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Eu e o vô

Ninguém nunca me amô como eu me amo, a não ser a minha 
mãe e ela já morreu. (O meu vô, ele é tão velho que lembra 
das coisa que acontecero há cem ano atrás mas o que acon-
teceu na semana passada e ontem ele não sabe.) Meu pai foi 
embora há tanto tempo que já ninguém mais lembra como 
era a cara dele. O meu irmão, toda manhã de domingo com 
o terno novo na frente de casa, saindo pela velha estrada, e o 
meu vô e eu sentado na varanda nos balançando nas cadera e 
conversando, mas o meu irmão não dava a mínima e um dia 
foi embora e nunca mais voltô.

Meu vô, quando tava sozinho, dizia que ia cuidá dos 
porco e que era pra eu ajeitá a cerca, e dizia, “Eu vi o Sinhor 
passá naquela cerca cem ano atrás e Ele há de retorná”. Minha 
tia Gastonia aparecia aos tranco e barranco e dizia que tava 
tudo certo, ela tamém acreditava, ela tinha visto o Sinhor mais 
vez que qualqué um podia contá, e dava aleluias sem fim, 
dizia que “Meso que esse Evangelho seja a verdadera palavra 
de Deus, o piqueno Pictorial Review Jackson” (eu) “tem que 
ir pra escola pra aprendê a lê e a escrevê”, e o meu vô olhava 
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bem no olho dela como se quisesse cuspi sumo de tabaco lá 
dentro e respondia, “Por mim tudo bem”, assim meso, “mas 
aquela não é a escola do Sinhor e assim o minino nunca vai 
consertá as cerca”.

E aí eu fui pra escola na tarde siguinte e vi que ninguém 
nunca ia sabê de onde eu tinha vindo, se chamavo aquele lugar 
de Carolina do Norte. Pra mim não parecia com a Carolina 
do Norte. Dissero que eu era o minino mais escuro, o minino 
mais preto que já tinha aparecido na escola. Eu sempre sobe, 
porque já tinha visto otros garotos brancos aparecê na minha 
casa, e eu tinha visto garotos cor-de-rosa, e tinha visto garotos 
azuis, e tinha visto garotos verde, e tinha visto garotos cor de 
laranja e tamém pretos, mas não tanto quanto eu.

Bom, eu não esquentei a cabeça com isso e continuei feliz 
da vida fazendo as minhas torta dês que eu era piqueno até vê 
que elas tinho meso um chero muito ruim; e tudo enquanto 
o meu vô sorria na varanda e pitava o velho cachimbo verde. 
Um dia dois garoto branco que aparecero me viro e dissero 
que eu era muito preto até meso pruma criança negra. Bom, 
eu respondi que eu já sabia. Eles dissero que eu era piqueno 
demais pro que eles tavo fazendo, que eu agora esqueci, e eu 
disse que um deles tinha uma bela rãzinha na mão. Ele disse 
que aquilo não era rã nenhuma, era um SAPO, e disse SAPO 
dum jeito pra me fazê dá um pulo de cem quilômetro de al-
tura, de tão alto e tão claro que falô, e os dois foro correndo 
pro morro atrás da propiedade do meu vô. E assim eu sobe 
que eles ero da Carolina do Norte, e que aquilo era um sapo, 
e sonhei com essas coisa à noite.

No cruzamento o sr. Dunaston dexava eu e um velho 
cachorro nos sentá nos degrau da loja dele todo fim de tarde 
e eu ovia as cantoria bonita no rádio bem nítido e bem claro 
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e aprendi umas duas, três ou sete música pra cantá. Uma vez 
o sr. Otis apareceu com o carrão velho dele e me deu duas 
garrafa de Dr. Pepper, e eu levei uma pra casa pro meu vô: 
ele disse que o sr. Otis era uma ótima pessoa e que conhecia 
o pai dele e o pai do pai dele e assim por diante por cem ano, 
e que todo mundo era gente boa. Bom, eu já sabia: e a gente 
concordô, e concordô tamém que o Dr. Pepper sempre fazia 
um monte de espuma na nossa boca. Cês tudo pode imaginá 
como eu fiquei feliz.

