A BANDA
QUE
NUNCA FOI
E OS AMIGOS
QUE
SEMPRE SERÃO

Jan Duarte

DEGRAU ESTREITO
A BANDA QUE NUNCA FOI E OS
AMIGOS QUE SEMPRE SERÃO

Jan Duarte

ÍNDICE

Introdução

1

Era uma vez uma Kombi

5

O início do início

10

Finalmente, instrumentos!

18

As primeiras músicas

23

1978

28

Um ano esquisito

33

Cogumelo Marciano

40

Phoenix

48

1982 e os desfiles de moda

56

O Rock Brasil

61

Formações alternativas

71

A volta por cima, mas nem tanto

77

Voltando para a Sulacap

85

Brasília

92

Degrau Estreito

97

De volta ao condomínio

102

The Last Supper

107

A Solidão

113

Confusão final

118

A banda que nunca foi

124

Os amigos que sempre serão

131

1

INTRODUÇÃO

Em algum momento entre o fim do meu mestrado e o início do meu
doutorado em História, tive uma ligeira confrontação com a minha
querida professora Eleonora, figura bastante “exuberante”, por assim
dizer, que havia sido minha orientadora quando eu fiz minha
monografia de graduação. Nesta, eu havia falado sobre as diversas
interpretações dos julgamentos das bruxas de Salem, Massachusetts,
no século XVIII, indo desde a transcrição dos autos e das obras
escritas na época sobre esses julgamentos, passando pela peça de
Arthur Miller, de 1953 e terminando no filme de Nicholas Hytner, de
1996.
Um dos professores que participou da minha banca na defesa
da monografia – o cara que “queria me ferrar”, segundo a própria
Eleonora – se ofereceu para ser meu orientador no mestrado. E assim
foi. Com a orientação do Vicente, trouxe minhas bruxas mais para a
atualidade e escrevi sobre o surgimento da Wicca e das demais
religiões neopagãs, na Inglaterra de meados dos anos 1950.
Pois bem... Ao passar para a fase seguinte, o doutorado,
preparei o meu projeto para falar sobre a Wicca no Brasil, coisa que –
pelos padrões meio estúpidos da academia – não se encaixava mais na
“história social”, área onde eu fizera o mestrado, mas sim na “história
cultural”. É sempre engraçado passar uns anos na universidade
desconstruindo conceitos que colocam as coisas em compartimentos
para, em seguida, ver que esses compartimentos estão todos ali,
esperando por você.
Como o Vicente era da “social”, ele não poderia ser meu
orientador no doutorado. Logo, fui em busca da Eleonora, que era da
“cultural”. Só que ela, nessa época (e acho que até hoje) estava
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envolvida com um grande projeto relacionado à história da música.
Sabendo que eu era músico, ela insistiu que eu mudasse
completamente o foco da minha pesquisa e partisse para alguma coisa
na área da música. Só assim ela me orientaria.
Mas já era tarde para eu deixar as minhas bruxas de lado,
assunto no qual eu me debruçava desde muito tempo... Tive que
procurar outro orientador.
Vem à minha cabeça, agora, que eu poderia ter seguido a
sugestão da Eleonora sem muitos problemas. Meu projeto de
doutorado, então, ainda era muito incipiente, e às vezes eu paro e
penso que ainda é... Mas, no fundo, o problema é que eu não
conseguia misturar música e os rigores da pesquisa histórica. Não
tinha a menor idéia do que eu pudesse falar sobre música que viesse a
se tornar uma contribuição inédita e exclusiva para a ciência da
história, nem me sentia capaz de ser um daqueles nerds que orbitavam
em torno da Eleonora e podiam ficar horas discursando sobre como
uma letra do Caetano tinha a ver com o que escreveu Roger Chartier.
Preferi continuar com as minhas bruxinhas – fossem ou não
“bruxas de shopping” – campo no qual eu, pelo menos, sabia ser
pioneiro, e continuar deixando a música fluir como uma parte minha
que nada tinha a ver com meu lado acadêmico.
Só que não era nada disso...
Música, bruxas, magia, história, tudo isso estava, de alguma
maneira, interligado dentro de mim. Eu havia feito história de bruxas,
mas também tinha feito música de bruxas. Tudo isso era parte da
minha própria história. E assim, afinal, descobri que havia uma
história de música a ser contada, só que não com os rigores da
pesquisa histórica mas sim, como diz Jean-Pierre Vernant em seu
maravilhoso livro “O Universo, os Deuses e os Homens”, como um
avô conta uma história para os seus netos.
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Era uma vez uma Kombi... Poderia começar assim. Ou era uma
vez um garoto que resolveu fazer música... De qualquer maneira, seria
era uma vez, sem exaustivas notas de rodapé, citações de outros caras
muito mais fodões do que eu e centenas de livros para ler. Uma
história contada, só isso. De preferência sem palavras empoladas, sem
normas da ABNT e sem outros recursos a não ser a memória já meio
embotada (ou acelerada) pelo álcool e umas velhas fitas e fotos.
Como essa história começou a ganhar o papel? Putz! Só em
falar em papel eu já me sinto, mesmo aqui no “cantinho rock’n’roll”
da minha casa batucando no teclado do notebook, como se eu
estivesse na minha velha Olivetti portátil, que eu dei de presente por
volta de 1991 para um doidão metido a poeta que frequentava sempre
o bar que eu tocava...
Uns dias atrás, talvez. Quando eu resolvi “afrontar o sistema” e
escrever um desabafo no Facebook sobre todas as merdas que já
haviam aprontado comigo no meu atual emprego. Vocês vão ver mais
à frente que entre o “não estou nem aí” que a vida de funcionário
público me proporcionou e a forma que eu fui criado existe um lapso.
Seja como for, uns poucos dias depois de eu fazer esse desabafo
público, minha esposa – coitada da Márcia! – me disse que eu falei
dormindo em fazer uma “linha do tempo” de tudo que eu já havia feito
na minha vida. Poucos dias depois, eu esbarrei com o livro do Keith
Richards que conta a vida dele e sua trajetória com os Stones.
Dèjá vu! Havia uma história a ser contada!... Era a história da
minha vida, a história da minha música e, ao mesmo tempo, a história
do que o tal do “roquenrrol” nacional nunca foi, ou do que ele pensou
que foi e não foi.
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Já me deparei com um monte de livros sobre a música
brasileira, e com alguns tentando explicar o que foi esse “fenômeno”
que ficou conhecido como “Rock Brasil”, pretensamente acontecido
nos anos 1980. Acho que já está na hora de contar o outro lado: um
pouco do que aconteceu com ótimas músicas e com ótimos músicos
que surgiram nessa mesma época e, que por não terem grana, nem
coragem, nem dedicação, nem suporte, não inundaram o mercado
nacional de produções bobinhas que só não passaram na cabeça de
saudosistas inveterados, ou de pessoas que, como acontece em
qualquer tempo e qualquer lugar, criaram sua história a partir de uma
trilha sonora.
Você certamente tem a sua. Eu tenho a minha. Talvez ambos
tenhamos calos nos dedos, ou talvez você quisesse ter seus calos. Vou
mostrar um pouco de como eu consegui os meus, e isso talvez seja
interessante.
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ERA UMA VEZ UMA KOMBI

Não me considero especialmente velho por saber bem o que é uma
Kombi. Acho que todo mundo, mesmo hoje em dia, sabe o que é: um
veículo produzido pela Volkswagen para ser um utilitário, com um
motor 1.6 refrigerado a ar, que remonta aos tempos da Segunda
Guerra Mundial. Ainda tem muitas rodando por aí, e certamente
algumas quase tão velhas quanto eu.
Havia uma versão desse troço indestrutível, espécie de Fusca
bombado e bamboleante onde as pernas do motorista eram o
verdadeiro pára-choque, que tinha “capota aberta”. Era assim que a
gente chamava na época, pelo menos lá no Rio: “Kombi de capota
aberta”. Isso para diferenciar das Kombis de “capota fechada”, onde
dava pra amontoar umas vinte pessoas lá dentro. Resumindo: o que
hoje seria chamado de diferença entre uma pickup e uma minivan.
Numa “Kombi de capota aberta” cabiam, com nenhum
conforto, o motorista e dois passageiros magrelos no único banco da
frente e mais um monte de tralhas na carroceria. Foi esse fantástico
veículo que apareceu para nos buscar naquela noite de sábado de
1982, para tocarmos num chiquérrimo desfile de modas no Iate Clube
da Ilha do Governador.
Não era a primeira vez que tocávamos num desfile. Era já a
terceira ou quarta, depois que o Johnny, marido da Helena, conhecera
esse fantástico “empresário” que organizava desfiles e que nos
contratara para tocar. Mais tarde eu conto os detalhes...
Mas esse era meio especial... Primeiro que o lugar era chique o
suficiente para nós, uns dias antes, termos pegado um ônibus para ver
de perto onde é que ficava, como era o palco e coisas parecidas.
Éramos todos uns palhaços muito empenhados e, hoje, eu fico
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imaginando como é que eu, que morava no Andaraí, o Hélio, que
morava em Brás de Pina e o Kéty, que morava na Sulacap,
conseguimos nos encontrar para pegar o mesmo ônibus para a Ilha do
Governador, sem saber muito bem o ponto onde íamos saltar.
O Hélio salvou a gente, como sempre, de uma forma inusitada.
Quando entramos na Ilha, ele inventou um sotaque nordestino e
perguntou para o motorista do ônibus:
- Ó seu motorista, nóis somo lá du nordeste e istamos
percurando o Iate Crube. Cê avisa quando chegar perto?
Ele avisou... Nós saltamos do ônibus, caindo na gargalhada, é
claro, e ainda andamos um bocado para fazer sei lá o que no clube.
Acho que a idéia principal era posar de artistas que iam tocar lá no
sábado seguinte...
Naquele tempo o Rio de Janeiro se dividia numa série de
compartimentos e a gente ainda não se sentia muito a vontade para
encher a cara em todos eles. Zona Norte era Zona Norte, Zona Sul era
Zona Sul (algo meio inimaginável), Zona Oeste era o fim do mundo.
Ilha do Governador era uma coisa que a gente não sabia bem onde
ficava, mas se era “ilha”, era legal... devia ter praia.
Bem... fomos e voltamos. Se não tivéssemos voltado eu não
estaria aqui contando a história, não é mesmo? Como voltamos eu não
sei. E, no final de semana seguinte, estaríamos tocando lá.
Ansiedade... Esse é o termo que define bem cinco garotos na
faixa dos dezoito anos esperando a condução que os levaria para o
“grande show” da vida deles. A condução, até então, tinha sido
ônibus, trem, nada além disso. Agora ia ter um carro enviado
especialmente para nos buscar e nos levar ao lugar do evento. Quem
sabe até uma limusine, né?

7

Mas o tal do carro demorou a beça pra chegar e já estávamos
desacreditando dessa idéia e dispostos a mergulhar na rotina de vinho
barato e cerveja, quando surgiu a Kombi. Só que éramos cinco e na
Kombi cabiam três, incluindo o motorista, é claro!
Acho que teve uma meia hora de negociação entre o motorista
e o Hélio, enquanto “nosotros” colocávamos bateria, amplificadores,
guitarras, etc., na caçamba da Kombi. Eu olhava o relógio e o Hélio
negociava com um cara que, naqueles tempos, não estava nem um
pouco a fim de ser parado numa blitz e explicar porque tinha sido
contratado para pegar uns equipamentos de som e teve que levar junto
os apêndices humanos que faziam o som.
Felizmente, ele era um cara legal e tinha uma lona. Ou ficou
com medo de não receber por ter levado os instrumentos e não ter
levado a banda. Resultado: o Decca e o Kéty se amontoaram junto
com os instrumentos, por baixo da lona, na caçamba. Eu e Hélio
fomos na frente com o motorista, com a Helena devidamente sentada
no nosso colo.
Não sei o que foi pior... Se os sacolejos da Kombi e eu
pensando nos dois amigos lá atrás ou se os sacolejos da Kombi e a
bunda da Helena roçando na gente, e a gente tentando abstrair isso
tudo e pensar no show. Mas chegamos...
E chegamos ainda com algum tempo, por incrível que pareça!
Tempo suficiente para tirar as coisas da Kombi e montar no palco
numa formação bem “Beatles”, mas que não atrapalhasse o desfile.
Fizemos isso diante dos olhares estranhos dos seres humanos que
haviam chegado cedo e tomavam os seus whiskys nas mesas.
E tinha um camarim!...
Deuses! Aquilo não era um camarim, aquilo era o céu!
Óbvio que não era um camarim para nós, era um camarim para
todo mundo. A melhor parte da coisa: a gente mudando de roupa aqui
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e aquele monte de modelos lindinhas passando quase peladas de um
lado para o outro. Acho que só quem não gostou foi a Helena.
Ok. Rolou o desfile.
Todas as modelos que nós tínhamos visto só de calcinha
passaram pela passarela com suas roupinhas verde-limão (era moda
nessa época) e sumiram. Nós ali esperando pela hora de entrar e
tocar...
Quando os últimos copos de whisky foram sendo emborcados,
nos deram o sinal verde. Aquela platéia de gente chique que lotava o
clube, e que enchia os nossos olhos, já tinha ido embora há muito, e só
tinha sobrado os bêbados de plantão.
Olhei pros caras, e surgiu um acordo tácito. Ninguém
combinou porra nenhuma. Mas quando começamos a tocar não
tocamos nenhuma das músicas suaves que estavam combinadas.
Disparamos puro rock’n’roll. Tiramos sei lá de onde aquela coisa milá-si e mandamos ver, ao contrário das elaboradas harmonias vocais
que o tal do empresário esperava.
Foi um choque!
Os derradeiros bebedores de whisky pedindo as suas contas,
enquanto os seus filhos e filhas, tremendamente entediados até o
momento, caíam no rock e pediam mais alguma coisa, sob o olhar
reprovador dos seus pais. Lembro até de uma loirinha idiota que
parecia estar querendo, naquela hora, largar do namorado
engomadinho e se jogar nos braços do guitarrista magrelo de botas e
gandola da FAB, sei lá pra quê... Afinal, no Rio de Janeiro daquela
época, ninguém dava pra ninguém, mesmo.
Não sei se foi o meu primeiro “foda-se”, mas foi um bom
“foda-se”, e eu não me arrependo nem um pouco de tê-lo orquestrado.
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Vocês vão entender o porquê depois, mas foi um “foda-se” bom pra
caralho.
Acho que o pobre coitado do motorista da Kombi acabou tendo
que colocar nossa tralha toda de volta na caçamba e levar tudo pra
Sulacap, no dia seguinte. Devemos ter ficado um pouco apreensivos se
o nosso incrível “equipamento” ia voltar.
Mas nos divertimos como nunca. Saímos do tal clube chique e
quem disse que tinha ônibus pra voltar pra casa? Nenhum puto no
bolso, além do que havíamos levado, mas era o suficiente para encher
a cara de cerveja enquanto esperávamos amanhecer. E foi isso que
fizemos, num daqueles botecos que ficam abertos a noite inteira, bem
na frente do ponto de ônibus.
E rimos, bicho!... Rimos pra caramba da cara do “empresário”,
da cara das pessoas que ainda estavam no clube quando começamos a
tocar, dos peitinhos das modelos balançando no camarim, da nossa
própria cara de babacas que eram deixados pro fim da festa. Nunca
mais tocamos em desfile de modas, mas nunca mais paramos de rir.
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O INÍCIO DO INÍCIO

Nasci em 19 de dezembro de 1963, menos de um mês depois do
assassinato de Jonh Kennedy e um dia depois do nascimento do Brad
Pitt. Dando uma pesquisada, acabo chegando à conclusão que 63 não
foi um ano muito interessante, já que mataram o cara que podia ter
empurrado o mundo para uma guerra nuclear e, no Brasil, acabaram
com uma experiência de governo que tinha tudo pra dar certo: o
parlamentarismo. Mas 63 também foi o ano do lançamento do
primeiro álbum dos Beatles, então eu posso dizer que literalmente
cresci ouvindo esses caras.
Minha mãe era professora e meu pai oficial da Força Aérea –
típico “casal perfeito” dos Anos Dourados. Talvez fosse correto dizer
que os dois eram professores, já que meu pai sempre trabalhou em
unidades vinculadas ao ensino dentro da FAB. Esse vírus da sala de
aula entrou cedo no meu sangue e nunca mais saiu. Quando meu pai
foi transferido do Rio para Curitiba, minha mãe ficou sem ter o que
fazer na nova cidade e, por isso, resolveu me ensinar a ler, com menos
de cinco anos de idade.
Ser dois anos mais novo que a maioria dos seus colegas de sala
não ajuda muito a fazer amizades. Por isso, meus grandes
companheiros nessa primeira fase da minha infância foram os livros.
Eu lia tudo o que me caía na mão e, na minha casa, nunca faltaram
livros. Meu pai era pródigo em comprar aquelas coleções que, na
época, eram vendidas em fascículos nas bancas de jornal e, depois,
mandava encadernar tudo. Eu lia e relia.
Pra ser sincero, até os 10 anos de idade, quando voltamos a
morar no Rio, depois de passar também por São Paulo, eu era um nerd
bem chatinho. Lembro de uma ocasião em que, numa prova de
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ciências da 4ª série, eu tinha que dar um exemplo de um animal
selvagem. Sem pensar duas vezes, eu escrevi: facócero! A professora
me deu um belo zero na questão e disse que eu tinha inventado aquele
bicho. No dia seguinte eu cheguei pra ela com um dos meus livros,
onde estava a bela foto de um horroroso javali-selvagem africano, o
tal do facócero, do qual obviamente ela nunca tinha ouvido falar.
Meu interesse pela música veio depois, mas não muito depois,
dos livros. Digamos que eu ainda pensava em ser astrônomo quando
ele surgiu. Minha mãe tinha um gosto musical bem definido: gostava
dos rocks dos anos 50, como Bill Haley e Little Richards (ainda tenho
aqui dois LPs originais desses artistas, que eram dela), adorava os
Beatles e simplesmente amava Elvis Presley. Além disso, colecionava
TODOS os LPs de trilhas sonoras internacionais de novelas. Meu pai
sempre foi bastante eclético em termos musicais: ouvia de tudo, mas
tinha predileção por coisas que ele achava “divertidas”. Apesar disso,
os discos do meu pai eram até meio estranhos para um oficial da
Aeronáutica em plena ditadura militar, pois foi ele que me apresentou
a um bando de “subversivos”, como Caetano Veloso e Chico Buarque.
Também foi ele que me mostrou o primeiro disco de rock “atual” que
eu ouvi: o “Survival”, do Grand Funk, álbum de 1971.
No entanto, o meu primeiro disco, mesmo, foi o álbum de
estréia da hoje veteraníssima do rock Suzi Quatro, em 1973. Eu
lembro que havia uma propaganda na TV da Rádio Excelsior, de São
Paulo, que mostrava aquela mocinha linda com um baixo enorme
tocando “48 Crash”. Eu me apaixonei e não sosseguei enquanto não
consegui encontrar o disco.
Mas o que fez a minha cabeça pirar com o rock, mesmo, foi
uma experiência que, até para os padrões educacionais de hoje em dia,
foi meio inusitada. Um professor de português lá do meu colégio – na
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época o Claretiano de Guarulhos – um dia pegou a nossa turma, levou
para uma sala mais espaçosa, falou para todo mundo ficar em uma
posição confortável e relaxar. Aí colocou uma fita cassete para tocar,
com um tipo de música que eu nunca tinha ouvido antes... Foi uma
hora de viagem!
Ao fim daquela “aula estendida”, ele pediu que cada um de nós
relatasse o que a música tinha nos induzido a pensar. Não vou nem
conjeturar sobre o que seria tentar fazer um negócio desses com uma
turma de 6ª série de hoje em dia: provavelmente uma zona total... Mas
é claro que, no final, eu fui perguntar pro professor que música era
aquela.
Na verdade, era uma montagem com trechos de diversas
músicas do Pink Floyd. Vendo meu entusiasmo, ele não apenas me
deu diversas noções do que era o tal do “rock progressivo” como
ainda me deu uma cópia da tal fita! Um verdadeiro tesouro!
Isso teve duas consequências: durante muito tempo eu me
diverti fazendo fitas semelhantes, o que me deu uma certa
familiaridade com o manuseio de equipamento de som – no caso o
toca-discos, o tape-deck e o receiver do meu pai – para fazer coisas
para as quais aqueles equipamentos não eram apropriadas. A outra foi
que, apesar de continuar ouvindo o rock “normal” e outras coisas que
eu ouvia, o progressivo se tornou minha predileção.
Uma curiosidade: aquela fita cassete do meu professor me fez
embarcar numa busca que durou muitos anos. Quando eu comecei a
realmente comprar discos, sempre quis localizar todas as músicas (ou
trechos de músicas) que estavam naquela fita. Cheguei a ter, anos
depois, todos os LPs disponíveis no Brasil do Pink Floyd, mas havia
UMA determinada música que eu nunca encontrei. Bem mais
recentemente, acabei comprando TODA a discografia do Pink Floyd
em CD. Cada CD novo que eu achava e que correspondia à época
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quando a fita fora gravada, como o “Obscured by Clouds”, que eu
nunca tinha tido em LP, era uma esperança frustrada. Nada da
música...
Como, obviamente, não tinha mais contato com aquele
professor de Guarulhos há mais de 20 anos, não tinha como saber de
onde ele tirara a música, e acabei me convencendo que era alguma
coisa que tinha sido lançada na década de 70 e nunca mais reeditada.
Eis que, em um determinado momento, comecei a comprar
vários CDs do Deep Purple. Minha idéia era ter todos com a formação
clássica da banda, com o Ritchie Blackmore na guitarra. Foi assim que
eu comprei o “Fireball”. Ao ouvir o CD, chegando no final da sexta
faixa – “Fools” – eu dei um berro! Ali estava a “música perdida”!
Depois de tantos anos, eu descobri que meu professor havia se
enganado. Na tal fita não tinha só músicas do Pink Floyd. Uma música
era o trecho final de “Fools”, do Deep Purple.
Minha paixão recém-desenvolvida pelo rock progressivo, no
ano que eu ia completar dez anos de idade, foi o que me fez pensar
que eu, efetivamente, além de escutar música, poderia fazer música.
Evidentemente, eu queria ser tecladista, pois imaginava que todos
aqueles sons que me faziam viajar eram, necessariamente, produzidos
por teclados, principalmente depois que travei contato com os
primeiros discos do Rick Wakeman.
O único instrumento que havia à disposição na minha casa, no
entanto, era uma escaleta, aquela esquisita mistura de instrumento de
sopro e teclado. Fiz algumas tentativas de criar alguma coisa naquilo,
que obviamente não resultaram em nada ao menos parecido com o que
eu queria, até mesmo porque a minha noção de música era nula.
Foi então que voltamos para o Rio, e aí algumas coisas
começaram a acontecer...
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Fomos morar em uma casa que era do meu avô, em Quintino,
onde eu logo fiz amizade com alguns garotos que eram tão
aficionados por rock quanto eu, especialmente o Jorge.
O Jorge era um grande dançarino, um daqueles caras que eram
capazes de ir a uma festa e dançar a noite inteira. Eu sempre fui péduro. Mas a gente ia juntos aos bailes no Cascadura Tênis Clube –
ninguém se importava com a idade de quem entrava nos bailes, na
época – e nos bailes que faziam num clubeco na rua da casa dos meus
avós, pertinho da nossa. Andávamos juntos o tempo todo, e sempre
carregando conosco o meu gravador cassete e várias fitas de rock.
Também ouvíamos rádio e, por incrível que possa parecer para
os mais jovens, nesse tempo as rádios comuns tocavam rock e não
apenas uma ou outra emissora alternativa. Talvez a primeira vez que
eu ouvi “Stairway to Heaven” tenha sido no rádio.
Em pouco tempo, descobrimos que uma vitrolinha portátil que
eu tinha, com uma adaptação que meu primo Wilson fez para ligar ela
numas caixinhas de som minúsculas que eu arrumei, tinha volume
suficiente para fazermos nossos próprios “bailes” no clubeco, bem
como na casa de amigos. Assim, se eu ainda não tinha instrumento
nem sabia tocar nada, pelo menos conseguia botar uma meia-dúzia de
pessoas para dançar nos finais de semana.
Esse meu primo Wilson teve sua parte especial nas minhas
primeiras experiências com som e música. Ele era primo do meu pai,
na verdade, uns dez anos mais velho que eu, mas desde que eu era
bem pequeno a gente desenvolveu uma amizade especial. O Wilson
era um faz-tudo profissional, mas sua principal ocupação (ao menos
nessa época) era como técnico em eletrônica, e nisso ele era muito
bom. Por intermédio dele eu consegui o meu primeiro amplificador,
um trambolho valvulado mono, que era carinhosamente chamado por
mim e pelo Jorge de “Trosobão”. Mais tarde, ele me ajudou em
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diversas experiências que fiz com montagens e adaptações de efeitos
para guitarra.
Ao voltar para o Rio, fui estudar no Colégio Militar do Rio de
Janeiro. Eu simplesmente detestei aquele lugar mas, nos dois anos que
eu passei lá, fiz algumas amizades. Entre elas, o França e o Godinho,
que eram também loucos por rock progressivo, mas ouviam várias
outras coisas.
O França morava na Tijuca, bem perto do CMRJ, e inúmeras
vezes a gente saía da aula e ia pra casa dele, escutar música e fazer
barulho no piano que havia na sua casa. Barulho, nada mais do que
isso. O que ouvíamos, no entanto, era o que importava. Muito rock
progressivo, muito Led Zeppelin e também muita MPB, especialmente
Maria Betânia, Caetano, Chico e Gal. A ópera rock “Tommy”, do The
Who, e o disco “Doces Bárbaros”, com Betânia, Caetano, Gilberto Gil
e Gal Costa, eram dois de nossos preferidos.
Eram muitos discos, e nesse tempo havia uma loja de discos
(acho que isso nem existe mais) ali na Almirante Cochrane, bem em
frente ao CMRJ. Eu economizava o dinheiro que meu pai me dava
para lanchar na escola para, praticamente toda semana, passar nessa
loja e comprar pelo menos um compacto simples. Nunca tinha nada
especial em mente, apenas chegava para o dono da loja e, dependendo
do meu humor, pedia “algo bem pesado” ou “algo mais suave”.
Lembro que comprei o “Blue for You” do Status Quo, com esse
método: ouvi os primeiros acordes da primeira música, gostei da
pauleira e comprei o disco (tenho esse LP até hoje).
Eu, França, Godinho e Marcelo tínhamos a mania de gravar
nossos papos, fazer paródias de filmes que assistíamos no cinema (só
com áudio) e outras coisas assim. Inventamos peças de teatro malucas
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que nunca foram representadas. Tínhamos todos os números da revista
“Mad” e morríamos de rir com nossas idiotices.
Lembro de uma paródia que fizemos (e gravamos em cassete)
do filme “Terremoto”. Num determinado ponto, a deixa para uma fala
do França era o Marcelo, imitando voz de mulher, gritar ao fundo:
“Socorro! Estou parindo!”. O França se distraiu com qualquer coisa e
lá está o Marcelo insistindo: “Socorro! Estou parindo! Estou
parindo!”... Depois de umas dez vezes, ele soltou: “Porra, França!
Anda logo que eu estou parindo!!!”.
Chegamos até a compor uma ópera rock em inglês cujo título,
traduzido, era algo como “A Gata Preta Puta e seus Gatinhos Paridos”.
Pensamos até em montar uma banda, na qual o França seria o
tecladista (afinal, ele tinha um piano), eu seria o baixista (relembrando
minha paixão pela Suzi Quatro) e o Godinho seria o guitarrista. Claro
que era só uma idéia, já que ninguém tocava nada.
Isso durou uns dois anos, tempo que eu consegui aturar o
Colégio Militar. Depois disso, perdi o contato com essa turma.
Nesse meio tempo, meu pai havia comprado uma casa na
Sulacap e havíamos nos mudado. Fui estudar em Bangu, num colégio
chamado Ferreira Alves, que havia sido fundado por meu pai e um
amigo como curso preparatório, antes dele entrar para a Aeronáutica.
Até hoje esse colégio existe e o amigo do meu pai, o Gonçalo, é o
diretor.
Surgiram imediatamente novas amizades. Na escola, o Sílvio,
a Janine (que nasceu no mesmo dia, mês e ano que eu e cuja mãe tinha
sido colega de escola do meu pai) e vários outros. No bairro, a Tina
Diniz. Todos iriam desempenhar papéis importantes na minha vida e
mantenho contato com todos até hoje.
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Porém, meu parceiro musical continuava a ser o Jorge, que
praticamente passava todos os finais de semana na minha casa. Nossa
diversão, como sempre, era ouvir rock e fazer festinhas na casa dos
amigos com o pouquíssimo equipamento que dispúnhamos.
Mas, até então, nada de instrumentos...
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FINALMENTE, INSTRUMENTOS!

