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FruFru rataplã DoloreS

– Primeiro a Frufru. Só queria mamadeira e 
folha de couve. Com ela passeava na rua. Nove 
anos vive mos uma para a outra. O aniversário a 7 
de setembro. Ganhava fitinha vermelha no pescoço. 
Uma fatia do bolo de chocolate.

Nas férias deixou-a com a vizinha. Sendo vir-
gem, proibiu namorado. De volta, correu para o 
quintal. A vizinha ria-se, divertida:

– Frufru é coelho.
Rodeado de coelhinhos, todos filhos. Morreu de 

velho, a menina ficou tristíssima, vestiu luto.
– Olhe a feiticeira – resmungava a mãe.
Depois o grande Pierrô. Vê-lo – de verde gaio ves-

tido – foi amá-lo. Chamado pelo título – Ge neral Pierrô! 
– erguia a cabecinha, que lhe coçasse o papo amarelo, 
inchado de gozo. Aos pulos atrás dela pela casa.

No tapete novo largava tirinha bem preta. Ela 
ensinou-lhe boas maneiras: desviar o tapete, preferir 
o canto da sacada. E às nove em ponto se recolher à 
sua caixa de sapato para o sono da beleza.

Engordava para ele tantas moscas por dia. E 
ar rancava as asinhas para não fugirem. Guloso, queria 
no mínimo dez. Naquele inverno a caça desesperada 
por mosca. O general definhava, pálido. Levou-o para 
o banhado, ela também mosquinha de asa arrancada:
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– Tiau, meu pobre Pierrô.
Fugiu sem olhar para trás. De noite, chorando, 

ouvia os saltos em volta da cama.
Então o guapeca Til, branco, mancha preta no 

olho, pitoco.
E o bagre bigodudo – um velho safado – com 

nome e apelido secreto. Esse vivia solto na banheira. 
Ao to mar banho, ela enchia de água uma garrafa, 
estralava dois dedos. Ele atendia ligeirinho. Sem pis-
car, colava a boca no vidro. A moça tinha de cobrir 
o pequeno seio.

Já a mãe não conseguia ser obedecida. Discutia 
com ele, gritava para a moça. Que o chamava doce-
mente pelo apelido. Pronto se enfiava na garrafa.

Rataplã era o gato siamês. Olho todo azul. 
Magro de tão libidinoso. Pior que um piá de mão 
no bolso. Vivia no colo, se esfregando, ronronando.

– Você não acredita. Se eu ralhava com ele saíam 
lágrimas azuis daquele olho.

Adivinhando a hora de sua volta da escola, 
trepava na cadeira e saltava na janela. Ali à espera, 
batendo o rabinho na vidraça.

Doente incurável. O veterinário disse que teria 
de ser sacrificado. A moça deitou-o no colo. Ela 
mesma enfiou a agulha na patinha. E ficaram se 
olhando até que suspirou e morreu nos seus braços.

Nem quando o pai se finou ela sentiu tanto. 
Agora só ela e a mãe. Sem namorado, brincava com 
a bruxinha de pano.

– De sapeca o que de boba.
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Conheceu o João na faculdade. Primeiro dia que 
falaram, ele avisou:

– Menina, você é minha noiva.
Oito meses de namoro. A mãe fazia tricô na sala. 

Para casar, ele desistiu do estudo, vendia livro a pres-
tação. Primeira noite a famosa camisola branca. No 
banheiro ela se enfeitou, vestiu a camisola de laços e 
fitinhas. Ele no pijama azul de bolinha, lendo jornal 
e fumando.

Não foi muito bom. Perdido em contemplação, 
rolava e gemia:

– Ai, Maria. Minha Mariinha. Queridinha. Tão 
bonitinha.

Meio enjoada com tanto carinho. Cinco noites 
para deixar de ser virgem. Sempre no escuro, só des-
cobriu muito depois. João a manipulava e afinal se 
aliviava no lenço de iniciais por ela bordadas. Para 
ter os dois filhos só Deus sabe a luta.

– A posse não é nada – ele suspirava lá do fundo.
Bastava-lhe adorá-la, ora Santa Teresinha, ora a 

rainha do Caneco de Sangue.
Uma tarde, grávida do segundo filho, prontos 

para ir à feira. Bateu na porta um negro com cesto de 
laranja. João disposto a regatear.

– Você na frente, querida. Eu já vou.
Mas não foi. De volta, ela achou tudo em ordem. 

Não era demais a ordem? Mesa arrumada. Cama 
cuidadosamente estendida. Fruteira transbordava 
de laranja, nem era doce. Na casa imaculada João só 
esqueceu da catinga do negro, medonha no quarto.
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Mais soluçante de amor, menos a procurava. 
Obri gada a tomar a iniciativa.

