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is-me aqui de volta; o “infeliz” responsável pelas 
“fotos caseiras” de “inacreditável tosquice”. Por que 
as achou tão ruins assim, Arthur? Você me pediu: 
“Mostre Ubatuba por quem é de Ubatuba”, eu mos-
trei. Não queria material autêntico? Eu lhe forneci. 
Ou você estava mesmo era atrás de algo cenográfico 
para se ajustar a um arranjo pré-moldado? 

Não o condeno, já fiz parecido. Há três anos, 
numa viagem à região amazônica, fotografei uma 
bela composição de vitórias-régias, que, de imedia-
to, enviei para a Rô, minha gata (minha gata naque-
la época. Tempos depois, rompemos numa briga 

E
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feia, e, hoje não quero vê-la nem pintada de ouro). 
Ela gostou, rasgou elogios: a foto estava linda, per-
feita, profissional; nem dava para notar o canudi-
nho. “Que canudinho?”, respondi num susto. No 
mesmo instante, porém, localizei o desgraçado: um 
canudinho de plástico, bem no meio da planta em 
destaque no primeiro plano. Notando minha de-
cepção, Rô se apressou em garantir que dava para 
removê-lo digitalmente; fácil, fácil.  

Sim, eu poderia apagá-lo. Ou, se tivesse repa-
rado nele antes, alterado o enquadramento da foto. 
Conseguiria, de ambas as maneiras, manter a cena 
imaculada; criaria a ilusão de estar imerso numa 
terra selvagem, na floresta exótica muito distante 
de meu habitat natural. Mas aquele canudinho es-
tragou tudo: adeus terra selvagem, adeus floresta 
exótica… Por causa de um tubinho plástico de min-
guados dez centímetros, eu voltava a exibir apenas 
o que de fato possuía: o aqui, o agora. 

“Ubatuba por quem é de Ubatuba”, mas sem 
canudinhos. Era isso o que queria de mim, não é, 
Arthur? Tudo bem esquemático, para não bagunçar 
uma rota já traçada, um ambiente já domesticado. 
Mas as coisas são o que são, rapaz. Independente-
mente de como as projetamos em nossa fantasia, elas 
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são o que são. Se nos enganamos com frequência, 
quase sempre o fazemos por conta própria.  Exis-
tem exceções, admito. Situações que mais pare-
cem armadilhas, propositalmente montadas para 
nos ludibriar. Tome, como exemplo, meu apelido: 
Marcão. Você imagina um cara grande, encorpa-
do… Na verdade, mal passo de um franzino metro e 
sessenta. A brincadeira surgiu quando eu era mole-
que. Pura tiração de sarro dos amigos, o tampinha 
da turma ser chamado de Marcão. Um dia, alguém 
soltou a piada, só de sacanagem. Pegou, ficou, assu-
mi. Com o tempo, a origem zombeteira se perdeu e 
o apelido ganhou conotação positiva, virou sinôni-
mo de minha qualidade como baixista. Porque bas-
tam quatro cordas, Arthur, e me torno um gigante. 
Um gigante. Pois também não sou enfermeiro: meu 
lance sempre foi música — música mesmo, com M 
maiúsculo. Estúdio, composição… Toquei com gen-
te boa, com feras. Também toquei com gente não 
tão boa, atrás de uns trocados; é preciso pagar as 
contas, afinal. De uns tempos pra cá, porém, a coisa 
apertou — para quem não apertou? —, os trampos 
minguaram e parti para um vale-tudo de planos 
B. Além do pinga-pinga das aulas de instrumen-
tos musicais, também faço Uber e qualquer tipo 
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de quebra-galho descolado pelos mais chegados. 
Foi assim que passei um tempo ajudando sua mãe.  
Mas não a conheci recentemente não: éramos ami-
gos de longa data, desde quando namorei a melhor 
amiga dela, lá se vão uns trinta anos. Fazia um tem-
po, contudo, que não nos víamos.  Mesmo assim, ela 
me retornou logo após ter recebido minha mensa-
gem “SOS! Companheiro das antigas desesperado 
por grana! Topo tudo!”. Sem fornecer muitos deta-
lhes, revelou que estava tomando alguns remédios 
bem fortes e, por causa deles, os médicos a tinham 
proibido de ficar sozinha em casa. Como se muda-
ra para o apartamento da irmã, precisava apenas 
de alguém para cobrir o período diurno; e preferia 
passar oito horas diárias na companhia de um rosto 
familiar do que junto de um enfermeiro profissio-
nal, porém desconhecido. Acertamos o valor e co-
mecei logo no dia seguinte. Fiquei por quase dois 
meses. Fiquei até o fim. 

Quando terminou, foi muito, muito pesado. 
Desesperado por ar fresco, por vida, desci para uma 
temporada em Ubatuba. Na cidade natal, é sem-
pre fácil encontrar uma penca de portas e braços 
abertos — primos, sobrinhos, amigos de infância…  
De lá, entrei em contato com você, para avisar  
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sobre a pasta que tinha ficado comigo. Ainda bas-
tante abatido, não queria muita conversa e preferi 
abreviar as apresentações: Olá, Arthur, muito pra-
zer; sou Marcão, enfermeiro de sua mãe. Não men-
ti, só encurtei. Durante aqueles dois meses, fui de 
fato enfermeiro dela. 

Mas, depois, rolei de rir ao perceber que a 
personificação imaginada por você de um “Marcão 
enfermeiro de Ubatuba” não podia ser mais distan-
te de quem realmente sou. Com certeza, você me 
encaixou em seu compassinho 2x2 e se refestelou, 
não é?  “Marcão, enfermeiro de Ubatuba”: grandão, 
simples, atencioso, puro. A “força bruta de material 
fresco” perfeita para adornar, com tintas popula-
res, sua empreitada… Agora, após não ter recebido 
deste seu bom selvagem aquilo que planejara, res-
munga contrariado: “…convidei o ex-enfermeiro de 
minha mãe para participar do projeto, imaginan-
do que sua contribuição adicionaria um toque de 
autenticidade popular ao conjunto. O infeliz, po-
rém…”. Calma, Arthur. Calma. Não quero estragar 
essa sua “grande obra” não. Tenho muitas outras 
fotos, tento de novo:
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(katia a ninja)
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