Aprendi a cantar antes de aprender a tocar qualquer coisa. E foi de
uma forma até certo ponto engraçada.
Quando eu era mais novo e tentava cantar, minha mãe dizia
que eu era irremediavelmente desafinado, e eu acreditava nisso. Mas,
logo depois que mudamos para a Sulacap, e antes de eu fazer novos
amigos, eu acabava passando muito tempo à toa em casa, depois que
eu chegava da escola.
Nossa casa tinha um jardim de inverno que meu pai tinha
convertido em escritório, onde ficava o equipamento de som dele.
Lembro perfeitamente desse equipamento: um toca-discos Sansui, um
receiver Kenwood e um tape-deck Akay, tudo trazido de Manaus. Eu
aproveitava o fato dele não estar em casa à tarde para ouvir minhas
músicas naquele equipamento, ao invés de na minha vitrolinha. Foi
numa dessas tardes que um disco (provavelmente da minha mãe) me
chamou a atenção: era o álbum vermelho dos Beatles, a coletânea de
sucessos da banda de 1962 a 1966. Eu ouvia tanto esse disco que sabia
todas as músicas de cor na ordem em que elas estavam nos dois LPs.
Só que, além de ouvir, eu comecei a cantar junto com o disco
e, aos poucos, percebi que conseguia acompanhar não apenas a voz
principal, como também as harmonias vocais dos Beatles. E eu fazia
isso todo dia, o que acabou treinando minha voz.
Bem, acho que posso dizer uma coisa que poucos podem:
quem me ensinou a cantar foram Paul MacCartney, John Lennon e
George Harrison!
Aos doze anos, porém, minha fixação ainda era ter um teclado
– ou “órgão”, como eu chamava – e já havia arrancado algumas
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promessas do meu pai que ele me daria um. Promessas nunca
cumpridas, é claro.
Creio que havia duas razões principais para isso. A primeira é
que meu pai, como bom militar, não queria correr o risco do filho
virar músico. Embora ele gostasse de música, a profissão de músico,
para ele, era coisa de desocupados, drogados e, talvez, “subversivos”.
A outra é que o preço de um órgão eletrônico, como os que se podia
comprar no Brasil naquela época (estávamos em 1976) – aquelas
coisas semelhantes aos Hammond, um móvel com dois teclados – não
era exatamente o que ele estava disposto a gastar para dar de presente
pra um garoto. Talvez até houvessem alternativas mais baratas, mas
tanto eu quanto ele não as conhecíamos.
Foi meu avô Manoel quem resolveu esse impasse. Vale dizer
que meu avô era tido como um homem rico: auto-aposentado por
hipocondria, dono de vários imóveis no subúrbio do Rio e assim por
diante. Dessa maneira, sabendo que eu vinha enchendo o saco do meu
pai por causa de um “órgão”, ele resolveu me dar um... violão!
Era um Giannini 3/4, um desses violões pequenos que a gente
compra para crianças aprenderem a tocar. Muitos anos depois eu
consegui comprar em São Paulo um igual para o meu filho Chris. Mas
era, finalmente, um instrumento de verdade!
Meu pai, para não ficar para trás – ele e meu avô tinham uma
certa rixa – completou o presente e me deu um método: um livro
desses que a gente hoje em dia encontra em bancas de jornais, com um
título do tipo “Método Prático para Aprender Violão sem Mestre”.
Foi o que bastou!
Passei a dedicar absolutamente todo o tempo que eu tinha livre
ao violão e ao método. Me fechava no meu quarto e tentava entender
aquelas coisas das quais eu nunca tinha ouvido falar até então, como
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posições, acordes, dedilhados, batidas, ou mesmo como afinar um
violão. Tudo era novidade.
Só que eu, para minha própria surpresa, descobri que tinha
uma facilidade enorme para aprender aquilo. Especialmente a minha
mão direita já tinha um ritmo muito bom, mesmo quando eu ainda
penava um pouco para trocar as posições da mão esquerda e,
especialmente, para fazer pestanas. Em coisa de dois ou três meses eu
já tocava diversas músicas de forma bem razoável. Em um ano eu
tocava melhor do que a maioria dos caras da minha faixa etária.
Uma coisa que me ajudou bastante foi uma publicação que
havia na época, a revista Violão & Guitarra, que chamávamos
carinhosamente de Vigu. Era uma revistinha em formato pequeno,
impressa em papel jornal, que trazia músicas cifradas dos estilos mais
variados: desde os últimos sucessos até músicas antigas, desde bossanova até rock’n’roll. Ao contrário do que acontece hoje em dia com
esses sites da Internet com músicas cifradas, na Vigu não havia erros
grosseiros, pelo contrário: as cifras seguiam de forma bastante
confiável o arranjo original das gravações, e tentar tocar algumas
dessas músicas era um verdadeiro desafio para iniciantes.
Eu tinha dezenas, se não centenas dessas revistas, e pouco me
importava o gênero musical das músicas que vinham em cada edição.
Minha sede de aprender a tocar cada vez melhor seguia um único
parâmetro: se eu conhecia determinada música, podia ser Roberto
Carlos, Vinícius de Moraes ou Rolling Stones. Eu queria tocar.
Talvez essa tenha sido a raiz de um ecletismo musical que, se
por um lado foi bastante útil, por outro foi prejudicial. Mas isso já é
uma outra história.
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O passo seguinte veio com mais facilidade do que eu
imaginava: passar do violão para a guitarra. Não por causa da
diferença entre os instrumentos, é lógico, mas sim porque isso
significaria conseguir outro instrumento.
Só que os progressos que eu fizera devem ter causado boa
impressão e assim, mais uma vez com o patrocínio do meu avô,
comprei minha primeira guitarra em 1977, numa boa loja que havia
em Cascadura chamada Ponto Musical. Fui cliente dessa loja por
vários anos.
Essa minha primeira guitarra foi uma Giannini SG, modelo
AE07TL. Eu escolhi esse modelo não pelas suas qualidades, mas sim
porque era igual à guitarra do Tony Yommi, guitarrista do Black
Sabbath, que na época era o meu modelo de guitarrista. Só muito
tempo depois eu vim a saber que essas guitarras eram cópias quase
perfeitas das Gibson SG, inclusive feitas das mesmas madeiras, e com
tarraxas e captadores feitos no Japão. Bem diferentes das Gianninis
que vieram depois.
O mais incrível é que, usando sei lá de que tipo de persuasão,
não muito tempo depois eu consegui que meu avô me desse outra
guitarra. Outra Giannini, mas dessa vez um modelo mais simples, a
AE03 Supersonic, uma espécie de cópia da Fender Jaguar.
Eu já tinha, portanto, um violão e duas guitarras. Só que
guitarras não funcionam sem amplificador, não é mesmo? E nesse
ponto a memória me falha completamente. Não faço a menor idéia em
que circunstâncias eu consegui o meu primeiro amplificador que,
assim como essas duas guitarras, me acompanhou por vários anos.
Lembro apenas qual era: o BAG01 da Giannini, um pequeno combo
transistorizado de 30 Watts com três entradas, para guitarra,
microfone e órgão.
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Foi justamente nessa época que eu comecei a compor as
minhas primeiras músicas.
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AS PRIMEIRAS MÚSICAS

Foi em 1977 que eu decidi que já tinha conhecimento musical
suficiente para começar a compor alguma coisa, o que, obviamente,
era muita pretensão, se não uma idiotice consumada. Mas acho que é
até um processo natural: você mal começa a tocar um instrumento e já
acha que sabe tudo que precisa saber, principalmente se você é
autodidata e começa a ser elogiado pelos amigos. Só depois de
aprender muito é que você começa a se dar conta que não sabia nada
e, o que é pior, que nunca vai saber tudo.
Felizmente, eu não lembro absolutamente nada das minhas
primeiras músicas. Digo “felizmente” porque, a julgar por algumas
imediatamente posteriores de que eu tenho alguma lembrança, elas
eram péssimas! E, da mesma forma, não tinham nada a ver com o que
eu um dia pensara em tocar – rock – sendo antes umas baladinhas
românticas bem ingênuas. Na verdade, nada feito antes de 1979 vale a
pena ser lembrado.
Não sei se eu já tinha feito alguma tentativa antes disso, mas o
que me empurrou mesmo para compor foi ter assistido a um festival
de música, em outubro de 1977. Foi um festival estudantil, que era
realizado anualmente pelo Colégio Albor, de Cascadura, onde
estudava uma amiga minha da Sulacap, a Elier. Embora fosse, a
princípio, um festival destinado apenas a alunos do colégio, era muito
bem organizado. Aos participantes era disponibilizado um
equipamento muito bom, inclusive com datas reservadas nas semanas
que antecediam o festival para ensaios, e até músicos de apoio.
Bem... Vamos relativizar isso... O equipamento era “muito
bom” para os meus padrões da época: amplificadores valvulados
Giannini Tremendão e ThunderSound para guitarra e baixo, uma
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bateria Pinguim, um piano de armário e alguns microfones. É claro
que, se algum dia a minha banda pudesse ter tido um equipamento
desses, talvez as coisas tivessem sido diferentes, mas isso é outra
história. Esse equipamento era, sem dúvida, do próprio colégio, e não
alugado. Os “músicos de apoio” eram certamente professores ou
amigos destes.
Seja como for, eu assisti ao festival do Albor de 1977 – fomos
eu, Tina, Jorge e Elier – e imediatamente a certeza se formou em
minha mente: ano que vem eu vou estar aqui. Participando!
Só tinha um problema: para participar era preciso músicas e
alguém para tocá-las comigo.
A semente do “alguém para tocá-las comigo” já estava bem ali,
ao meu lado: Jorge, Tina e Elier. Só havia um probleminha: nenhum
deles tocava absolutamente nada. A Tina cantava direitinho, era
afinada. O Jorge, como eu já disse, era um grande dançarino, e dava
até pra participar de uns backing vocals. A Elier era uma negação
total, mas tinha que fazer parte da “banda”, já que precisávamos de
pelo menos um membro que fosse aluno do colégio.
Nessa época, eu tinha conhecido um cara lá da Sulacap, não
me lembro em quais circunstâncias, que volta e meia aparecia lá em
casa para tocarmos juntos: o Sérgio Galocha. Nossas jams se
resumiam ao seguinte: eu fazia a base de algumas músicas populares
na guitarra ou no violão, e ele solava a música, nota por nota, na outra
guitarra. Evidentemente, as habilidades de solista do Galocha se
limitavam a isso: decorar a melodia das músicas e saber reproduzi-las,
sem conhecimento algum de escalas ou de improvisação. Ele era bem
mais hábil em irritar o meu cachorro do que em tocar guitarra, mas
isso não me importava. Na minha cabeça, a “banda” já tinha guitarra
base e guitarra solo.
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O próximo recrutado foi o rapaz que morava na casa ao lado da
minha, que também arranhava um violão. Até hoje não sei como se
escreve o nome dele. Acho que era Harry, mas todo mundo (inclusive
ele), pronunciava “Arrí”.
Para mim, a banda estava pronta. Tínhamos duas guitarras, um
violão, um cantor principal (eu), uma cantora que também era capaz
de sacudir um pandeiro no ritmo (a Tina) e outros dois backing vocals
que eram, pelo menos, capazes de sacudir a bunda e animar um pouco
a parada.
Faltavam as músicas.
Como eu disse, as que eu tinha prontas, na época, eram
imperdoáveis, e eu tinha alguma consciência disso. Então, entre fins
de 1977 e o primeiro semestre de 1978, comecei a fazer mais algumas.
Tão ruins quanto, mas talvez um pouco melhores...
Na verdade, acho que o problema não era exatamente as
músicas. Como, na época, eu não tinha noção alguma de progressões
de acordes, o que eu costumava fazer era o seguinte: pegava em algum
Vigu uma música que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido, e
tocava a sequência de acordes dessa música com um ritmo qualquer.
Ia variando isso até ter alguma idéia, e assim surgia uma harmonia e
uma melodia, normalmente cantarolada em um arremedo de inglês.
O problema maior eram as letras. Ou seja: quando eu
transformava o non-sense que eu cantarolava em inglês em uma letra
com sentido em português e a colocava no papel.
Se eu, ainda hoje, volta e meia me considero um cara
excessivamente sentimental e incorrigivelmente idealista, imaginem
quando eu tinha 14 anos, com todos os hormônios e ideais à flor da
pele. Seria quase impossível o resultado não ser uma baboseira. Mas
foi assim que surgiram as músicas que acabaram participando do
festival do Colégio Albor em 1978.
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Uma das características desse festival é que cada aluno podia
inscrever quantas músicas quisesse, e todas elas eram executadas ao
vivo no dia da apresentação. Não havia pré-seleção, até mesmo porque
o número de inscrições não era tão grande, mas mesmo assim o
festival era uma maratona de várias horas, 30 a 40 músicas executadas
em ordem aleatória por uns 20 participantes. Nós, por intermédio da
Elier, inscrevemos cinco músicas.
Uma delas era “Amar este Universo”, uma coisa meio poprock com pretensões experimentais, que eu fiz inspirado em um conto
homônimo do Arthur Clarke que eu tinha lido. A letra, de uma
pieguice sem fim, falava de bombas atômicas, discos-voadores e
assim por diante.
Outra foi uma balada mais piegas ainda, que eu escrevi para
uma menina por quem eu tive uma paixonite platônica passageira.
Não lembro o título, mas sei que inaugurou uma coisa que se tornou
constante nas minhas letras: as metáforas. A letra tinha algo como
“nossa memória é como uma escada, degraus nos levam às horas
passadas”. Uma metáfora horrorosa, mas foi a primeira.
A terceira música foi outra balada, mais suave. Na verdade, foi
uma inclusão tardia no repertório, uma música que eu havia feito há
pouco para minha mãe. Os motivos dessa música vocês vão ver
depois, mas em termos de letra talvez fosse a melhor de todas.
A quarta música foi, efetivamente, um rock. Rock mesmo,
pauleira em Mi maior, com direito à bridge e a refrão e à letra sem
tentativas de profundidade ou existencialismo, inclusive com alusão a
sexo. Na verdade, foram dois rocks. Duas músicas que eu fizera
separadas, mas que eram curtas demais, assim eu juntei as duas numa
só. Essa eu lembro direitinho e a tocaria sem o menor pudor ainda
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hoje. Na verdade, ela está gravada no site do Degrau Estreito, com o
título “Outra Vez”.
Tinha uma quinta música... Eu sei que tinha. Mas essa eu
deletei completamente da minha memória. Não faço a menor idéia de
como era, qual o andamento, do que falava. Tenho a ligeira sensação
de que era alguma coisa numa progressão em Sol maior, e só. E posso
estar completamente enganado.
Assim foram as primeiras músicas. O garoto que curtia rock
progressivo, Led Zeppelin, Black Sabbath e, ao mesmo tempo, a
galera da Tropicália, e que queria ser tecladista, em coisa de dois anos
tinha conseguido se tornar um guitarrista-base razoável e compor
meia-dúzia de baladinhas água com açúcar e um rock de verdade. Aí
aconteceram coisas que, progressivamente, mas nem tanto, mudaram a
minha forma de compor. Como foi a apresentação no festival eu conto
depois.

28

1978

1978 tinha tudo para ser um ano perdido. Acabou não sendo meio por
acaso, mas, de qualquer forma, marcou o início de uma virada radical
na minha vida, que acabou por influenciar tudo o que veio em seguida,
inclusive a música.
Minha rotina, até então, não era diferente da de nenhum garoto
de 14 anos. Ia pra escola de manhã, à tarde fazia as coisas que tinha
pra fazer e, durante a semana, quase toda noite eu ia até a casa da
Tina, duas ruas depois da minha, bater papo. Eu tinha um irmão 11
anos mais novo que eu, o Sandro e, como qualquer adolescente, eu
passava um bom tempo fugindo dele. Nos finais de semana sempre
tinha alguma festinha na casa de um amigo e, quando não tinha,
geralmente o Jorge ou o Sílvio iam lá pra casa e a gente inventava o
que fazer.
O violão já tinha virado a minha versão do slogan da American
Express: “não saio de casa sem ele”.
Foi voltando de uma dessas minhas idas habituais à casa da
Tina que a merda começou a feder... Preferia nem falar nisso, mas não
tem como.
Cheguei em casa e encontrei tudo trancado. Isso era normal.
Meu pai, nessa época, estava fazendo faculdade de engenharia e eu
sabia que minha mãe estava sozinha em casa com meu irmão. O que
não era normal era eu bater na porta e ninguém atender. Mesma coisa
na porta dos fundos. E dava pra ver pelo vidro canelado da porta da
frente que a TV da sala estava ligada e que minha mãe estava sentada
no sofá.
Voltei correndo na casa da Tina e chamei o irmão dela, que
naquele tempo conseguia ser menor e mais magrelo do que eu. A Tina
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e a mãe foram junto, e o Marcos conseguiu entrar na minha casa pelo
basculante da cozinha e destrancar a porta.
Não deu outra... Infarto fulminante. Fazia pouco menos de um
ano que o Elvis tinha morrido, e acho que minha mãe tinha ficado tão
triste que resolveu ir encontrar com ele. Uma decisão súbita, tomada
ali no sofá da sala enquanto via a novela e meu irmão dormia.
Acho que eu nem me dei conta do que estava acontecendo.
Quando a mãe da Tina veio falar comigo, eu já estava no telefone
ligando para o hospital da Aeronáutica e só disse “eu sei que não
adianta mais”. E fui ligar pra Faculdade Souza Marques pra tentar
localizar meu pai. Só desabei umas horas depois.
Era o finzinho de junho, as férias escolares chegando. Meu pai
fez uma reforma relâmpago na casa para acomodar minha avó e o
padrasto dele, que foram morar lá para ajudar a tomar conta do
Sandro. Aí me levou para conhecer um lugar do qual eu nunca tinha
ouvido falar.
Eu sabia muito pouco da família do meu pai. Desde sempre
tinha sido a minha avó, o grande Geraldo, marido dela – acho que o
homem mais sábio que eu já conheci – e uns primos. Eu tinha uma
vaga lembrança do meu avô, que morreu quando eu era muito novo. E
só. Mas tinha uma família imensa que eu não conhecia e que morava
num sítio, num lugar chamado Santa Branca, próximo a Miguel
Pereira, região serrana do Rio.
Foi pra lá que meu pai me levou para me afastar de tudo,
naquelas férias. Um sítio enorme na beira de um rio, num vale cercado
por montanhas. A coisa mais parecida com civilização era Conrado, a
um quilômetro dali: duas dúzias de casas e três botecos. Nada para
fazer a não ser andar no mato, tomar banho de rio, encher a cara de
cerveja e vinho barato com os meus “primos” (de terceiro ou quarto
grau) e tocar violão.
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Adorei. Gostei tanto que passei o mês inteiro lá. Acho que
aquelas pessoas simples, aquele monte de “família” que de repente eu
descobri que eu tinha, ajudou momentaneamente a preencher um
vazio do qual eu não ia conseguir me livrar tão fácil.
No meu último dia de férias, meu pai foi me buscar. Botou a
tropa toda no carro: meu irmão, minha avó, o Geraldo e a Maria
Laura, uma menininha que eles tinham adotado quando moravam em
Brasília. Tinha menos de dois anos na época.
Só que eu não quis ir. Tem um lugarejo uns quatro quilômetros
acima do sítio chamado Arcádia, onde tinha um restaurante desses
enormes, uma parada de ônibus, na verdade. Eu tinha passado o mês
inteiro paquerando uma menina linda que trabalhava lá e, justo
naquele domingo, a gente tinha combinado de se encontrar. Ok. Vou
de ônibus pro Rio amanhã.
Nunca me livrei completamente da sensação que, se meu pai
não tivesse me dado carona até Arcádia antes de ir embora, para
aquele “encontro” que nem aconteceu, as coisas também não teriam
acontecido do jeito que foram. Culpa, mesmo.
Fui acordado bem cedinho por uma prima do meu pai que eu
gostava muito e que morava no Rio, a Vilma. Não entendi nada. O que
ela estava fazendo ali?
Tinha ido me buscar. Juntei minhas coisas meio dormindo e,
enquanto ia para o carro dela, fiquei ouvindo como se fosse num
sonho alguma coisa sobre um acidente. Mas não era sonho. Aquela
noite eu tinha sonhado com a minha mãe.
Só me dei conta de verdade da proporção do que havia
acontecido quando passei pelo local do acidente, na Dutra, e vi o carro
do meu pai: um Opala reduzido às dimensões de um Fusca e
totalmente queimado.
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Quando chegamos na casa da Vilma, em Vila Isabel, eu
simplesmente sentei em um canto e chorei. Não sei por quanto tempo.
Quando eu parei, só perguntei: “sobrou alguém”?
Meu pai e o Geraldo estavam no Hospital Central da
Aeronáutica, ambos terrivelmente queimados e entre a vida e a morte,
mas o Geraldo estava pior. Ninguém sabia onde estava a minha avó.
Meu irmão e a pequena Maria Laura, meu primo Wilson estava
cuidando do enterro.
Três anos e meio. Foi o tempo que eu tive um irmão. Talvez
por isso eu valorize tanto os amigos.
Não vou dizer que eu fiquei “duro” naquele momento, até
mesmo porque não está sendo fácil escrever nada disso, mas com
certeza naquele momento eu deixei de ser só um garoto de 14 anos.
Pedi pra minha prima me levar pra casa dos meus avós por parte de
mãe, em Quintino, onde eu me pendurei no telefone para descobrir
onde estava a minha avó. Mais nenhuma lágrima.
Seguiram-se três meses muito estranhos, o tempo que meu pai
passou no hospital. O Geraldo não resistiu, e o mundo perdeu um cara
que realmente valia a pena. Minha avó ficou mais tempo no hospital:
tinha se queimado menos, mas tinha se machucado mais.
Nesses três meses, eu não tinha casa. Não aguentava ficar na
casa dos meus avós, porque o estado deles, depois de perder uma filha
e um neto no intervalo de um mês, era deplorável. Não podia ficar na
minha casa porque ela tinha sido meio que invadida por soldados da
Aeronáutica que o comandante do meu pai enviara para tomar conta.
Acabei na casa de um amigo do meu pai, situação que me deixava
terrivelmente constrangido. Mas era em frente a casa da Elier, e foi
assim que aquele arremedo de banda que eu havia bolado há quase um
ano começou a se preparar para o festival do Albor.
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No final de outubro estávamos lá, pela primeira vez em cima
de um palco. Foram aquelas cinco músicas, mas eu só me lembro da
apresentação de “Outra Vez”, o meu rockão que falava de liberdade e
sexo: eu berrando e atacando com fúria as cordas da minha Giannini
SG, a Tina cantando o refrão e sacudindo o pandeiro, o Jorge e a Elier
fazendo uma coreografia doida e fingindo que cantavam, o Galocha e
o Harry completamente inaudíveis e os “músicos de apoio”
animadíssimos no baixo e na bateria. E, além de qualquer expectativa
minha, foi justamente com essa música que ganhamos aquele festival.
Meu pai estava na platéia. Tinha saído do hospital naquela
semana. Infelizmente, além das cicatrizes das queimaduras que ele
carregou pro resto da vida, ele tinha trazido para casa algo muito pior:
uma madastra. Só que eu ainda não sabia disso.
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UM ANO ESQUISITO

