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Um sábio de boné azul 

Therezinha Mello 

 No Atendimento da Agência Méier do BB, no Rio de Janeiro, ele era a princípio mais um 

dos meus simpáticos correntistas com idade superior a setenta anos, com quem aprendia os 

meandros do atendimento ao público. Diariamente, com amistosa assiduidade, meu cliente – físico 

franzino e personalidade muito forte – sentava-se diante de minha mesa a qualquer pretexto. Sr. 

Renato era conhecido de todos e, desde cedo, percebi que sua presença ali era muito mais afetiva 

do que negocial. Impressionou-me de imediato a lucidez do raciocínio e a agudeza de espírito, que 

tornaram nossos encontros matutinos leves e agradáveis. 

 

 Não sei exatamente se foi conversando sobre literatura ou política, comportamento ou 

música, mas em algum desses caminhos de nosso matraquear cotidiano, nos tornamos velhos 

amigos. Tinha o hábito de usar um boné azul, surrado, com o qual eu gostava de implicar. Passei a 

presenteá-lo nos aniversários com um novo exemplar que ele, imediatamente adotava, no lugar do 

antigo. 

 

 O competente engenheiro químico, que passou pelo Exército, pela Casa da Moeda e pelo 

Ministério da Fazenda, foi um dos homens mais incríveis que conheci. Uma prova de que, 

juventude, a gente tem ou não tem talento para reter, tem ou não tem competência para preservar, e 

de que ela nada tem a ver com a idade de ninguém. Ao longo do tempo conheci muitos e muitos 

velhos, coitados, todos entre trinta e quarenta anos. Mas não conheci ninguém, ninguém mesmo 

que, pelos oitenta e tantos, abrisse com frequência um livro de geometria, apenas para provocar o 

cérebro. Para provar primeiro a si mesmo, depois aos outros, que a vida ainda pulsava forte dentro 

de si. 

 

 Há menos de uma semana fui ver o meu amigo pela última vez. Não o reconheci, é claro, e 

lhe disse isso baixinho. Acho que ele não me ouviu porque já ia longe. Não era dele aquele espaço 

reservado aos que já deixaram a vida, porque esse jamais será o seu caso. Com o vocabulário fluido, 

de um Português irretocável, já vejo o meu querido Sr. Renato iniciando um papo longo com seus 

novos interlocutores. De boné, provavelmente. E com imenso sorriso. 

 

 Em mim fica a saudade, da qual jamais me livrarei. Fica também a distinção de vê-lo 

fazendo parte de minha trajetória profissional, além de orgulho enorme. Esse homem, além de 

considerar-me sua amiga, proporcionou-me a honra de, um dia, chamar-me também de irmã. Um 

privilégio para poucos. 