Agora eu vô contá como era tudo. A casa do meu vô era 
toda guenza e tava preste a desabá, feita dumas tauba que foro 
cortada quando saíro ainda novinha do bosque mas lá tavo elas 
tudo desgastada que nem um pedaço de madera velha e morta 
e empenada no meio. O teto muitas vez escapava e caía na ca-
beça do meu vô. Ele não se importava e continuava balançando 
na cadera. Por dentro a casa era limpa como uma espiga de 
milho velho e seco, e tão barulhenta e morta quanto e tamém 
boa de caminhá de pé descalço como cês meso tudo podio tê 
visto se tivesse exprementado. Eu e o meu vô, a gente dormia 
na cama rangedora e tinha espaço de sobra, a cama era grande 
demais. O cachorro dormia na porta. Aquela porta não fechava 
enquanto o inverno não chegasse. Eu rachava a lenha, o meu 
vô colocava a lenha no fogão. Eu ficava lá comendo ervilha e 
vagem e carne com molho com uma ENORME duma colher 
e comia um monte até enchê a barriga – quando tinha comida 
de sobra. Bom, a tia Gastonia, ela nos trazia comida um dia, 
otros dias depois, semana passada, mês que vem. Nos levava 
carne pra ensopado, pão, toicinho. Meu vô plantava ervilha no 
campo e tinha um milharal junto da cerca, e a gente dava pros 
porco o que a gente tirava da nossa boca porque não consiguia 
mastigá. O cachorro tamém comia. A casa ficava no meio do 



|   10

campo. Lá fica a estrada, uma estrada de areia cheia de sulco 
e pedrinha onde as mula aparecio de vez em quando e às vez 
um carro grande levantava uma enorme nuve de poera com 
um quilômetro e meio de altura e eu sentia o chero por tudo 
quanto era lado e dizia pra mim meso, “Por que o Sinhor 
não pode sê um poco mais limpo?”. E aí eu fechava o nariz! 
Bom, lá fica a loja do sr. Dunaston bem no cruzamento, e 
depois vem o bosque dos pinhero com o velho corvo que fica 
empolerado todo dia de manhã no galho cro-cro-crocitando, 
e eu tamém digo cró-cró-cró-cró que nem ele, e no fim dô 
risada, todo dia de manhã, hi hi hi, eu acho muito engraçado. 
E lá pro otro lado fica a tabacaria do irmão do sr. Dunaston, 
numa baita, baita casa onde mora o sr. Otis, e a casa da sra. 
Bell no meio do campo e a sra. Bell ela gosta de ser velha que 
nem o meu vô e fuma cachimbo que nem ele. Bom, ela gosta 
de mim. Toda noite todo mundo dorme nessa casa e naquela 
casa e em tudo quanto é casa, e a única coisa que se ove é uma 
velha coruja – U-ú! U-ú! – no bosque, e iéc! iéc! iéc! todos 
morcego, e os cachorro uivando, e os grilo cantando no escu-
ro. E depois tem o tchu-tchu da CIDADE, cês tudo sacomé. 
A única coisa que não dá pra ovi é a aranha fiando a teia. Eu 
entro no cortiço e rasgo uma teia – mas depois que eu limpo 
a mão a velha aranha faz otra pra mim. Lá no alto do céu tem 
umas cem estrela em movimento e aqui no chão parece que 
tá úmido, como se tivesse pra chovê. Eu vô pra cama e o meu 
vô diz, “Garoto, não vem com esses pé grande e molhado pro 
meu lado!” mas em poco tempo os meus pé tão seco e eu me 
aconchego nas coberta. Aí eu vejo as estrela do otro lado da 
janela e durmo bem.

Cês tudo pode imaginá como eu fiquei feliz?
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O que aconteceu

Pobre vô, um dia ele não se levantô da cama e todo mundo 

veio da casa da tia Gastonia e disse que ele tava preste a mor-

rê de desgosto. Deitei a cabeça no travissero do vô e ELE me 

disse que não era nada disso. E ele pediu gritando a Deus que 

tirasse todo mundo da casa a não sê pelo cachorro. O cachorro 

começô a uivá debaxo da cama e a lambê a mão do vô. A tia 

Gastonia enxotô ele pra rua. “Passa, pra rua!” A tia Gastonia 

lavô o meu rosto. A tia Gastonia, ela pôs um trapo no meu 

ovido e tampô o meu ovido e pegô o dedo e começô a girá 

dum lado pro otro quase até me matá. Bom, eu chorei. O vô 

chorô tamém. O filho da tia Gastonia, ele saiu correndo e 

desceu correndo a estrada e logo depois o filho da tia Gastonia 

apareceu correndo e depois subiu a estrada otra vez correndo 

zás-trás e eu nunca tinha visto ninguém corrê tão depressa. 