A incrível banda que venceu o festival de música do Colégio Albor
em 1978 durou apenas aquela apresentação. Acho que, de uma forma
ou de outra, vencer aquele festival me deu a sensação que eu era capaz
de fazer alguma coisa decente em relação a música, e eu acabei
ficando meio intolerante.
Não queria mais gente que só fazia presença em cima do palco,
violonistas que não sabiam tocar direito e muito menos um solista que
não sabia solar. Especialmente depois que eu descobri que eu era
capaz de fazer alguns solos.
Eu poderia dizer que a minha “maturidade forçada” aos quinze
anos de idade tinha me feito amadurecer musicalmente, mas não
estaria sendo completamente honesto. Se fosse assim, eu teria entrado
numa aula de violão ou guitarra, ao invés de ter ido fazer aulas de
bateria... Pelo menos isso serviu para algumas coisas depois, como
vocês vão ver.
A grande verdade é que a minha vida tinha virado de cabeça
pra baixo de uma hora pra outra. Na verdade, um inferno de cabeça
pra baixo. Minha recém-adquirida madrasta, muito boazinha no início,
tinha um distúrbio psicótico qualquer de aversão à estabilidade –
forma elegante de dizer que ela era doida de pedra – e, assim que meu
pai casou com ela, começou a infernizar a vida dele e, em
consequência, a minha também. Os amigos que frequentavam a minha
casa, como o Jorge e o Sílvio, foram devidamente afastados. O Sílvio
nem tanto, já que ele era um cara habilidoso com pequenos consertos
domésticos e ela gostava de fazer ele de escravo.
Resumindo, tudo que eu não queria naquele momento era o
que eu mais gostava de fazer antes: ficar em casa com meus amigos,
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meus discos e o meu violão. Rapidamente isso degenerou pra não
querer nenhum tipo de compromisso que me obrigasse a ficar ali pela
Sulacap.
Passei a ficar cada vez mais tempo na casa dos meus avós, em
Quintino. Ali eu me trancava no quarto com o violão, um caderno,
uma caneta e meu gravador cassete, ou com algum Vigu novo que eu
tivesse comprado, e ninguém enchia o meu saco. O Jorge morava na
rua transversal e tinha livre acesso.
Surgiram várias músicas, nesse tempo. Algumas eu deletei
involuntariamente. Outras eram bem interessantes e sobreviveram,
como “Canção da Saudade” e a primeira versão de “Viagem”, que
depois eu modifiquei completamente. Também fiz “Apelo”, embora
essa tivesse um forte sabor de idealismo hippie fora de época. Mas
depois eu falo disso. A pérola dessa época foi “Liberdade para os
Passarinhos”, completamente composta no banheiro da casa dos meus
avôs, onde eu costumava me refugiar com o violão, um bloco e uma
caneta. Digamos que eu caguei a música...
Algumas não eram tão interessantes assim, como “Vale
Verde”, uma espécie de homenagem à Santa Branca que minha avó
adorava.
Com a Tina, eu fiz “Canção para Você”, um blues que é, no
fundo, uma versão de uma música do Status Quo, “Paz” e uma outra
música que era um plágio descarado de algo que tínhamos ouvido no
festival do Albor. Aliás, eu vinha me afastando progressivamente da
Tina desde que nossa amizade de anos virara uma espécie de namoro
confuso: uma garota de 18 anos bastante imatura com um cara de 15
que se achava muito maduro. Isso quase destruiu uma amizade que só
muitos anos depois se recompôs.
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Mas algumas músicas desse período eu acabei, mais tarde,
deletando voluntariamente. E isso porque elas tinham, de forma
inegável, toda a cara de música de igreja, e eu vou explicar porquê.
Acho que, nessa época, todo mundo queria me empurrar
alguma religião. Ou talvez eu estivesse querendo acreditar em alguma
coisa, o que não consegui até hoje. Sei que até numa seita japonesa
maluca, uma tal de “Perfect Liberty”, eu andei, por conta da Janine.
Mas, seja como for, o catolicismo embutido em cada brasileiro
acabou levando vantagem, pelo menos de forma provisória. O Jorge
conseguiu me convencer a entrar num tal de Grupo Jovem da igreja
que era bem em frente da casa da minha avó, que ele frequentava.
Foi, digamos assim, “diferente”. Botei o meu violão e minha
voz a serviço de alguma coisa e conheci pessoas interessantes. Só que
essa bosta ficou grudada em mim e acabei fazendo pelo menos umas
duas músicas que, pensando nelas hoje em dia, dava direitinho para
cantar na igreja. Jesus, Maria, José e os anjinhos todos revirando os
olhinhos. Tô fora!
Uma das coisas legais de participar por um tempo desse Grupo
Jovem foram as pessoas interessantes que eu conheci. Especialmente o
Tonico, que se tornou um companheirão por um bom período.
Saíamos da missa no domingo de manhã e andávamos até um boteco
pé-sujo que ficava perto da estação de trens de Quintino. Lá nós
derrubávamos algumas garrafas de cerveja e comíamos aqueles ovos
cozidos com a casca colorida, que só botecos pé-sujo têm. Era um
ritual, para nós tão sagrado quanto a missa da qual tínhamos acabado
de sair.
Mas o melhor era nos sábados à noite. Tanto eu quanto o
Tonico, após algumas semanas de Grupo Jovem, começamos a
namorar umas meninas que também faziam parte do grupo. Como
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éramos todos muito novos, as meninas tinham hora pra chegar em
casa. Assim, depois de as deixarmos em casa (moravam na mesma
rua), nós íamos para a nossa farra particular, que consistia em fazer a
ronda dos botecos.
Não sei como está agora, mas naquele tempo tudo fechava
cedo em Quintino. Às onze da noite já era praticamente impossível
encontrar algum bar aberto. Aí nós saíamos andando por aquela
Avenida Suburbana (hoje tem outro nome), na direção de Cascadura,
caçando algum lugar para tomar cerveja. Mais de uma vez saíamos de
um bar que estava fechando e íamos à caça de outro que ainda
estivesse aberto. Pelo menos umas duas vezes a gente conseguiu que o
dono do último boteco nos emprestasse umas três garrafas de cerveja
para devolvermos no dia seguinte, e a gente tomou as nossas saideiras
sentados na calçada em frente à casa dos meus avós.
E os papos? Sempre rolavam em torno de alguma coisa
relacionada com religião. O Tonico era tão descrente quanto eu e, se
não era, acabou se tornando por minha influência. Nossa conversa,
nessas noitadas regadas a cerveja, geralmente se focavam nas
idiossincrasias do cristianismo e, se não eram tão profundas assim, ao
menos nos pareciam. Só fui ter muitos papos semelhantes algum
tempo depois, quando eu conheci o Hélio.
Escrevendo isso, agora, eu fico pensando em como as coisas
mudaram em pouco mais de trinta anos. Éramos uns garotos de 15
anos de idade, classe média, e tínhamos livre acesso a bebidas e
cigarros, publicamente e sem nenhum problema. Era tudo normal,
assim como era normal andar de madrugada nas ruas do subúrbio do
Rio de Janeiro sem nenhuma preocupação. Ninguém reparava nisso
nem achava nada absurdo.
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Hoje em dia, garotos de 15 anos bebendo, fumando e andando
de madrugada geralmente estão meio escondidos, no rol dos
“excluídos” cujo destino é alguma instituição correcional. São pivetes,
uma preocupação para o Governo. Nós éramos simplesmente “bons
meninos”. Trinta anos mudam muita coisa.
O Tonico tocava violão. Não muito bem (a mão direita dele era
bem ruinzinha), mas tocava. A menina que eu namorava, a Elisete,
tocava flauta doce. A Mônica, namorada do Tonico, também tocava
flauta e arranhava um violão. Ali estavam os ingredientes necessários
para que eu acabasse me inscrevendo em um novo festival. Outro
festival estudantil: o do Colégio Arte e Instrução, também em
Cascadura.
Em termos de infraestrutura e organização, não era nada que se
comparasse ao festival do Albor. Nada de equipamentos bacanas,
músicos de apoio ou períodos de ensaio, mas era uma oportunidade de
mostrar as coisas novas que eu vinha compondo.
Assim, nós quatro subimos no palco do Arte e Instrução com
aquela formação meio acústica. Digo que era “meio acústica” porque
eram violões e flautas e a minha guitarra. Venci novamente, com
“Vale Verde”, a música que minha avó adorava.
Mas não foi o fato de ganhar mais um festival que realmente
importou.
Naquele dia, conhecemos um povo meio doido que também se
apresentou lá. Dois irmãos que moravam no Méier e tocavam violão –
Marcus e Mickey – uma garota magrela de óculos que cantava pra
caramba, a Helena, um doidinho chamado Cléber com pretensões a
percussionista e uma moça bem gorda, a Tininha, mais velha que a
gente, que era professora de teatro. Eles não estavam concorrendo,
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acho. Fizeram uma apresentação meio performática, uma coisa meio
Secos e Molhados, com a cara e o corpo pintados, num intervalo.
Depois que a gente tocou uma das nossas músicas, esse povo
nos chamou nos bastidores e rolou uma amizade instantânea. Na
última música que eu toquei eu também já estava sem camisa e com a
cara e o corpo pintados, a Elisete e a Mônica estavam com algum tipo
de maquiagem esquisita e o Tonico, muito contrariado, tinha trocado
de roupa com uma das meninas.
Surgiu dali uma nova banda, chamada Eclipse. Ensaiávamos
numa escola – acho que isso era coisa da Tininha – e lembro que, na
sala ao lado, um pessoal fazia experiências com regressão hipnótica e
outras doideiras semelhantes. Acho que a gente se apresentou uma
única vez, num colégio público em algum lugar do Engenho de
Dentro. O Tonico pulou fora, que aquilo não fazia a cabeça dele.
Portanto, éramos eu, o Marcus, o Mickey, a Helena e o carinha metido
a percussionista. A professora era uma espécie de “diretora artística”.
Lembro que no dia dessa apresentação nós levamos os instrumentos
de trem, incluindo uma bateria muito velha que era do pai da Elisete
(ele era uma espécie de músico de circo, ou de bandinha de carnaval).
Aliás, por causa dessa bateria histórica, acabo de me lembrar
que houve outra apresentação desse povo. Mas não faço a menor idéia
de onde pode ter sido. Só sei que, nesse dia, esquecemos de levar os
pés do bumbo e do surdo, bem como as baquetas. Foi tudo
improvisado com varetas de bambu. E eu ainda toquei bateria com um
grupo de samba que se apresentou também!
Bem... desse ano esquisitíssimo que foi 1979 poucas coisas
sobraram.
O Marcus e o Mickey, os irmãos do Méier, me passaram uma
música deles que eu nunca esqueci, chamada “Os Pimpolhos do
Demônio”, que foi motivo de muitas brincadeiras depois e que, hoje, é
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o toque do meu celular quando meu filho Luy me liga. Eles me
ensinaram também uma música muito bonita, de autoria de uma
angolana chamada Ermelinda Duarte, e que, segundo eles, era cantada
nas ruas durante a revolução de Angola: “Somos Livres”. Levei trinta
anos para descobrir quem era a autora e que a história era verdadeira.
Sobrou igualmente uma música do Marcus, chamada “Duas
Mulheres”, que é realmente muito boa. Esse pessoal também me
apresentou coisas que não eram exatamente do meu “repertório”,
como Zé Ramalho, Belchior e coisas assim.
O Tonico sumiu em algum momento, acho que depois que ele
terminou o namoro com a Mônica. Nunca mais soube dele e
acabaram-se as noites com papo sobre religião antes que as cervejas
esquentassem, na calçada dos meus avôs, bem como os ovos cozidos
com a casca colorida. As notícias que eu tive da Mônica, anos depois,
foi que ela tinha casado com um hippie maconheiro e ido morar em
um sítio em algum lugar do interior do Rio, onde criavam um filho
que tinha um nome indígena que significava algo como “o corredor da
floresta”. Ou seja: era o Bambi.
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COGUMELO MARCIANO

Por mais que eu tentasse passar o máximo de tempo possível na casa
dos meus avôs, em Quintino, sempre havia um momento em que eu
tinha que voltar pra casa. Essa era a merda.
A Sulacap se tornara um lugar hostil, e a minha casa mais
ainda. Minha avó por parte de pai, recuperada das feridas do acidente,
tinha se mandado de lá e ido morar sozinha num apartamento ali
perto. Eu era obrigado a dividir o meu quarto com os dois filhos da
louca da Lúcia: um moleque que até podia ser gente boa e um mané
mais ou menos da minha idade que tinha todo o biótipo do marginal
em ascensão. Ainda bem que o quarto era enorme.
A única vontade que eu tinha era de esmurrar todos os três e
expulsá-los da minha casa, podendo voltar a receber meus amigos,
tocar o meu violão e ouvir meus discos. Mas meu pai certamente não
concordaria com isso e, dessa forma, eu continuei vivendo pelos
cantos.
Mas aí aconteceram algumas coisas.
Hoje, escrevendo isto aqui, acabei descobrindo que os meus
amigos da época são tão ou mais desmemoriados do que eu. Falei com
todo mundo e consegui apenas um bando de informações
completamente desencontradas. Acho que essa coisa de ter me tornado
historiador acabou preservando os meus neurônios melhor do que os
deles. Mas, como qualquer história é uma interpretação pessoal de
quem escreve sobre aquilo que supostamente aconteceu, lá vai a
minha versão dos fatos.
Nessa virada de 1979 para 1980, eu conheci três caras que
mudaram a merda toda. Como não conseguimos chegar a um
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consenso sobre quem conheceu quem primeiro, dane-se! Primeiro eu
conto uma história, depois eu conta a outra, e o que aconteceu
primeiro fica por conta de quem ler.
Num desses momentos em que eu parava pela Sulacap,
encontrei com a Tina e ela me disse que tinha conhecido uns caras
legais, que também tocavam violão e compunham músicas.
Chamavam-se Kéty e Rick, e disso eu tenho certeza absoluta até hoje.
Mas como eu encontrei esses caras pela primeira vez, eu não
tenho certeza alguma. A Tina me diz que foi na casa dela, versão que
é muito provável. O Rick afirma que foi na casa do Kéty e lembra até
da roupa que ele estava usando, coisa que, por si só, já torna a versão
dele bastante improvável. Mas ele lembra que me pediu um cigarro no
dia em que nos conhecemos e eu passei para ele um Continental sem
filtro, o que certamente aconteceu.
Seja como for, a empatia foi imediata.
Rick e Kéty me mostraram músicas deles. Eu mostrei a eles
músicas minhas. Eu adorei o que eles me mostraram, embora o Rick
diga até hoje que essas músicas eram totalmente babacas. Eles se
amarraram nas minhas músicas, embora elas fossem totalmente
babacas. Acho que o grande lance é que eles estavam fazendo algo
que eu queria fazer – rock – e eu estava fazendo algo que eles queriam
fazer: músicas com acordes dissonantes e coisas parecidas.
Surgir uma banda desse encontro era inevitável. O nome
escolhido foi “Cogumelo Marciano”, e aí eu vou deixar o Rick falar
um pouco:
Rick: A Tina sugeriu o nome, Cogumelo Marciano, por causa
de uma amiga dela (que eu não conheci) que sonhava em ter
uma banda com esse nome, ou algo assim.
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Não foi nada disso. O Rick, nessa época, tocava uma música
de um doidão de plantão lá da Sulacap, um cara chamado Vicente, eu
acho. Era um rock em Mi maior, que fazia alusão à Guerra do Vietnã,
cujo refrão era:
“Eu quero um cogumelo pra comer
Cogumelo Marciano, podes crer
Aquele cogumelo que você me prometeu
Cogumelo Marciano, podes crer”
E foi daí que surgiu o nome da banda. Mas o Cogumelo
Marciano não surgiu imediatamente, ele foi surgindo aos poucos e nós
só subimos mesmo num palco pela primeira vez em outubro de 1980,
novamente no festival do Colégio Albor. Nesse meio tempo, outras
coisas aconteceram.
Mais ou menos na mesma época que eu conheci o Kéty e o
Rick e que nós começamos a tomar as primeiras cervejas e fazer as
primeiras rodas de violão, a Elisa, irmã da Elisete, me falou de um
amigo dela que escrevia poesia, dizendo que eu poderia tentar musicálas.
Isso era algo que eu nunca tinha feito, e que eu nem sabia se
era capaz de fazer. Meu método de compor era sempre fazer primeiro
a música e depois a letra. Pegar uma letra já pronta e fazer uma música
em cima dela me parecia esquisito.
Os dois estudavam na Escola Técnica Visconde de Mauá, em
Marechal Hermes, e foi lá que eu e Hélio nos conhecemos. Assim
como com o Rick e o Kéty, a empatia foi imediata. Tínhamos muita
coisa em comum, e eu lembro que uma delas era a paixão por Black
Sabbath. Ele, embora um pouco envergonhado na época, gostava de
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cantar e tinha uma voz grave, muito boa, que combinava legal com a
minha voz uma oitava acima.
O Hélio me passou um calhamaço de coisas que ele tinha
escrito, e eu fui fazer a experiência de musicá-las. Dessa primeira leva
de poesias do Hélio, consegui fazer duas músicas: “Com a paz
vencerás” e “Megalomania”, ambas canções de protesto, que tinham
voltado à moda naqueles anos imediatamente anteriores ao fim da
ditadura militar.
Logo em seguida a essas duas primeiras músicas, abriram-se as
inscrições para um festival de música na Mauá e nós, é claro, as
inscrevemos. Esse festival em si foi uma comédia, comigo obrigando
o Hélio a “se produzir” para subir no palco e coisas assim, mas o mais
interessante acabou acontecendo nos bastidores.
Tinha um grupo formado por meninas que ia participar com
uma música muito legal, uma letra engraçada e criativa, que incluía
“gosto de comer maçã do abacateiro” e por aí vai. Só que elas não
tocavam absolutamente nenhum instrumento e a música era, na
verdade, mais uma “promessa” do que algo pronto e acabado. Eu me
prontifiquei a tocar com elas, e eu e Hélio mexemos um pouco na
letra, um tanto na música e fizemos algumas alterações no andamento.
Resultado do festival: uma espécie de vitória tripla. A música
das meninas ficou em primeiro lugar e as nossas duas, em segundo e
terceiro.
Esse período em que eu e Hélio nos encontrávamos na Mauá
teve lances divertidos. Uma vez estávamos no bosque da escola e o
Hélio havia acabado de me passar a letra de “Livre”. Eu li, peguei o
papel e o violão e fiquei andando de um lado para o outro com a
música surgindo na minha cabeça. Nesse meio tempo, um outro aluno
conhecido do Hélio sentou-se ao lado dele e perguntou o que eu estava
fazendo: “uma música”, ele respondeu.

44

O cara não acreditou e ficou uns minutos por ali esperando
para ver no que aquilo ia dar. Dali a pouco, eu me sentei junto aos
dois e toquei “Livre” do jeito que ela é, pronta e acabada, inclusive
com a progressão em Mi do início do refrão, com um acorde para cada
sílaba da letra. Difícil foi convencer o cara que a gente não estava
sacaneando ele, que a música havia surgido ali mesmo, em poucos
minutos.
Numa outra situação, resolvemos nos inscrever num festival
universitário que aconteceria na UERJ. O Hélio me apareceu,
novamente, com um calhamaço de letras. Eu me debrucei sobre aquilo
e não adiantava. Nada rolava. Embora houvesse boas letras, eu
simplesmente não conseguia encaixar música alguma nelas que
satisfizesse o que eu queria para um festival universitário.
Foi quando eu me virei pro Hélio e falei: “bicho, vai prum
canto aí e escreve alguma coisa bem subversiva!” Foi tiro e queda: em
cinco minutos ele voltou com a letra e em outros cinco eu fiz a
música: era “Força de Jovem”.
Inscrição feita, ficamos aguardando o resultado da pré-seleção.
Mas os tempos eram outros e ainda havia muito ranço de ditadura no
ar, e muitos olhos ditatoriais fixados, especialmente, nas
universidades. Resultado: nossa “música bem subversiva”, que não é
nem tão subversiva assim, foi barrada pela censura e acabou só sendo
executada bastante tempo depois, num festival de porte bem menor.
Minha vida pessoal continuava bastante confusa, e piorou mais
ainda quando veio a bomba: Elisete estava grávida. Ok, Jan... Você
tem 16 anos, é um idiota completo e vai ter um filho... Hora de
arrumar um emprego. A primeira assinatura na minha carteira de
trabalho é de junho de 1980.
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Isso podia ter sepultado a música, mas curiosamente foi o
contrário que aconteceu. Mesmo trabalhando e estudando à noite, ou
seja, com meu tempo livre drasticamente reduzido, eu acabei me
aproximando mais da galera da Sulacap e foi assim que começaram,
efetivamente, os primeiros ensaios do Cogumelo Marciano.
Eu tinha minhas duas guitarras e meu amplificador. A mãe do
Rick era professora numa escola profissionalizante da RFFSA que
tinha um laboratório de música desativado, e de lá ela pegou, sob
cautela, uma guitarra antigona e um amplificador valvulado. Um
amigo dos caras, o Bequinha, surgiu com uma bateria emprestada. Era
o que bastava.
Como o meu amplificador Giannini tinha três entradas e o
amplificador do Rick só tinha uma (gostaria de lembrar qual era a
marca daquele aparelho), nós plugávamos as guitarras do Rick e do
Kéty no meu, junto com um microfone, e eu me divertia em fazer
avermelhar as válvulas do amplificador do Rick. Eu já tinha um pedal
nessa época, um Sound ES2, que combinava wha-wha e distorção.
Que eu me lembre era um treco bem horrível feito pela Malagoli, mas
hoje em dia tem gente vendendo no Mercado Livre como “pedal
vintage” e cobrando caro!
Eu imagino a barulheira que eram os nossos ensaios, nas
manhãs de domingo na garagem da casa do Kéty, com esse
equipamento bastante improvisado. E tinha mais: o Bequinha era um
baterista bem fraquinho – como músico, já que ele era bem gordinho –
e não tínhamos baixista. Eu falava para o Kéty se concentrar nas
cordas mais graves da guitarra para “suprir” a falta do baixo. Nessa
época, um irmão mais novo do Kéty, o Decca, acabou se juntando a
nós como percussionista, tocando um pandeiro sem couro. Ele devia
ter uns 14 anos na época.
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Mas, seja como for, esses nossos ensaios acabaram se tornando
uma espécie de atração na Sulacap, e volta e meia juntava uma
galerinha para nos assistir, o que, é óbvio, jogava os nossos egos lá em
cima. E, obviamente, todos os ensaios acabavam em inúmeras garrafas
de cerveja.
Foi com essa formação – eu, Rick e Kéty nas guitarras,
Bequinha na bateria e Decca no pandeiro – que o Cogumelo Marciano
se apresentou no Festival do Albor de 1980. Um baixista tocou com a
gente, mas era um daqueles “músicos de apoio” do festival. Tocamos
“Sentimento mais forte”, do Rick, “Canção para você”, minha e da
Tina, “Com a paz vencerás”, minha e do Hélio, “Maria menina” e
“Liberdade para os passarinhos”, ambas minhas. Eu tinha uma
preocupação meio sem sentido com o visual da banda, sendo assim,
em cada uma das músicas nós tocamos com uma roupa diferente, que
procurava ter a ver com a letra da música. Dessa maneira, em “Maria
Menina”, que fala de uma prostituta, eu entrei vestido de cafetão, o
Rick de operário da construção civil, o Kéty de marginal, e assim por
diante.
Dessa vez não ganhamos nada, mas foi uma experiência
interessante: a primeira vez da banda (e dos meninos) em um palco.
Inaugurou também uma coisa que se tornaria comum em outros
festivais que participamos: eu tocar em diversas músicas de outros
participantes, e vários instrumentos diferentes. Nesse, eu lembro de ter
tocado bateria (eu havia feito algumas aulas, lembram?) em pelo
menos duas músicas. Uma era uma música de uma menina que tocava
piano, algo como “O mundo girou”, que eu reformei totalmente, já
que a letra era legal, mas a melodia era algo totalmente sem nexo. Ela
retribuiu tocando piano em “Liberdade para os passarinhos”. A outra
era “Supimpa donzela”, uma música bastante interessante e que
acabou sendo a vencedora do festival. Lembro do refrão:
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“Supimpa donzela
Eu quero ser o seu mancebo predileto
Sua nobre beleza
Me dá complexo de inseto”

O Cogumelo Marciano só se apresentou em público mais uma
vez, embora os ensaios tenham continuado por algum tempo. Foi num
festival de bandas que aconteceu no Colégio Militar, onde o Rick
estudava na época. Lembro que tocamos três músicas, entre elas o
“Rock Ilusão” do Rick.
Essa apresentação foi péssima, embora o nosso pequeno “fãclube” da Sulacap estivesse maciçamente presente. Em primeiro lugar,
por algum motivo misterioso, o som das guitarras que deveriam estar
distorcidas estava clean, e o das que deveriam estar clean estavam
distorcidas. Em segundo lugar, o Bequinha simplesmente TRAVOU
na primeira música, sabe-se lá por quê. O baterista de uma outra banda
percebeu o que estava acontecendo e o expulsou da bateria, tocando
com a gente até o fim da apresentação. E estávamos, é claro, sem
baixista.
Dessa vez, tocamos todos vestidos com uns macacões de
paraquedista que o Rick tinha arrumado. Ele e o Kéty de macacão azul
e eu de macacão laranja. Acho que o Bequinha travou porque não
conseguimos um macacão que coubesse nele. Depois disso, eu percebi
que tinha que começar a me preocupar menos com o que a gente
vestia e a me preocupar mais com a qualidade do nosso som.
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PHOENIX

