui, sabe minha sogra? Outro dia, tapei a mão na 

minha sogra.
Eu, incrédula com o que ouvia.
— ...
— Cara, ela tava com o demônio no corpo. Falava, fa-

lava, gritava... Não foi como da outra vez, quando tive mais 
paciência. Desta vez, não resisti, e tapei a cara dela.

— ...
— Como? Pois é, casei. Quer dizer, tamo morando jun-

tos, na casa da mãe dela, da minha namorada.
— ...
— Bom, mas agora tá tudo bem. A gente foi na igreja e 

o pastor deu uns conselhos pra ela. Vamo vê.
— ...
— Então, tá. Aqui tudo na paz, vamo com fé!
Enquanto ele continuava a conversa com o amigo, che-

gou meu ponto e desci.

Alegria de viver

Não é porque a vida tá dura, e que temos que ralar e 
dançar conforme a música, que as pessoas precisam fi car 
infelizes. Aliás, é justamente nas classes mais populares que 
encontramos mais alegria de viver.

No domingo, é um churrasquinho no quintal, uma 
cervejinha, um pagode no DVD, um encontro dos vizinhos e 
uns amigos. Relaxar é a pedida.

E, no Brasil, o povo sabe mesmo se virar e dá um jeito 
qualquer de seguir honestamente, ganhando uns trocados aqui 
e outros ali. Sempre de bem com a vida! Sem dar canos nos 
outros, sem precisar matar ou roubar. Que dá, dá!

Por isso, aonde vamos, temos exemplos que nos 
encantam sempre, justamente pela forma de manter a alegria. 
Um povo trabalhador que, sem a chance de uma vaga no 
mercado convencional de emprego, busca alternativas de levar 
algum para casa ao fi m da jornada.

Então, numa quinta-feira de calor, horário tranquilo no 
transporte, encontramos o Sílvio, que entra pela porta traseira 
com a sua caixa de gomas açucaradas, na maior disposição.
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— Olha aí, pessoal! Bom dia a todo mundo e que Deus 
esteja em cada um de vocês. Estou aqui vendendo minhas 
gomas. Leve três unidades por apenas um real — anuncia 
nosso personagem.

E continua com o seu vozeirão e sorriso nos lábios. Sem 
ter feito qualquer faculdade de marketing, publicidade — ou 
mesmo um cursinho de vendas do Sebrae —, Sílvio dispara, 
para encanto de todos:

— A minha goma não é da Kibon, mas é bom. Não é da 
Garoto, mas é um broto. Não é da Nestlé, mas dá para descê. 
Aceitamos cartão Visa, MasterCard, Bradesco, cheque pré-
datado pra 30, 60, 90 dias. Não sou a Ricardo Eletro, mas cubro 
qualquer oferta do mercado. — E o IPI é até 31 de fevereiro.

Sílvio foi demais! Superou todos os concorrentes 
que atuam no mercado, entrando pelas portas traseiras dos 
coletivos da Grande Vitória e comercializando produtos com 
os passageiros — estes, sempre intrigados com os tipos que 
surgem portas adentro.

Para mim, e minha colega ao lado, uma estudante 
de Jornalismo, curiosas e interessadas em aprender aquela 
“poesia comercial” de vendas, Sílvio garantiu que a terceira 
goma seria de graça se repetíssemos sua mensagem de venda 
tão rápido quanto ele.

Tentamos, claro, com uma ajudazinha dele. Mas, em 
vão, apesar de eu ter anotado tudinho. Não deu tempo de 
decorar porque o Sílvio já estava de olho no outro ônibus atrás 
do nosso. E partiu para mais umas vendas encantando a todos.

Até o próximo encontro com Sílvio, sabe Deus quando.

As belezas
da cidade

A gente está tão acostumada com a cara de nossa cidade 
que nem mais damos atenção a ela. Sabe aquela coisa: a Ter-
ceira Ponte está lá sempre no mesmo lugar, o Convento tam-
bém, as praias de Camburi e do Canto não mudam de visual.

Na verdade, a gente só dá uma percebida quando temos 
obras espalhadas por todo o canto da Ilha e do Continente a 
nos atormentar, principalmente os motoristas dos coletivos 
que pagam o pato pelos atrasos dos ônibus.

Ser humano tem mesmo essa mania besta de achar que 
só as coisas dos outros e de outros lugares é que são bonitas, 
são legais! A sala da vizinha é mais aconchegante que a nossa; 
as praias cariocas são mais belas; o carro de Neymar é demais. 
Essas coisas.

Nós, da Região Metropolitana, deveríamos mesmo fazer 
como o povo de Cachoeiro do Itapemirim — a “Capital Se-
creta do Mundo” —, que valoriza tanto a sua cidade. Eles não 
querem nem saber quem leva a fama: o papagaio ou o periqui-
to! Tudo é melhor em Cachoeiro, mesmo que você não ache.
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Mas cachoeirense é assim: tem Roberto Carlos, Carlos 
Imperial, Rubem Braga, Marly de Oliveira e por aí vai. Daí 
que Cachoeiro é a mais famosa de nossas cidades, mesmo que 
ainda não tenham descoberto um só poço de petróleo por lá — 
pelo menos por enquanto. Olha só o Rei Roberto e Cachoeiro, 
juntos, na Marquês de Sapucaí.

Então, voltando para “o povo da cidade”, por que não 
valorizamos as coisas que temos e fazemos turismo interno? 
Se estiver cansado das paisagens da Região Metropolitana, 
com esse vai e vem de casa para o trabalho e vice-versa, co-
nheça outros lugares bem pertinho.

Não falo de Pedra Azul e Guarapari. Sair de Vitória e ir 
passar o dia em Manguinhos é tudo! Almoçar na Barra do Jucu 
é demais: experimente o espaguete com frutos do mar da Can-
tina Vincenza. Passear pelo Morro do Moreno, ir ao Parque do 
Mochuara, em Cariacica, fazer a rota do agroturismo e ir até o 
Mestre Álvaro, na Serra...

Mas, se não quer ir um pouquinho mais distante, visite 
a Cidade Alta, de Vitória, e olhe o que ainda temos de nossa 
história antiga. Vá ao Parque Gruta da Onça, no Centro, ou ao 
da Pedra Cebola, na Mata da Praia. Ou simplesmente passeie 
pela Avenida Beira-Mar, como os turistas fazem quando visi-
tam Paris, passeando pelo rio Sena.

Não se esqueça da Prainha de Vila Velha e arredores, da 
Reserva Natural da Barra do Jucu, onde tem uns restaurantes 
agradáveis ao lado de bucólica paisagem. E podemos fazer 
tudo isso indo de ônibus.

O Espírito Santo é muito lindo, e a gente precisa desco-
brir isso. E aproveitar para fugir da rotina. Se estiver de ôni-
bus, aproveite para apreciar a nossa paisagem. Ela é bela.

Bom humor,
mau humor

É sabido que tem muita gente que, ao acordar, se veste 
de mau humor, toma um café e sai para o trabalho. Não come 
o pão por causa do bromato, do preço, da padaria, do padeiro... 
Não dá bom dia porque o dia vai sempre mal: reclama do ven-
to, do sol, do dia.

Ai. É um sufoco esse tipo de pessoa. Ainda bem, nem 
são tantos. Sempre falam muito, inclusive porque precisam de 
gente para ouvir suas queixas. Já perceberam isso? E aí, os 
mais corajosos, logo tascam aquela frase cortante:

— Para, que meu ouvido não é penico.
Isso, quando têm mais intimidade com esse ser, digamos, 

diferente. Eu, como sou do tipo mais paciente, mais educada, 
sobretudo com pessoas que não conheço, deixei o “ouvido vi-
rar penico” numas dessas viagens no Transcol, indo de Vitória 
para Vila Velha.

