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Ruy e a palavra – Ruy é a palavra
•  p a s c o a l  s o t o  •

A mãe lia em voz alta as crônicas que um certo Nelson 
Rodrigues escrevia na Última Hora. Em seu colo, o meni-
no de seus 4 ou 5 anos de idade ouvia tudo em silêncio en-
quanto mirava as palavras impressas no jornal. Amor.

O menino não tardou em perceber que as palavras 
impressas tinham o condão de guardar histórias, emo-
ções, personagens. Aprendeu a ler sozinho, movido pela 
curiosidade e... pelo amor. Ainda em menino, começou a 
escrever suas próprias histórias. Talvez já soubesse que 
aquilo seria o seu destino, a sua sina. Amor.

O menino se tornou homem e tudo o que construiu na 
vida está relacionado à palavra escrita. Dessa relação íntima 
e apaixonada surgiram algumas das mais preciosas obras 
da literatura brasileira, entre elas uma que se chama O anjo 
pornográfico, biografia de... Nelson Rodrigues. Amor.

Heloisa Seixas, companheira e musa, diz que a persona 
particular de Ruy é bem diferente da que todos conhecem. 
“Ruy é um poço de ternura”, diz, emocionada. Amor.

Neste A arte de querer bem, reunimos algumas das crô-
nicas em que Ruy Castro exercita o seu amor pela vida, pelos 
amigos, pela sua cidade, pelos seus ídolos, pelo seu ofício. 

Pela palavra.



exercícios  
de  

amor
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Por um palmo
................

foi há sessenta anos, numa pequena cidade mi-
neira. Getúlio se matara naquela manhã de 24 de 

          agosto. Dera no Repórter Esso, com a voz de He-
ron Domingues dividindo a história do Brasil em 
antes e depois. Ao observar os adultos à sua volta, o 
menino de 6 anos dividiu-a de outra maneira. Havia 
os que choravam pela morte do líder e os que, como 
seu pai, pareciam cabreiros –, detestavam o líder, mas 
não esperavam por tal desfecho. 

Algumas horas depois, levado pela mão, o garoto 
estava ao lado de seu pai numa esquina em que se 
discutia a morte de Getúlio. Era uma roda de ho-
mens de terno, alguns de chapéu e todos, embora da 
oposição, consternados – nenhum deles ostentava 
triunfalismo ou deboche. E, de repente, cai de uma 
sacada sobre eles uma máquina de escrever – a um 
palmo do menino. 

Era uma máquina preta, alta, de mesa, talvez uma 
Royal. Veio de uma altura de pelo menos 5 metros e 
espatifou-se na calçada, teclas de aço voando para 
todo lado. No sobrado morava um ardente getulista, 
certamente desesperado. Não sei se meu pai subiu na 
hora para tomar satisfações ou se alguém fez isso por 



1 8

ele. Investigação posterior revelou que o homem es-
tava embriagado. 

Dali a meses, com a família no Rio, meu pai sou-
be que o Palácio do Catete abrira ao público o quarto 
onde Getúlio se matara. Foi até lá para ver e me levou 
com ele. Ainda me lembro dos móveis, da cama e, 
incrivelmente, sobre esta, o famoso pijama listrado, 
com o buraco da bala. Acho que meu pai queria se cer-
tificar de que Getúlio morrera mesmo. Na saída, assi-
namos o livro de visitas. Se ainda existir, terá o meu 
nome nele, em dezembro de 1954. 

Nada de mais em tudo isso. Exceto que, por um 
palmo, eu poderia ter sido morto pelo objeto – a má-
quina de escrever – que, um dia, se tornaria minha ex-
tensão em cabeça, tronco e membros, a ponto de nem 
eu enxergar os limites. 
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O ninho vazio
................

uma amiga está triste porque sua filha se mudou 
para Nova York. Foi estudar na Universidade 

Columbia e não deve voltar tão cedo para o Rio. O 
filho mais velho, também há pouco, foi trabalhar em 
outra cidade. Os dois moravam com ela. De repente, 
minha amiga ficou sozinha em casa. Está passando 
pela “síndrome do ninho vazio”, uma figura da psico-
logia para definir a depressão que se apossa de alguns 
pais – ou, quase sempre, mães – quando seus filhos 
vão à vida. 