O Cogumelo Marciano acabou assim como começou:
espontaneamente. Depois da travada no CMRJ, o Bequinha se
mandou. O Rick foi saindo, como ele mesmo diz:
Rick: Eu sempre tive um certo complexo de inferioridade em
relação a você e ao Kéty, porque via que você tocava pra
cacete e o Kéty aprendia com facilidade o que você ensinava,
mas eu não conseguia acompanhar. Então passei a não ir mais
aos ensaios, embora continuássemos amigos e nos encontrando
em diversas situações, quando sempre rolava viola. Não houve
uma "saída" formal ou combinada, mas um acordo tácito,
subentendido entre nós (pelo menos eu entendi assim), e me
senti melhor com as coisas dessa forma. Fui para Guará em
1983, mas já estava fora do Cogumelo desde 80, e continuei fã
e amigo das bandas subsequentes.
Não sei bem onde ele arrumou essa história de que eu “tocava
pra cacete”, mas tudo bem. Olhando para trás, hoje em dia, em 1980
eu podia ter até um certo feeling, mas não tinha conhecimento, e isso
faz falta. A verdade é que o Rick preferiu se colocar na posição de
compositor, que acabou se adequando mais ao seu dom poético e a sua
pouca proficiência no instrumento, mas ele sempre foi um membro da
banda, mesmo sem tocar nela. Prova disso são as inúmeras músicas
dele que a gente veio a tocar, e que muita gente diz que são as
melhores da banda.
Seja como for, a saída do Rick e do Bequinha foi um golpe
fatal na nossa capacidade instrumental, ou pelo menos
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“equipamental”... Afinal, não tínhamos mais a bateria emprestada e
estávamos com um amplificador e uma guitarra a menos. Tragédia
total.
Foi nesse intermezzo que eu decidi – eu tinha essa mania de
decidir as coisas, como vocês comprovarão mais tarde – que o Decca,
que já sacudia o seu pandeiro de forma magistral, podia tocar bateria.
E assim passei para ele os conhecimentos que eu havia adquirido nas
minhas aulas de bateria. E deu certo.
Só não sei em qual bateria eu fiz isso. Provavelmente no caco
velho que não tinha conta-tempo do pai da Elisete, ou talvez a bateria
emprestada do Bequinha ainda tenha ficado um tempo conosco. Acho
que ela era do Pedro Paulo, um cara que era nosso amigo e que em
outras ocasiões nos emprestou sua bateria. Seja como for, foi só o
justo tempo do Decca aprender os rudimentos de tocar bateria, já que
o Pedro Paulo não ficava tanto tempo assim sem a bateria dele e
minha relação com Elisete acabou antes do meio de 1981.
O tal do 1981, aliás, foi um ano fudido.
Lá pro meio do ano, eu consegui arrumar um emprego melhor.
Meu primeiro emprego de professor, como “estagiário” no Curso
Soeiro, um preparatório da melhor qualidade para escolas militares, no
Rio da época. E eu ainda não tinha concluído o “Curso de Preparação
de Professores de 1ª à 4ª Série”, vulgo “Curso Normal”.
Isso é uma história a parte, mas que merece ser contada.
Estava eu, completamente ferrado, trabalhando como
datilógrafo no tal Colégio Professor Casanova quando, numa crise,
resolvi pedir apoio do meu pai num intervalo entre os constantes e
incessantes barracos que rolavam lá em casa. Um diálogo tipo assim:
“Porra, eu estou me formando professor!”.
“Ok. Então vem comigo.”
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Ele me levou lá nesse curso. O Soeiro, dono do curso, havia
trabalhado com ele na FAB e meu pai mesmo já havia feito uns bicos
de professor de matemática por lá, nos idos de antanho.
Talvez influenciado por isso, o velho Soeiro me perguntou:
“Como está a sua matemática?”
Eu respondi com a maior naturalidade do mundo que estava
ótima. Ele me mandou pegar uma pilha de apostilas na gráfica do
curso e começar na segunda-feira seguinte, tirando dúvidas dos
alunos.
Bicho! Como é que você tira dúvidas de alguém se você
mesmo está cheio de dúvidas?
Sei que eu devorei aquelas apostilas e na segunda-feira estava
lá. E, assim como as “aulas” de bateria do Decca, isso também deu
certo. Agradeço pra caramba o extinto Soeiro pelo meu primeiro
emprego de professor e por eu ter passado os próximos 20 anos (ou
mais) dando aula de matemática.
O emprego melhor me proporcionou a chance de flexibilizar
meu horário. Eu voltei a estudar de manhã e, quando chegava da
escola, ficava às vezes no Soeiro das 2 da tarde até as 11 da noite.
Enquanto houvesse aluno com dúvida, eu ficava por lá.
Isso também proporcionou, obviamente, a chance de voltar a
mexer com música nos finais de semana. E o que havia sobrado da
turma estava por lá. No caso, o Kéty e o Decca. E as minhas duas
guitarras, o BAG01 da Giannini e o microfone Sony trazido de
Manaus.
Só que, aí, alguma conspiração dos deuses do rock fizeram
aparecer pessoas e reaparecer outras. O cara que apareceu chamava-se
Fernando.
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Figuraça... Costeletas e topete à là Elvis Presley e com
pretensões a multi-instrumentista. Só que multi-instrumentista tão
fudido e duro quanto todos nós e, dessa forma, além do piano de
armário que ele tinha em casa, só tinha os “instrumentos” que ele
mesmo fabricava. E com o piano, o violão caindo aos pedaços e uns
instrumentos de percussão que ele adaptava, bem como com dois
gravadores cassete, ele conseguia gravar sozinho algumas coisas.
Aliás, nunca duvidem do poder dos gravadores cassete, aqueles
portáteis, mesmo nesses nossos tempos de gravações digitais. Com um
gravador cassete, o Keith Richards gravou o riff de “Satisfaction”, que
fez duas gerações balançarem, e com dois gravadores cassete o
Fernando me convenceu que dava pra gravar qualquer merda que a
gente tocasse. E ainda fazer overdub.
Começamos a remontar a banda com o Fernando ocupando o
lugar do Rick, mais ou menos. Tenho duas fotos dessa época que
mostram o nosso formidável equipamento: as duas guitarras, dois
violões vagabundos com captadores Sound atarraxados e o microfone.
E, é claro, a “bateria” do Decca: um tarol de banda marcial montado
sobre uma estrutura de arame e um “prato” feito, acho, de tampa de
latão de lixo martelada.
Uma dessas fotos mostra um segundo BAG01, e esse eu não
tenho a menor idéia de onde saiu. Talvez fosse do Fernando. Ou não.
Sei que a passagem do Fernando pela “banda” foi meteórica.
Mas foi justamente durante ela que o Hélio reapareceu, isso já mais
para o final de 1981. Motivados pelas condições calamitosas de
equipamento, começamos a ensaiar umas coisas mais acústicas, e aí a
Helena (a magrelinha de óculos do Eclipse) reapareceu também, já
casada com um garotão muito gente boa, o Johnny.
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Nessa formação, a banda de rock que nunca tinha sido
exatamente uma banda de rock acabou virando um grupo de MPB,
abusando de arranjos vocais, já que tínhamos quatro cantores – eu ,
Kéty, Hélio e Helena – e ressuscitando músicas bem mais suaves,
aquelas dos tempos do Eclipse e mais algumas coisas que eu e Hélio
havíamos composto, como “Força de Jovem”.
As fotos desse final de 1981 nos mostram tocando em pelo
menos três lugares: um festival universitário numa tal de Boite Le
Palace, que eu não sei bem em que subúrbio da Leopoldina ficava, e
na eliminatória e na final do festival de um certo Colégio
Inconfidência, que ficava na Abolição. Nada de troféus nem prêmios,
mas eu lembro que nessa eliminatória na Abolição eu toquei numas
700 músicas dos outros.
O final de 1981 também marcou uma outra mudança: meu pai
foi transferido para Guaratinguetá e eu não fui. Acabei indo morar
com minha avó paterna, Dona Laura, que havia comprado uma casa de
vila no Andaraí e morava sozinha com a minha bisavó, Dona Rosária.
Sobrevieram quatro anos confusos, intensos e interessantes, em que eu
era uma espécie de Harry Potter extemporâneo, morando num
quartinho atrás da cozinha que nunca foi concluído, que eu dividia
com as baratas.
Ainda assim a música continuava fluindo com alguma
facilidade. Lembro do surgimento de uma delas, bem nessa época. Eu
estava caminhando da casa da minha avó Isabel, em Quintino, para o
Curso Soeiro, em Cascadura, e uma idéia de um solo surgiu na minha
cabeça. Fiquei martelando mentalmente naquilo, enquanto eu andava
e, mais tarde, quando peguei o ônibus de Cascadura para a casa da
minha avó Laura, no Andaraí, aquele solo foi tomando forma numa
linha melódica e algumas idéias para uma letra começaram a surgir.
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Quando eu cheguei em casa, basicamente precisei transcrever para o
papel aquelas idéias que foram surgindo ao longo do dia, e ali estava
“Tema de Olhos nos Olhos”, a primeira música minha que eu vi ser
transcrita para uma partitura e registrada na Escola Nacional de
Música.
Outras coisas legais surgiram dali... Mas o mais importante é
que aquela tentativa de banda que se soerguera das cinzas do
Cogumelo Marciano já tinha um nome, antes de ter instrumentos e
equipamentos: agora era a Phoenix! Sei lá de onde tiramos esse nome,
mas éramos mesmo uma espécie de pássaro mitológico que ia tentar
cantar contra a corrente.
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Ao lado: apresentação no CMRJ. Acima:
Hélio, Fernando, Kéty e Decca. Abaixo:
tocando “Maria Menina” no Festival do
Albor de 1981.
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Acima: Johnny, Hélio, Kéty, Decca e
Helena. Ao lado: eu e pessoal num pósensaio, com dois BAG-01 da Giannini.

O incrível equipamento dos primórdios da Phoenix.
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1982 E OS DESFILES DE MODA

O ano de 1982 marcou algumas distinções, que tornaram tudo
meio esquisito. A primeira delas foi que eu, que já tinha o status
inconsistente de “professor”, ainda adquiri o status de “universitário”.
Passei no vestibular da UERJ para matemática meio sem saber como e
nem por que. Afinal, já estava dando aula de matemática, mesmo, não
é?
Lembro que esse foi um dos poucos gestos realmente
carinhosos que minha avó teve comigo, nesses anos em que moramos
juntos. Eu não estava nem aí pro resultado do vestibular, que eu tinha
feito meio por obrigação. Aí ela me acordou num domingo de manhã
com um jornal aberto em cima da mesa da cozinha e o meu nome
circulado nele: terceiro colocado na UERJ para matemática.
Bem... Eu tinha feito a opção pelo curso pelos motivos óbvios
apontados acima. Eu ainda queria mesmo era ser astrônomo e quem
sabe descobrir algumas galáxias novas, mas esse curso só tinha na
UFRJ. Assim, na hora da inscrição acabei optando pela matemática e
– nesse tempo era o vestibular unificado da CESGRANRIO – listando
aquilo que mais me aprazia pela distância da minha casa e pelo custo
zero. Eu tinha certeza que ia acabar passando para alguma faculdade
particular boqueta longe pra cacete e à noite, mas acabei passando
para a minha primeira opção: a UERJ, bem ali do lado, pela manhã, o
que me deixava bastante tempo livre para as minhas aulas no Soeiro.
Mudar para a casa da minha avó, no Andaraí, trouxe algumas
consequências imediatas, especialmente no período de transição.
Meus amigos mais chegados tinham ficado a mais de uma hora de
viagem de ônibus, o que não era nada legal. Para minha sorte, o velho
amigo Sílvio também tinha se mudado para o Catumbi, próximo dali,
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e aparecia de vez em quando. A recém-criada Phoenix manteve a
tradição de se reunir aos domingos para ensaiar na casa do Kéty, mas
isso tinha se tornado mais penoso para todo mundo, e a falta de
condições técnicas não animava ninguém. No fim das contas, os
ensaios que aconteciam acabavam se transformando mesmo é numa
boa roda de violão, regada a bastante cerveja e bons papos.
Assim passamos a maior parte do ano de 82. A “banda”
Phoenix tinha se tornado, prematuramente, uma confraria de bons
amigos que se reunia nos finais de semana para ouvir música, tocar
violão, acampar, assim por diante. O Kéty e o Decca, que tinham uma
situação financeira ainda pior do que a nossa, só participavam das
coisas que fazíamos quando o ponto de encontro era na casa deles.
Uma das coisas que eu gostava bastante de fazer era me
encontrar com a Helena e o Johnny, que moravam no apartamento da
mãe dele, logo na subida para Santa Teresa, perto dos Arcos da Lapa.
Sempre rolavam uns shows gratuitos por aquelas bandas e a gente
assistia a todos.
Foi numa dessas minhas idas a casa deles que o Johnny chegou
para mim animadíssimo e me disse que tinha conhecido um
empresário, um cara que organizava desfiles de moda e que queria
gente para tocar ao vivo nesses desfiles. Não sei em que circunstâncias
esse encontro aconteceu, mas é lógico que ele tinha uma banda que
poderia tocar...
Deixem-me tentar explicar essa coisa da Helena e do Johnny,
antes de continuar. A Helena, como eu já disse, era parte da trupe de
malucos adolescentes (ou nem tanto) do Eclipse, de 1979, e
“reapareceu do nada” em fins de 1981. Ela era um pouco mais velha
que a gente, devia ter uns 20 anos. Quando reapareceu, como eu
também já disse, veio já “casada” com o Johnny, que tinha uns 15 ou
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16 anos, talvez. A palavra “pedofilia”, nessa época, nem existia, e ele
ainda colecionava miniaturas de carros.
Só que a personalidade do Johnny era extremamente cativante.
Ele era um cara tão gente boa, que era difícil pra qualquer um
questionar as coisas que ele falava. E assim embarcamos nessa
história de sermos “contratados” para tocar nos tais desfiles de moda.
Ou melhor: eu embarquei, e chamei quem estava à mão. Kéty,
Decca e Hélio, claro. Pensamos que finalmente teríamos apoio
financeiro para comprar equipamento ou, pelo menos, que teríamos
equipamento para tocar nos tais dos desfiles.
E assim fomos para o primeiro desfile. Foi num clube
português lá na Tijuca, uma tal de Casa da Vila da Feira. De casa, vila
ou feira não tinha nada. Era um lugar grande pra cacete (pelo menos
para os nossos padrões da época), todo arrumadinho e com umas seilá-quantas mesas lotadas de gente. Tinha um palco e uma passarela
armados, e uns microfones.
Eu com uma guitarra na mão, o Kéty com outra, o Decca
(felizmente) com o seu inseparável pandeiro. Estranhamos quando não
vimos sobre o palco nenhum amplificador nem nenhuma bateria, que
haviam sido prometidos.
Sei que o tempo passou, e a gente ali, esperando. Modelos
passando sobre a passarela e as pessoas aplaudindo e a gente
esperando a nossa hora de cantar e ser aplaudido, também. E os
ponteiros correndo...
Lá pras tantas, quando as mesas não estavam mais tão lotadas
assim e o desfile acabou, pensamos: “agora é a hora que a bateria e os
amps vão ser colocados no palco e nós vamos arrebentar!”. Ledo
engano... Foi a hora em que o tal empresário botou pra tocar um grupo
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de samba, uns quatro ou cinco coroas de violão, cavaquinho e
percussão. Algo que hoje em dia seria chamado de “pagode”.
Meia hora daquilo, e a gente impaciente. As mesas cada vez
mais vazias. Nesse meio-tempo, descobrimos que não ia ter
amplificadores nem bateria, ou seja: hora de ativar o “Plano B”... As
músicas acústicas que tocávamos nas nossas rodas de violão!
Quando finalmente subimos no palco, os últimos sobreviventes
estavam levantando das mesas e indo embora. Eu pluguei a minha
guitarra direto em linha, o Kéty pegou emprestado um dos violões do
grupo de samba, o Hélio assumiu um microfone, eu outro, a Helena, o
Kéty e o pandeiro do Decca o último restante.
Disparamos a música da Ermelinda Duarte, a “Somos
Livres”... E, para a nossa surpresa ou para a nossa alegria, tivemos a
clara visão de pessoas que já estavam na porta do clube voltarem e
tornarem a sentar nas mesas. Não era delírio: estávamos atraindo
público com o nosso improviso, e isso foi a glória!
Bem... cantamos umas três músicas e aí as pessoas foram
embora. Ninguém pode esperar muito de uma audiência visivelmente
cansada de horas a fio de uma programação chata.
Nunca recebemos o que o tal do empresário disse que ia nos
pagar. Ele disse para o Johnny que nos pagaria depois, quando
contabilizasse o evento, e descobrimos que “depois” pode ser uma
palavra muito longa. Nesse caso, já se vão 30 anos.
Aliás, esse cara nunca nos pagou nada pelas vezes que tocamos
para ele, a não ser uma única vez, em que ele nos levou num boteco e
pagou ovo colorido e guaraná. Claro que não demorou muito para
encher o nosso saco, e como essa história acabou vocês já leram no
primeiro capítulo.
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Depois disso, a Helena sumiu de vez. Muito tempo depois,
surgiu um boato que ela havia sido presa num assalto a banco, mas
isso pode ser apenas lenda. Quanto ao Johnny, ficamos sabendo que
ele havia passado num concurso para o Metrô e finalmente realizara o
sonho de reformar o velho Maverick que pertencera ao seu pai.
Morreu quando tentaram roubar esse carro dele. E isso não é lenda.

A Phoenix em ação, cantando “Força de Jovem”. Da
esquerda para a direita, Helena, eu, Kéty e Hélio
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O “ROCK BRASIL”

O período entre o fim de 1982 e o início de 1985 foi cheio de
encontros e desencontros. Uma prova disso é que eu tenho uma única
foto desse período, tirada num festival de música no SESC da Tijuca,
e a única pessoa da banda que está tocando comigo nessa foto é o
Hélio. Tocando flauta doce, aliás. Os outros músicos eram dois
amigos que eu tinha feito no Andaraí: o Miguel, que tocava piano, e o
Dico, que tocava violão. Tinha um cara na bateria, que devemos ter
arrumado na hora.
Por outro lado, como eu já estava lecionando no Soeiro há um
bom tempo, a minha situação financeira já não estava tão ruim, e eu
busquei investir um pouco mais na banda e na minha própria
formação musical. Uma das coisas que eu fiz foi fazer um tempo de
aulas de violão clássico, o que já me deu uma noção bem melhor de
escalas, harmonia e coisas semelhantes. Troquei de guitarra nesse
período. Me livrei das duas que já me acompanhavam desde 1977 e
comprei uma Giannini SG nova, um modelo de qualidade ligeiramente
superior. Também comecei a fazer algumas experiências com outros
pedais – todos Giannini, também.
Isso acabou tendo duas consequências: aumentou a distância
que já existia entre a minha formação musical e a do restante do
pessoal e, ao mesmo tempo, aumentou o meu nível de exigência com
o que a gente compunha e tocava.
Foi justamente nesse período que eu “descobri” que a banda
não poderia continuar sem ter um baixista e, assim, eu “determinei”
que o baixista seria o Kéty. Compramos o baixo que dava pra
comprar: um Tonante, instrumento horroroso cuja corda Mi solta não
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soava de jeito algum, portanto o Kéty tinha que fazer todos os Mis na
segunda casa da segunda corda ou na sétima casa da terceira.
A melhor descrição que eu li de um baixo Tonante foi esta:
“Tonante é a melhor marca para guitarras e violões já criada,
internacionalmente conhecida pelo seu poderoso timbre, que é
usualmente confundido com o do berimbau. Seu slogan "Ao
Rei dos Violões" se deve a uma lenda muito antiga sobre um
rei que, uma vez com problemas de invasão em suas terras,
ordenou a todos os seus soldados que derrubassem todos os
barracos que encontrassem em seu reino. Sem utilidade pra
madeira que havia sobrado, o rei tentou atear fogo às madeiras,
mas foi inútil. Então um pequeno artesão da cidade resolveu
juntar todo aquele pau de favela derrubada para criar a lendária
Tonante. Diz a lenda que um Tonante, uma vez afinado, jamais
se desafinará. Infelizmente não temos notícia de alguém que
tenha conseguido afinar um Tonante para comprovar esta
afirmação.”
Seja como for, era um baixo, e o Kéty, embora nunca tenha
conseguido passar de um nível razoável no instrumento, segurava a
onda. Mas isso nos trouxe outro problema: a falta de um guitarrista
base.
Todas as nossas músicas até então tinham sido pensadas em
termos de duas guitarras e transformar a banda em um power-trio, na
época, era algo impensável. Ainda mais porque o som de um powertrio exige corpo para prestar, o que demanda equipamento bom, que
era justamente o que não tínhamos.
Veio nos salvar o surgimento do Jorginho. E eu sinceramente
não lembro como ele surgiu. Mas morava na Sulacap, fez amizade
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fácil com a gente, embora tivesse um temperamento bem mais
“calmo” que o nosso, era um cara talentoso e, principalmente, tinha
sua própria guitarra e amplificador.
Eu e Jorginho solucionamos de forma inusitada (porém
engenhosa) o nosso eterno problema de não ter uma bateria. Eu já
tinha comprado uma máquina de conta-tempo com os pratos e uma
caixa (na verdade um tarol de banda marcial, não uma caixa de
bateria) com estante, que era com o que o Decca ensaiava.
Pois bem, eu e Jorginho fomos até o Ponto Musical e
compramos dois repiques, um surdo e um bumbo. Tudo legítimo
material de bateria de escola de samba ou de banda marcial. Lembro
bem do dia em que, na garagem da casa dele e com a supervisão do
Decca, nós juntamos essa tralheira usando tubos de PVC (!) – isso
mesmo, aqueles de encanamento – como ferragens. O mais
complicado foi fazer o suporte para os repiques e prendê-los no
bumbo, para serem os toms da nossa bateria. O pedal do bumbo foi
feito com uns pedaços de madeira e alguns parafusos e molas.
Nós éramos uns caras engenhosos... Não consigo imaginar,
hoje, que som aquele kit improvisado tinha, mas funcionava e fazia
barulho. Com outra vantagem: agora o Decca tinha uma coisa com
formato de uma bateria para ensaiar. Não sei se tocamos com esse
monstrengo em algum lugar, nem sei que fim ele levou. Sei que muito
tempo depois o Decca ainda guardava o “pedal do bumbo” como
recordação.
Tinha uma coisa interessante... Como fazíamos muito barulho,
nem sempre éramos bem vindos nos locais que arrumávamos para
ensaiar. A laje da casa da minha avó ou a garagem do Jorginho, por
exemplo.
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Para nos salvar, veio uma resolução do governo brasileiro. Lá
na Sulacap havia muitas casas da Aeronáutica, próprios nacionais
como chamam, que estavam em desuso. Resolveram demolir tudo
aquilo, mas por algum motivo inexplicável, era uma demolição muito
lenta. Derrubavam um telhado aqui, uma parede três ruas depois, e
assim por diante. Usávamos essas casas semi-demolidas para ensaiar,
o que por si só dava um clima legal nos ensaios.
A primeira delas tinha um pinto enorme pichado na parede,
exatamente atrás de onde ficava a bateria do Decca. Nós chamávamos
essa coisa grotesca carinhosamente de “o nazista”, já que, na pichação,
a cabeça do pinto parecia muito com um capacete alemão da Segunda
Guerra. A segunda ficava exatamente em frente da casa do Jorginho, o
que facilitava muito as coisas: era só puxar uma extensão atravessando
a rua e tínhamos eletricidade.
Aliás, outro trambolho que fizemos na época foi uma caixa de
som imensa, toda feita de restos de portas daquelas casas demolidas e
com uns alto-falantes de 12 polegadas que a gente arrumou. Aliás, eu
não sei de onde surgiam tantos Novik de 12 polegadas. Acho que eles
brotavam do chão, ou os deuses do rock faziam eles aparecerem em
nossas casas. Não me lembro exatamente em que amplificador a gente
ligava essa caixa, acho que num Gradiente antiguinho que eu tinha e
que não sei que fim levou, mas era o nosso equipamento de voz.
O preço dos instrumentos nessa época era absurdo, ou pelo
menos nos parecia absurdo. Amplificadores grandes e baterias de
verdade eram coisa absolutamente acima de nossas posses. Guitarras,
baixos e violões importados nem existiam para vender, uma vez que a
importação era proibida. Quem tinha esses troços tinha conseguido
trazer do exterior ou comprado usado de quem tinha. Ou tinha uma
ligação qualquer com alguma “coisa” grande, tipo uma emissora de
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TV ou uma gravadora multinacional, que providenciava esses
equipamentos.
Todas, absolutamente todas as bandas que nós conhecemos
tocando em festivais ou outras apresentações, na época, tinham um
equipamento tão vagabundo quanto o nosso. Para muitas delas, minha
guitarra Giannini já era um treco muito superior ao que eles podiam
ter.
Talvez tenha sido por isso que desde o início eu desconfiei um
pouco de algo que surgiu exatamente nessa época: o tal do “Rock
Brasil”. De repente, um monte de bandas estourando, todo mundo
com instrumento importado, etc. e tal.
Minha primeira experiência com essa “nova moda”, que veio
substituir na preferência da garotada a infame disco music, foi até
engraçada.
Eu estava ainda no meu primeiro semestre da UERJ e os trotes
aos calouros haviam acabado de ser proibidos, para a alegria dos meus
longos cabelos. Ao contrário do trote clássico, os veteranos bolaram
outra coisa, bem mais legal do que raspar a cabeça e sacanear os
calouros: “pediram” dinheiro de todo mundo. Só que, com esse
dinheiro arrecadado, eles fizeram uma festa para nós, calouros, na qual
tocaram ao vivo três bandas.
A primeira banda que tocou tinha um estilo parecido com o
nosso: misturava rock e MPB, embora tendesse mais para a MPB, e
empolgou a galera presente. A segunda banda tocava rock progressivo
instrumental, num estilo meio Yes, e esvaziou um pouco o local. Aí
entrou a terceira banda: uns caras magrelos tocando (mal) um misto de
rock e blues, com um mané mais magrelo que todos os outros que
berrava pra cacete e se contorcia no palco. Todo mundo foi embora.
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Acho que pouco mais de um mês depois dessa festa, essa
última banda lançou o seu primeiro disco. Chamava-se “Barão
Vermelho”.
Não sei exatamente quando nem como todas as bandas do tal
“Rock Brasil” apareceram. Inclusive algumas apareceram, lançaram
um ou dois sucessos e depois sumiram, como o tal do “Dr. Silvana e
Companhia”, que era de uns caras que moravam perto de mim, na
Tijuca. Posso correr o risco de ser injusto, mas para mim parecia que
todas elas, principalmente as que surgiram em Brasília, eram formadas
por filhinhos de papai que não tocavam nada, não cantavam nada, só
compunham baboseiras, mas tinham grana para comprar instrumentos
caros e alguma “peixada” nas gravadoras.
Vou excluir uns caras: os Paralamas sempre foram ótimos
músicos, tanto é que deixaram bem rápido o Vital e a sua moto para
trás e enveredaram por outros caminhos. O Cazuza, apesar do fraco
Barão Vermelho e de ser filho de um dos diretores da Som Livre, fez a
sua própria marca e eu o considero um dos maiores poetas da música
brasileira que apareceram nessa época. Os Titãs foram e ainda são
ótimos, mas eram um pouco “esquisitos” até o Nando Reis assumir o
controle.
Agora... Capital Inicial, Kid Abelha, Ultraje a Rigor... Esse
povo era horrível ao vivo na década de 80. Não tocavam
absolutamente nada e nem cantavam absolutamente nada. Devia ser
uma verdadeira tortura trabalhar com esses caras num estúdio e
corrigir as desafinações. Tipo Xuxa. O Ultraje era legal porque era
engraçado e realmente era rock. Só isso. Até me surpreendi quando
essas bandas voltaram à cena, uns tempos depois, e estavam tocando
direito e cantando direito. Devem ter passado um bom tempo
estudando, especialmente o Dinho e a Paula Toller.
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Uma banda que me chamou a atenção nessa época foi a tal da
Legião Urbana. Ninguém tocava porra nenhuma, mas tinham umas
músicas legais. Me chamou a atenção pelos dois primeiros discos. O
terceiro tinha só “Faroeste Caboclo” e foi o último deles que eu
comprei. Não demorei a compreender que aquele “incrível poeta”
chamado Renato Russo, adorado até hoje, ia ficar até os 80 anos de
idade repetindo o mesmo discurso de adolescente revoltadinho.
Essa galera do “Rock Brasil” era pelo menos uns dois anos
mais velha que a gente. Mas não parecia. Eu sei que, enquanto o
Renato Russo estava com medo porque teve um pesadelo – tadinho,
né? – a gente estava procurando alguém em qualquer bar e indo até
além do mar na nossa lombra embarcação. E sem precisar ser
“alternativo” na nossa opção sexual nem encher o rabo de drogas.
Tudo era muito marketing, muita ganância das gravadoras e
muita euforia adolescente imediatamente pós-ditadura. Nós (e várias
outras boas bandas que conhecemos) não nos enquadrávamos, ou
achávamos que nos enquadrávamos enquanto ouvíamos 14 Bis e Boca
Livre. Por isso mesmo que nessa época mandamos milhares de fitas
para não sei quantas gravadoras e todas elas foram, provavelmente,
jogadas no lixo antes de serem ouvidas.
Apesar disso tudo, esse foi o período da década de 1980 em
que mais tocamos. Nada de excepcional, é claro. Uma dúzia de
festivais, uns tantos daqueles shows “pau-de-sebo” em que diversas
bandas se apresentavam, e só.
Teve um show completamente trash, arranjado por uma garota
pra quem eu estava ensinando violão e para quem o Jorginho, muito
discretamente como era de seu feitio, estava tentando ensinar sexo.
Um clube meio barra pesada num subúrbio qualquer, com uma equipe
de som tocando funk (sim, essa merda já existia, mas era bem melhor)