Peguei um ônibus no ponto da Ufes — a Universidade 
Federal do Espírito Santo —, mas entrei no coletivo errado. 
Em vez do direto, tomei um que “passeia” pelo contorno da 
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Ilha de Vitória, saindo na Vila Rubim e seguindo o trajeto pela 
Segunda Ponte. Ufa! Uma viagem.

Mas vamos voltar ao velho assunto do bom humor, mau 
humor — que são latentes na vida da gente e podem ser mais 
fortes ou menos fortes —, podendo também sofrer infl uências 
externas ou internas (nesse caso dentro de casa).

Estou eu naquele ônibus “errado” e senta uma jovem 
ao meu lado, estudante de Geografi a, moradora da região da 
Grande Cobilândia, bairro de Vila Velha. A moça já era profes-
sora de ensino médio e queria crescer, disse ela:

— Esse emprego de professora de meninos é insuportá-
vel. Tantos meninos mal educados — sapecou a dama.

Depois, acrescentou:
— E nessa Ufes, os professores não sabem nada. A gen-

te sai de casa para estudar, aprender, e esses “mestres” fi cam 
viajando, divagando. Não são claros nas explicações. Têm que 
ser objetivos, claros, diretos. A gente nem deve dar mole para 
aluno, sabe?

Durante o trajeto, foi assim: reclamou do transporte, por-
que o ônibus demora e a viagem é longa; reclamou da cantina 
da Universidade, por não ter leite desnatado; reclamou da ma-
nicure e da depiladora, que não sabem fazer nada direito.

E seguiu: reclamou dos preços dos livros, que estão pela 
hora da morte; reclamou da biblioteca da Ufes, incompleta e 
antiga; reclamou de suas colegas de sala, porque não entende 
nada do que elas falam (são jovens de hoje e com terminologia 
cibernética); reclamou dos gatos que habitam o campus, que 
enchem o saco de tudo mundo.

Reclamou ...
Reclamou ...
Reclamou ...
Nossa, fi quei exausta! Educadamente, só ouvia. Antes 

dela descer, perguntei se era casada, tinha fi lhos, pais, família. 
Revelou que era solteira e que iria morrer solteira. Os pais fa-

leceram quando ainda criança e foi criada por uma tia, que está 
velhinha. Ah! Em tempo: elogiou a tia, quem, segundo ela, lhe 
deu boa educação e oportunidade de vida.

Bom, pensei: um elogio, enfi m! A moça saiu e fi quei 
pensando em como seria bom ela passar a ver a vida com ou-
tros olhos e amor — primeiro, amor por ela mesma. Veria o 
mundo mais azul, reclamaria menos e viveria mais.
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Cachorro-quente

Assumo que me tornei uma grande abelhuda nos co-
letivos do sistema Transcol e de Vitória. Mas há momentos 
em que fi ca difícil ligar as anteninhas para ouvir conversas 
alheias. Portanto, essa história de duas mulheres sentadas atrás 
de mim teve o comecinho perdido. Entretanto, pelo desenrolar 
dos fatos capturados, dá para relatar.

Horário crítico, aquele das 18 horas. Deixei passar o 508, 
para pegar o 510, porque, um dia, uma colega de fi la me disse 
que esse último saía do Terminal de Vila Velha vazio. Assim, 
me estabeleço na poltrona e, atrás, as duas senhoras, sendo que 
uma falava muito, mas muito mais que a outra.

A tagarela, com todo o respeito, relatava uma festa que 
tinha ido em casa de parentes, um aniversário, na qual a dona 
da casa — deveria ser a cunhada, ou a mulher de um primo 
— fi cava a observar os convidados. E eu — do meu lado —, 
pensei: ela, a dona da festa, quer saber se todos estavam sendo 
bem servidos. Mas não era isso não!
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— Você acredita que ela fi cava contando quantos salga-
dinhos a gente pegava na bandeja? — pergunta a convidada 
para a amiga do lado. E prossegue:

— Achei um absurdo e saí de fi ninho. Fui para a cozinha, 
onde ela (a dona da casa) não estava, e comi dois cachorros-
-quentes. Já com a barriga forrada, voltei para a sala, e não 
comi mais salgadinho nenhum — completa a passageira.

— Que absurdo! — disse a colega.
Eu concordei. Como pode alguém fazer uma festa e fi car 

de olho na boca dos convidados. Reza o ditado que, quem con-
vida, dá banquete. Então, que ofereça fartura, pois a pior coisa 
do mundo é convidado sair de festa dizendo que passou fome 
e chegar em casa acabar comendo o que sobrou do almoço.

Depois, ele, o convidado, vai contar para todo mundo, e 
esse mundo vai espalhar para a torcida do Vasco, do Flamen-
go... Até que a história vai bater no ouvido da dona da festa, 
que se aborrece e garante que não fará mais festa alguma.

Aliás, é melhor que ela não faça mesmo, pois, para se 
fazer festa como a parenta de minha companheira de ônibus 
fez — contar salgadinhos na hora do bem bom — é melhor 
deixar passar em branco a data festiva.

— Ainda bem que os dois cachorros-quentes que comi 
não me fi zeram mal — fi nalizou, dando boas risadas.

Então, desci do ônibus mais tranquila, porque o trauma 
da convidada foi menor. Imagine se ela tivesse tido uma diar-
reia por conta do sanduba?

Pensando bem, em festa de casa de parente, vez por ou-
tra, rola mesmo um barraco. Conheço um cara que, no casa-
mento da sobrinha, encheu a cara e deu “pau” em todo mundo, 
até no noivo. Acabou com a festa. Mas isso é outra história.

Cantada e família

Para quem pensa que as cantadas a moças e rapazes aca-
baram, nesses tempos modernos de tecnologia com Internet, 
enganou-se.  Só que, nas de agora, ninguém troca números de 
telefones, mas endereços de e-mail, por exemplo. Há vezes de 
menu completo: e-mail, Orkut, Facebook, Skype, MSN e por 
aí vai.

Ou seja: não tem como se negar a fazer contato. Antiga-
mente, a gente podia enganar: dar números incorretos, dizer 
que ligou e ninguém atendeu etc., para o chato largar do pé. 
Mas hoje o carinha lasca uma fi cha de localização perfeita, 
total. Tudo escritinho, bonitinho.

Assim foi que uma amiga recebeu um convite para uns 
bate-papos virtuais — para começar, disse o moço a ela: — 
Depois, se rolar um clima, a gente se encontra num bar para 
uma cervejinha — completou o carinha.

Karen [nome fi ctício, por razões dela], que estuda em 
Vila Velha e mora em Vitória, me contou que achou engraçada 
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a história, essa experiência, de se conhecer primeiro na Inter-
net, sem nunca ter-se visto.

— Melhor assim — disse ela — para não ser enganada 
depois, entrar numa fria.

E continuou:
— O gente boa do ônibus até que deu uma cantada mais 

gentil: ‘Podemos nos conhecer melhor? Que tal trocarmos nos-
sos endereços eletrônicos? Depois, se gostarmos um do outro, 
nos encontramos. Não perdemos muito tempo e nem fi camos 
gastando passagens, não é?’

Bah! O cara foi direto demais:
— Que coisa tão atual — disse eu à Karen, que conside-

rou o papo normal.
— Melhor assim. Já vi a cara dele, sei como é, como se 

veste, e o jeito de falar. Apenas o “nem fi camos gastando pas-
sagens” é que me intrigou. Será que ele não tem carro? Bom, 
de toda a maneira, resolvi experimentar — contou-me a jovem 
amiga.

Me interessei pelo caso para poder contar aqui no livro 
— com autorização dela, claro! Karen disse que fi cou cerca de 
um mês de papo na Internet com o carinha, que foi todo sim-
pático. Por fi m, marcaram o tal encontro.

