O ATRITO DO TREM

“José Arcadio Buendía conseguiu por fim o que procurava:
conectou a uma bailarina de corda o mecanismo do relógio,
e o brinquedo dançou sem interrupção, ao compasso da sua
própria música, durante três dias. Aquela descoberta o
excitou muito mais do que qualquer das suas empresas
descabeladas. Não voltou a comer. Não voltou a dormir.
Sem a vigilância e os cuidados de Úrsula, deixou-se arrastar
pela sua imaginação até um estado de delírio perpétuo do
qual não voltou a se recuperar.”
Cem anos de solidão
Gabriel Garcia Márquez

O atrito do trem, ferro com ferro. Os mineiros conhecem a Serra dos Carajás.
Foram e voltaram. Foram e voltaram. O atrito do trem. Foram e voltaram. Onde estamos
o trem também passa. Viaduto, metrô e escuridão de trem de minério. Viaduto, metrô e
escuridão de trem de mistérios. Viemos atrás dos mineiros. Também conhecemos a
Serra do Carajás. Viemos e voltaremos. Carradas de minérios. Escarradas de minério.
Escarradas de ferro e pulmão de gente. Gente. Secura que fere as narinas. O mineiro
somente é solidário no câncer? Quando os olhos se voltarão aos céus? Faro de vista oca.
Ainda hoje o horror-menino ao ver um gato de olho vazado. Deus! Deus, como pode?
Como pode, quantos maranhenses atravessarão às avessas a riqueza do sudeste
paraense? Desqualificados, humilhados. Viaduto, metrô e escuridão de trem de minério.
O atrito do trem, ferro com ferro. O interdito do desejo. O atrito do trem também
esmaga. Esmaga também o atrito do trem. Ferro, ossos, ferro. A idade dos ossos. A
idade do homem. O aço, o punho, a dor. A forja, a melancolia, o calor medonho. O
líquido queimante em brasa. Brasa-brasa-sol-quadriga-de-Apolo-amanhacendo-avastidão-da-Amazônia. Mário de Andrade detestou esta pintura. Os mineiros conhecem
a Serra dos Carajás. Foram e voltaram. O atrito do trem. Foram e voltaram. Conhecem
os grandes projetos, as grandes desilusões. O voltar, o ir cabisbaixo dos nossos irmãos
maranhenses é a derrota de todo o Brasil. A puta, o menino buchudo, o dito analfabeto.
O rude, o brabo. O mesmo rude, o mesmo brabo que vive nas cercanias da rodoviária de
Belo Horizonte. Aquele que quer partir, mas não pode. Pode abandonar seus sonhos,
não pode. Quer ir, mas quer ficar. Cobertor surrado de sonhos surrados. O Crack, o
álcool... dois paralelepípedos enegrecidos sustentam a lata rala do jantar. Dois

paralelepípedos. Mais a diante, a pavorosa extorsão da fé dos homens. Teriam visto, os
incréus, poetas subirem em viadutos? Uma talagada de cachaça, poesia bruta. Triste o
câncer. Triste nossa solidariedade. Triste o atrito do trem, ferro com ferro. Ossos. Ossos
sem carne. Ossos sem carne.1
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Este pequeno texto foi escrito para a minha esposa Janine em setembro de 2015, logo da minha chegada
para fixar residência em Belo Horizonte. Nele estão contidas as primeiras impressões do lugar.