68

até meia noite, quando entramos tocando rock. Tinha muita gente
olhando de cara feia pra gente e quase tivemos que sair escoltados.
Outro show foi algo arrumado pelo pai do Kéty e do Decca, o
Santos, que sempre foi o “entusiasta-mor” da banda. Um lugar lá pelas
bandas de Itaguaí, onde, quando fomos tocar, fomos devidamente
apresentados pelo Santos como “Os Fêniquizes”. Lembro que pelo
menos tocamos bonitinho nesse dia, e que a meia dúzia de coroas
bêbados que estava naquele clube aplaudiu.
O fim desse tempo foi tragicômico. Começou com um show
que armamos no auditório da Igreja de São Cosme e São Damião, bem
pertinho da minha casa no Andaraí. Éramos nós e a banda daquele
nosso amigo Miguel, o cara da foto que tocava piano, e que agora
estava tocando baixo.
Os caras entraram e arrebentaram... Ôps! Vamos ser sinceros:
entraram e tocaram direitinho as suas músicas pop bem no estilo
“Rock Brasil”. Nós entramos em seguida e fizemos uma cagada
monstro! O Decca, completamente bêbado, saiu derrubando a bateria
(que era da outra banda) no final da apresentação. Aliás, eu nunca
conheci um cara que conseguisse me irritar tanto e de quem eu
gostasse tanto, ao mesmo tempo, quanto o Decca.
O fim da picada foi uma apresentação nossa num festival ali
por aquelas bandas. Colégio Vitória, se não me engano. Tocamos as
nossas músicas – “Viagem” era uma delas – e, no final, recebemos um
convite da organização para fazer o show de encerramento. Pegos de
surpresa, nos bastidores arranjamos um repertório e não fizemos
cagada nenhuma.
No final das contas, um cara do júri subiu no palco e fez um
tremendo elogio a nós. Era, segundo ele mesmo, um produtor da
Globo, um certo Emílio Adam, e pegou o meu telefone para contato.
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Porra! Finalmente íamos entrar na onda do tal do “Rock
Brasil”, e com a Globo por trás para patrocinar!
Nada disso... Quando o cara realmente entrou em contato
comigo, foi para dizer que a banda era uma merda, mas que eu era
bom, e que me queria como guitarrista de uma banda que estava
montando para a “lenda viva” do rock nacional, o Serguei. Quem sabe
eu não conseguia arrumar outros músicos?
O cara me levou pra umas festas chiques na Barra, me pagou
uns whiskys e me apresentou o Serguei e um italiano maluco
(completamente maluco) que era quem estaria produzindo aquela
empreitada.
Marcamos uma data em um estúdio em Botafogo. Eu em
bundas... Onde é que eu ia arrumar outros músicos, melhores que os
meus amigos da banda? Acabei levando o Kéty e o baixo Tonante.
Fizemos uma sessão de estúdio com o Serguei, meio perdidos
tentando acompanhá-lo em coisas que nós nunca tínhamos ouvido,
como Janis Joplin, por exemplo.
Quando eu entrei em contato de novo com o tal Emílio, ele me
falou que o Serguei tinha dito que “eu era muito bom, mas a minha
guitarra era Giannini”. Fiquei até meio ofendido, mas o tal Emílio me
disse que estava indo para os EUA a trabalho e ia me trazer uma
Fender. E que eu podia preparar a banda.
Eu juntei a galera: eu, Jorginho, Kéty, Decca e até o irmão
mais novo do Rick, o Zé Augusto, que tocava teclado. Juntei todo
mundo nos cascos. Afinal, uma grande responsabilidade se
aproximava e precisávamos levar aquela chance a sério. Ensaiamos
exaustivamente um pequeno repertório que o Serguei havia me
passado. Lembro bem dos arranjos porretas que fizemos para
“Summertime” e “Move Over”.
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Só que o Sr. Emílio Adam, produtor da Rede Globo, nunca
mais entrou em contato e nunca mais atendeu meus telefonemas. Anos
depois, encontrei o Serguei em Saquarema, e ele se lembrou de mim.
Só isso.
Ponto final. A Phoenix acabou exatamente ali.
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FORMAÇÕES ALTERNATIVAS

Hoje em dia, lembrando desse tempo, eu fico com a impressão que
tudo acontecia rápido demais. Trabalhar a memória, consultar velhas
fotos e gravações, tentar concatenar os acontecimentos da vida pessoal
de cada um de nós com a história da banda, acaba reduzindo a
proporção de muita coisa: coisas que, sem esse trabalho mnemônico
deliberado, pareciam haver acontecido no decorrer de anos, na
verdade se deram ao longo de poucos meses.
As coisas que eu narrei nos dois capítulos anteriores, por
exemplo, não seguem de forma alguma uma ordem cronológica exata,
são apenas retratos meio desbotados do tempo em que a nossa banda
se chamava Phoenix e foram entremeados por muitas idas e vindas,
separações e retornos. Cada um de nós tinha que cuidar da sua vida
pessoal, também. Pelo menos eu e o Hélio tínhamos empregos
estáveis, cursávamos faculdade e assim por diante.
Provavelmente, diversas lembranças que eu tenho dessa época,
como acampamentos em Sta. Branca e em Lambari, no sul de Minas,
churrascos na Praia Vermelha, e outras coisas que aconteceram
sempre com a participação do Hélio, do Sílvio ou de ambos, se deram
em períodos em que a Phoenix estava “de recesso”.
Foi justamente num desses períodos que eu fui convidado pelo
Hélio a fazer parte de uma banda que ele havia montado com alguns
colegas de faculdade. Vou deixar ele contar como foi o início:
Hélio: Acabei indo estudar na Veiga de Almeida onde conheci
o Maurício. Depois de algumas parcerias (Noturno, a primeira
delas), resolvemos montar uma banda também. Se juntou a nós
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o Aloysio, que queria flertar com percussão. Ouvimos falar da
Claúdia e do interesse dela em cantar numa banda/grupo.
Depois de uma inesquecível audição na quadra da UVA, ela
passou a integrar o time. Através do Maurício, juntou-se a nós
o irreverente Jessen. Aí nasceu o Essência. Nessa época, você
estava sozinho, sem banda. Falei desse projeto e você se
interessou. Te convidei para um ensaio, aí você se juntou às
fileiras. O trabalho era diferente do que estamos acostumados a
fazer e isso nos motivava. Mesmo assim, o Essência, apesar de
ser um pouco menos amador que os trabalhos anteriores, não
durou muito também.
Na verdade, o Essência era completamente diferente de tudo
que eu tentara fazer, até então. Não tinha a menor pretensão de ser
uma banda de rock. Era pura MPB e basicamente vozes e violão. Eu
ainda consegui dar uma eletrificada ligeira nas coisas, como mostram
umas gravações que o Maurício me mandou há pouco tempo, mas
aquilo não era a essência do Essência.
As composições eram do Maurício, do Hélio e do Jessen. E
justiça seja feita: o Hélio estava escrevendo bem melhor e o Maurício
era bem melhor do que eu para musicar as letras dele. “Noturno”,
“Brisa dos Sonhos” e especialmente “Navegar” são provas disso. Eu
nunca consegui encaixar uma música minha no repertório,
simplesmente porque eu achava que as minhas músicas não se
encaixariam naquele formato acústico e, se eu tentasse transformá-las
para que encaixassem, seriam nitidamente inferiores ao que estávamos
tocando.
Aliás, tocar não era nem a coisa mais importante do Essência.
O importante eram as vozes. Nós tínhamos pelo menos três excelentes
cantores – o Hélio, a Floret e o Jessen – e a minha voz e a do Maurício
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complementavam bem as vozes deles. O violão do Maurício, que
tocava muito bem, e o meu, eram apenas pano de fundo para os
arranjos vocais que fazíamos.
Ensaiávamos na sala do apartamento do Maurício, em um
condomínio em Inhaúma. Houve muitos ensaios, mas, que eu me
lembre, uma única apresentação. Não sei exatamente quem conseguiu
essa apresentação, mas tenho o palpite que foi a Floret. E foi numa
espécie de evento político em Sepetiba, se não me engano. Tocamos
em um coreto no meio de uma praça, só vozes e violões, e foi muito
bom.
Além dessa apresentação, fizemos uma gravação no mesmo
estúdio em Botafogo no qual eu tinha tocado com o Serguei. Foi
justamente quando eu fiz aquela minha tentativa de eletrificar um
pouco o som do Essência. Descobrimos duas coisas com isso: a
primeira foi que o Aloysio que, como disse o Hélio, flertava com a
percussão e dizia ser capaz de tocar bateria, não sabia fazer
absolutamente nada com uma bateria. Eu toquei bateria na gravação,
bem como um piano Fender Rhodes em uma das músicas. O Maurício
tocou baixo. A outra coisa que descobrimos é que era melhor manter
as coisas na base da voz e violão.
Não sei por que o Essência acabou. Acho que simplesmente os
ensaios deixaram de acontecer e pronto.
Houve ainda outra “formação alternativa”, tudo isso antes de
meados de 1985. A história foi mais ou menos a seguinte:
Meu pai já tinha tido um aborrecimento qualquer lá em
Guaratinguetá, sem dúvida por causa dos barracos que a megera da
Lúcia armava, e tinha conseguido transferência de volta para o Rio.
Acho que eles estavam morando na vila militar da Ilha do
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Governador, ou talvez já estivessem de volta na nossa casa da
Sulacap. Eu continuava na casa da minha avó, no Andaraí.
Eis que num belo dia meu pai aparece lá em casa para
conversar comigo. Tinha decidido se separar da Lúcia e queria alugar
um apartamento ali perto da casa da minha avó para nós dois
morarmos. Eu fiquei animadíssimo com a idéia e rapidamente
consegui um apartamento de dois quartos, bastante amplo, ali na
mesma rua, que meu pai alugou.
Consegui uns móveis usados e me mudei pra lá. Não demorou
muito tempo para eu perceber que meu pai nunca faria a mesma coisa,
mas eu ainda passei um tempinho morando naquele apê.
Naquele tempo eu já conhecia bem o Túlio, uma figuraça que
morava ali na rua. Um cara muito grande e muito gordo, baterista e
aficionado por Heavy Metal. Diversas lendas circulavam sobre o
Túlio, como a de que ele tinha certa vez ganhado um pintinho da mãe
dele e batido o bicho no liquidificador, jogado um gato da janela do
terceiro andar pra ver se ele caía de pé e coisas assim. Pode ser que
isso tenha acontecido. O que eu sei que aconteceu foi que, quando o
David Lee Roth deixou o Van Halen, ele rasgou todos os posters da
banda que ele tinha na parede aos berros de “traidor do metal!!!”.
Mas o Túlio era, no fundo, um doce de pessoa e um excelente
baterista.
Nessa mesma época o Hélio tinha mudado de faculdade e
conhecido o Marcelo, um tecladista apaixonado por Supertramp.
Resolvemos montar uma nova banda e chamamos o Túlio para a
bateria e o Maurício para o baixo.
Gente!... Essa era uma banda danada de boa! Nós ensaiávamos
na sala do apê, o que devia incomodar bastante os vizinhos, já que o
Túlio era tão sutil quanto o John Bonham na bateria.
Mas também houve apenas uma apresentação, e meio estranha.
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Uma colega minha da faculdade (de biologia, eu já havia
desistido da matemática), que era metida a cantora, me perguntou se
nós poderíamos lhe acompanhar num show que ela ia fazer. Ela falou
maravilhas desse show, que seria uma espécie de estréia dela, armado
por um empresário que queria lançá-la. Não me lembro o nome dela,
mas o nome artístico era uma marca de perfume, “Magriffe”, se eu
não me engano.
Bem, a Magriffe ensaiou conosco três músicas e nos
surpreendemos. Não é que a garota cantava pra caramba? Uma das
músicas (a única que eu me lembro) foi “Para Lennon e MacCartney”
do Milton Nascimento, e fizemos um arranjo fantástico para essa
música.
Chegou o dia da apresentação. Era num clube meio estranho,
com cara de sede de bloco carnavalesco. Talvez fosse exatamente isso.
A platéia também tinha cara de bloco carnavalesco e não parecia
muito amistosa.
Mas fomos até bem recebidos, montamos o equipamento e
esperamos a hora de tocar. Aí veio o semi-desastre...
Começamos a tocar e pobre Magriffe, quando entrou, entrou
totalmente fora do tom. Eu, Maurício e Marcelo rapidamente tentamos
mudar e ir atrás do tom dela, mas isso só piorou as coisas, porque aí
ela atravessou completamente o andamento e começou a desafinar
feio.
A gente não estava entendendo nada, mas o que estava
acontecendo, provavelmente, era que ela nunca tinha cantado em
público e estava nervosíssima. Ou então tinham abduzido a Magriffe
que tinha ensaiado com a gente e colocado uma réplica desafinada no
lugar.
Não sei nem se ela passou da primeira música, já que, naquela
altura, o público já estava afiando os canivetes e colocando uma bala
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na agulha das pistolas. Quando ela desceu do palco chorando
desesperada, a gente teve que fazer alguma coisa. Assumimos o show
e disparamos todo o repertório que tínhamos ensaiado, que não era
muito extenso, mas pelo menos acalmou os ânimos da turba. Teve
gente que caiu na dança.
Salvamos a noite. E provavelmente também a nossa pele.
Bem, hoje em dia o Túlio é mestre em Física, acho que
continua morando no mesmo lugar e não sei se ainda toca bateria e
gosta de Heavy Metal. Do Marcelo eu nunca mais ouvi falar. O
Maurício mudou-se para Brasília há alguns anos e temos um contato
esporádico. Uma vez tocamos juntos num bar umas duas músicas do
Essência, e ele estava um pouco enferrujado no violão.
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A VOLTA POR CIMA, MAS NEM TANTO

No início de 1984 eu assumi o meu primeiro emprego público:
professor da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.
Mas continuei também dando minhas aulinhas no Soeiro. Só que,
juntando o que eu ganhava nesses dois empregos, mal dava pra eu me
sustentar, botar gasolina na minha moto e dar uma passeada de vez em
quando. Investir mais em instrumentos, então, nem pensar.
Lá pro meio de 1985 eu cansei dessa situação, pedi arrego e fui
atrás do meu pai, pra ver se ele conseguia me arrumar alguma coisa
melhor. Nessa época, ele era coronel, e tinha um cargo de chefia
qualquer no Ministério da Aeronáutica.
Inacreditavelmente, ele se dispôs a me arrumar um emprego na
Infraero, que nesse tempo não tinha concurso, só uma espécie de
seleção para os “indicados” por alguém. Fiz a tal da seleção, que
consistiu num psicotécnico e em meia hora de bate papo em inglês
com uma comissária-chefe da Varig, fui aprovado e fiquei aguardando
ser chamado.
Ao mesmo tempo, meu pai me falou de um concurso que a
Aeronáutica ia abrir: um concurso para sargento Voluntário Especial,
que não exigia fazer os dois anos de escola em Guaratinguetá, apenas
um estágio de 3 meses, mas que em compensação exigia 2º grau
completo e uma formação prévia em alguma área. No meu caso, a
única formação prévia que eu tinha era a de professor primário, o que
não valia de nada. Mas tinha uma determinada especialidade – Fiscal
de Aviação Civil – que só exigia proficiência em inglês. Isso eu tinha.
Falei com o Sílvio sobre o tal concurso. Na época ele era
soldado da Aeronáutica e já estava esgotando o tempo que poderia
reengajar. Aí resolvemos fazê-lo. Ele era técnico em contabilidade e,
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dessa maneira, poderia prestar o concurso para a especialidade que
oferecia mais vagas, Administração.
Na verdade o Sílvio queria ser militar e esse concurso tinha
sido feito para aproveitar justamente pessoas na situação dele:
soldados e cabos que tinham alguma formação e que queriam
continuar na Aeronáutica. Por isso mesmo era divulgado apenas por
cochichos no âmbito da própria FAB.
Começamos a nos preparar fisicamente, já que uma das etapas
do concurso era um teste físico bastante rigoroso. A minha esperança,
no entanto, era que a Infraero me chamasse antes que tudo estivesse
consumado, já que eu não queria virar militar e, depois de anos dando
aula no Soeiro, justamente preparando pessoas para esse tipo de
concurso, eu sabia que tirava de letra as provas.
E nada da Infraero me chamar...
Como eu previa, fiz as provas, inclusive o teste físico, e tirei
tudo de letra. Passei em 3º lugar na classificação nacional,
concorrendo com uns 10 mil caras. O Sílvio também passou.
E assim, no final de 1985, eu cortei meu cabelo e embarquei
para o Campo de Marte, em São Paulo, para começar o meu estágio de
formação. A desorganização desse curso foi tamanha que todos nós já
chegamos lá como sargentos, embora não tivéssemos nem uniforme.
No primeiro final de semana de folga que eu tive e fui até o
Rio, para a casa da minha avó no Andaraí, tinha um telegrama me
esperando. Da Infraero. Mas aí já era tarde... Eu já tinha cortado o
cabelo e o salário da Aeronáutica, na época, era mais atrativo. Fiquei
militar, mesmo.
No início de 1986, eu ainda não tinha certeza se voltaria para o
Rio ou se seria mandado para algum fim de mundo na fronteira com a
Colômbia. Na verdade, eu não tinha certeza se eu queria voltar para o
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Rio ou se não preferia começar uma vida completamente diferente em
algum buraco onde um terceiro-sargento da FAB seria autoridade pra
caramba.
Acabou que valeu a minha colocação no concurso e eu fiquei
no Rio, mesmo. E numa situação ótima! Servindo na Seção de
Controle do DAC, no Aeroporto Santos Dumont, sem ter que usar
farda e trabalhando numa escala 12x60, à noite! Ou seja: eu trabalhava
uma noite, das 19 às 7h, e ficava dois dias inteiros e uma manhã em
casa.
As duas primeiras coisas que eu pensei em fazer foram
reassumir meu cargo na Secretaria de Educação e voltar pra minha
faculdade de Biologia. A primeira eu fiz, pois a merda do vírus da sala
de aula ainda estava entranhado. A segunda não. Agora, afinal, eu era
sargento, ganhava legal para um cara solteiro que não pagava aluguel,
e estava a fim de aproveitar um pouco mais a vida.
Nesse meio tempo, tudo tinha mudado na Sulacap. Ou melhor:
todo mundo tinha se mudado da Sulacap, menos o Kéty, que tinha
casado e tido um filho (não necessariamente nessa ordem) e alugara
uma casinha por lá, onde vivia com uma dificuldade danada.
O Rick, se eu não me engano, já havia concluído a Escola de
Especialistas e também era sargento da Aeronáutica, servindo em
Brasília.
O Decca e seu irmão mais novo, o Mano, estavam morando
num condomínio em Realengo, algo feito pela Cooperativa
Habitacional da Aeronáutica. O Zé Augusto, irmão mais novo do
Rick, também estava casado, filhado e morando no mesmo
condomínio.
Só que, por coincidência, a escola do município para a qual eu
fui designado, quando reassumi na Secretaria de Educação, era
praticamente ao lado do condomínio onde eles moravam. Fiquei só
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mais um ano na Secretaria, mas a reaproximação com os caras era
inevitável.
Num determinado dia, provavelmente depois de uma aula, eu
passei por lá e vi a galera. Parei para tomarmos uma cerveja no boteco
que ficava em frente ao condomínio, e foi quando o Zé e o Decca me
deram uma enquadrada. Para o Zé, eu era o “catalisador” da banda e
tinha que fazer alguma coisa para que ela voltasse a existir. E lá fomos
nós de novo reunir as tralhas e recomeçar o som, agora com o Zé na
guitarra base e o Mano (irmão mais novo do Kéty) no baixo.
Essa foi a melhor formação da banda e foi a que perdurou.
Aliás, durou mais de dez anos e resistiu mesmo depois que eu me
mudei para Brasília. Claro que houve fatores que influíram para isso.
Um deles foi que o equipamento, embora ainda ruim, foi
progressivamente melhorando. Pelo menos não havia tantas
gambiarras. Por exemplo, foi justamente entre 1986 e 1987 que eu
comprei minha primeira Fender: uma Mustang 66 usada, mas era uma
Fender, e não uma Giannini. Também já tinha comprado meus
primeiros pedais da Boss (um de cada vez, é claro): um Distortion, um
Flanger e um Digital Delay. E depois comprei um aparelho do qual até
hoje eu me arrependendo de ter me desfeito: um amplificador Duovox
100G da Giannini, totalmente valvulado. Essa linha de amplificadores
da Giannini era descaradamente copiada dos amplificadores da
Fender, até nos menores componentes dos seus circuitos. Se alguma
coisa era inferior, eram a madeira do gabinete e os alto-falantes. O
Decca também já tinha comprado sua primeira bateria que, embora
não fosse das melhores, era uma bateria de verdade.
Outro fator que influiu para a melhora do som da banda é que
todo mundo estava tocando melhor. O Mano, embora tenha sido
promovido à baixista sem ter sido consultado, virou rapidamente um
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ótimo baixista, e suplantou muito o Kéty. O Zé não era especialmente
um grande guitarrista, mas era principalmente detalhista, e sempre
saía com alguma solução harmônica na qual ninguém havia pensado.
Mas o que eu acho que foi mais importante, mesmo, foram as
novas músicas que pintaram, muito mais maduras, com letras bem
melhores. Algumas vieram do Rick, como a antológica “Onde vou
parar”, que tem uma história a parte, que eu conto daqui a pouco.
Outras vieram de mim, como a música que se tornou uma espécie de
“hino da banda”, “Nunca te encontrei”. Outras do Zé Augusto, que
primeiro ensaiou algumas coisas mais existenciais, depois resolveu
colocar todo o seu lado crítico e satírico para fora, e mais tarde
disparou coisas como “Jorginho”.
O processo de composição do Zé, aliás, eu acabei entendendo
segundo as suas próprias palavras:
Zé Augusto: Diga-se de passagem, até o (meu) estilo de
compor foi buscando uma abordagem mais sarcástica e bemhumorada, querendo "pilhar" algum membro do grupo ou do
bairro, querendo fazer algum tipo de brincadeira musical.
Talvez por medo de não querer ter o compromisso com uma
composição de alto nível e de grande apelo poético (o que para
mim geraria uma grande responsabilidade considerando que
você e o Rick eram os potenciais intelectuais da rapaziada.
Você, no caso, ainda tinha o agravante de ser o mais
desenvolto sob o ponto de vista da performance musical). Para
mim, tentar fazer algo, musicalmente falando, que pudesse
equalizar com o que você e o Rick faziam, seria uma tarefa
difícil, tanto no sentido de letras como na questão da
elaboração de uma harmonia e arranjo.
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Por isso a idéia de enveredar para o lado da caricatura,
da coisa meio sem forma e que não iria entrar em conflito com
as composições da própria banda e com o movimento de época
(anos 80). Em minhas tentativas de tentar produzir algo ligado
ao estilo dessa época eu poderia acabar fazendo algo que
ficasse "ridículo"... (afinal existe uma linha muito estreita que
separa o Poético do Patético).
Motivado pelo desejo de participar que me aventurei a
tocar e compor... Mas foi pelo medo de parecer ridículo que
comecei a fazer algo que fosse em sua essência algo logo
ridículo... Sem propósito... Mas que com um pouco de sorte
viesse a ser engraçado!
Não sei se por esse motivo (dizem que virginianos são
perfeccionistas), acho que atingi o meu propósito de fazer algo
que pudesse parecer engraçado e sem compromisso, mas que
além de ser uma mera brincadeira com um amigo de bairro,
acabou retratando, dentro de um aspecto mais amplo e social,
"estilos de pessoas" e suas manias de vida... Acho que viver é
uma mania... Um vício... De certa forma, acabou dando certo.
Acho!?... Ao menos gosto das coisas que pude produzir, pois
falam muito de mim mesmo e, de alguma forma, de como vejo
algumas coisas.
Se a gente pensar nas coisas que o Zé produziu nos anos
seguintes, não sei se essa explicação atual dele se encaixa totalmente.
Especialmente quando ele fala que eu e Rick éramos algo do tipo
inatingível. Mas talvez fosse válida para a época em que ele fez
“Jorginho”, por exemplo...
Além das músicas, a forma de trabalharmos havia mudado.
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Antes, geralmente eu ou algum dos outros surgia com uma
música e eu, exercendo o meu poder ditatorial, dizia como íamos tocála. Agora não. Se alguém surgia com uma música nova, nos ensaios
ela ia aos poucos tomando forma, com uma idéia de um, outra de
outro. Se nunca houve uma composição coletiva, como poderia se
esperar de uma banda, pelo menos começou a haver uma formatação
coletiva das músicas, que passaram a sair do papel para a execução ao
longo dos ensaios e dos palpites de todos.
Aproveitando para contar a história engraçada, “Onde vou
parar” foi um exemplo dessa nossa breve experiência em criação
coletiva de arranjos. O Rick chegou com essa música pra gente como
um total rascunho. Uma letra e uma promessa de melodia e harmonia.
Aos poucos fomos acrescentando o tempero naquela coisa
meio insossa e virou o que virou. Só que isso quase nos causou um
boicote.
Eu explico: na época, nós ensaiávamos no salão de festas do
prédio do Decca e do Mano, lá no condomínio. O ponto alto do ensaio
era sempre quando tocávamos “Onde vou parar”, especialmente o
final:
“Quando as horas que desperdicei nas ruas
Somam mais de vinte
Chego em casa e vejo as sombras nas paredes
Já é manhã seguinte
E beijo o lençol, e abraço a ressaca
Que nasce com o sol
Eu sou um babaca!”
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Gente, quando esse “eu sou um babaca” se tornou uma espécie
de desabafo gutural, surgindo do fundo das entranhas e berrado a
plenos pulmões, a coisa começou a complicar. Teve reunião de
condomínio, onde fomos acusados de fazer barulho (o que era
verdade) e de cantar músicas obscenas (nem tanto).
O Santos, pai do Kéty, do Decca e do Mano – e nosso eterno fã
e defensor perpétuo – virou-se para o reclamante e soltou algo como:
“está se sentindo atingido? De repente você está se encontrando na
música?”. Fim da discussão. Continuamos ensaiando no salão de
festas, sem maiores reclamações.
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VOLTANDO PARA A SULACAP