Depois o sr. Otis chegou com o carrão velho dele e parô na 

frente da casa. Bom, ele era um home alto e robusto com os 

cabelo amarelo, sacomé, e ele lembrô de mim, e disse, “Ora, 

como vão as coisas, garoto?”.
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Aí ele pegô o vô pela mão e girô os olho, e catô na sacola 
um negócio que usava pra escutá, e escutô, e todo mundo 
chegô um poco mais perto pra escutá, e a tia Gastonia deu um 
tapa no filho dela pra ele não chegá tão perto, e o sr. Otis tava 
preste a batê no peito do vô com uma mão em cima da outra 
quando ele e o vô fixaro os olho um no otro cheio de tristeza 
e o sr. Otis parô o que ele tava fazendo. “Ah, meu velho”, o 
sr. Otis disse pro vô, “como você tem passado?” E o vô sorriu 
com os dente amarelo e disse, quase num cacarejo, “Lá tá o 
cachimbo, e é um cachimbo poderoso”, e piscô o olho pro sr. 
Otis. Ninguém entendeu por que ele falô daquele jeito, mas 
ele e o sr. Otis riro tanto que ele sacudiu todo o corpo igual 
uma árvore quando um gambá sobe nela. O sr. Otis perguntô 
“Onde?” e o vô apontô pra estante, ainda dando umas gaitada 
e enchendo o sr. Otis de alegria. Bom, ele gostava demais do 
sr. Otis. Do alto da estante, num lugar tão alto que eu nunca 
tinha visto, o sr. Otis tirô o cachimbo que eles tavo falando 
a respeito. Era feito de espiga de milho e tamém era o maior 
cachimbo que o vô já tinha feito. O sr. Otis, ele olhô praquilo 
com uma tristeza enorme como eu nunca tinha visto. Ele 
disse “Cinco anos”, e depois não disse mais nada, porque era 
a última vez que via o vô, e o vô sabia.

Depois dum tempo o vô adormeceu, e todo mundo ficô 
em roda conversando e eu não entendi como alguém podia 
dormi com aquele barulho todo, e aqui tá o que eles dissero. 
Dissero que o vô tava muito doente e que ia morrê com cer-
teza, e eu, o piqueno Pic, bom o que que eles io fazê comigo? 
Ah, foi uma choradera terrível a da tia Gastonia e da amiga 
dela a sra. Jones, porque elas amavo o vô tanto quanto eu, o 
filho chorô tamém, e todas criança que vinho da estrada pra 
vê. O cachorro chorava na rua querendo entrá. O sr. Otis disse 
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pra todo mundo pará de se priocupá daquele jeito, o vô talvez 
podia melhorá, mas ele não tinha certeza, então achô melhor 
mandá o vô pro hospital, onde podio cuidá bem dele. Todo 
mundo concordô que essa era a melhor coisa a fazê e agrade-
ceu o sr. Otis, porque ele usô todo o dinhero dele meso pra 
vê se o vô melhorava, “O garoto”, ele dizia pra tia Gastonia, 
“tem certeza que o seu marido e o seu pai concordam que a 
senhora fique com esse garoto?” e ela disse, “O Sinhor há de 
trazê misericórdia pra eles.” E o sr. Otis disse, “Bom, eu acho 
que não, mas em todo caso cuide bem dele, e não esqueça de 
mandar notícias”. E meu Deus, como eu chorei quando ovi 
tudo e todos falando desse jeito. Meu Deus, como eu chorei 
quando pegaro o meu pobre vô e colocaro ele no carro como 
se fosse um cachorro atropelado no banco de trás pra levá ele 
pro hospital. Como eu chorei. A tia Gastonia fechô a porta do 
quarto do vô, e ele nunca fechava aquela porta, nunca tinha 
fechado em cem ano. O medo terrível fez eu me senti tão mal 
que tive vontade de me atirá no chão e cavá um buraco pra me 
escondê, porque eu nunca tinha visto nada além daquela casa 
com o meu vô dês do dia que eu tinha nascido, e de repente 
me arrastaro pra longe da casa e o meu vô morreu e eu não 
tinha como evitá morrê tamém. Meu Deus, eu lembrei do 
que ele tinho dito sobre a cerca e Deus, e sobre o sr. Otis e os 
meus pé molhado, e lembrei dele dum jeito muito recente e 
ao meso tempo muito distante, e chorei, e dexei todo mundo 
envergonhado.




