
Por seres tão inventivo e pareceres contínuo
Tempo, tempo, tempo, tempo,
És um dos deuses mais lindos

(Caetano Veloso)

R
eparando bem, olhando daqui e dali, a crônica 
nada mais é do que o texto enquanto tempo. Ou, 
de trás para adiante, o tempo enquanto texto. 
Uma volta de ponteiros na página: sempre igual e 
sempre diferente, pois, em cada passagem, se refe-

re a outro período. Um gênero literário para todos carre-
garmos no pulso e consultarmos quando der vontade, seja 
na forma analógica (impresso) ou digital. Por quê? Pela 
simples razão de ser preciso. Quando? Assim que tiver-
mos uma brecha em nosso próprio tempo.

Como o saltitar dos segundos, a crônica é feita de 
minúcias, de miudezas. Grãos de vida escorrendo na am-
pulheta da História. Num piscar de olhos, o tema aparece 
diante do escritor e o seduz. Depois, não importa quan-
tas horas – ou mesmo dias – serão necessários para que 
ele aborde o assunto em seu blog ou na coluna do jornal: 
quando o texto ficar pronto, a instantaneidade será, en-
fim, restabelecida. Então, o tempo da crônica estará de 
volta ao corriqueiro, pra já.

Enquanto tempo
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Mas, se a crônica é um texto enquanto tempo, a que 
tempo nos referimos? Depende. Pode ser o passado: muitas 
crônicas são escritas a partir de lembranças do autor, de 
uma história que escutou de um amigo ou mesmo resga-
tando um lugar que não mais existe. Pode ser, também, 
o tempo presente, a fim de comentar a  notícia que deu 
agora mesmo no rádio – você ouviu? E nada impede que 
uma crônica tome por base uma pesquisa ou descoberta 
científica e, assim, projete nosso  futuro.

Por falar nisso, há crônicas que morrem com o tempo, 
enquanto outras sobrevivem a ele. Em um extremo, o texto 
que o cronista escreve sobre um fato tão, tão, tão imediato 
que, se não publicar no dia, nunca mais publicará: perde o 
sentido, morre antes de nascer. No outro, obras sublimes 
como um poema, eternas como um romance, contunden-
tes feito contos – crônicas para serem lidas por mais de uma 
geração com o mesmo prazer, com igual atualidade, fruição 
e pertinência. Entre os extremos, retratos sempre fiéis ao 
nosso tempo, imagens para nunca mais e para sempre.

Na hora de escrever, o cronista poderá fazê-la  parecer 
um conto, um artigo, um poema. Algumas deixarão aque-
la inquietação típica em quem gosta de  classificar tudo: 
será isso uma crônica, mesmo? Ela também poderá se pa-
recer conosco, ou ser a cara de alguém que conhecemos. 
A crônica pode contar uma história sua, minha ou nossa, 
assim como você tem pleno direito de discordar do cro-
nista em número e grau. Uma só coisa a crônica não pode 
ser: infiel ao tempo. Assim, estará traindo sua essência, sua 
magia e a própria razão de existir.

Citando novamente Caetano, ó crônica, (...) te ofereço 
elogios, tempo, tempo, tempo, tempo, nas  rimas do meu es-
tilo.



Superfilhos

D
iz que a mãe do Homem Invisível nunca vê o filho 
no Dia das Mães. Um exagero, com certeza. Ele 
sempre vai até a casa dela. Só não aparece, para 
testar o sexto sentido da coroa. E, como adivinha-
ções não são o seu forte, ela passa o domingo in-

teiro pulverizando farinha para cima e tentando pegar a 
orelha do herói metido a moleque. Principalmente quan-
do precisa ir ao banheiro. O cara não se enxerga!

O Batman, sabemos, é órfão de pai e mãe. Ainda 
criança, viu seu mundo virar de ponta-cabeça com a mor-
te da família – isso nos dá pistas da estranha mania de ser 
homem-morcego. Por isso, no Dia das Mães, oferece ao 
Alfred, de presente, panos de prato pintados com lindas 
frutas sorridentes. Pobre homem. Só quem assume a ma-
ternidade de corpo e alma sorri de volta para uma maçã, 
uma pera ou um moranguinho. Mas o mordomo tem cul-
pas a expiar no cartório. No mínimo, por permitir ao ra-
paz sair com a cueca por cima da calça. 

A casa materna do Multi-homem fica lotada no se-
gundo domingo de maio. A velhinha cozinha tão bem, 
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mas tão bem, que o filho, em vez de repetir os pratos, 
 repete-se, para comer ainda mais, e toma todos os lugares 
à mesa. Justo ela que fazia piada das amigas com filhos gê-
meos... Mas essa não é a maior sacanagem: o mão-de-vaca 
leva, no tal dia, um único presente. No mesmo bairro, 
quando a mãe do The Flash pisca, o filho já foi embora.

O Homem de Ferro nunca visita a mãe. Evita situa-
ções emotivas para não chorar – água salgada é um veneno 
para quem luta contra a ferrugem. Outro que abandona 
a velha é o Homem Aranha: eles brigaram por causa do 
preconceito da mãe com uma de suas namoradas, a Viúva-
-negra. Bem diferente do Homem de Gelo, que tenta estar 
com a mãezinha todo ano e, derretido por ela, escorre em 
minutos pelo ralo da cozinha.