Se tinha uma coisa que essa banda fazia era ensaiar. Outra era encher
a cara.
Como os ensaios eram coisa de final de semana, normalmente
no domingo, existia uma rotina que quase sempre se cumpria: eu
chegava lá no condomínio onde o pessoal morava, vindo do Andaraí.
Às vezes o Decca e o Mano já tinham acordado, e já estavam até
arrumando o equipamento no salão de festas do prédio. Aí a gente
esperava o Zé acordar, tomar banho, fazer as unhas, etc., até que ele
aparecia. Só que nesse meio-tempo já tinha batido uma sede danada e
a gente já começava a tomar as primeiras cervejas. Mas o ensaio
sempre acabava rolando.
Agora, se tinha uma coisa que essa banda não fazia era se
apresentar. Não me lembro de absolutamente lugar nenhum. Era só
uma espécie de masturbação musical.
Os motivos?
Posso apontar alguns.
Em primeiro lugar, o nosso grande palco, desde os tempos do
Cogumelo Marciano, tinha sido os festivais. Festivais estudantis ou
universitários, festivais de bandas e assim por diante. Alguns
promovidos por instituições de ensino, outros por clubes. Até 1985,
esses festivais eram comuns no Rio, mas a grande tônica, inclusive
alavancada pelas três edições do MPB Shell, da Globo, era a MPB.
Mais pro final da década esses festivais começaram a rarear cada vez
mais.
Além disso, nosso som havia mudado. Acabaram-se os
experimentalismos e muito do nosso eterno flerte com a MPB. Nós
havíamos, finalmente, nos tornado uma banda de rock de verdade, que
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de vez em quando introduzia em seu repertório alguma coisa que se
aproximava da MPB. Quase nada do repertório antigo tinha sido
mantido.
E tem mais: nós nos considerávamos prontos. Não queríamos
mais ficar correndo de festival em festival. O que nós queríamos era
um contrato com alguma gravadora. Como nós esperávamos que isso
fosse acontecer, sendo que nossa música não saía de dentro do
condomínio em Realengo, é que eu não sei.
Acho que essa coisa de masturbação musical, sem muito
objetivo, expressava um certo cansaço de todo mundo. Já estávamos
nessa há alguns anos e nada tinha acontecido que realmente desse uma
injeção de ânimo na galera. O “Rock Brasil” tinha invadido o
mercado, dezenas de bandas haviam surgido e (acho que
pressentíamos isso) não havia mais muito espaço para novas bandas.
Basta ver quantas bandas surgiram depois dos anos 80 que tiveram
alguma expressão.
Um bom sintoma desse nosso certo desânimo foi o fato que,
com a nova formação, a banda passou um bom tempo sem nome. Não
queríamos mais ser a Phoenix, ainda mais porque no Rio da época
havia uma invasão desse nome: tinha desde empresa de ônibus até
salão de cabeleireiro, passando pelas mais variadas atividades. Sem
contar que não era mesmo um nome nada bom para uma banda.
A idéia para um nome pintou, mas ficou arquivada. Naquele
tempo, eu andava tocando violão na noite, em uns bares da Tijuca. O
Decca, inclusive, me acompanhou em algumas dessas apresentações.
Numa dessas noites, subindo a escadinha que tinha na entrada do bar
onde eu mais tocava, eu tropecei num degrau e quase caí com violão e
tudo no meio das mesas. Disparei um “porra! Que merda de degrau
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estreito!”. Esse nome ficou na cabeça e, é claro, acabou sendo
utilizado mais tarde.
Foi justamente nessa virada de 1986 para 1987 que eu voltei a
morar na Sulacap. Meu pai havia finalmente se separado da Lúcia,
depois que os barracos que ela armava prejudicaram a sua carreira na
FAB e ele optou por uma aposentadoria precoce. E foi morar lá em
Sta. Branca, no sítio, para se livrar da perseguição da louca. Dessa
forma, fizemos um acordo de cavalheiros e eu fui ocupar a minha
antiga casa, que tinha ficado às moscas.
Só que a casa, agora, era um reflexo do que havia sido. Meu
pai iniciara uma reforma maluca que transformaria a confortável casa
de três quartos em uma casa com uma única suíte imensa e duas salas.
Disso, só o que estava pronto era uma das salas. O resto estava tudo
pela metade ou por fazer. O antigo quarto do meu irmão e o escritório
do meu pai virariam o banheiro da suíte, mas nesse momento eram um
vão cheio de entulho. O quarto que sobrara (que era o meu antigo
quarto) tinha uma “armação” de cimento que comportaria um armário
embutido, bem como na cozinha fora construído um esquisito arco
separando-a em duas partes, que também estava só no cimento.
Nos fundos do quintal, há anos, meu pai construíra uma bonita
casinha onde meus bisavôs moraram até o meu bisavô morrer. Sobre
ela, meu pai iniciara a construção de algo que, suponho, ia ser seu
novo escritório, mas que tinha ficado apenas no esqueleto, e também
estava cheio de entulho.
Resumindo: a casa por dentro estava uma ruína, com exceção
da sala cuja reforma havia sido concluída (na qual eu fazia questão de
nem entrar), do meu antigo quarto e da cozinha (mais ou menos), e da
sala antiga e do banheiro, que não haviam sido mexidos.
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Meus móveis de quarto consistiam numa cama de casal, numa
televisão preto-e-branco muito velha e num aparelho de ar
condicionado que não funcionava. Na sala eu tinha uma daquelas
estantes desmontáveis, onde ficava o meu som, meus discos e meus
livros, e lá ficavam também meus instrumentos – incluindo a caixa
monstrengo feita de madeira de demolição e um chimbal e uma caixa
de bateria que devem ter sobrado da bateria montada com tubos de
PVC. Na cozinha, eu tinha um fogão de duas bocas, daqueles de
acampamento, e uma geladeira.
Isso e a minha moto, então uma DT-180, eram as minhas
posses. Mas era o que me bastava.
Acho que o isolamento e a solidão, propiciados inclusive pelo
fato de trabalhar um dia e folgar dois, acabaram me levando a compor
um monte de coisas, algumas que foram aproveitadas mais tarde no
repertório da banda e outras não. “Nem eu nem nós”, “Nunca mais
você”, “Licantropia”, “Blue Moon”, “Antes que a noite chegue ao
fim”, “Estrelas e Estradas” e diversas outras foram feitas nesse
período.
Eu tinha uma rotina: sentava à noitinha no degrau da porta da
sala, com uma garrafa de vinho ao lado e o violão na mão, e deixava a
música fluir até me dar sono. Foi assim que essas músicas surgiram.
O fato de eu ter voltado para a Sulacap e, assim, estar bem
mais perto de Realengo, onde os meninos moravam, não trouxe
benefício nenhum para a banda. Com o local de ensaios mudado para
a sala da minha casa, onde incomodávamos menos que no
condomínio, passamos a nos reunir cada vez menos. Acho que era
mais fácil só um se deslocar (no caso eu) do que três, e assim me
lembro apenas de uns dois ensaios lá em casa.
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De um eu lembro. Ou melhor, de um episódio de um:
estávamos tocando uma música qualquer, no maior pique, e na hora
do solo, cadê a base? Olhei para o Zé, que estava sentado no chão um
pouco atrás de mim, e ele estava simplesmente viajando com a
guitarra no colo. “Zé, cadê você?”... “Hum?... Como?... Ah, eu estava
pensando numa coisa que eu podia fazer naquela outra música”. Era
assim.
Pode até ter havido mais ensaios, mas como eu já disse, um
desânimo geral havia se instalado, além de cada um estar tratando da
própria vida.
O povo até aparecia por lá, mas não em grupo. Era mais uma
coisa de tomar umas, bater papo e tocar violão. Até o Rick aparecia de
vez em quando, quando ele ia até o Rio, e aí a farra era total e a gente
fazia o possível para conseguir reunir a galera. Teve uma reunião
dessas que foi memorável, mas eu falo sobre ela mais adiante.
Um “aparecimento” desses que serviu para romper um pouco a
minha monotonia foi inesperado. O Kéty surgiu lá em casa num
desses dias em que eu estava de folga e contou a história triste: estava
sendo despejado da casa onde morava com a Eudaléia e com o filho,
estava duro, desempregado, e assim por diante.
Imediatamente, sugeri uma “solução provisória”: eles
poderiam vir morar na casinha dos fundos da minha, que, embora
pequena, estava arrumadinha (menos o “segundo andar”, é claro).
Resolvíamos dois problemas: o dele e o meu, de ficar quase sempre
sozinho naquele mausoléu.
Ele topou na hora e eles mudaram-se para lá. Isso rendeu boas
risadas.
O Kéty, hoje esse cara tão tranquilo e centrado, na época era
um porra louca de primeira. Como dizia a Eudaléia, ele saía de casa às
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8 da manhã para comprar gás e voltava às 8 da noite, bêbado e sem
gás. E, se eu estivesse em casa, sempre dava uma paradinha para
tomar alguma coisa comigo, bater um papo e tocar um violão.
Numa dessas “paradinhas”, nós ficamos até as tantas enchendo
a cara de vinho e jogando conversa fora. Acho que fumamos um
baseado, também, mas isso realmente não era uma coisa costumeira.
Nenhum de nós nunca foi assim ligado em drogas.
Pois bem... O Kéty foi lá para os fundos cambaleando e eu fui
me deitar. Uns minutos depois, quando eu já estava pegando no sono,
a Eudaléia começou a bater na porta dos fundos e a me chamar. Fui
ver o que era e ela, enfurecida, só me falou: “vai lá ajudar o seu amigo
no banheiro”.
Imaginem a cena: o Kéty pelado, apoiado na parede do
banheiro com a cueca pelo meio das pernas e gargalhando porque não
conseguia acabar de vesti-la.
Outra ocasião memorável foi uma festa.
Cheguei em casa do trabalho – nessa época eu estava
trabalhando de dia, não à noite – e reparei numa movimentação
diferente lá nos fundos. Fui perguntar o que estava rolando e o Kéty
me falou que eles estavam tentando ajeitar as coisas para fazer uma
festinha de aniversário para o filho deles.
Como assim? De jeito nenhum! A festa vai ser lá na frente. E
tratei imediatamente de entupir a minha geladeira de cerveja e outras
bebidas mais. Acabamos no meio termo: quando o Decca, o Mano e o
resto do povo chegou, ocupamos toda a área da casa, mas acabamos
nos concentrando no quintal e na minha varanda dos fundos, para
onde levamos a caixa-monstrengo, um amplificador e um tape-deck, e
botamos o som no maior volume que conseguimos. Lembro do Kéty
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dançando “Bring on the night”, do Sting, querendo imitar o James
Brown.
Quando a cerveja acabou, começamos a beber Coca-Cola com
cachaça. Quando a Coca-Cola acabou, nos vimos com um problema.
Mas, como eu já disse, éramos uns caras engenhosos. No quintal tinha
dois coqueiros. Alguém tirou uns cocos e passamos a beber cachaça
com água de coco.
Não sei o que acabou primeiro: se a nossa resistência física, se
a noite ou se a cachaça. Só sei que anos depois, quando eu já morava
em Brasília, essa casa foi vendida para uma parente da minha avó, que
ela sempre visitava. E a vizinha do lado ainda lembrava-se da festa.
Pelo que eu sei, o comentário dela para minha avó foi mais ou menos
o seguinte:
“E o seu neto, como vai? Que rapaz tranquilo... Morava aqui
do lado e nunca incomodou. Só teve uma ocasião que eles fizeram
uma festa até muito tarde, mas no dia seguinte eu fiquei sabendo que
era aniversário do garotinho que morava nos fundos, e até pedi
desculpa por ter reclamado”.
Realmente, os tempos eram outros.
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BRASÍLIA

Na virada de 1987 para 1988, tudo já tinha saído dos eixos de novo.
Se a banda já não tocava em lugar nenhum, ela agora nem ao menos
ensaiava. O Zé e o Jorginho tinham passado no concurso para a
Polícia Federal e estavam fazendo o curso de formação na Academia,
em Brasília.
Eu, por minha vez, tinha entrado numa das minhas crises de
“saco cheio de Rio de Janeiro”. Como eu já contei, em 1985, quando
eu ainda estava no estágio de formação para me tornar sargento da
Aeronáutica, eu chegara a pensar em não voltar para o Rio e ir
começar uma vida nova em algum buraco, longe das diversas marcas e
decepções que a “Cidade Maravilhosa” tinha me trazido. Agora isso
estava mais forte do que nunca.
Na verdade, tudo era resultado de uma grande falta de
perspectivas. Eu tinha um emprego estável, um salário relativamente
legal, um meio de transporte, uma casa para morar. Mas ia completar
24 anos e tudo aquilo era resultado de contingências, não de escolhas
minhas. A faculdade de Matemática tinha ficado para trás, a de
Biologia também, e uma boa parte dos sonhos.
O que eu enxergava para o meu futuro era acabar completando
aquela reforma inacabada da minha casa, acabar casando com a
namorada extremamente grudenta que eu tinha (e que acampava na
minha casa todo final de semana), e ficar na Aeronáutica até me
aposentar como suboficial, com 50 anos de idade. Não era nada disso
que eu queria, e achava isso tudo um tremendo desperdício.
Mas faltava um “gatilho”, e acabou que foi o Rick quem trouxe
esse gatilho. Como eu já disse, ele também era sargento da
Aeronáutica e estava morando em Brasília já há algum tempo. Mas
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tinha ido para lá casadinho, com apartamento da Aeronáutica para
morar, etc. e tal, e na verdade nunca conhecera direito a cidade. Só
que, agora, ele tinha se separado, a ex-mulher voltado para o Rio e,
aproveitando a presença do Zé e do Jorginho por lá, ele tinha caído no
mundo. Digamos que ele “fez amigos, frequentava a Asa Norte e ia
pra festa de rock pra se libertar”.
Quando o Rick aparecia lá por casa, ele ficava falando de uma
verdadeira “legião de fãs” que a banda tinha por lá, por causa de umas
fitas com nossas músicas que ele levara. Depois eu fiquei sabendo que
essa “legião” era meia-dúzia de gatos pingados, mas tudo bem. Ainda
era mais do que tínhamos no Rio.
Nos últimos dias de 1987, ele apareceu lá em casa com uma
garota que era amiga dele de Brasília, a Lilian, e uma prima dela que
morava ali no Rio, em algum lugar da Baixada. Minha “namorada
grudenta”, obviamente, estava presente. Compramos um bilhão de
garrafas de cerveja, é claro, e sentamos lá na varanda dos fundos com
o violão. Foi nesse dia que ele me apresentou “Registros” e “Lombra
Embarcação”, e eu apresentei para ele “Antes que a noite chegue ao
fim”. Aliás, esta última não tinha nem título, e eu lhe dei esse nome ali
na hora, em meio a diversas críticas. Tinha tudo isso registrado em
cassete, ou melhor: tinha 60 minutos disso registrado em cassete.
Naquele tempo não existiam gravadores ou filmadoras digitais, nem
nada semelhante. Existiam tape-decks e fitas cassete com a duração de
60 minutos.
No início de 1988, e final das férias do Rick, eu fui com ele
conhecer Brasília. Uma verdadeira maratona.
Pegamos carona num avião da FAB que nos deixou no
aeroporto de Confins – BH. Dali, pegamos carona num Learjet que
nos levou para o aeroporto da Pampulha, também em BH. Ficamos
um bom tempo esperando outra carona de avião e desistimos. Fomos
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para a estrada (ambos fardadinhos) e pegamos carona em um
caminhão que nos deixou em Felixlândia, exatamente no meio do
nada. Os caras do caminhão, que eram gente boa pra caramba, ainda
nos convidaram para ir com eles para um puteiro e dormir por lá,
seguindo para Brasília no dia seguinte.
Mas o Rick tinha que trabalhar no dia seguinte, já tinha
anoitecido e estávamos a milhas e milhas de porra nenhuma. Então
desistimos de caronas e pegamos um ônibus para Unaí, onde
chegamos quase de manhã. E depois outro para Brasília.
Achei a cidade esquisitíssima!
Aqueles prédios do Plano Piloto, todos do mesmo tamanho e
bem parecidos uns com os outros, me passavam a impressão de estar
olhando para um enorme conjunto habitacional. O Guará, onde o Rick
morava, me passava mais a impressão de uma “cidade normal”, com
casas e prédios diferentes uns dos outros.
Seja como for, conheci algumas pessoas, toquei violão em
alguns lugares e senti que havia uma vibração diferente. A capacidade
de tocar e cantar, e especialmente de compor, era algo mais respeitado
naquela cidade do que eu estava acostumado no Rio. Talvez por isso
tantas bandas de Brasília tenham feito sucesso. E eu senti que poderia
viver naquela cidade esquisita.
Quando eu voltei para o Rio, alguns dias depois, acho que já
comecei a tramar os meus planos. A primeira coisa a fazer era ver se,
naquela minha turma de Fiscais de Aviação Civil, onde metade das
pessoas era carioca, não tinha nenhum perdido em Brasília, louco para
voltar para o Rio. Tinha. Era fácil armar uma troca.
A segunda era arrumar uma maneira de me livrar da namorada
grudenta e da casa na Sulacap. Isso aconteceu sem que eu forçasse
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muito a barra. Bastou uma discussão que acabou em baixaria,
incluindo um tiro atravessando a janela do banheiro, uns tapas e eu
simplesmente subindo na moto e indo embora. Da minha própria casa.
Meu saco estava realmente muito cheio.
Entre a primeira e a segunda coisa, teve um episódio
interessante. Eu reencontrei, sei lá como, uma namoradinha dos
tempos de Ensino Médio. Saímos umas duas ou três vezes. Um dia ela
estava lá em casa quando lhe contei sobre os meus planos de ir
embora para Brasília. Ela falou: “mas Brasília é muito longe!”, ao que
eu respondi: “que nada! Fica logo ali na esquina”.
Daí surgiu o refrão de uma música, talvez a última que eu
tenha composto antes de sair do Rio:
“Brasília é muito longe, mas fica logo ali na esquina
Nos olhos do poeta, no peito da menina
Coração bate incerto e enche a alma de emoção
Incerteza existe em tudo
Saudade em tudo, não.”
Passei mais ou menos um mês, depois do episódio de “tapas e
beijos”, morando numa casinha lá no sítio, em Santa Branca, que meu
pai arrumou para mim. Poderia ter mudado de idéia naquele momento,
em que tudo era uma paz absoluta e eu convivia, à noite, apenas com o
som do meu violão e o dos grilos e sapos. Tenho até uma gravação em
cassete que eu fiz lá. Mas meu pai já estava praticamente “casado” de
novo, e tudo o que eu não queria mais era uma madrasta por perto.
Com a minha transferência armada às escondidas, numa tarde
quente fui embora pra Brasília. Não foi de submarino, foi com a
minha velha DT-180, mesmo... E levando basicamente umas mudas
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de roupa. Puxei até a bendita Felixlândia, onde a moto deu pane
elétrica e o farol apagou. Tive que parar para dormir, dessa vez. Mas
não foi no puteiro.
Nunca fui na casa da Sulacap pegar as minhas tralhas. Meu pai
mandou tudo pra mim depois, de avião da FAB, quando eu já estava
morando na casa do Rick.
E assim eu deixei todas as minhas raízes para trás, incluindo o
que havia restado da minha família e os meus amigos. Hora de
recomeçar. Mas em pouco tempo eu descobriria que esse “recomeço”
era bem relativo.
Só para fechar: sobre a “namorada grudenta” – seu nome era
Valéria – que precipitou a minha vinda para Brasília, tivemos notícias
algum tempo depois, quando estourou o escândalo envolvendo a
morte da jovem atriz Daniela Perez. Ela tinha algum tipo de ligação,
na época, com um dos “Leopardos”, grupo de “atores” do qual fizera
parte o assassino da Daniela. Não sei qual era a parada. Só sei que
hoje ela está bem, mora na Alemanha, é casada com um português, e
tem duas filhas. Somos amigos.
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DEGRAU ESTREITO

Chegar em Brasília foi uma coisa. Ficar em Brasília foi outra.
Acho que do segundo ao décimo ano que eu passei aqui minha
idéia fixa não era outra a não ser voltar para o Rio, e isso não é difícil
de entender. Em primeiro lugar, tinha acabado a minha boa vida na
Aeronáutica: ainda trabalhava por escala, mas esta era bem mais
apertada e confusa do que a do Rio, e eu tinha que trabalhar fardado.
Eu não tinha mais “amigos próprios”, digamos assim: meu círculo de
amizades se resumia aos amigos do Rick e ele, que foi o maior
incentivador da minha ida para Brasília, poucos meses depois foi
transferido pro Rio. Resumindo: eu era um estranho numa terra
estranha.
Acabei casando com a Lilian, aquela amiga do Rick que eu
conhecera na minha casa no Rio, poucos meses antes. Talvez o mais
estranho desse relacionamento foi ele ter durado tanto tempo, uma vez
que logo ficou claro que existia entre nós uma imensa
incompatibilidade de gênios – coisa de música do João Bosco, mesmo.
Mas ela tinha alguns contatos na área musical e de produção, e foi
assim que eu acabei entrando no circuito musical de Brasília.
Minha entrada foi através dos bares com música ao vivo.
Havia muitos na cidade naquela época, e eu realmente me empenhei
para desenvolver a experiência que eu já tinha do Rio e conseguir
igualar, e mesmo suplantar, a qualidade da maioria dos músicos que
tocavam aqui. Na verdade, tocar nos bares foi uma rotina pra mim até,
pelo menos, 1994, sendo que em determinado momento eu tocava 4
noites por semana, em cinco casas diferentes. Isso foi uma puta
escola!
Mas eu estou me desviando do assunto principal. Voltemos...
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Pouco depois que eu cheguei em Brasília, eu conheci o pessoal
de uma banda chamada “Argumento Z”: o Luciano, muito bom
guitarrista, o Capitão, tecladista, o Caco, um tremendo baterista. Eles
tinham um baixista e um cantor, também, mas eu não me lembro do
primeiro e nunca conheci o segundo. Esse pessoal me acompanhou
num festival que aconteceu na Sala Funarte, onde eu apresentei “Alma
Estrela” e “Registros”, e depois continuamos mantendo contato.
Pouco tempo depois, os dois membros da banda que eu não conhecia
saíram fora, e eles me convidaram para assumir o vocal e o baixo.
Foi uma experiência interessante, mas eu só fiquei feliz quando
finalmente me livraram do baixo e eu pude só cantar. Tá certo que a
minha intimidade com o baixo, ainda mais naquela época, era bem
pequena, mas até hoje eu admiro os baixistas que cantam...
Fizemos algumas apresentações com o irmão do Caco no baixo
– o Henrique, que na verdade era um guitarrista de botar muito cara
famoso no bolso – mas foi só. Na verdade, eu não gostava das músicas
da banda, não conseguia encaixar as minhas músicas no repertório
deles e, o que é pior, não rolava aquela “química”. O Caco e o
Henrique tocaram novamente comigo em diversas ocasiões, mas isso é
outra história.
O que acabou acontecendo foi que, com a perspectiva de
vários compromissos musicais pela frente, ligados a uma campanha
política, nos quais eu precisaria de uma banda, acabou surgindo a
idéia da “importação”. Entrei em contato com o Decca e com o Mano
e os convidei para vir para Brasília.
Acho que o raciocínio deles foi: “entre desempregados no Rio
e desempregados em Brasília, com a possibilidade de tocar, vamos
nessa!”, e toparam na hora. Em pouco tempo eles descobririam que
ser desempregado em Brasília era bem diferente do que no Rio.
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Foi assim, nesse breve período que o Mano e o Decca
passaram aqui, que a banda finalmente assumiu o nome que havia sido
pensado há mais de dois anos: Degrau Estreito. E a banda, agora como
power-trio, arrebentou!
Nossa primeira apresentação já foi épica. Foi num show de
rock com várias bandas que era produzido anualmente no Cruzeiro e,
logo na primeira música que tocamos, a primeira corda da minha
guitarra arrebentou. Claro que não paramos para trocar a corda e
mandamos ver as outras três ou quatro músicas programadas daquele
jeito mesmo. Anos depois, volta e meia eu ainda encontrava alguém
que se lembrava de mim como “aquele guitarrista que a corda
arrebentou na primeira música e conseguiu acabar o show sem trocar a
corda”.
Fizemos ainda um show só nosso numa casa noturna de
Taguatinga, que eu não me lembro o nome, mas que era um
verdadeiro templo das bandas de rock de Brasília da época. Foi tão
bom que, quando terminamos, tivemos que fazer um bis que foi
praticamente o show todo de novo.
Aí embarcamos na tal da campanha política. O produtor, um
tal de Mário Dimas, conseguiu verba para comprar para nós
amplificadores novos e uma bateria imensa, e inclusive alugamos uma
sala no Núcleo Bandeirante para ensaiarmos. Nós percorremos o
Distrito Federal fazendo shows em um trailer especial, que se
transformava num palco com som e iluminação. Havia outras bandas
que se apresentavam, mas nós éramos o carro-chefe.
Só que a grana mesmo era bem pouca, e nesse meio tempo os
problemas pessoais do Decca e do Mano foram se agravando, uma vez
que estavam os dois subempregados e meio sem ter onde morar. A
situação era pior para o Decca, que na época já era casado com a
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Lucimar. Assim, ele foi o primeiro a desistir da empreitada
brasiliense.
O último show da banda em Brasília foi na tradicional Festa
dos Estados, e foi no dia que nós descobrimos que o Decca tinha
voltado pro Rio. Na última hora, o Mário Dimas nos apresentou um
garoto magrelo, ruivo, que usava óculos (devia ter uns 17 anos),
chamado Sandro, e falou que ele seria nosso baterista naquele dia.
Eu e o Mano nos entreolhamos, coçamos a cabeça e falamos:
“seja o que Deus quiser”! A primeira música que íamos tocar era
“Brasil”, do Cazuza. Quando o Sandro entrou na bateria, a
preocupação minha e do Mano virou êxtase! O garoto tocava, e tocava
muito! Na verdade, ele era bom pra caralho! Só depois ficamos
sabendo que ele estudava percussão na Escola de Música de Brasília
desde garotinho.
Esse foi o fim da meteórica, vitoriosa e um tanto conturbada
história do Degrau Estreito em Brasília. Logo depois desse show, o
Mano também voltou para o Rio e o equipamento da banda foi
vendido para cobrir seu próprio custo.
O Sandro continuou tocando comigo por bastante tempo. Eu
arrumei um contrato com um bar “cult” de Brasília, chamado Aspone
e, junto com um baixista amigo nosso, o Luiz Henrique, nós tocamos
lá toda sexta-feira, por mais de um ano. Além do cachê certo, a
comida e a bebida eram por conta da casa. Mas foi mais ou menos
nessa época que a “maldição da música sertaneja” começou a invadir
Brasília, e chegou num ponto em que nós tínhamos que competir com
uma banda bem maior que o nosso trio, tocando sertanejo a todo
volume no bar ao lado, que era do mesmo dono, mas era bem maior.
O pior é que, quando o bar do lado lotava, parte do público vinha para
o nosso e sempre tinha algum sem-noção pedindo pra gente tocar
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Chitãozinho e Chororó. O Aspone acabou fechando, como a maioria
dos bares que tinham música ao vivo em Brasília, na época.
Hoje em dia o Sandro é um baterista bastante conceituado, e se
apresenta regularmente com artistas famosos da MPB. Se vocês virem
em algum lugar “Sandro Araújo na bateria”, é ele.