— E aí, pintou um clima? — perguntei curiosíssima.
— Sim — disse, tímida, meio constrangida.
E eu:
— Então, conta o fi nal desse romance de Transcol. Pin-

tou o quê? Responda, pois todo mundo quer saber.
Ela seguiu, dizendo que o encontro foi num bar da Praia 

do Canto, no Triângulo das Bermudas.
— Quando cheguei, encontrei o amigo do ônibus numa 

mesa, rodeado de outras pessoas. Fiquei em dúvida se era ele 
mesmo. Ele, todo, todo, se levantou, me deu dois beijinhos no 
rosto e me apresentou à turma:

— Essa é minha mãe, minha irmã mais nova, meu primo 
e minha tia, que vieram de Barra de São Francisco para me 

visitar. Queria que todos te conhecessem e vissem que garota 
legal é você.

Claro que me diverti mais com a cara de surpresa e de 
susto da Karen contando isso.

— Imagine! Conhecer a família já no primeiro encontro? 
A mãe foi delicada, contou como é o fi lho desde pequeno. Nos 
divertimos comendo churrasco e tomando muita cerveja. Ape-
nas isso, pois logo me imaginei casada com toda a família. Aí, 
nem dormi direito — acrescentou.

É isso aí! Tempos modernos com educação à moda anti-
ga — ou quadrada, sei lá! —, não combinam. Mas o fato é que 
a Karen trocou os seus endereços eletrônicos todos, e não vol-
tou a ter saber notícias do “ex-futuro noivo do ônibus”, como 
preferi chamá-lo.
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Choro de saudade

Voltando de Vila Velha para Vitória, ônibus cheio, sem 
uma cadeirinha para dar uma descansada da caminhada pelo 
Centro da cidade Canela Verde. “Estaciono” em pé, ao lado 
de uma dupla: um jovem estudante junto a uma senhora bem 
sorridente. Simpática, digamos.

Ela observou que eu segurava uma bolsa, dessas moda 
“eco bag”, com palavras em francês. Voltou a sorrir, me olhou 
e comentou:

— Eu também morei nos Estados Unidos. Foram mais 
de 10 anos.

Sorrio e digo:
— É mesmo?
Ela responde que sim, que trabalhava para juntar uns 

dólares, e gostava de morar por lá. O jovem estudante sorria, 
olhando para mim, achando engraçada a senhora que, ora fala-
va para a janela, ora olhava para mim e, algumas vezes, olhava 
para ele.
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Eu não entendia direito a conversa dela. O barulho do 
ônibus não permitia. Conseguia “pescar” fragmentos de seus 
lamentos. Sim, porque, de repente, começou a chorar. Imagi-
nei que de saudades da vida que tinha na América.

Lamentava ter voltado? Lamentava fi car por aqui e não 
continuar com os americanos? Confesso que não sei dizer. 
Atravessamos a Terceira Ponte com a companheira despejan-
do suas lágrimas, verdadeiras. Dava para ver bem e eu susten-
tei um olhar carinhoso nela.

Suas mãos logo enxugaram a água que vertia dos olhos 
saudosos — ou arrependidos, não sei. E a amiga abriu um sor-
riso imenso, deixando à mostra todos os seus dentes. O jovem 
estudante continuava sorrindo, mesmo vendo a mulher a cho-
rar. Ela me olhou e disse:

— Tá fazendo calor, né?
Respondi que sim, dei um tchau e desci. Gosto de lem-

brar das faces dela, com seu sorriso e suas lágrimas. A felici-
dade também pode derramar lágrimas, pensei.

Êta calor!

O calor é coisa agradável para quem está de férias, cur-
tindo os dias à beira-mar, na sombra e água fresca. Para quem 
rala, a temporada de verão é dura na queda. E olha que no ano 
inteiro faz calor — quando não caem aquelas tempestades de 
inundar tudo e todos.

Mas, mesmo assim, o dia fi ca quente, sem sol, mas nada 
de frio. Enfi m, foi num desses dias calorentos que saí para o 
trabalho e, como era verão e férias escolares, os coletivos tra-
fegavam mais vazios.

Sentei próximo à janela, coisa rara, e deixei a fresca en-
trar. Quer dizer: o vento morno. Normalmente, uso chapéu ou 
boné nessas temporadas e o vento não incomoda nem mexe 
com as franjas.

Logo, ganhei a companhia de uma vizinha de cadeira, 
dessas que têm cabelos arrumadinhos, como quem acaba de 
sair do cabelereiro, onde fez escova e chapinha. Estava arru-
mada a senhora, jovem, mas uma senhora que a aliança na mão 
esquerda denunciava ou confi rmava.
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— Desculpe! Será que dá para fechar a janela? É que os 
cabelos... Sabe como é, né? Parecem que vão voar — pediu-
-me gentilmente a companheira de viagem — que disse cha-
mar-se Mara Helena e trabalhar numa loja de um shopping da 
Praia da Costa.

Isso justifi cava tudo: os cabelos arrumados, o vestido de 
alcinhas fi nas e colado ao corpo, não justo, e a maquiagem 
leve. Eu estava nem tanto assim, mas tinha um chapéu para 
manter os cabelos comportados.

Nossa, fechar a janela e perder aquele ventinho, mesmo 
morno, seria duro. Mas, como o pedido foi gentil — e a colega 
ia para o trabalho que a obrigava a tanta elegância —, me senti 
na obrigação de atender, pois estava indo apenas visitar Clóvis 
Aquino, artista que trabalha comigo.

O ônibus não estava lotado, apenas um bocado de gente 
em pé, mas, assim, o vento que entrava por outras janelas não 
circulava. Conversa vai e conversa vem, Mara Helena e eu 
resolvemos questionar o fato dos ônibus brasileiros — ou pelo 
menos da nossa região — não terem ar condicionado, porque 
vivemos num país tropical e bonito por natueza.

— Na Europa, e em outros países onde o frio é intenso, 
os ônibus têm aquecedores. Quando chega o verão, têm ar con-
dicionado. E ninguém paga um centavo a mais na passagem 
por conta disso — comentei com ela, explicando que estava 
acabando de voltar de uma viagem à França, onde mora meu 
marido.

— Tem ônibus frescão em Vitoria, com ar condicionado, 
alguns. Mas pagamos uns centavos a mais na passagem — res-
pondeu ela, dizendo morar em Jardim Camburi.

Voltamos a refl etir novamente: por que, num país quente 
como o nosso, os fabricantes de carros insistem em produzir 
veículos menores sem ar condicionado e aquecedor? Na Euro-
pa, se fabricam um carro sem aquecedor, mesmo tendo preço 
mais em conta, nada vai vender. O carro fi ca no pátio parado.

— Agora, veja você, Carminha! Saio de casa tomada 
banho, arrumada — a maquiagem, completo na loja —, toda 
limpinha e, quando chego no trabalho, tenho vontade de vol-
tar a fazer tudo de novo. Olha que, além do calor, do suor, do 
vento, tem a poeira que gruda no corpo da gente — lamentou 
a pobre Mara Helena.

Eu, como estava indo à casa de um amigo naquele mo-
mento, tinha uma muda de roupa na bolsa. Chego, peço licença 
e tomo outra ducha, conto — explicando que nem sempre isso 
rola, claro. E, para fi nalizar a nossa refl exão sobre calor, fres-
cor, suor, poeira, cheiro etc., lembramos ainda da turma que 
esquece de usar desodorante e o ce-cê toma conta da pessoa.

— Às vezes, é alguém mais alto do que eu e, quando 
passo por baixo do braço, encosto no sovaco. Ai céus! — conta 
a amiga.

Caímos na gargalhada, porque só rindo mesmo pra su-
portar tanto calor. Queremos ônibus fresquinhos!
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Festa de
fi m de ano

Fim de ano, o movimento no comércio é igual em todo 
o canto do planeta, imagino. As pessoas fazendo um exercício 
danado para esticar a grana e poder gastar mais — ou aquela 
dúvida cruel sobre o que fazer com o 13° salário, aquele que a 
gente passa 12 meses pensando nele, planejando, e torra tudo 
em duas horas.

