
"Cana de canavial, dá licença de chegar
Eu vim de Piripiri, eu vim de Piripiri

Vim pra ver como é que é o amor que existe
aqui

Será que é como é o amor de Piripiri?"
Canção de Paulo Diniz

Luís Correia,Piauí



 
 

Eu, papai e mamãe, hoje pela manhã, na
lanchonete da Lili. Fica pertinho de Piripiri,
em algum lugar da estrada entre Teresina e
Luís Correia. Piripiri, daquela música que

diz “eu vim de Piripiri...” Também não
conheço, mas papai jura que a canção é

famosa. Ele tomou café; as duas mocinhas,
picolé de cajá. Cogitei o de limão, mas vi no

rótulo que só o de cajá tinha vitamina C.
Deve ser porque o de limão era, na

verdade, de mousse de limão. A palavra
mousse muda tudo. Eu mastigo devagar

(você sabe como minha garganta é
complicada) e o tempo estava quente,

então pingou sorvete no meu pé. Enquanto
eu me lambuzava, papai fazia amizade com

outra família que também lanchava,
embora os lanches deles fossem

gordurosos, pizzas e croissants. Fiz o resto
da viagem sentindo o grude das gotinhas

laranja no meu pé direito.

CARTA A UM IRMÃO AUSENTE



Mamãe faz questão de mostrar que ainda
é uma verdadeira piauiense. Diz que
reconhece aquela casa e aquele outro

lugar. Quando paramos pra pedir
informações sobre o caminho e papai
tentou tomar a frente, ela protestou:

“Sou eu quem conhece as praias, então
sou eu quem deve fazer as perguntas!”.
Ela conta histórias antigas, e eu presto

atenção em tudo. Estou lendo as últimas
páginas daquele romance melancólico. É

sobre um tetraplégico. Fico triste e
choro. Gosto de chorar. Gosto também
de enxugar as lágrimas com os dedos.
Faz parte do meu pequeno ritual de
consolo. Choro ainda mais quando

percebo que, se fosse tetraplégica, não
poderia enxugar as lágrimas com os

dedos. Teria de esperar que secassem
sozinhas.



Penso em você o tempo inteiro.
Penso que você aprovaria o doce
de leite com goiabada, mas que a

Maria Isabel teria verdura demais
para o seu gosto. Penso que

haveria um lugar na lancha para
você amanhã, no passei ao Delta
do Parnaíba (o máximo são cinco

passageiros, e nós, com o
marinheiro, somos apenas quatro).
Queria que você visse as dunas cor

de creme. 
 

Estou com saudades. 

Texto de Maria Clara Lima e Silva