Foto promocional do Degrau Estreito em Brasília.
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DE VOLTA AO CONDOMÍNIO

Em 1991, eu entrei no estúdio SDK, um estúdio de 16 canais aqui de
Brasília, para gravar um disco. Disco mesmo: aquela coisa de plástico
preto, com um furinho no meio, que tocava em vitrola e que hoje
virou totalmente cult.
O repertório era de músicas do Degrau, minhas e do Rick, e o
disco foi gravado e mixado em tempo recorde, já que o meu
orçamento não permitia alugar o estúdio por muito tempo. Fiz as
vozes, as guitarras e um ou outro teclado. O Sandro fez a bateria e um
amigo meu da Aeronáutica, excelente baixista, o Gomes, fez o baixo.
Um técnico do estúdio que era pianista gravou o piano em umas duas
músicas.
O resultado final ficou apenas interessante. Tudo muito bem
tocado, bastante sofisticado, até. Mas absolutamente não era Degrau
Estreito: era uma releitura das músicas sem aquele punch, aquele peso
característico do Degrau.
Esse disco, distribuído por mim mesmo em lojas aqui de
Brasília, vendeu o suficiente para se pagar e teve algumas faixas
executadas por rádios locais. Só isso. A parte tragicômica dele ficou
por conta do Gomes, que era membro devoto da Assembléia de Deus
e teve sérios problemas familiares e na igreja por ter participado
daquela “gravação profana”.
Percebendo que o disco tinha saído sem peso, em 1992 eu
tentei fazer um remake do Degrau aqui em Brasília. Na verdade a
idéia foi minha e do Henrique, aquele cara que tinha tocado baixo no
Argumento Z, mas que, na verdade, era um puta guitarrista. Tínhamos
restabelecido contato sei lá como e foi ele quem me apontou o que
tinha ficado errado no disco. Arregimentamos o Sandro para a bateria
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e o Luiz Henrique para o baixo, arrumamos uma sala para ensaiar e lá
fomos nós. Com um guitarrista do nível do Henrique na banda, eu me
limitei a cantar e fazer a guitarra base.
Era a banda dos sonhos! Todo mundo tocava pra cacete e as
músicas do próprio Degrau ganharam outra roupagem, sofisticada,
mas com bastante peso. Os “rearranjos” que fizemos, inclusive, foram
todos reaproveitados pelo Degrau Estreito “original” posteriormente.
Mas esse Degrau Estreito candango durou apenas diversos
ensaios e uma única apresentação, que foi muito boa, aliás. Motivo?
Sinceramente não sei... Sem dúvida alguma, nós éramos a melhor
banda de Brasília com repertório basicamente autoral. Acho que, mais
uma vez, o único motivo era não rolar aquela “química” entre os
integrantes, aquela coisa que transcende o simplesmente se juntar para
tocar.
Nesse meio tempo, eu tinha dado baixa da Aeronáutica e
passado a me dedicar em tempo integral à carreira de professor.
Dando aula em boas escolas particulares de Brasília, minha condição
financeira melhorou consideravelmente e eu viajava sempre para o
Rio. Nessas minhas idas ao Rio, eu sempre passava lá pelo
condomínio em Realengo para ver o pessoal, tocarmos um violão e
tomarmos umas (muitas) cervejas.
Foi numa dessas férias no Rio que surgiu a idéia de voltarmos
a tocar. Olhando com os olhos de hoje em dia, isso sempre foi uma
idéia meio esdrúxula: três caras da banda morando no Rio, perto um
do outro, e o suposto “líder” (embora eu nunca tenha me arrogado
esse título) morando em Brasília, a 1200 km de distância.
Por outro lado, o Mano, o Decca e o Zé eram a “cozinha” da
banda. Meu papel era cantar e solar. Logo, nada impedia que eles
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ensaiassem independentemente de mim. Assim, quando eu chegasse,
bastava encaixar o solo e a voz na base que já estava ensaiada.
Olhando por esse ângulo, a coisa até poderia dar certo. Mas era
a teoria, não a prática. Na prática, só aconteciam ensaios mesmo
quando eu estava no Rio, ou seja: umas duas vezes por ano, quando o
espaço no porta-malas do meu carro tinha que ser compartilhado com
a minha guitarra, meu amplificador e meus pedais. Isso era o que
entrava primeiro... o resto vinha depois.
Tinha uma outra questão: nessa época, eu ainda tinha bastante
esperança de voltar a morar no Rio o mais rápido possível. Só que
agora eu não tinha mais como ser transferido, já que não estava mais
na Aeronáutica, logo comecei a tentar fazer concursos públicos no
Rio. Passei em um ou outro, mas o salário não me animava a deixar
Brasília, onde eu estava ganhando relativamente bem. Fiquei
acomodado, na verdade.
Foi mais ou menos por essa época (estávamos em meados da
década de 1990), que eu comecei a pensar seriamente que poderia
começar a gravar alguma coisa do Degrau em minha casa, mesmo. O
conceito de “home-studio” estava começando a surgir, mas a idéia
começou a amadurecer na minha cabeça no Rio; na verdade, na casa
do Zé.
Ele tinha comprado, na época, um teclado arranjador da
Yamaha, um PSR-qualquer-coisa. Eu fiquei fuçando naquele teclado
(bastante rudimentar, na verdade) e na sua capacidade de gravar bases,
tipo baixo-piano-bateria, com uma qualidade aceitável. Voltando para
Brasília, fui atrás de algo semelhante, mas com mais recursos, e acabei
comprando um sintetizador Kurzweill, com bons timbres e 16 canais
de gravação.
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O passo seguinte foi comprar um gravador Tascam, um
PortaStudio 414 MkII que era, em suma, um gravador cassete que
aproveitava as 4 trilhas de gravação de uma fita de forma
independente. Para os leigos eu explico: qualquer fita cassete tinha 4
trilhas de gravação, duas (canais esquerdo e direito do estéreo) de “um
lado” e duas “do outro”. Um gravador cassete comum usava duas
trilhas ao mesmo tempo de um lado da fita e duas do outro lado. O
Tascam possibilitava que essas quatro trilhas fossem gravadas
independentemente, uma de cada vez.
Em suma: eu já podia preparar a base teclado-baixo-bateria no
sintetizador e gravá-la numa das trilhas; e ficava com outras três livres
para adicionar guitarra solo, guitarra base e voz.
Pouco tempo depois, comprei outro PortaStudio semelhante e
aumentei minha capacidade de gravação para 7 trilhas: preparava a
base toda em um deles, gravava em uma trilha do outro e ainda ficava
com 3 trilhas livres para adicionar outros instrumentos e vozes. Tudo
muito artesanal e exigindo uma paciência monstruosa, mas eu adorava
gastar meu tempo livre com aquilo, e assim comecei a registrar as
músicas do Degrau.
Quando chegou o advento do computador e da Internet, em
1995, isso começou a ficar mais simples. Descobri programas que
permitiam controlar o teclado pelo computador, via MIDI, o que já
não exigia que eu tocasse efetivamente a base teclado-baixo-bateria
(processo em que eu gastava horas), mas sim as programasse no
computador. Assim, aos pouquinhos, as músicas do Degrau foram
sendo colocadas na Internet, ainda de forma bem precária.
Mas estou me adiantando um pouco. A minha principal
intenção, com esse meu primeiro arremedo de home-studio, era
trabalhar os arranjos das músicas da banda e mandá-las para o pessoal
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no Rio, para que eles soubessem como eu estava pensando em tocá-las
e para que nossa idéia de “apenas acrescentar a voz e solo” fosse
efetiva.
Só que não funcionou assim. Por algum motivo, o povo até
ouvia as fitas que eu mandava pelo correio, mas não ensaiava a partir
delas, nem me dava retorno sobre o material que eu enviava.
Na verdade, nesse ponto tínhamos voltado a uma situação
semelhante àquela de pouco antes de eu me mudar para Brasília: o
Degrau Estreito era uma masturbação musical que acontecia no salão
de festas de um condomínio em Realengo, e os ensaios eram quase
que exclusivamente pretextos para derrubar uma caixa de cerveja (ou
mais). Com um agravante: não era mais uma coisa quase semanal,
mas sim algo que acontecia duas vezes por ano.
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THE LAST SUPPER

Nesse período, houve uma única tentativa de apresentação da banda,
que beirou o desastre total. Foi num bar da Sulacap, onde eu descobri
que – efetivamente – ninguém ensaiava nada e que todos estavam
totalmente perdidos em relação às músicas mais novas que tinham
entrado no repertório da banda. Nesse dia eu fiquei tão puto que quase
me desentendi seriamente com o Decca e pus fim a uma amizade de
tantos anos.
Mas passou. Minha capacidade de esquecer as merdas e, assim,
repetir ad infinitum os mesmos erros é incrível...
Dessa maneira, algum tempo depois dessa apresentação
tragicômica nesse bar da Sulacap, a galera me ligou falando que
tínhamos um show agendado no teatro da Faculdade Castelo Branco,
em Realengo. A primeira coisa que eu perguntei foi sobre o
equipamento, já que aquele com que ensaiávamos lá no condomínio
era bastante improvisado e era impensável fazer um show num teatro
com ele.
Os meninos me tranquilizaram. Nessa época, nosso velho
amigo Jorginho estava tocando baixo, tinha uma banda e um estúdio
de ensaio com equipamento de primeira qualidade. E tinha
concordado em ceder tudo para a gente fazer o show.
Beleza!... Esse problema está resolvido, então!
Segunda questão: ensaios. Sem ensaiar primeiro, nem pensar!
Bem... será que eu não podia chegar uns dias antes, pra gente
ensaiar?
Poder eu não podia, mas ia dar um jeito.
Então fechou!
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Acho que consegui chegar no Rio com uns três dias de
antecedência do show, e o clima era de efervescência geral. Havia
cartazes e faixas espalhados por Realengo anunciando o show, que na
verdade era parte de um projeto cultural da faculdade, e acabamos
ficando todos animadíssimos.
Houve ensaios. Acho que uns dois, mas lembro apenas de um
na casa do Mano, que nessa época morava em Madureira, no qual
fechamos o repertório com músicas que achamos que não iam dar
merda. E, no dia do show, pela manhã, repassamos tudo já no teatro,
com a aparelhagem do Jorginho.
A grande novidade era a volta do Kéty, que ia tocar teclado
com a gente, e assim nós fomos preparando – em cima da hora, é claro
– nossa “superprodução”. Na verdade, foi a coisa mais legal que nós
fizemos em todos aqueles anos de existência da banda, e grande parte
disso se deveu ao apoio do Jorginho.
Em primeiro lugar, o equipamento que ele nos cedeu era
realmente de primeira. O Mano tocou plugado num amplificador
Gallien-Kruger ligado em caixas Hartke com alto-falantes de cone de
alumínio, o que era o topo de linha na época. A bateria do Decca era
toda triggada num módulo Alesis. Tinha microfones Shure à vontade.
Nunca tínhamos tido uma estrutura dessas à nossa disposição, e ainda
tínhamos o Jorginho para operar o som e as luzes.
Na hora marcada (ou um pouco depois dela, como é de praxe),
as cortinas vermelhas do auditório foram se abrindo enquanto Kéty
tocava os primeiros acordes de “Lombra Embarcação” e eu começava
a cantar.
Na verdade, a coisa mais decepcionante neste show foi o
público... De forma completamente idiota, a faculdade marcou o show
para um dia que era feriado, ou pelo menos que não tinha aula. Logo,
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acabamos contando com bem poucos alunos presentes – acho que
quem estava lá eram os membros da comissão organizadora daquele
projeto cultural e mais uma meia dúzia que eles conseguiram chamar.
Nossa platéia era composta principalmente dos nossos convidados,
entre os quais estava, é claro, o velho Hélio de guerra.
Digamos que o auditório estava com pouco menos da metade
da sua capacidade ocupada na hora que começamos a tocar, e isso não
mudou muito no decorrer do show.
Gravamos tudo em vídeo. Era VHS, na época. Duas fitas: uma
da câmera que o nosso amigo Hellson carregava pelo palco e outra de
uma câmera fixa em um tripé, junto da mesa de som. Infelizmente não
sei que fim essas fitas levaram, nem sei se algum dos meninos ainda
tem alguma cópia.
Vendo essas fitas, no entanto, eu reparei numa série de coisas,
que começaram a me fazer repensar a idéia de uma banda que se via
duas vezes por ano, não ensaiava nunca, e queria fazer um show de
uma hora pra outra. Coisas boas e coisas ruins.
Uma coisa boa era que aquele “feeling”, aquela “química”,
certamente estava presente. Não houve grandes incidentes no decorrer
do show, a não ser quando o pedal da bateria desmontou e houve um
momento de indefinição, quando ninguém entendia direito porque o
Decca tinha parado de tocar no meio da música. Superamos isso. A
apresentação de “Registros” foi arrebatadora, e a parte final do show,
que foi puro rock’n’roll, tirou todo mundo das cadeiras.
Outra coisa boa de se ver nessas gravações do show foi que o
Mano havia se tornado, realmente, um grande baixista. Um cara que
segurou a onda do ritmo o tempo inteiro, sem nunca deixar a peteca
cair. Ele foi, sem dúvida, o grande destaque instrumental e, se
ninguém ensaiava, ficou claro que ele, mesmo sozinho, havia
ensaiado.
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Mas houve coisas ruins e, como talvez seja fácil de
compreender, eu tomei para mim a responsabilidade da maioria delas.
Afinal, era eu que estava vendo o vídeo, sob a minha perspectiva, não
é mesmo?
A primeira coisa foi a constatação – que àquela época devia ter
sido meio óbvia – que amplificadores Staner de 15W não foram
absolutamente feitos para tocar ao vivo, mas sim para estudar em casa,
por volta da meia-noite, quando você mora num prédio de
apartamentos com as paredes bem finas. Você pode botar 15
microfones na frente deles e eles vão continuar soando como um
Staner de 15W, só que mais alto. E foi isso que eu e o Zé usamos.
A outra foi a constatação – que também deveria ter sido meio
óbvia para mim, na época – que guitarras “mais-ou-menos” produzem
um som “mais-ou-menos” e ficam “mais-ou-menos” afinadas. Vendo
o vídeo, eu achei que eu estava irremediavelmente desafinado do
início ao fim do show. E eu estava tocando com minha Hurricane
japonesa “mais-ou-menos”. Imaginem se tivesse dado pra ouvir a
Lyon coreana do Zé, que era “mais-pra-menos”.
Sim... porque este foi um outro detalhe: ninguém ouviu o Zé.
Ele podia estar tocando outra música completamente diferente da que
estávamos tocando, que ia dar no mesmo. Mas isso não era culpa dele
nem do Jorginho, que estava operando o som. Era culpa de uma
insegurança generalizada, que só não se manifestou no Mano.
A história do Degrau Estreito, a incrível banda que nunca foi,
poderia ter acabado ali, depois de muita bebedeira e comemoração por
esse último show. Mas não acabou. Ainda havia capítulos a serem
escritos.
O rescaldo da observação dos vídeos me fez, pelo menos,
investir em guitarras decentes e amplificadores maiores. Em pouco
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tempo eu estava com uma Jackson e com um Marshall de 100W,
achando que isso resolveria tudo.

Um dos nossos muitos encontros no condomínio
em Realengo. Da esquerda para a direita, Mano,
Rick, eu e Decca.
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O Degrau Estreito no show na Faculdade
Castelo Branco.
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A SOLIDÃO

Conforme essas coisas iam acontecendo, o meu home-studio ia se
sofisticando e a Internet, no Brasil, também. É óbvio que não dava
nem pra pensar em discos lançados completamente no ambiente
virtual, como hoje em dia, mas já tinha uma musiquinha ou outra do
Degrau disponível na rede.
No Rio, a coisa tomava outra perspectiva. Havia, efetivamente,
uma ou outra rádio alternativa tocando gravações nossas, acho que
especialmente por insistência e persistência do Decca.
Ou seja: não éramos mais completamente anônimos. Meia
dúzia de pessoas já tinha ouvido falar de Degrau Estreito e de músicas
como “Dioney”, “Nem eu nem nós” ou “Nunca mais você”. Digamos
que éramos famosamente anônimos.
Foi então que eu recebi um telefonema de São Paulo. De uma
gravadora interessada na banda!!!!!
Ok. O cara me falou que era um selo novo no mercado, que
estava começando, mas mesmo assim era o céu! Eu devo ter
derrubado umas duas garrafas de whisky nessa noite. E poucos dias
depois peguei um avião para São Paulo, para conversar pessoalmente
com os caras.
Bem... Só fazendo uma autocrítica básica, um cara com mais
de 30 anos na cara não deveria levar muita fé numa gravadora que se
interessa por sua banda e fala pra ele se virar e ir até São Paulo
conversar. Acredito que gravadoras que se interessam por bandas
mandem passagens aéreas e reservem hotéis, ou mandem algum mané
para conversar com os caras onde eles estão. Mas isso é um
pensamento do fim de 2012 e não de 1997, por aí...
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Seja como for, eu fui pra São Paulo e tomei um chá de cadeira
básico num escritório bastante modesto que ficava em um endereço
nem tão modesto assim. Mas o tempo que eu esperei olhando
avidamente para os posters de bandas nas paredes foi pequeno
comparado com o tempo que eu conversei com o “executivo” da
gravadora.
A coisa foi colocada de forma clara para mim. O fulano tinha
sido produtor da Sony Music e tinha rodado por alguma dança das
cadeiras por lá. Aí, com a ajuda financeira do sogro cheio da grana,
resolveu abrir a própria gravadora e estava procurando bandas,
artistas, assim por diante. Já tinha conseguido a distribuição da
Universal Music.
A gente tinha um som promissor, um mercado aberto no
Brasil, um espaço pra algo como um “Bonjovi Tupiniquim”. Mas
faltava uma coisa: uma versão!
- Versão? Como assim?!!!
Uma versão. Coisa simples. Uma música que não tinha nada a
ver com a banda, mas que serviria para lançá-la na estratosfera
musical e que renderia, pelo menos, um disco de platina múltiplo pra
gravadora incipiente. Acho que versões estavam na moda, embora eu
não me lembre de nenhuma que tenha feito tanto sucesso. Ou algum
sucesso...
Seja como for, saí do escritório modesto no endereço nem tão
modesto com um contrato assinado. Na verdade, acho que não saí com
um contrato assinado, mas esse contrato existiu, chegou na minha casa
e foi tão válido quanto aquelas tirinhas de papel que a gente tira de
biscoito da sorte do China in Box.
Mas estou me adiantando...
Voltando.
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Saí do escritório e peguei direto um vôo daquela meleca de
aeroporto de Congonhas para a meleca do aeroporto Santos Dumont, e
dali um transporte qualquer direto pra Sulacap. Precisava contar pro
Zé, que já estava previamente informado, sobre o resultado das
negociações.
O puto do meu filho Luy, exatamente nessa hora em que eu
estou escrevendo sobre isso, coloca pra tocar a gravação da tal da
versão. E eu vou ter que contar a história...
Sentamos eu, o Zé e a Rose num boteco na Sulacap. Tentei
contar o que estava rolando e os dois não estavam muito aí para a
nossa promessa de fama e fortuna. Tinha um violão conosco, claro, e
num determinado momento começaram os dois a cantar uma música
gravada pela Laura Pausini – pensa no Zé cantando Laura Pausini – e
eu tive uma espécie de epifania! Estava ali, na minha frente, a música
que ia ser a versão que a gravadora queria: “La Solitudine”. No
momento eu nem sabia que o Renato Russo tinha gravado a música
(em italiano).
Bem... Mas era um troço em italiano, e eu conheço de italiano
tanto quanto eu conheço de russo. Logo, voltei para Brasília e fui catar
um dicionário de italiano na Internet para fazer uma letra que ao
menos expressasse algo parecido com o que o autor queria dizer,
quando compôs a música. Levando em consideração que praticamente
a única coisa que eu entendia da letra original, ao lê-la pela primeira
vez, era a palavra “matemática”, acho que fiz um bom trabalho.
Assim nasceu “A Solidão” – a versão – que eu gravei primeiro
aqui no estúdio e mandei para o pessoal em São Paulo para ver o que
eles achavam. Ao mesmo tempo, entrei em contato com a galera no
Rio para eles incorporarem a música no repertório e se preparassem
para os milhões que estavam por vir.
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Aí começou a palhaçada...
O povo da gravadora adorou a música. Modéstia a parte, não
tinha como não adorar: ficou boa mesmo. Mas precisava de uma
gravação de alta qualidade, que ia ser masterizada nos EUA e seria
lançada como o primeiro single do novo selo.
Ok. Banquei seis horas de Zen Studios aqui em Brasília e fiz a
gravação de alta qualidade, que foi enviada em fita DAT para São
Paulo. No meio tempo da tal masterização nos EUA ficar pronta, eu já
tinha tido oportunidade de ir ao Rio e até ensaiar a música nova com a
banda, e ainda pensar em outras versões que poderiam surgir.
Só que, de repente, para o povo de São Paulo, da tal Global
Music, já não era mais “a banda”. Por uma questão de X, Y, ou Z,
teria de ser o Jan Duarte, uma vez que era mais fácil lançar um artista
solo do que uma banda.
Caralho!... Engoli em seco e tentei explicar isso pros meninos,
deixando claro que eu teria liberdade de escolher quem é que iria me
acompanhar. Ou seja: eles. Mas nesse ponto tudo já estava parecendo
demais com a velha situação com o Serguei para eu me sentir
minimamente confortável.
Ainda assim, depois de mais um telefonema da gravadora, dei
uma entrevista de uns 40 minutos para uma rádio do interior de São
Paulo, ao vivo (por telefone). Um chato com voz de locutor de rádio
do interior fazendo perguntas insistentes sobre a minha vida pessoal e
me classificando como “novo cantor romântico”, ao mesmo tempo em
que a versão tocava insistentemente ao fundo.
Putz!... Embora me sentindo o próprio Fábio Júnior do final
dos anos 1990, eu ainda embarquei nessa, pensando que, afinal, eu
poderia decolar uma carreira musical e ainda levar meus amigos
juntos nessa onda. Se fosse para ser brega, pelo menos continuaríamos
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a ser banda, amigos e bregas. Ou, pensando por um outro lado, talvez
pudéssemos começar como o “Jan Duarte cantor romântico” e em
pouco tempo virar o disco e ser o “Degrau Estreito banda de rock”.
Não foi uma coisa nem outra.
Pouco depois da entrevista bombástica, na qual 20 milhões de
formigas e 5 milhões de grilos no interior de São Paulo me ouviram
dizer o que eu não estava nem um pouco a fim de falar, as ligações da
Global Music começaram a rarear.
Não apenas as ligações começaram a rarear, como também
começaram a não atender as minhas ligações. E eu já estava pelo
menos escolado em saber que, quando começam a não atender as suas
ligações, é porque alguma coisa está muito errada. O Sr. Emílio
Adam, suposto produtor da Globo, de tantos anos atrás, que o diga.
Fiquei sabendo de pelo menos mais uma banda, uma rapaziada
do Rio Grande do Sul, que embarcou na história da Global Music. A
diferença é que eles, por algum motivo que eu não lembro, gastaram
bem mais grana do que eu e estavam dispostos a processar o tal
“executivo” da gravadora. Não sei que fim essa história teve.
Minha teoria é a seguinte: o cara era mesmo um ex-produtor da
Sony Music e tentou mesmo montar um novo selo, usando o dinheiro
do sogro e os conhecimentos que tinha. Mas fez alguma merda nesse
meio tempo e a fonte secou. Deve ter brigado com a mulher e o velho
cortou a grana.
Junto com a fonte, acho que secaram os últimos sonhos do
Degrau de fazer sucesso de uma hora para outra.
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CONFUSÃO FINAL