Fala sério: a gente rala 365 dias e, no fi nal, o patrão — o 
patrão dos outros — é que fi ca com a grana. Pois foi isso que 
ouvi, numa conversa da qual não participava, mas rolava entre 
dois operários que voltavam para casa, saindo de Vila Velha 
para algum canto do Município de Serra (o coletivo se dirigia 
para o Terminal de Laranjeiras).

O colega ouvinte logo arrematou:
— Já decidi o que fazer com o 13°. Preciso acertar o te-

lhado da casa. Afi nal, as chuvas andaram me dando prejuízos. 
Ou acerto ou fi carei embaixo d’água.

Eu, quietinha, sentada atrás, com olhar de paisagem, 
pensei: “Esse colega de viagem vai aplicar melhor seus tos-
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tões. Afi nal, São Pedro e a natureza andam se desentendendo 
com os humanos. Ou chove demais, ou faz calor demais. Já 
tivemos tempos melhores, mais amenos, se lembro bem. Re-
corda aquele vendaval que passou e disseram que foi a 118 
quilômetros por hora? Melhor reforçoar o telhado, até para o 
vento não levar.”

Me “ligo” de novo na conversa alheia. O primeiro ho-
mem reclama da mulher dele:

— Lá em casa, a mulher quer torrar meu 13° com pre-
sentes e festinha de fi m de ano. Cismou que quer colocar uma 
tenda na Praia de Camburi, na passagem de ano, e levar os 
parentes todos. E quem paga? Eu, o besta!

— ...
Agora, imagine só: tenho de arrumar uma tenda, com-

prar a comilança toda, bebidas, quando queria mesmo é fi car 
na tranquilidade do lar, tomando a minha cerva gelada e um 
churrasquinho queimando. Queria usar a grana para fazer a 
minha churrasqueira de verdade, isso sim! Imagine, fi car no 
meio daquela multidão toda, e ainda ter que carregar tudo no 
lombo, claro, porque é o besta aqui é que leva e os outros che-
gam lindos depois.

Parei para refl etir na queixa alheia do senhor. Não é que 
ele tem razão! Doze meses do ano ralando, passando quase 
três horas dentro de um ônibus todos os dias e, no momento de 
aproveitar o extra, quem vai curtir: os parentes da mulher dele, 
porque, é verdade mesmo, quem convida dá banquete.

Já estou vendo a cena: o pobre vai ter que chegar às cin-
co da tarde em Camburi, montar a tenda, levar as tralhas todas 
e fi car lá tomando conta de tudo. Depois, chegam os convida-
dos, todos tomados banho, cheirosos e ele, suado, vai trocar 
apenas a camisa que a mulher levou.

Aí, começa a aglomeração, gente pra todo o lado, músi-
cas eletrônicas de todo o tipo no entorno, umas crianças cor-
rendo e jogando areia no prato com pedaços de frango assado.

— Aê, tio! Joga mais uma latinha — ordena o sobrinho 
que ele nunca vê, mas que estará lá para detonar o que com-
prou com o 13°. O concunhado, aquele encosto, ainda vai que-
rer tirar um sarro dançando com a dona da festa.

No palco montado pela Prefeitura de Vitória, um monte 
de artista que ele não conhece. “Nem pra ser Zeca Pagodinho” 
— pensaria. Volto a ouvir a conversa e o amigo, mais sensato, 
manda uma dica: 

— Aqui, colega! Diz à tua mulher para escolher: a tenda 
ou o casamento. Os dois, não é possível.

Concordei de pronto!
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Filosofi a na roleta

Estava com viagem marcada para a França e queria en-
contrar um casaco de lã bem quentinho, para colocar na mala 
e me proteger do friozinho francês de cada temporada em que 
passo por lá. Saí de casa para conversar com um alfaiate que, 
por telefone, dissera-me que tinha algo que poderia me inte-
ressar. 

Como era um sábado, aproveitei para ir até à Praia de 
Camburi, ver se o calçadão tinha movimento e pegar um busão 
lá mesmo. Logo apareceu um, que passava pela Avenida Vitó-
ria, onde eu deveria saltar.

Muitos lugares vazios, passei a roleta, observando nas 
mãos do cobrador, entre os dedos, um livro aberto. Curiosa, es-
tiquei o pescoço e fi xei fi rme o olhar, pra ver qual era o título.

Para a minha surpresa, uma obra de fi losofi a e teologia, 
de Rubem Alves. Sentei-me na cadeira ao lado do nosso apren-
diz de teólogo e fi lósofo que, certamente, terá muitas coisas 
a contar com esse dia a dia que a vida profi ssional lhe reser-
va. Puxo uma conversa, claro, para tentar entender o que fazia 
esse jovem cobrador.
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— A senhora conhece fi losofi a também? — pergunta-
-me.

E segue:
— Eu gosto, e também me dedico à teologia. Estudo te-

ologia numa escola em Bento Ferreira.
Falei que sei quase nada do assunto. O que aprendi foi 

na Universidade e nas leituras eventuais de autores como o 
próprio Rubem Alves. E o estudante me contou o que já tinha 
aprendido e ainda me convidou para um seminário dali a duas 
semanas sobre a temática.

Com o seu salário de cobrador, conseguia ajudar a famí-
lia e pagar o curso. Estava feliz, porque ainda tinha tempo no 
trabalho para estudar.

— Quer melhor? Trabalho e estudo ao mesmo tempo. 
Depois de me formar, verei outro emprego, claro. Só que tenho 
muito a aprender. Filosofi a e teologia são matérias difíceis — 
disse.

Lamentei os menos de 10 minutos de conversa com o 
honorável estudante no coletivo, pois bem que queria aprender 
mais coisas com ele. Por sorte — teria sido sorte, mesmo? —, 
ao voltar do alfaiate algum tempo depois, chego ao ponto e 
pego o mesmo ônibus de volta.

Para minha alegria, ele estava lá, e aproveitei mais 10 
minutos de sabedoria. Penso nele sempre e torço para que não 
tenha parado no meio do caminho. Afi nal, quem não gosta de 
fi losofar? E dentro de ônibus então?

Ginástica no ônibus

Acontecem coisas dentro dos coletivos de que até Deus 
duvida. Essa história eu não vi. Minha médica me contou, de-
pois de saber dessa minha “produção literária”.

O pai de uma amiga dela, um senhor de uns 80 anos — 
aposentado, claro! —, de boas posses fi nanceiras, tem o hábito 
de pegar um coletivo da Praia do Canto para ir até o Centro de 
Vitória.

Ele vai e volta em pé, com as mãos segurando a barra ao 
alto, e se movimentando todo o tempo, mesmo com o veículo 
parado. Com o carro andando, é melhor para a sua prática di-
ária de exercícios físicos recomendados pelo “preparador físi-
co” dele, acredita o nosso personagem.

Imagino, então, o senhorzinho segurando a barra, ora 
dobrando os joelhos e indo para frente e para trás, ora incli-
nando o corpo de um lado para o outro. Ele trabalha os braços, 
as pernas, a cintura, os ombros... Tudinho, como se estivesse 
numa dessas academias modernas, com personal training e ou-
tro mimos.
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Penso nele quando passa uma dessas mulheres cheias de 
charme, em microvestidos, perfumadas. Acho que, nesta hora, 
os exercícios dele devem ser mais intensos, para que possa se 
balançar para os lados, para trás, enfi m, não perder nenhum 
ângulo do monumento passante.

Que momento, esse! O pescoço, naturalmente, é a parte 
melhor exercitada, de tanto que vira, abaixa e sobe. Os moto-
ristas, em geral, dão aquela ajudazinha com as freadas mais 
bruscas. Aí, sim, melhora a performance.

