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COTINHA DOIDA

Sei lá se ia usar batina, você tem cada pergunta. Você não entendeu, não é porque batina lembra 

uma saia que me chamam de Cotinha Doida.  Naquele tempo eu não raciocinava em termos de 

indumentária. Pensava "padre", via uma batina, não quer dizer que estaria vestindo uma agora. Tá 

certo, então eu me via a mim mesmo de batina, é verdade. Podia evoluir. Puxa, eu era tão menino. 

É, tudo certinho. Catecismo e tudo. Sei lá como foi que se acertou que eu ia ser padre. Alguém tinha 

que ser, eu até hoje penso assim. Sempre teve um padre na família, me viram lourinho, miúdo, 

bochechudo,  pensaram,  É  esse  mesmo!  A primeira  palavra  que  eu  entendi  não  foi  papai  nem 

mamãe, foi anjinho. Porque todo mundo me chamava de anjinho vendo como eu parecia indefeso.  

Partindo do princípio que anjo tem de ser louro. Lá em casa tinha um presépio dentro de uma 

redoma, cheio de brilhos dourados, com um anjinho gorducho, louro, muito maior que o Menino 

Jesus. Parecia brinquedo, eu queria pegar; com as bonecas da minha irmã também não me deixavam 

brincar- fiquei com uma idéia razoável do que me esperava a partir daí. Padre é aquele que fica 

dentro da redoma e não pode mexer no brinquedo. 

Mas padre é alguém importante,  sei  lá se isso pesava- tanta desgraça que se ouvia à mesa,  na 

cozinha esperando para lamber os tachos de doce, falência, traição, vingança, eu via padre a salvo 

disso. Chega ao céu antes de todo mundo. Também come melhor que todo mundo, ou pelo menos 

essa opinião formei,  ouvindo os relatos  dos  adultos,  a  história  da infância  deles.  Sempre tinha 

bispos e padres comendo bem, eram até referencial de mesa farta. Comi como um bispo, diziam. De 
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alguma motivação precisava, vocação a bem dizer eu não tinha, nem deixava de ter, eu crescer para 

ser padre era mais uma das verdades do tipo em que você acredita quando é pequeno e depois vê 

que não são necessariamente verdades: como, dormir sem roupa faz mal, tomar manga com leite 

adoece, pegar sereno, sei lá que mais. Fui criado vestindo camiseta branca daquelas cavadas, de 

furinhos, por baixo da camisa de abotoar, se desenhando no calor do verão debaixo do pano; cueca 

por baixo do calção de banho, a sorte é que lá não tem mar. Havia coisas de que se via a serventia, 

como lavar as mãos- outras que você já sabia que ia abolir assim que deixassem de te obrigar: como 

comer fruta de talher. E coisas que você dá um crédito ao adulto para o caso daquilo proceder, como 

ir à missa, se benzer diante da igreja, e eu então até os onze, doze anos incluí nessa última categoria  

toda essa roupa de baixo, camiseta quando já há a camisa, cueca quando já há o calção, pijama 

quando já há o lençol; por baixo de tudo, o meu futuro sacerdócio que grudava como uma película 

na carne. Aí lá pela puberdade entrei numa fase despojada, só não questionava o ser padre, nem 

lençol queria mais usar. Foi quando me via mais perto de Cristo, note que eu não pensava ser um 

desses padres militantes que pegam no pesado e vão arriscar a vida lembrando aos desdentados o 

que nasceram sabendo e lhes foi desensinado: que aceitar o seu destino de homens não é abrir mão 

da condição humana. Eu na época nem sabia que havia padres assim; minha viagem era espiritual e 

intimista, eu e Deus- não, não era masoquismo, não gostei de você ter dito isso, eu não mortificava 

a carne, não usava cilícios nem flagelos, apenas não cultivava luxos desnecessários, não acho que 

estivesse errado não, viu? até hoje sou um pouco assim, só que amoleci um pouco, agora já não 

acho que lençol na cama seja um luxo desnecessário. Posso estar errado. Minha mãe não aceitava as 

minhas teorias, disse que eu ia sujar o colchão, fiquei de aplicar minhas idéias quando tivesse a 

minha própria casa, que não ia ser bem minha, ia ser emprestada por Deus; mas o mundo dá mais 

voltas do que eu dava na cama do seminário.

Mas eu estava explicando, antes da fase já rebelde, depurada, despojada, houve os anos larvares, a 

fase em que você não aprendeu a distinguir entre as convenções fundamentadas e as outras. Ao 

mesmo tempo,  muita coisa que te machuca está aí  e faz parte da vida,  é o período em que te 



ensinam o  mundo  e  você  espera  que  te  expliquem por  que  há  doença,  velhice  e  morte,  e  o 

nascimento  inter  faeces  et  urina que  me  embrulhava  o  estômago  sempre  que  eu  pensava; 

infinitamente  mais  escabroso,  isso,  do  que  eu  ser  padre.  Depois,  no  catecismo,  deram  uma 

explicação para os sofrimentos, que não me consolou.