Depois do show na Castelo Branco e do episódio da gravadora que
não deu em nada, o Zé desanimou completamente. Na verdade, ele já
falava há algum tempo do que ele considerava a sua “falta de
competência” instrumental – coisa que eu nunca considerei por esse
ponto – e da sua vontade de apenas fazer uma música de vez em
quando, se pintasse alguma idéia interessante.
Na última formação da banda, portanto, ele foi substituído por
um amigo nosso de velha data e entusiasta-mor do Degrau, o Índio.
Houve alguns ensaios no condomínio com ele na guitarra base,
provavelmente numa época em que eu estava passando férias por lá, e
houve, efetivamente, uma melhora no entrosamento entre as duas
guitarras.
Voltamos, no entanto, ao mesmo ponto de antes. Eu em
Brasília, gravando algum material e enviando para eles, e eles no Rio,
me dizendo que estavam ensaiando e prontos para o que desse e
viesse.
E veio. De uma forma meio truncada, mas veio.
Recebo um telefonema certo dia de um Decca animadíssimo,
falando sobre um show que eles haviam conseguido num lugar
badalado em Campo Grande. De início eu desconfiei um pouco dessa
associação – “lugar badalado” e “Campo Grande” – mas depois,
olhando na Internet, vi que realmente era uma casa de shows bastante
popular, onde nomes importantes vinham se apresentando.
Pois bem: então o povo estava afiado, ensaiando direto, e
tínhamos outro show para fazer. Ok. Vou pegar um avião e vou pro
Rio. Só que dessa vez eu estava enrolado e não ia dar pra chegar com
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antecedência nem ficar uns dias. Era chegar no dia do show e ir
embora no dia seguinte. Sem problemas!
A primeira decepção foi logo ao chegar, quando descobri que o
show não era um show, mas sim uma espécie de festival de bandas no
qual, se não me engano, o Santos, pai dos meninos, havia nos inscrito.
Íamos tocar três músicas, como todo mundo!
Ok. Me desloquei de Brasília para o Rio para tocar três
músicas num festival. Nada bom, mas vamos lá. Afinal, ia ter um
ônibus para levar a gente ao local, o que eu achei um troço meio
megalômano, mas tudo bem.
Chegou a hora e embarcamos no tal ônibus junto com alguns
amigos que se interessaram em ir. Uma pequena viagem até Campo
Grande e, realmente, a tal casa de shows era bem bacaninha.
Um público meio esparso, um camarim coletivo improvisado
com um monte de instrumentos empilhados e lá ficamos nós, vendo o
tempo passar, tomando umas cervejas e esperando a nossa hora de
subir no palco. Que demorou. E muito.
Não lembro absolutamente nada das outras bandas que
tocaram. Quando chegou finalmente a nossa hora, subimos no palco
com uma equipe técnica bastante truculenta nos apressando. Os caras
deviam estar doidos pra aquilo acabar e eles poderem ir embora.
Na verdade, foi um desastre!
Ali em cima daquele palco estavam cinco caras que pareciam
que nunca tinham tocado juntos antes e que ao menos conheciam as
músicas que estavam tocando. Se aquilo fosse efetivamente um show,
teria havido vaias e tomates. Como era simplesmente um festival,
houve só indiferença.
Nem me lembro da volta para o condomínio no bendito do
ônibus. Só sei que o meu esporro começou assim que chegamos lá, e
foi um esporro daqueles. Afinal, ninguém estava ensaiando porra
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nenhuma e todo mundo estava querendo posar de rock-star enquanto
desaprendia a tocar. E ainda faziam eu me despencar de Brasília para
participar de um fiasco daqueles!
No dia seguinte, um pouco mais calmo, eu ainda tinha algumas
horas para ficar por lá até o Kéty ir me buscar para me levar no
aeroporto. Aí sentei com o Mano, com o Decca e com o Índio no
boteco em frente ao condomínio e tentei dar algumas idéias. Uma das
que eu lembro bem foi que, uma vez que o equipamento não ajudava,
que a gente se concentrasse em fazer algo mais acústico, dar uma
modificada geral nos arranjos para valorizar as músicas, e não a
barulheira geral, trabalhar os vocais. Acho que era uma idéia válida:
simplificar para sofisticar.
Insisti na idéia – que já estava bem clara para mim, então – que
não dá pra fazer rock’n’roll do jeito que eles queriam sem ter peso:
amplificadores grandes e bons, de preferência valvulados, que
respondessem de forma apropriada. Expliquei e reexpliquei que o som
que eles ouviam nas gravações que eu mandava eram obtidos através
de simuladores e de horas à fio de regulagens, coisa impossível de
uma banda sem recursos ter para uma apresentação em cima da hora.
Falei que a gente não tinha mais idade para ficar correndo atrás
de apresentações chulé, aliás. Que o tempo de tocar em festivais tinha
passado. Que o que a gente poderia fazer era tentar fazer um circuito
se apresentando em faculdades, como tínhamos feito na Castelo, e que
assim fôssemos aos poucos nos tornando conhecidos. Que estava mais
do que na hora de sair do subúrbio.
Tentei mostrar para eles que a gente não podia tentar ir além da
capacidade técnica de cada um. Incentivei que eles não tocassem
exclusivamente na banda, ou as músicas da banda, mas que buscassem
ir tocar nos bares da vida, uma escola do cacete, até mesmo para
ampliar os horizontes musicais, como eu havia feito. Se eles queriam
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ser músicos, então que fossem músicos e ainda aproveitassem pra
ganhar uma graninha extra.
Mas, acima de tudo, frisei que, se já havia algumas limitações,
a pior coisa que podia acontecer era eles, que moravam todos perto
um dos outros, não ensaiarem constantemente. Só se eles
conseguissem tocar as músicas corretamente, com o Decca cantando,
por exemplo, haveria a possibilidade de, de uma hora para outra, eu
chegar e conseguir fazer alguma coisa decente junto com eles.
Meu discurso, tanto na madrugada anterior quanto na manhã
seguinte, foi basicamente por aí. Mas causou bem mais desânimo do
que entusiasmo, na verdade...
Uma boa medida desse desânimo – ou talvez do tanto que eu
me exaltei depois da apresentação – foi que o Kéty não apareceu para
me levar ao aeroporto. Quando ficou patente que ele não ia mesmo
aparecer, saímos loucos atrás de um táxi, mas já não deu mais tempo.
Perdi o vôo, tive que desembolsar uma boa graninha para remarcar
para quase três horas mais tarde, e aí fiquei puto de vez.
Dois detalhes.
Na confusão da saída do show, o Mano conseguiu esquecer o
baixo lá pelo camarim. Era um ótimo baixo Giannini antigo, cópia
perfeita de um Fender Jazz, que o Jorginho tinha dado para ele e que,
obviamente, foi perdido. Ele nunca mais comprou outro. Pouco tempo
depois o Decca vendeu a bateria e só veio a comprar outra
recentemente.
No aeroporto, enquanto eu esperava o horário do novo vôo,
sentei no melhor restaurante, comi alguma coisa e tomei umas doses
de whisky 12 anos. E decidi que eu havia desistido.
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A última formação do Degrau
Estreito, com o Índio na guitarra
base.
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Gravação de “A
Solidão” no Zen
Studios, em Brasília.

Encontros e
reencontros: Hélio e
Maurício, no Rio. Eu e
Rick, em Brasília.
Maurício e eu, em
Brasília.
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A BANDA QUE NUNCA FOI

Hoje em dia, muita gente ouve as músicas do Degrau, inclusive nas
gravações “originais” que eu consegui resgatar de velhas fitas cassete
e não nas produções aqui do estúdio, e me pergunta por que a banda,
com tantas músicas de qualidade, nunca deu certo.
Embora eu sempre tenha me esquivado dessa resposta, acho
que posso apontar diversas razões. Na verdade, basta olhar a trajetória
de diversas bandas que fizeram sucesso e fazer as comparações
devidas.
Em primeiro lugar, nenhum de nós jamais pensou, ou ao
menos teve essa oportunidade, em fazer da música sua ocupação
principal. Com suas devidas gradações, éramos um bando de duros
que não podiam arriscar o seu sustento com algo tão incerto quanto
uma carreira musical. Quase todos tivemos filhos muito novos, e não
podíamos deixar isso de lado. De todos que passaram pelas diversas
formações da banda, o único que realmente se profissionalizou fui eu,
e se isso se deveu em parte à vontade, também se deveu à necessidade:
ganhar uma grana extra com algo que eu sabia e gostava de fazer. Os
outros se viravam como podiam nos seus empregos, que lhes deixava
muito pouco tempo livre, ou se estabilizaram e passaram a olhar a
música como um hobby.
Se formos olhar a história das grandes bandas de rock,
tínhamos uma coisa em comum com elas: começamos muito novos,
não tínhamos grana ou instrumentos bons e formamos um núcleo
sólido, unido pela amizade. Mas se formos olhar essas mesmas
histórias, surgem também as diferenças. Aqueles garotos não queriam
outra coisa na vida além de serem músicos, e se empenharam
completamente nisso. Superaram as dificuldades, conseguiram
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instrumentos e, principalmente, ao longo dos primeiros anos,
buscaram aprender o máximo que podiam. A música não era para eles
uma diversão, como acabou sendo para nós.
Acho que todo o resto deriva, de uma maneira ou de outra, do
que eu acabei de falar, mas tem um outro ponto que eu acho
importante, ainda me remetendo à trajetória das grandes bandas. Esse
ponto é o processo de criação coletivo.
Isso nunca houve, ou houve em raríssimas ocasiões, entre nós.
Geralmente o que aconteceu foi que um de nós – eu, o Rick ou o Zé,
de uma forma geral – chegava com uma música nova, já “pronta”, e
normalmente eu imaginava como ela deveria ser tocada e interpretada,
de uma forma bem ditatorial. Não havia aquela coisa de sentarmos
com os instrumentos e alguém chegar com um riff, outro dar
seguimento a este riff com uma sequência de notas, ou começar a
escrever a letra, e todo mundo participar das idéias para o arranjo. Era
uma via de mão única, tipo: a música é essa aqui e vai ser tocada
assim.
Se tivesse havido um processo de criação coletivo,
especialmente quando estávamos um pouco mais maduros
musicalmente, lá pra fins da década de 1980, acredito que coisas boas
teriam se tornado ótimas, e que muitas outras coisas ótimas teriam
surgido.
Indo um pouco por outro lado, o Hélio outro dia me disse que
nós, na época, não tínhamos referência alguma nem informação
alguma. Isso é, quando muito, uma meia verdade. Havia sim
publicações especializadas e não eram de tão difícil acesso, como eu
já me referi antes. Havia discos. Eu tinha muitos e outros de nós
tinham vários, mas nunca paramos para fazer uma audição crítica
daqueles discos, tentar descobrir, em conjunto, como se conseguia
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“aquele” som. Éramos todos muito auto-suficientes e seguros de si.
Qualquer biografia de qualquer artista famoso diz que ele cresceu
ouvindo alguns músicos de quem era fã e tentando copiá-los, aprender
com eles através dos discos. Ou pelo menos ouvindo um determinado
estilo (no caso dos artistas de rock, geralmente era o blues) e tentando
integrar na sua música as técnicas que ele ouvia. Não sei se alguma
vez fizemos isso, de forma efetiva.
Outra coisa importante: nunca tivemos um estilo. Isso poderia
ser uma vantagem no início da década de 1970, com seus
experimentalismos, ou nos tempos globalizados atuais, mas não era
uma vantagem na década de 1980 ou 1990. As pessoas queriam
reconhecer uma banda pelo tipo de música que tocava. Nós
passeávamos do rock à MPB, conforme nossos compositores surgiam
com alguma novidade que nos agradava, ou conforme as condições
técnicas nos permitiam. Isso pode agradar a gregos e troianos, hoje em
dia, mas não nos favoreceu muito enquanto banda.
Um outro detalhe, ainda relativo a estilo: na maior parte do
tempo, estávamos fazendo e tocando músicas defasadas em relação ao
momento atual. Isso eu atribuo a curtirmos coisas que não eram atuais.
Quando o discurso da banda começou a se firmar, ainda na primeira
metade dos anos 1980, as músicas diziam respeito a coisas que eram
“moda”, digamos assim, no início da década de 1970: liberdade, paz e
amor, psicodelismo, coisas assim. O povo não estava mais a fim disso.
Preferia o ursinho blau-blau, o Vital e a sua moto, o balanço das horas,
e assim por diante. Costumo dizer que, se tivéssemos nascido 10 anos
antes, seríamos ícones. Da mesma maneira que costumo dizer que
praticamente as únicas músicas que caberiam para uma banda de rock
foram as que o Zé compôs.
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Tudo isso que eu já citei influencia diretamente em outras duas
coisas: falta de apresentações ao vivo e escolha de repertório
deficiente.
Como a música era bem mais um passatempo de final de
semana do que uma opção de carreira, nenhum de nós saía de sua zona
de conforto – ou de conformismo – para batalhar apresentações em
lugares que realmente valessem à pena, onde pudéssemos ser ouvidos.
Tudo surgia ali na vizinhança e não nos dava trabalho quase nenhum.
Nunca buscamos ter uma agenda. Simplesmente algum de nós ficava
sabendo que ia ter um evento qualquer (normalmente um festival) em
algum lugar das redondezas e embarcávamos naquilo, pra tocar três ou
quatro músicas e ficar diluídos entre várias outras bandas. E isso
acontecia três ou quatro vezes por ano...
E aí entra o repertório.
Tínhamos uma consciência absurda de que nossas músicas
eram boas demais – mesmo que não fossem – e que, portanto, iriam
levar ao delírio qualquer platéia. Existia um verdadeiro repúdio a tocar
músicas “dos outros”. Tinha que ser uma coisa, como se diz hoje em
dia, “autoral”.
Olhando com os meus olhos de hoje em dia, isso foi uma
bobagem completa, uma coisa que só nos fechou portas. Qualquer
grande banda de rock começou tocando um repertório que era,
basicamente, formado por covers, e que aos poucos foi sendo
recheado por material próprio.
Isso era básico em 1960 e continua sendo básico até hoje. As
pessoas se deslocam e pagam para ouvir aquilo que elas gostam e
estão acostumadas a ouvir. Se uma banda consegue dar uma roupagem
própria a uma música alheia bastante conhecida, ela normalmente
provoca entusiasmo; mas uma música própria, completamente
desconhecida, geralmente provoca, quando muito, curiosidade. Nos
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nossos dias atuais, massificados pela mídia, isso se tornou ainda mais
patente, e mesmo os grandes artistas não se atrevem a fazer um show
apenas com músicas novas.
Se o Zé Tarraxa, que ganhou na loteria e canta e toca muito
bem, alugar hoje em dia a Sala Martins Penna do Teatro Nacional, ou
o Canecão, e anunciar em todas as rádios que no dia tal o Zé Tarraxa –
que ninguém nunca ouviu falar – vai interpretar suas músicas, vão
aparecer lá sua mãe, seu pai e seus 5 irmãos. Se ele anunciar que vai
interpretar os maiores sucessos de Fulano, Cicrano e Beltrano, e
composições próprias, ele vai ter um quarto do teatro. Se ele anunciar
que “Zé Tarraxa, famoso desconhecido, interpreta de forma magistral
Vinícius de Moraes”, a casa lota. Aí, se no meio do Vinícius, ele
coloca uma – UMA – música dele, todo mundo vai perguntar, no meio
de muitos elogios, que música era aquela do Vinícius que eles nunca
tinham ouvido, e ele vai dizer: “aquela não era do Vinícius, era
minha”. E o Zé Tarraxa vai sair do teatro comentado como sendo uma
cara que faz músicas tão bonitas quanto as do Vinícius.
Essa é a forma de começar. Como, aliás, em tudo na vida.
Todas as bandas que eu conheci que quiseram empurrar de cara o seu
próprio material acabaram como todos os caras que eu conheci que
prometeram que iam meter só a cabecinha e enfiaram tudo: se
fuderam. A não ser certas bandas de algo que se assemelhava a punkrock aqui de Brasília. Mas estas estavam tocando para um público que
não queria só a cabecinha. O punk tem um jeito próprio de ser pop.
O maior desafio de qualquer banda é conseguir tocar no maior
número de lugares possível e ser ouvida pelo maior número de
pessoas possível. É para isso que as bandas compõem e ensaiam, mas
a maior escola de qualquer banda é o palco. É no palco que uma banda
forma a sua personalidade. É lá que ela desenvolve sua habilidade
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técnica, seu relacionamento com o público, descobre o que funciona e
o que não funciona, o que tirar do seu repertório e o que é possível
acrescentar. É apenas no palco que uma banda se torna conhecida.
Depois disso é que surgem empresários, gravadoras, gravações e
execuções das suas músicas no rádio e na TV.
A única vez em que eu tive oportunidade de tocar para um
público realmente grande, na casa das várias centenas (ou de alguns
milhares, levando em consideração que o som era transmitido para
todo o evento), foi no Brasília Moto Capital de 2004, que na época já
era um dos maiores encontros motociclísticos da América Latina. Eu
era guitarrista da banda Vírus & Bactérias. Só que essa banda havia
surgido praticamente de uma brincadeira entre amigos motociclistas –
nem baterista fixo tínhamos – e, antes de chegar no imenso palco do
Moto Capital, já havia se apresentado em diversos eventos menores.
Tínhamos um público direcionado, que adorava o nosso repertório
irreverente (para não dizer obsceno, uma vez que dizíamos que
“música sem palavrão não entra”), e nossa única intenção era tocar.
Tirem as crianças de perto, que lá vem o Vírus & Bactérias disparar
uma sucessão de Ultraje a Rigor, Camisa de Vênus e Velhas Virgens!
Mas no Degrau Estreito, nós achávamos que podíamos pular a
primeira fase e ir direto para as últimas. Especialmente no início dos
anos 1980, quando víamos aparecer a todo o momento bandas que
pareciam ter surgido do nada. Mas elas não tinham “surgido do nada”.
Nós é que não frequentávamos os lugares onde essas bandas se
apresentavam e tinham se tornado conhecidas, antes de surgirem na
mídia. Se fôssemos sócios de carteirinha de lugares como o Circo
Voador, na época, teríamos aprendido muito. Como não éramos,
ficávamos com a impressão que poderíamos também “surgir do nada”.
Nas raras vezes em que isso quase aconteceu – e acho que a
coisa mais próxima de uma real “oportunidade” que tivemos foi o
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lance com o Serguei – nós não tínhamos a tarimba suficiente para
segurar a onda. Quando eu descrevi esse lance, capítulos atrás, o fiz
com a nossa visão da época, pela qual a frustração foi gerada a partir
da suposta picaretagem do Emílio Adam, o tal produtor da Globo.
Mas, olhando com os olhos de hoje em dia, quando eu e Kéty
conhecemos o Serguei naquele estúdio em Botafogo, com nossos
instrumentos meia-boca, nossa total inexperiência, e sem ao menos
conhecer as músicas que ele cantava, ali já provocamos o desinteresse
tanto dele quanto do produtor. Quando o Emílio me levou a um show
do Serguei na Barra, e eu vi a banda que tocava com ele na época – a
que deveríamos substituir – eu fiquei de cara! Aqueles três caras eram
muito melhores e muito mais profissionais do que nós poderíamos
pensar em nos tornar ainda por muito tempo.
Mesmo anos depois, quando surgiu o lance da gravadora e da
“Solidão”, teríamos tido sérias dificuldades se tudo tivesse dado certo.
Apesar de especialmente eu, Mano e Decca estarmos bem melhores
tecnicamente, não sei se seguraríamos a onda de montar um repertório
e um show competentes em torno daquela música.
Uma vez o Mano disse – em tom de brincadeira, é claro – que
“tudo o que ele queria era ser rico e famoso, ficar muito doidão e se
suicidar na banheira”. Só que para atingir esses elevados objetivos é
preciso muita dedicação e, acima de tudo, tirar o rabo da cadeira e
trabalhar. E isso incluir trancar por fora a porta da sala de ensaios, ir
para onde música semelhante a sua está acontecendo. Ver e ouvir. E
tocar.
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OS AMIGOS QUE SEMPRE SERÃO

Entre 1997 e 1998, eu tive a oportunidade de melhorar
consideravelmente a aparelhagem do home-studio. Como ainda não
havia programas DAW (digital áudio workstation) eficientes e
amplamente disponíveis – creio que o único que havia na época era o
Pro Tools – comprei um gravador digital da Roland de oito canais e
diversos outros equipamentos. A qualidade das gravações possíveis já
se aproximava bastante de um nível profissional. Passei então a
chamar o estúdio de Degrau Estreito e a ganhar, embora de forma
esporádica, algum dinheiro com ele, principalmente compondo e
gravando trilhas instrumentais para publicidade e documentários.
Posteriormente, acabei tendo de me desfazer desse
equipamento e levei algum tempo para ir, aos poucos, montando de
novo a estrutura que tenho atualmente, que é até melhor, já que a
popularização dos programas DAW e dos sintetizadores e samplers
baseados em software facilitou muito as coisas. Hoje em dia, a única
coisa que ainda é gravada aqui que não é o instrumento real sendo
realmente tocado é a bateria: esta ainda é programada no Cakewalk
Sonar X1 e executada por um módulo Boss DR-880.
O Degrau Estreito, portanto, tornou-se basicamente o nome de
um estúdio de gravação doméstico e uma espécie de “banda do eu
sozinho”. Mas não é apenas isso.
Embora os antigos integrantes da banda tenham, hoje em dia,
se espalhado por todo o Rio de Janeiro, com exceção do Rick, que
passou anos morando em Roraima e hoje está no interior de São
Paulo, nosso contato se fortaleceu em outras bases, especialmente
devido a Internet.

132

Já há alguns anos, mantemos um site no ar –
www.degrauestreito.com.br – onde aos poucos eu fui disponibilizando
praticamente todo o acervo musical do Degrau, em suas várias
formações. Outras músicas foram sendo compostas, e conforme elas
eram enviadas para mim, eu as fui gravando e colocando no site. Hoje
esse acervo já conta com mais de 100 músicas, e ainda pode crescer.
Costumo dizer que as amizades que fazemos na adolescência
são as que ficam, as que perduram pelo resto de nossas vidas. Acho
que qualquer pessoa que fizer uma análise de quem são seus amigos
verdadeiros vai acabar concordando comigo.
Pois bem: as amizades que eu fiz nessa época surgiram todas
desse meu relacionamento com a música. Hoje, às vésperas de
completar 49 anos, quando falo em “amigos”, imediatamente os
nomes que surgem na minha cabeça são Rick, Kéty, Decca, Mano,
Hélio, Zé Augusto, Índio, esses caras que, ao longo de toda a década
de 1980 e durante boa parte da década seguinte, dividiram comigo os
sonhos e as frustrações de ter uma banda que, na realidade, nunca foi.
Todos estamos, hoje em dia, caminhando para os 50 anos de
idade. Todos temos família e filhos, empregos estáveis e inúmeras
ocupações que tomam quase totalmente o nosso tempo. Ser músico,
que como eu já disse nunca foi realmente uma prioridade, se tornou
um sonho distante. Os únicos que ainda mantém uma atividade
musical esporádica somos eu – com o estúdio, participações em outras
bandas e algumas apresentações solo – e o Hélio, que se tornou
baixista e formou uma banda com alguns colegas, no Rio. Pelo que eu
sei dos nossos contatos, o Kéty, o Decca e o Mano, sendo irmãos,
ainda se reúnem de vez em quando na casa do Decca para tocar um
pouco. O Zé ainda tem composto várias músicas, aliás, cada vez
melhores, mas por diversas circunstâncias nunca se reaproximou

133

desses três irmãos, nem mantém contato com o Hélio, a não ser nas
ocasiões em que eu, estando no Rio, provoquei este contato.
No entanto, uma coisa é certa: nos tornamos, mesmo separados
pela distância e pelas nossas ocupações cotidianas, uma espécie de
confraria. Uma “banda virtual”, com múltiplos integrantes, que
incluem, hoje em dia, nossos filhos e diversos amigos destes. Quando,
há pouco tempo, criei uma página do Degrau Estreito no Facebook,
me surpreendi com a quantidade de pessoas que, mesmo tendo tido
um contato superficial com a banda, se apresentaram, “curtiram” a
página e deixaram depoimentos.
Acredito que todos nós conservamos o desejo de tocar juntos
novamente, ainda que seja só por diversão. Em 2009, quando eu
passava férias no Rio, tive a oportunidade de tocar um pouco com o
Hélio e com o Kéty, na casa do guitarrista da banda do Hélio, e depois
de me reunir com o Kéty e com o Mano para tocar violão. Mas essa
foi a única oportunidade, até agora, que tivemos. Ou seja: a banda
realmente nunca mais se reuniu, embora estejamos todos sempre em
contato. Por isso mesmo, acredito ser inevitável que essa reunião
acabe acontecendo.
Por enquanto, essa é história dessa incrível banda que nunca
foi, embora pudesse ter sido. É também uma boa parte da minha
história musical, e mesmo da minha vida, uma vez que, como não
podia deixar de ser, ela foi escrita com as minhas lembranças e sob o
meu ponto de vista. Evidentemente, muitas histórias foram esquecidas
e várias outras não foram contadas. Mas, sobretudo, é a história de um
grupo de amigos que se conheceu através da música, mas cuja
amizade transcendeu em muito os limites de ser parte de uma banda.
Com raras exceções, todas as pessoas que eu citei ao longo
dessas páginas ainda mantém contato. Lá se vão mais de 30 anos, e
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nada mudou (ou nada muda), quando temos a oportunidade de nos
encontrar. Muito mais do que uma banda, somos amigos que sempre
serão.