Nosso atleta do ônibus não gasta nem uma merreca por 
mês, mesmo se a prática for diária. Por ser de Melhor Idade, 
tem o direito de andar sem pagar. Ainda por cima, poderia le-
var o título de “fi scal da cidade do ano”, pois tem a oportuni-
dade de acompanhar todo o movimento da vila que cresce com 
os seus problemas de trânsito e obras por todos os lados.

E aproveita para conhecer mais e mais pessoas: um ami-
go novo hoje, outro amanhã e a coleção aumenta. A vida pode 
ser simples assim.

O estágio

— Alô!
— ...
— Oi, amor! Tudo bem?
— ...
— E aí, como foi lá na Prefeitura da Serra? Conseguiu 

o estágio?
— ...
O carro da linha Terminal Laranjeiras passava pela Reta 

da Penha enquanto o diálogo transcorria. Eu, antenada para 
saber, também, como foi lá na Serra com o estágio. O coletivo 
estava meio vazio, e o interlocutor falava alto ao celular, im-
possível não acompanhar o caso.

— Como assim? Eles não pagam vale-transporte e nem 
tíquete-restaurante?

— ...
— Sim! É um estágio, mas têm que pagar. Quer dizer, 

acho.
— ...
— Hummm... E o salário: vale à pena? Quanto é?
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— ...
Ops! Agora sim. Mais um problema para o vizinho do 

banco ao lado, pensei. A candidata ao estágio não vai ter vale-
-transporte e nem vale-alimentação, e ainda vai trabalhar no 
Centro da Serra. Muito chão pela frente, caso não more em 
Carapina, por exemplo. A linha vinha de Campo Grande.

— Meu bem, salário-mínimo! Só isso? E ainda tem que 
pagar passagem e comida? Ah! Sei não. Acho que num vale a 
pena. Mas você é quem decide.

— ...
Silêncio. Ele só escuta. O passageiro passa a mão na 

testa, arregala os olhos e mantém um ar meio triste. Deu pra 
perceber isso. Fiquei imaginando a decepção da namorada — 
acho que era uma namorada.

Também passei a mão à testa e fi quei meio triste, por-
que estava torcendo pelo bom andamento da conversa. Mas 
também lembrei que a namorada, morando em Campo Gran-
de, teria que atravessar Jardim América, o complicado Centro 
de Vitória, toda a Reta da Penha e a do Aeroporto, Carapina, 
BR 262, e vai e vai, dentro do Transcol. Com sorte, sentada, 
confortavelmente instalada, lendo um livrinho de bolso ou as 
anotações da escola. Liguei a antena de novo!

— Tá bem! A gente conversa em casa. Vamos colocar 
as coisas na balança, meu amor, e ver o que vai dar. Qualquer 
coisa, eu compro o vale-transporte pra você, tá? Um beijo.

A conversar foi encerrada e o cara saltou em Goiabeiras. 
Eu segui adiante satisfeita, porque o namorado parecia gente 
boa, até disposto a bancar o ônibus, se ela resolvesse enfrentar 
essa “maratona” diária por um estágio na Prefeitura da Serra.

O que é loucura?

Trabalho como consultora da empresa Autoglass, cuja 
sede fi ca em Vila Velha, no bairro Nossa Senhora da Penha. 
Tenho irmãos e amigos que residem naquele Município. Por 
isso, estou sempre do lado do continente, indo e vindo no meu 
carro com “chauffeur” — ou motorista, mesmo. Um luxo!

Numa dessas idas, passando por Jaburuna, um incidente 
me chama a atenção. Numa parada, estando do lado de fora do 
veículo, uma mulher discute com o “chauffeur”. Não consigo 
entender o porquê.

No momento em que o carro vai arrancar, uma enorme 
pedra quebra o vidro de uma janela e, antes de cair, passa na 
frente de dois passageiros sentados. A mulher que discutia 
achou por bem se vingar com essa pedrada que, felizmente, 
não atingiu ninguém.

Logo o ti-ti-ti se forma, claro!
— É uma louca, uma doente — comenta alguém.
Outro diz que o motorista é o culpado, pois não permi-

tiu que a “louca” entrasse no ônibus. Uma senhora disse que 
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conhecia a dona da pedrada, e que era, realmente, uma doente 
mental, acostumada a furtar nos coletivos, e o motorista fez 
bem em não permitir a entrada dela.

Enfi m, o carro parte assim mesmo, com o vidro quebra-
do — e eu pensando se o vidro seria trocado na Autoglass —, 
com a conversa rolando sobre o incidente.

Apenas a pessoa que poderia esclarecer os fatos não se 
manifestou em momento algum: o motorista. Ele apenas con-
tinuou seu trabalho. Ao fi nal da linha, entregou o carro para o 
devido conserto, imagino. Aí, sim, deve ter relatado a ocorrên-
cia ao chefe dele. Mas o que é a loucura mesmo?

O verão, o mar e os
ônibus. Ufa!

Se existem duas coisas difíceis de combinar no verão, 
podemos dizer que são o mar e os coletivos. Só quem depende 
de ônibus sabe o que é isso: todo mundo, ao mesmo tempo, nos 
mesmos horários, nos mesmos lugares, quer pegar um coletivo 
para um banho de mar.

Ufa! Parece que não há carros que cheguem pra carregar 
a turma da farofa, amigos, visitantes, para as praias de Vila Ve-
lha, as mais badaladas da região. Acredito até que as empresas 
se esforcem para reforçar os horários. Mas...

Enfi m, este tipo de programa requer um “carregamen-
to” especial para quem vai passar o dia rolando nas areias das 
praias da Costa, Itapuã, Itaparica, Barra do Jucu, Ponta da Fru-
ta e sei lá mais quais.

Quem não tem cão, caça com gato, diz o ditado. Então, 
se não tem carro próprio, vamos de ônibus mesmo. É mais 
barato, inclusive, e nos pega e nos deixa praticamente na porta 
de casa, sem tantos transtornos. A turma da cerveja pode beber 
o quanto quiser, pois não vai dirigir.
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A gente sabe que a programação de praia para os fi ns de 
semana é discutida e preparada dias antes: quem vai, levar o 
quê, apetrechos das crianças... E, é claro, bebidas e comidas, 
caso a grana esteja curta para se usar os quiosques. Nesse caso, 
com esse tipo de transporte, a família acaba abolindo a chur-
rasqueira — coisa de luxo só para quem tem carro.

Então, se é para passar o dia todo à beira mar, temos 
que preparar os quitutes. Frango assado com farofa e arroz é 
sempre o cardápio principal. Depois, uns sacos de chips, bata-
tas fritas, biscoitinhos salgados, sanduichinhos de mortadela e 
queijo, linguiças já fritas.

Não dá para esquecer a caixa de isopor com as bebidas. 
Pesa, mas é mais barato que comprar na orla, onde uma cerveja 
pode custar uma fortuna em relação ao supermercado. Mais 
tarde, faltando o que beber, aí, sim, se completa com as dos 
quiosques mesmo.

Cada criança leva seu brinquedo e cuida dele na volta. E 
assim fi ca tudo mais leve para carregar, dividindo o peso entre 
os integrantes do grupo. Às vezes, cada um leva uma coisa di-
ferente, e lá e se junta tudo embaixo de uma castanheira.

Olha! Confesso que esse é um dos mais agradáveis 
programas de fi ns de semana dos quais já participei, infi nitas 
vezes, com meus pais, irmãos, primos e amigos. No começo, 
a gente ia de ônibus mesmo. Quando um tio que tinha carro 
comparecia, levava as coisas pesadas. Depois, a família fi cou 
adulta, os meninos compraram carros e os interesses mudaram.