Daí a visita da amiga com o filho de treze anos. 
João na maior aflição:

– Quer ver os gatinhos?
Eram os filhos do Rataplã. Pegou o menino 

pela mão, foram para o quintal. Quinze minutos, o 
me nino de volta. Estava lívido e trêmulo. Mais que 
isso: transfigurado. Não saiu de perto da mãe. De 
noite acordou aos gritos. A mãe perguntou o que era.

– Aquele homem esquisito.
Três dias mortalmente pálido, nunca mais o 

mes mo menino.
– Vamos passear, João?
– Ai, que preguiça. Vá você, meu amor. Com o 

André.
A moça decidiu que era o fim:
– João, por que você é dois?
Cinco anos casados, ela exigiu a separação. Con-

selho do padrinho – o famoso doutor André –, foi 
amigável o desquite. Dela a guarda dos filhos.

Visitada todo dia pelo padrinho, perfumado, 
barba branca, na flor dos sessenta anos. Afas-
tado havia quin ze anos da mulher. Muito sofrido, 
morando em hotel.

Sem aviso abria-se a porta, era o João. Pretexto 
de ver os meninos, corria baboso atrás dela:

– Mariinha. Minha dondoquinha.
– Ai, que enjoo.
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O primeiro e segundo beijo roubado pelo padri-
nho. Uma noite ele não voltou ao hotel. Mordis-
cando o seio direito:

– Aqui o pão.
Depois o esquerdo:
– Aqui o vinho.
Se eram iguais, por que sabiam diferente?
– Agora molho o pão no vinho.
De manhã ele disse:
– São três casas. A de minha mulher, o hotel, 

mais esta. Três despesas. Por que não fico aqui?
– Está bem. Meu marido eu o aceito. Diante de 

meus filhos. Só tem uma coisa.
– Que é, amor?
– Dou um ano para se desquitar. Nem mais um 

dia.
Cobriu-a de joias o doutor André. Comprou-

-lhe o apartamento. Móveis novos, tapetes e corti-
nas. Bem-comportado na cama, ótimo garfo. Queria 
viradinho, torresmo, ovo frito dos dois lados.

Brigava muito com os meninos. Ele preferia o 
noticiário. Os piás, desenho animado. A moça com-
prou tevê pequena para as crianças. Só para ele a 
grande colorida.

O distinto exigiu servisse primeiro os meninos. 
Depois, à luz de vela, os dois pombinhos. Regalava-se 
com beijinho de língua e broinha de fubá mimoso.

– Vamos passear, André?
– Ai, que preguiça. Vá você, meu amor. Com o 

João.
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De visita não queria saber.
– Casada segunda vez – ela telefonou aos ami-

gos. – Seria bom você não aparecer.
Mais que ciumento, ranheta. Das suas pinturas 

ingênuas:
– Não vejo nada nesses bichos.
Mal perseguia frase melódica ao piano:
– isso que acha bonito?
Gostava mesmo de couve-manteiga no viradinho.
– Veja só. Não é fantástica?
– Uma simples orquídea.
– igual não existe.
– Por que você gosta? Só floresce uma vez por 

ano.
– Ela não sabe – e ainda mais bela.
De um dia para outro choramingava na maior 

abjeção. Já não a procurava. Desinteresse por tudo, 
nem abria o jornal. Barba despenteada, cochilava 
na poltrona diante da tevê. A moça cortava-lhe as 
unhas, arrastava quase à força para o chuveiro.

Chamado o médico, que o examinou:
– Não tem nada. Só os dentes podres. Caso de 

anestesia geral.
No hospital arrancados todos os dentes supe-

riores. No lugar a fosfórea dentadura. Embaixo pivô, 
coroa de ouro, ponte. Ela dava-lhe a papinha na 
boca.

Com os novos dentes você melhorou? Nem ele. 
Ocioso, apático, saía para visitar a velha mãezinha. 
De novo cabeceando diante da tevê ao pé da cama.
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Ela recordou o prazo fatal:
– Resolve o desquite ou vai embora.
Uma semana mais tarde:
– Hoje faz um ano.
Ele mal piscou da novela os olhos vermelhos.
– Por favor. Só mais dois dias.
Caridosa, despediu-se pela última vez na cama. 

Terceiro dia arrumou as malas do velho. Chamou 
um táxi. Mandou-o de volta para o hotel.

– Este o Branquinho. Gorducho de listas o Ar -
lequim.

No aquário os sete peixinhos têm nome.
– Dizendo ninguém acredita. Eles me conhe-

cem. Olhe só.
Mergulha na água o dedo que um por um mor-

discam debaixo da unha branca.
– Está vendo a tartaruga ali na varanda?
Ao ouvir o seu chinelo ergue a cabeça nua da 

casca. Já atende por Dolores.