O Charada ganha, todos os anos, um indulto para 
sair da prisão no Dia das Mães. E o que ele faz com isso? 
Arma uma pegadinha para cima da coitada. Ninguém 
consegue resolver o enigma de aquela senhora ainda gos-
tar do estrupício... Diz que o Incrível Hulk fica bem cal-
minho no colo da mamãe, enquanto ela lê para ele, com 
muita paciência, O menino do dedo verde. E só a mãe do 
Coisa ainda continua achando o menino  bonito.

No segundo domingo de maio, ninguém precisa ser 
capaz de saltar, ventar, congelar, voar ou subir pelas pare-
des para salvar o dia. Basta fazer uma visita para a mamãe, 
ou dar-lhe uma pequena lembrança. Garanto que ela fica-
rá supercontente. 



O Cravo e a Rosa

D
iz a cantiga popular que o cravo brigou com a rosa 
debaixo de uma sacada. E, como acontece quan-
do dois amantes digladiam, o cravo saiu ferido, e 
a pobre rosa, despedaçada. No segundo verso, o 
cravo ficou doente e, condoída, rosa foi visitar. O 

cravo teve um desmaio e a rosa se pôs a chorar. Pura tragé-
dia shakespeareana!

Flores significando juventude, doenças aludindo a 
impossibilidade do “felizes para sempre”, temperada por 
tardio arrependimento pela desavença. Perfeição! Mas há 
detalhes sórdidos que permeiam essa história.

Fontes bem adubadas me confidenciaram que o pivô 
da briga entre o cravo e a rosa foi o sedutor gerânio. Be-
gônia, amiga invejosa dos namorados – e que não via um 
cravo fazia horas –, dissipou pelas patas de uma abelha o 
boato de que gerânio convidara rosa para entrelaçarem ra-
ízes atrás do xaxim das orquídeas. Cravo ficou pistilo da 
vida e foi tomar satisfações com sua querida. Quanto mais 
ele a acusava, mais murcha ficava a pobre flor. Teria mor-
rido seca se não fosse socorrida por petúnia, a petulante. 
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Esta, que não era exatamente flor que se cheirasse, ao me-
nos tinha uma qualidade: defendia as mulheres de modo 
incondicional. Ainda mais uma corola como a rosa.

Foi quando o jogo começou a virar: petúnia resgatou 
uma desconfiança antiga, a qual implicava cravo em um 
suspeitíssimo brinquedo de bem-me-quer e mal-me-quer 
com a margarida, lá atrás da sirigaita samambaia. Cravo fi-
cou branco. Porém, como todo homem com culpa no car-
tório, defendeu-se acusando: essa história teria sido criada 
pela maria-sem-vergonha, depois de eles terem rompido 
seu conturbado relacionamento. Cravo queria saber como 
flores de buquê tão refinado poderiam dar ouvidos àquela 
florzinha desqualificada e rampeira? A resposta de petúnia 
não deixou seixo sobre seixo: só poderia falar mal da maria-
-sem-vergonha quem jamais tivesse namorado com ela. Ou 
seja, não  sobrou ninguém... Até os inços se entreolharam.

O caule engrossou de vez no momento em que o 
girassol confirmou ter visto cravo rumando para trás da 
samambaia. Nada falara antes porque, ao girar, ficou de 
costas, e não soube o que teria acontecido lá. Temia, en-
fim, levantar falso testemunho. Logo, cravo saiu ferido em 
sua dignidade. E rosa, vermelha de vergonha, ficou despe-
daçada de decepção... Begônia, a falsa, enquanto consola-
va a amiga rosa, olhava com excitação para aquelas folhas 
em formato de coração do safado do gerânio. Petúnia e 
girassol prometeram tirar tudo em pétalas limpas com a 
samambaia, já que margarida fora colhida faz tempo, dei-
xando, à época, cravo bastante aliviado. Lágrimas de chu-
va encharcaram toda terra por muitos dias – murchava 
um amor-perfeito.
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Mas o tempo e as minhocas sempre movem a terra 
do pátio... E, nas voltas do destino, o entristecido cravo se 
viu à beira do canteiro, tomando orvalho ao lado do de-
safeto gerânio. Brotou certo companheirismo masculino 
e gerânio disse que sabia como cravo teria rosa de volta: 
bastaria beber uma dose alta de pesticida, ficando doente. 
Rosa viria correndo para seu caule. Assim aconteceu: rosa, 
aos prantos e com cravo desmaiado em seus braços, jurou 
amor eterno. Quando seu escolhido  acordasse, proporia 
reconciliação.

Todo jardim olhava enternecido para a cena de ro-
mance. Por isso, ninguém reparou que o beagle da  vizinha 
pulou a cerca para enterrar um osso bem  debaixo da saca-
da. A coisa foi violeta! Lado a lado,  morreram o cravo e a 
rosa. Muito, muito triste. Porém, muito, muito belo... 