É uma das melhores opções de integração familiar. De-
veriam ser retomadas pela nossa sociedade. Um piquenique 
à beira-mar, pele como bife à milanesa depois de se rolar nas 
areias, mergulhos, gritaria de crianças e falatório dos adultos 
e muita solidariedade — dividir com quem foi e não tinha o 
que levar.

Afi nal, a vida é curta e nada levamos do que fazemos em 
terra fi rme. Mas podemos deixar boas lembranças para aqueles 
que fi caram.

Óvulos velhos

A história me foi relatada por uma colega de uns 50 anos, 
durante uma viagem nossa, de ônibus, para uma reunião em 
Vila Velha. Ela me contou que foi fazer check-up e, entre mil e 
um exames pedidos, estava o de ultrassonografi a intrauterina. 
Relato dela:

— Tire a calcinha. O vestido, basta levantar — diz a as-
sistente do doutor, para logo em seguida ajeitar a “cliente” — 
como os planos de saúde se referem aos pacientes — na posi-
ção de frango assado, com um lençol listrado sobre as pernas, 
pra amenizar a timidez.

Monitor ligado, o doutor coloca a camisinha naquele 
“pênis fotográfi co” enorme, que é untado com um gel — um 
alívio, é claro, porque tudo é feito à vista da cliente. Ele intro-
duz o aparelho fi rmemente e começa a navegar intrauterina-
mente. O chato é que a TV é em preto e branco. Ou será que o 
intrauterino é em branco e preto?

— Nunca consigo entender bem essa TV. Não sei como 
vocês conseguem ver o que tem aqui dentro da gente — diz a 
amiga. 
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— Estamos acostumados — responde o doutor.
— Tá certo! Eu só venho aqui mesmo uma vez por ano, 

nunca vou entender essa TV — replica.
— Aqui está seu mioma, que, aliás, diminuiu de tama-

nho — diz o doutor, mostrando uma pequenina mancha escura 
no visor, para o alívio da colega.

— Aqui é seu colo do útero — continua ele, mostrando 
nova mancha escura, um pouco maior. Avança até outra man-
cha escura e fala:

— Aqui é o seu ovário direito. Aliás, foi com ele que a 
senhora ovulou na última vez — acrescenta.

— Hummm! Bom. Eu ainda ovulo? — perguntou a co-
lega, meio sonsa.

— Sim, claro! — confi rma o doutor, para, em seguida, 
mostrar o ovário esquerdo, onde nada aconteceu no mês passa-
do e sabe-se lá se vai acontecer algo mais no futuro.

A colega continuava a olhar a TV, sem nada entender.
— Doutor, se eu ovulo, então, ainda corro risco de en-

gravidar? —pergunta.
— Acredito que a senhora tem uma chance de zero, vír-

gula, zero, zero, zero, zero, um por cento de engravidar. Os 
seus óvulos envelheceram. Se engravidar, me avise, porque 
vai ser um fenômeno da medicina — fala, tranquilamente, o 
doutor.

— Ainda bem que foram eles, os óvulos, que envelhece-
ram — diz satisfeita e aliviada a cliente, continuando sem nada 
entender o que via no monitor de TV.

— Até ano que vem doutor!

Refl exões em
um coletivo

Passei mais de 20 anos conduzindo carros — quando 
melhoravam as fi nanças, eu galgava um mais novo — pela Re-
gião Metropolitana de Vitória. E isso, sempre apressada, por 
causa do trabalho, pois, no início, tinha mais de um emprego e, 
depois, vários clientes da minha empresa para dar consultoria.

Dos ônibus, só lembrava quando parava perto deles, e 
de minha época de estudante da universidade, quando levava 
duas horas de Vila Velha ao campus, passando pela Ponte Flo-
rentino Avidos e um tráfego de lascar a paciência.

Num dia, vendi a última “carroça” e reduzi a quantidade 
de trabalho. Queria viver mais e melhor, sabedoria só alcança-
da pelo ser humano quando amadurece e está prestes a cair por 
terra — ou na terra.

E assim reaprendi a me deslocar de coletivos, acrescen-
tando umas caminhadas, pedaladas ou um táxi, para não che-
gar suada. Nova fi losofi a de vida, novas aprendizagens, novos 
conhecimentos, novos amigos de pontos e de cadeiras, e mui-
tas, muitas, refl exões.
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Porque, andar de ônibus é bom para o homem refl etir, ou 
ler e estudar. Temos tempo, pequeno, médio ou grande, mas o 
sufi ciente para pensar no que foi feito, ou deixado de fazer, e o 
que faremos com o de vida que nos resta, esse tempo que não 
sabemos quão duradouro será. Afi nal, como dizia uma colega 
jornalista, “não nascemos com o prazo de validade indicado 
no braço.”

Além dos mais, para não chegar atrasada em reuniões, 
a gente aprende — fi losofi camente falando — a administrar a 
agenda: acordar antes do despertador avisar, organizar os faze-
res, sair mais cedo, exercitar os músculos e se preparar para as 
possíveis surpresas que um coletivo pode nos reservar.

Já deixama nossa casa pensando no que iremos refl etir 
quando estivermos dentro do ônibus: “Humm! Tenho que de-
cidir sobre tal coisa, se vou à festa, programar a reunião, escre-
ver as notas. E aí tudo rola no coletivo.

Bom mesmo é usar o período da viagem para pensar em 
si mesmo: “Quem sou eu?” “O que vim fazer nesse planeta?” 
“Sou solidário, ajudo ao próximo, ajudo a quem precisa?” “Es-
tou cuidando de minha saúde?” “E meus fi lhos: sou boa mãe?” 
“E os meus pais: estou dando a atenção que merecem?” “Estou 
feliz com meu trabalho?” “Preciso rezar mais?” “O marido?” 
“Estou lendo pouco?” “Preciso exercitar a memória?” “A casa, 
meu santuário, está organizada?”

Afi nal, ser ou não ser? O que quer o ser humano? Na 
verdade, precisamos nos ocupar com coisas boas, e ver o lado 
bom de tudo o que nos cerca. E aí encontraremos o quanto 
ainda temos realizar. Nós somos responsáveis por tudo o que 
nos acontece.

Bom, está na hora de descer do ônibus. Até a próxima 
refl exão.

Sabedoria de um
preto velho

Ler, como sabemos, faz bem para o cérebro, exercita a 
memória. Faz bem para a saúde também, embora nenhum Mi-
nistério governamental recomende isso na televisão.

Por isso mesmo, carrego sempre um livro na bolsa e — 
qual a minha surpresa! —, tenho notado muitos passageiros 
abrindo o seu exemplar ao se instalar dentro do coletivo. As 
bibliotecas públicas nos terminais contribuem com essa quali-
dade de vida mental, educacional, social, cultural etc.

Gosto muito da sabedoria de um bom preto velho e esta-
va um dia com um livro do Robson Pinheiro, que psicografou 
o Pai João de Aruanda, espírito que andou também por terras 
baianas. Me detenho, na viagem, às mensagens sobre a felici-
dade que aquele preto velho ensina, com muita simplicidade, 
clareza, transparência e objetivamente falando:

É preciso que as pessoas se sintam apaixonadas. Sem 
envolvimento, sem apaixonar-se por uma ideia, uma pessoa ou 
um ideal, a vida parece perder o sabor.
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Num outro, o doce Pai João de Aruanda dá nova receita:
É, primeiro, preciso conscientizar-se de que ninguém é 

responsável pela sua infelicidade, a não ser você mesmo.
Pronto. É verdade! Somente nós, e apenas nós mesmos, 

somos responsáveis pelas nossas alegrias, felicidades, satisfa-
ções, sorrisos.

E, quando a gente trafega, mesmo que por poucos mi-
nutos, dentro de um coletivo, pode observar nas fi guras das 
inúmeras pessoas quem está assim ou quem está assado. Quer 
dizer: quem está e não está feliz.

