
Olhos no meio da multidão. 
Da ponte se pode ver a bandeira do 

Brasil: ampla e retumbante, maior que 
todas, grita com o vento. O arranha-céu pega e 

domina a bandeira, como se dissera: você é minha, 
parte de mim, sou teu dono, o edifício gigante dos 

espelhos com as pessoas como ratos trabalhando, chaman-
do e gritando e voltando ao trabalho, com o concreto que enche 

o verde da bandeira, está ali mais imponente que o pano cheio de 
símbolo, tem-na para se mostrar bonito, para esconder sua loucura 
pelo caos, pelo tempo que consome cada centímetro do encanto das 
pessoas. 

Amanda olha a bandeira, não vê sentido de pátria ou de nação, 

somente vê bonita e grande. Mas você não entende que é isso 
que te querem dar como sentido de pátria? O gigante que se impõe 
a cada sentimento humano que pode ter? A pátria quer ser Deus e o 
arranha-céu o portador de sua mensagem. Mas Amanda desvia seu 
olhar da pátria e vê as pessoas. 

“Lá, siim, lá! Não, nãoo, lá... que quero ir, onde �ca isto? Sempre 
nos perdemos”, “Sim, sim, você nunca sabe o lugar certo”. “Amor, será 
que vamos conseguir comprar nossa casa?”, “Calma, estamos 
poupando”. “Deus, Deus e mais Deus, venham”. “Matemática (...) vem 
conhecer os segredos da matemática”. “Estamos muito atrasados”. 
“Eles já nos cobraram o cheque”. “Maldito time que nunca vence”. 
“Estou apaixonada, penso que vou deixá-lo”, “Pensa nos teus �lhos, 
que seja amante”. 

As vozes eram como abelhas para Amanda, vinham com seu 
ruído distorcido, algumas palavras tinham sentido para ela, e �cava 
pensando na vida deste pedestre. A única relação que os unia a 
Amanda era o pan�eto na mão e depois no lixo. Todos sabem o 
desprazer de estar com papéis, então dizemos: “Não, obrigado”. Mas 
era ruim, Amanda não podia desfazer-se dos papéis, tinha um cara 
que cuidava dela, então sem papéis entregues, menos dinheiro. 

Amanda estava envolvida nos olhos sombrios que ninguém vê, 
mas que vêm a todos. Mas não pense neles. Pois aquele a quem você 
esperava, está cruzando a grande avenida. De longe, você pode olhar 
seu re�exo frente aos espelhos distorcidos desta cidade de ilusões. por W. Venancio de Oliveira G.

OLHOS NO MEIO
DA MULTIDÃO

Seus olhos escuros são da cor do teu coração. Não é um 

espelhismo. Não é um destes fantasmas que vagam sem nomes e 

sem sentimentos pelas cinzas ruas. Ele é um Paulista que caminha 

com seu P maiúsculo de energia e passos �rmes em cima de um chão 

que quer desfazer-se. 

Lá vem ele com sua seriedade passiva. Que deve pensar? Que 

busca? Passa e toma o pan�eto da morena Amanda. A bela jovem dá 

uma olhada doce e seus lábios delineiam um “obrigado”. O jovem 

retribui com um pequeno desenho na boca. Passa correndo com o 

andar reto em direção aos seus objetivos épicos. Finalidades que são 

o mistério que pululam no pensamento de Amanda. 

Sim, Amanda, o moço de olhos de águia traz sonhos na plena 

rua, onde não se deve sonhar. Não pode fazer isto no mero centro de 

São Paulo como a duas quadras de seu marco zero, onde os jesuítas 

com alguns índios iniciaram o experimento de misturar/triturar 

sangues e destinos e a três blocos de onde faziam espetáculos de 

castigos públicos de escravos. Tem de entender que esta cidade não 

quer ver você sonhando. 

Só que ela não escuta a moral da cidade amargurada com seu 

passado. Volta à olhar a multidão que se abarrotava para chegar a 

futuros secos e banhados de ironias como aqueles do qual a cidade 

falava. O coração de Amanda ainda levava os olhos do moço desco-

nhecido. Sempre passa por ali às 3 da tarde. 

Você �ca louca ao olhar o horizonte em seus olhos, no mar de 

impossibilidades de futuros no qual vocês poderiam viver juntos. 

Você entre as pernas de seu amante olhando o �nal do mundo 

avermelhado. Numa praia do Japão, país de teus sonhos, olhando o 

astro-rei que não queria ir-se, “olha amor, o sol, acho que podemos 

voar com o Sol”. Não, o  Sol não nos pode fazer voar, somente a chuva 

que é concreta, pois nos traz o vento que nos tira da rotina.  Teu moço 

de olhos longínquos sorri e conta sobre seus mistérios. Ele é um 

grande inventor de viagens interestelares e está no projeto que vai 

levá-la a Marte e, quem sabe, a verdadeira luz. Pois a nossa estrela-rei 

não é assim tão quente como vemos, sim é possível ir para lá. No 

Japão é onde se fazem todos estes projetos. “Sim, me beija e vamos 

juntos para Marte, me beija e façamos amor”. Os japoneses brincam 

entre eles e convidam o casal para comer. Começa a chover e seu 

amado abraça a moça com seus olhos envolventes. 

Uma gota tira-a do sonho. Ela não se importa, ‘tá nem aí para a 

cidade. Caminha até um lugar seguro e deixa por uns minutos seu 

trabalho. Olha a chuva e parece mais bonita. Gosta de sonhar. Volta 

para o Japão. Amanhã já não verá seu moço. Mas virão muitos outros 

e seus sonhos se revolverão até querer escorrer de sua cabeça. 

A bandeira molhada pela chuva �ca calada.
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