Lá na igreja do Seminário tem uma Virgem sem Menino no colo, a primeira vez que vi era bem 

pirralho  e  concluí  que  então  era  que  o  Filho  já  tinha  crescido,  já  palmilhava  as  estradas 

transformando água em vinho, e os mares transformando dúvida em fé. E que faltava pouco para o 

sacrifício, daí a expressão triste da Virgem. Mas o que ela tem de notável mesmo é que já chorou 

duas vezes, a estátua, lágrimas de sangue ou de algo que parece sangue. Foi quando mataram, a pau 

e a pedra, um certo Niquito d'Esperança, meio cigano, e depois pegaram o verdadeiro culpado com 

mais uma criança de seis anos, em flagrante; e antes disso, no casamento -pode ter sido batizado, 

não lembro dos pormenores da história- da filha dos Sá Gouvêa lá da Fazenda Sant'Ana, o velho Sá 

Gouvêa tinha mandado enterrar vivos dez negros naquela semana, pra servir de exemplo. Sant'Ana 

do Alto do Pegado, porque no barro da subida se atolava muito,  não faço idéia por que, era mais 

fofa a argila, não sou geólogo nem nunca estive lá. Só sei que é daí que vem o nome, e que a estátua 

de Nossa Senhora dizem que chorou. 

E para mim minha mãe tinha dito que eu não envergonhasse a família ou ela ia chorar de novo, um 

dia que colei na prova de física fui lá conferir mas o rosto estava seco e os olhos sem foco como 

sempre, e te confesso que até colei outras vezes depois disso, física e em química também; não,  

latim não, latim eu gostava. Não deviam ter abolido do currículo, se eu tiver um filho vou querer 

que estude latim. 

E na cidade todo mundo conhecia todo mundo, tinha uma menina que coitadinha, vagava pelas ruas 

cantando só para ela, Maria Pia se chamava, de alguma coisa, Maria Pia vulgo Cotinha Doida. 

Coitadinha, era bonitinha, ou eu achava, não tinha espinha no rosto nem perna cabeluda; dentes 

branquinhos,  delicadazinha  de  corpo,  não  tinha  a  couraça  que  tantas  mocinhas  tinham,  os 

movimentos todos naturais como a respiração de um neném feliz, sem o peso do que tinham falado 



ou do que iam pensar, e não dava gritinhos fingindo brigar com as amigas para todo mundo ver 

como ela tinha juízo. Nem amigas, nem juízo, Cotinha Doida, mas sentia qualquer alteração nos 

ritmos da vida, festa era com ela mesmo, sempre aparecia, festa de igreja então nem se fala, ficava 

namorando as flores.

E teve uma Exposição Agrícola, a gente ia cantar na igreja da praça principal porque era festa do 

padroeiro, e tinha um palco para os artistas se apresentarem, ficava em frente à igreja e a gente 

estava por lá, comprando maçã do amor e pé-de-moleque, ou você acha que coroinha não é gente? 

E aquele palco vazio chamando as crianças, não havia melhor brinquedo, e educativo, viu? um 

monte de leis de física elas aprendiam só com treinar sapateado no oco das tábuas e com medir a 

distância da praça do alto daqueles madeirames. E chegou Cotinha, com flores espetadas na roupa e 

no cabelo, subiu correndo os degraus e correu atrás das crianças que as mães começavam a chamar,  

ficou ela sozinha com o palco só para ela, pintou o sete lá em cima, cantou, dançou, rodou a saia e  

no fim, agarrou com as duas mãos e levantou. Eu nunca tinha visto um corpo de mulher sem roupa, 

por mais que aquele só tivesse a parte de baixo. Quando ela notou que eu estava reparando, chegou 

bem perto e levantou de novo, só um pouco, só para mim. Eu achei aquilo tão bonito, nunca tinha  

visto, tão bonitinha, Cotinha Doida, levantando a saia para me mostrar. 

Daí fui contar pro padre, que sempre dizia que tínhamos que contar tudo para ele. Ele ficou todo 

vermelho: - Porcalhão não serve para ser padre! - falou e eu fiz questão de esquecer como foi a 

dinâmica da minha saída do colégio. A única coisa que não esqueci foi ter ido me despedir do Cristo 

no altar, e de uma Virgem com o Menino querendo abocanhar o seio querendo aparecer, que eu 

gostava.  Para a outra  Virgem eu tinha medo de olhar,  mas olhei  sim, e não havia vestígios de 

lágrimas de nenhum tipo, e aí quando me virei a primeira Virgem sorria com o Menino no colo, e  

entendi que se porcalhão não serve para padre, quem não serve para padre não é necessariamente 

porcalhão.

Foi a Cotinha Doida que me arrancou a batina sem querer, e arrancou junto a marca da camiseta de 

debaixo da camisa, a sombra da cueca de debaixo da sunga para o dia que fosse vestir uma, e eu saí  



contando deslumbrado para todo mundo que a Cotinha Doida levantou a saia para mim e por causa 

disso  eu  tive  que  desistir  de  ser  padre,  contando  e  contando  como os  pastorinhos  de  Fátima, 

repetindo a Boa Nova, e até hoje não parei, agora por que é que esse apelido que nem era o meu 

pegou em mim, que fui batizado Pedro Américo, é problema das pessoas que puseram, vá perguntar 

a elas. 