Você entra e o motorista te olha e de dá um bom dia ou 
sorriso, ele está feliz! Quando o cobrador pega o dinheiro, sem 
nem olhar para quem o está entregando, ele está infeliz.

Em seguida, encontramos pessoas que abrem caminho, 
pedem para segurar sua bolsa, alguém que levanta e cede o 
lugar, outro que puxa uma conversa agradável. Gente feliz.

Aí, você topa com um que tem a cara de quem comeu e 
não gostou. A mulher que tem o cenho franzido, olhar apertado 
e várias rugas contornando a região dos olhos, boca cerrada. 
Hummm! Imagino logo que a noite dela não foi boa.

Continuo abrindo aleatoriamente meu livro com os con-
selhos de Pai João de Aruanda, do Robson Pinheiro, e encontro 
o seguinte:

Meu fi lho, por que se entregar à tristeza? Melancolia e 
depressão não levam a lugar algum — a não ser à cama ou ao 
hospital. Pense nisso, meu fi lho, e vá em frente. A felicidade 
aguarda você.

A felicidade está dentro de cada um ser humano. Ela só 
depende de nós para fl orescer e brilhar.

Silêncio mortal

Já reparou que, em determinados horários, é “osso” pe-
gar ônibus? Não por falta de coletivos. É fora dos momentos 
de pico, quando trafegam mais vazios, com assentos sobrando. 
O ruim é aquele silêncio sepulcral que fi ca lá dentro!

A gente só ouve o barulho do motor do carro, com sorte 
uma criancinha chorando. O cobrador, coitado, está prestes a 
dormir, mas não pode, porque, de vez em quando, entra um 
passageiro. O único ligadão é o motorista.

Carrego sempre um livro na bolsa, para dar uma lidinha. 
Mas, nessa “maré”, fi ca difícil. Quero dormir também. Sabe, 
aquela cochilada que faz a cabeça da gente cair e, às vezes, até 
babamos? Um dia, estava prestes a tombar a cabeça quando 
uma voz me acordou:

— Esse calor deixa a gente mole e sonolenta. Parecemos 
meio baianos.

Despertei de curiosidade e perguntei:
— Por que baianos?
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E a vizinha, que tinha umas 30 outras cadeiras à dispo-
sição, mas sentou justamente ao meu lado, como que lendo 
minha mente, emenda:

— É que baiano tem mania de fazer a sesta, dar uma 
dormidinha depois do almoço. E a gente achando que baiano é 
burro! Nós é que somos — acrescenta, rindo. 

Ri também, claro, pois ela bem que tem razão. Devia 
ser baixado Decreto dando obrigatoriedade a todo cidadão bra-
sileiro fazer a sesta. Mas tem que ser por Lei mesmo. Caso 
contrário, os patrões não vão topar. E a vizinha de cadeira de 
ônibus prosseguiu:

— Adoro sair de casa nesse horário. Não tem ninguém 
nos ônibus. Aproveito para passear. Tenho um pouquinho mais 
de 60 e não pago passagem. Agora, vou visitar uma amiga em 
Novo México. Chego lá, tomo café, falamos da vida e volto 
antes do horário tumultuado — conta. 

Tem gente à toa mesmo! Melhor: com tempo disponível. 
Vou tentar descrever a senhora: calça leg e bem justa, camisa 
estampada com brilhos no desenho que compõe o tecido, san-
dália de salto alto, cabelos presos por causa do calor e uma fl or 
no coque.

Maquiagem mais carregada do que pedia o momento, 
batom laranja e bolsa comum. Digamos que estava elegante, e 
eu com inveja do salto, pois, desde que passei a andar de ôni-
bus, aposentei os altos. 

Nos 15 minutos, acho, de trajeto que fi zemos juntas, me 
diverti horrores com a história da colega sobre a morte do ma-
rido, ocorrida há uns dois anos. Segundo o seu relato, ele era 
do tipo boêmio, sambista, tocava agogô numa escola de samba. 

— Eu sabia disso tudo quando me casei. Inclusive, das 
inúmeras namoradas que arrumava. Comigo era diferente, pois 
sempre voltava pra casa. Sabe como é: comeu a carne, que roa 
os ossos. Eu é que não iria me separar. Só que não imaginava 
que o cabra tinha tanta mulher assim.

E aí vieram as revelações.

— Um dia, voltando pra casa, teve um piripaque no co-
ração, e bateu as botas. Morreu no hospital. Ainda bem, pois, 
se não, eu teria que ir no IML retirar o corpo. É porque, morreu 
na rua, vai pra ser aberto no IML. Minha vizinha teve um fi lho 
assassinado na rua e foi assim, fora a confusão com a Polícia.

Uma pausa. Ela para, olha para o lado de fora, ameaça 
deixar rolar uma lágrima, mas logo trata de jogar a pequena 
gota para o lado. E continua.

— Agora, veja só! Nessa altura do campeonato, eu ainda 
querer chorar por aquele traste. Bom. Vou contar o que veio 
depois. Os fi lhos trataram de tudo: caixão do bom, velório com 
samba. O falecido dizia que queria muito samba e cachaça no 
velório. Assim foi feito — e nada faltou. Alugamos um ônibus 
pra levar todo mundo ao Parque da Paz, que é longe, né? — 
segue a passageira elegante, melhor, a viúva alegre.

Eu, totalmente desperta agora, morrendo de curiosidade 
para saber sobre o resto do funeral animado.

— O falecido vestiu branco, a roupa que gostava de usar 
na ala da velha guarda da escola. Eu, claro, peguei aquele ves-
tido que usei só no casamento do Armando, o nosso fi lho ca-
çula. Maquiagem, pois nunca na vida saí de casa sem maquia-
gem. Uma mulher sem maquiagem é como estar nua — relata.

— Por favor! Conta logo — queria dizer a ela. Nova-
mente, parece que leu minha mente:

— E aí, minha fi lha, quando o samba rolava baixinho, 
pra não atrapalhar o outro defunto vizinho da capela do lado, 
me surge uma gorda, chorando horrores, se lamentando e gri-
tando: “Juvenal! Não acredito que vai me deixar!” Todos pa-
raram, claro, para olhar. Você acredita que era uma de suas 
mulheres fazendo barraco? Deixei de lado. Menos de uma hora 
depois, chega outra dando chilique: “Juvenal! Juvenal! Me 
leve junto com você.” Gente, uma garota novinha. Podia ser 
fi lha dele. Ah! Aí, não né. Como assim? Quem é essa garota? 
Me contaram: uma passista da escola.
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Mais curiosa ainda, perguntei quantos anos tinha Juve-
nal. E ela:

— 66. Essa coisa de idade nunca foi problema pro Juve-
nal. Entende o que digo, né? Fogoso, não negava fogo. Bom, 
estava faltando pouco tempo pro enterro e me aparecem mais 
duas sirigaitas. “Desculpe a demora, Juvenal. Mas, você sabe 
que a gente mora longe” — disse uma das peruas, com dois 
fi lhos cada uma delas.

Eu, cada vez mais boquiaberta, olhos esbugalhados, ou-
vidos atentos, só prestava atenção. Ela prosseguiu:

— Não acreditei no que via. Mas meus fi lhos confi r-
maram: “Papai tinha outras quatro famílias. Revelou antes de 
morrer e pediu pra gente amparar nossos irmãozinhos.” Pois 
é! Eu aqui contando isso tudo para a senhora e ainda querendo 
chorar uma lágrima pra aquele cachorro — fi nalizou.

Querendo ouvir o fi nal da história, fui obrigada a adiar a 
descida do ônibus para duas estações depois.