Estava pensando nisso quando, pouco antes do 
Natal, percebi certos movimentos alados no terra-
ço. Uma rolinha ia e vinha, com matinhos no bico, e 
pousava num galho mais alto do caramanchão. Mes-
mo à distância, constatei que estava construindo um 
ninho. No Natal, o ninho ficou pronto. Ela sossegou e 
sentou-se nele pelos dias seguintes. Batizei-a de Lola, 
a Rola e saboreei a expectativa de, em breve, ser avô. 

Não entendo de passarinhos, mas calculei que, por 
sua circunspecção no ninho, Lola devia estar sentada 
sobre três ou quatro ovos – e, se assim fosse, merecia 
respeito pelo que lhe devia ter custado botá-los para 
fora. Mas Silvania, minha funcionária, aproveitou-se 
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da temporária ausência de Lola – numa das poucas 
vezes que ela saiu, certamente para ir às compras –, 
subiu a um banquinho, espiou o conteúdo do ninho e 
me informou de que eu era avô de um único ovo. 

Bem, não sejamos soberbos, um já estava bom. 
Dias depois, constatamos que, em certos momentos, 
o rabo e a cabecinha para fora do ninho eram meno-
res. O bebê nascera. Dei-lhe o nome de Lolita, a Rolita 
e esperei que ela e sua mãe nos brindassem com al-
gumas piruetas, mesmo desajeitadas, como parte do 
aprendizado aéreo de Lolita. 

Que nada. Ontem, Lola, a Rola e Lolita, a Rolita fo-
ram embora bem cedo. E sem se despedir. Agora en-
tendo a síndrome do ninho vazio. 
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O ninho não mais vazio
........................

há dias, escrevi sobre uma amiga cujos filhos 
tinham acabado de sair de casa e que estava 

experimentando o que os psicólogos chamam de “sín-
drome do ninho vazio”. Aproveitei para contar que eu 
próprio, entre o Natal e o réveillon, vivera algo pare-
cido, só que ao pé da letra. Uma rolinha – Lola, a Rola 
– fizera seu ninho no meu terraço e passara uma sema-
na sentada sobre um ovo, do qual saiu Lolita, a Rolita. 
E, antes que eu tivesse o prazer de ver mãe e filha em 
ação, voando para lá e para cá, foram embora sem se 
despedir. Ali entendi a síndrome do ninho vazio. 

Outro amigo, cujo conhecimento sobre os pássa-
ros aprendi a admirar, me garantiu que Lola, a Rola 
não podia estar muito longe. “Ela gostou daqui”, ele 
disse. “Vai voltar para fazer outro ninho.” E, para que 
eu não me jactasse de minhas virtudes como anfitrião, 
explicou-me que isso é instintivo nos pássaros. Se se 
sentem seguros em algum lugar, elegem-no para se 
aninhar. Com isso, retomei meu posto de observação 
– e não é que meu amigo tinha razão? 

Lola, a Rola reapareceu e logo começou os traba-
lhos. Reconheci-a pelo estilo de gravetos que reco-
lhe – secos, fininhos e compridos. Em poucos dias o 
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novo ninho ficou pronto, não muito distante do ninho 
original, este já em escombros. Só que, agora, com 
uma importante colaboração: a de seu marido Rollo, 
o Rola, talvez como mestre de obras. O fato é que, ao 
contrário da primeira vez, tive várias oportunidades 
de ver o casal empenhado na construção. 

E assim, com duas semanas de intervalo, eis-me 
avô de mais um ovo. Que, pela lei das probabilidades, 
deverá produzir um macho. E, sendo filho de Lola, a 
Rola e Rollo, o Rola, só poderá se chamar – claro – Ro-
lezinho. 

Não vou dizer o nome de meu amigo amador de 
ornitologia. Só as iniciais: Janio de Freitas. 





ESTAÇÃO BRASIL é o ponto de encontro dos leitores 
que desejam redescobrir o Brasil. Queremos revisitar e 

revisar a história, discutir ideias, revelar as nossas belezas e 
denunciar as nossas misérias. Os livros da ESTAÇÃO BRASIL 
misturam-se com o corpo e a alma de nosso país, e apontam 

para o futuro. E o nosso futuro será tanto melhor quanto mais 
e melhor conhecermos o nosso passado e a nós mesmos.