— Juvenal foi enterrado do jeito que queria, com a ba-
teria da escola seguindo atrás do caixão e o povo sambando. 
Acredite que a turma sambou de verdade. Inclusive a viúva 
passista dele se acabou! Enfi m, tudo terminou bem, quer dizer, 
o enterro. Não houve disputa de herança, porque Juvenal não 
tinha onde cair vivo, quanto mais morto. Pra terminar, fi quei 
amiga de três das quatro viúvas. Aliás, tô indo na casa de uma 
delas.

Silêncio mortal no ônibus, quebrado pelo barulho do si-
nal que dei para descer.

Um tour por
Santa Rita

O Sistema Transcol, em algumas linhas, oferece um ver-
dadeiro programa turístico — um “tour” como dizem os guias. 
Claro que, dependendo do gosto do “cliente-passageiro”, o 
passeio será interessante ou não. Afi nal, turista que ver coisas 
lindinhas, belas paisagens, mesmo que dentro de um coletivo, 
digamos, normal.

Um dia desses, peguei um ônibus errada. Queria ir para o 
Aribiri, em Vila Velha, onde residem meus irmãos. Entrei num 
que dizia passar pelo bairro Ataíde, pertinho de onde saltaria. 
Tinha acabado de comprar umas coisinhas no Mercado da Vila 
Rubin, e carregava umas sacolas pesadinhas.

O tal coletivo foi pelas Cinco Pontes, saiu em São Tor-
quato e não pegou a direção de Paul. Entrou, sei lá onde, e foi 
embora. Daí pensei: “Bom, relaxe e curta a viagem. Conheça 
a região ou reconheça. Lembre-se do seu tempo de repórter.”

O ônibus andava, andava, andava... E eu não reconhecia 
nada. Entra gente e sai gente, mas não perco a esportiva e fi co 
apreciando a paisagem. Quer dizer, as casas, os morros. Olho 
o povo andando pelas ruas, as lojas dos bairros, um comércio 
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efervescente. Será que aquele movimento transcorria por que 
era um sábado?

Descubro, fi nalmente, que estou em Santa Rita. No meu 
tempo de repórter, ali era pura palafi ta. Hoje, está bem melhor: 
ruas calçadas, comércio vibrante, casas de alvenaria — muitas 
de dois andares. “Gente, “quanta mudança!” — falei para mim 
mesma.

Fiquei vendo as melhorias do bairro para, logo em se-
guida, cruzar a Estrada de Capuaba e cair em outro. Subíamos 
um morro bem devastado, quase sem verde, uns prédios, um 
condomínio. E o “tour” continuava.

Enfi m, chegamos ao topo do bairro Ataíde. Sou obrigada 
a descer, pois o coletivo não vai mais até perto do local em que 
pretendia descer. Confesso que gostei de rever Santa Rita — 
apesar de saber dos altos índices de problemas policiais que 
existem por ali. Está com um aspecto melhorado.

Lamentável que os moradores não vivam melhor, depois 
de conquistarem melhorias de infraestrutura. Agora, tem uma 
segunda luta: reduzir e acabar com a violência. Eu torço para 
isso!

Vai às compras?

Quem já tentou ir às compras e voltar de ônibus sabe que 
“África” é essa aventura. Muitos não têm costume de fazer 
compras, tudo e qualquer coisa, e transportar até em casa de 
“buzu”. Será que os pacotes podem incomodar os passageiros? 
Ou falta espaço dentro do coletivo para tal façanha?

Natal pertinho, experimente fazer compras e sair com 
sacolas e mais sacolas, pacotões daqueles enormes, e levar pra 
casa num coletivo, pois, afi nal, não sobrou grana para o táxi — 
isto, no horário de pico, 

Ao chegar ao ponto, tipo aquele do Shopping Vitória, 
que vive lotado, porque, num mesmo local, param coletivos 
de toda a Grande Vitória, vai ser duro se encaixar no espaço 
da calçada, onde já estão centenas de passageiros e dezenas de 
vendedores ambulantes.

Aí, chega seu coletivo. Com sorte, nem tão lotado. Você 
pede ao motorista a gentileza de deixar que coloque os pacotes 
pela traseira. O cara diz “Ok!”, mas lembra de que tem que 
voltar para a frente, entrar e pagar a passagem.
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Você corre, esbaforida com a “pacotada” toda, sua (calor 
daqueles) e acondiciona provisoriamente os pacotes no piso do 
veículo, geralmente sob olhares de censura dos outros passa-
geiros. Afi nal, você está atrasando a saída do veículo.

Volta, passa correndo na roleta e vai se apertando até 
chegar aos pacotes, que, por sorte, estarão todos no mesmo 
lugar.

O carra anda. De início, devagar, por causa do trafego 
mais lento na avenida.

À medida que trafega, mais gente entra, e entra mais gen-
te, e você, ali, coladinha aos pacotes, sacolas, embrulhos. “Pô! 
Não tem um local nesses ônibus para os pobres transportado-
res de embrulhos” — reclama para si mesma. Os embrulhos 
seguem espremidos entre suas pernas e as sacolas, penduradas 
nos braços.

— Dá licença, moça? — pede um passageiro, que vai 
saltar. Dar licença, como? Não há espaço. Ele desce e quase 
leva o pacote com o DVD novo. Vamos em frente. Logo vai 
chegar nossa vez de saltar.

Agora, o motorista trafega mais rápido e dá uma freada 
brusca, que o pessoal já conhece como “de arrumação”! Você 
vai para frente e para trás, no sufoco, pisando nos pés alheios, 
as sacolas despencando. “Esse motorista não tem mãe. Muito 
menos uma mãe que faz compras e volta de ônibus” — res-
munga para si mesmo.

Aliás, a única coisa que cabe tranquilo nesse coletivo 
— agora, lotadinho da Silva — é pensamento. Sério. E pen-
samento não balança, não cai no chão, não é esmagado pelas 
pessoas e nem atropelado pela forma de dirigir do condutor.

Vamos em frente! Mais uma freada e você sente uma 
câimbra pelas pernas, pois os pés fi caram parados no mesmo 
lugar, e elas inclinando de um lado para outro. Aí, lembramos 
da adolescência, quando começamos a namorar e aprender a 
dançar: aquela música romântica, com seu amor coladinho, 
sem sair do lugar, só balançando o corpo.

Apesar do sufoco, o rosto exibe um sorriso maroto, de 
saudades do tempo da descoberta do amor. Opa! Outra freada! 
Você jura que, ao descer, vai dizer uns desaforos a esse moto-
rista que, certamente, não tem mãe, e muito menos uma mãe 
que faz compras e volta de ônibus.

Aliás, o que esses motoristas fazem nos dias de folga? 
Churrasco no terraço, com pagote e cerveja Schincariol? Deve 
ser. O seu ponto está perto. Dado o sinal, o motorista, distraí-
do, não para. Ai, céus!

— Motorista, pera aí! — você grita.
Ele para só no outro ponto. Você tem que voltar todo o 

caminho carregando as tralhas, e esquece de dizer os desaforos 
ao condutor. Bom, fi ca para a próxima vez. Não! Não vai ter 
próxima vez. Não vou mais fazer compras assim. Vou comprar 
menos e deixar sobrar grana do táxi. Melhor assim.
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Carminha Corrêa Jecko é natural do Espírito Santo. Jor-
nalista, produtora cultural, escritora e autora dos livros “Vi-
ver” — lançado em 2006 no Brasil, Marrocos, França e Portu-
gal — e “Mensagens para a vida”, ambos de poesia.

Atuou como repórter na imprensa escrita e foi diretora 
de programação jornalística em emissoras de televisão de Vi-
tória.

Atualmente, além de dirigir sua Central de Comunica-
ção Corporativa, é diretora para o Brasil da empresa francesa 
Jecko International, atuando como consultora empresarial de  
relações institucionais.

Casada com Yves Jecko e com uma fi lha, Ana Paula, di-
vide sua residência entre o Brasil e a França.

Contato pelo e-mail contact@jeckointernational.com.
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