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Apresentação 

A primeira vez que eu tentei escrever um livro, eu tinha 17 anos. Eu queria 
participar de um concurso da FUNARTE, na esperança de obter algum dinheiro e 
virar escritora.  Fiquei  sabendo do concurso duas semanas antes da data final  de 
entrega, rascunhei o esqueleto de uma história e fui escrever. Acho que foi um dos 
poucos momentos da minha vida em que eu fui realmente disciplinada com relação a 
algo  -  chegava  da  escola  e  sentava  na frente  do  computador  em busca  das  cem 
páginas mínimas exigidas pelo concurso. A história - como não podia ser diferente, 
dado  o  improviso  e  a  correria  -  ficou  horrorosa.  Para  piorar,  assim  que  as  cem 
páginas foram atingidas eu simplesmente parei de escrever e os personagens tiveram 
finais sem pé nem cabeça. Por fim, meu esforço foi totalmente inútil: terminei o texto 
no último dia de inscrição, mas ainda faltava imprimir e encadernar as três vias e 
entregar na FUNARTE até as 17h. Para melhorar minha situação, o cara da gráfica 
estava sobrecarregado com outros serviços e demorou para caramba para entregar 
as minhas cópias. Eram 16h30 quando eu segui para a funarte - e teria dado tempo se 
eu não tivesse errado a rua e  o  ônibus.  Cheguei  lá  17h10.  Pensei  em tomar um 
refrigerante para alegrar o meu dia de fracassos e constatei que faltavam R$ 0,50 
para  completar  uma  passagem  do  ônibus.  Ou  seja,  além  de  não  conseguir  me 
inscrever  no concurso,  ainda teria  que voltar  para casa de  favor.  O trocador  me 
deixou passar pela  catraca pagando menos porque outras três pessoas já  tinham 
pedido para descer pela porta da frente e ele achava que o motorista iria implicar 
comigo... Ô dia viu!? 

Depois  disso  eu  nunca  mais  tentei  escrever  um livro.  Continuei  escrevendo, 
poemas e contos avulsos, volta e meia tentava um texto mais longo, mas o nível de 
disciplina daquele ano eu nunca mais consegui. Nem para literatura nem para coisa 
nenhuma. Também nunca mais mexi no texto do concurso - acho que o título era 
"quebra-cabeça urbano e humano" - que se perdeu pelas minhas gavetas. 

A vida seguiu seu rumo e numa tentativa de manter uma produção literária 
constante eu montei um blog chamado "Serpentes e Punhais na metrópole vazia". 
"Serpentes e punhais" era referencia a uma tatuagem que eu fiz em 2008. Metrópole 
vazia era uma referência a Brasília, cidade na qual eu morava. Postei textos nesse 
blog regularmente -  tão regular como a menstruação de uma garota com ovários 
policísticos - por uma ano. Depois, fui abandonando o projeto. Muita coisa que eu 
escrevi na época ficou fora do blog porque era ruim demais ou estava incompleto. 
Eram textos  que  até  então  eu  pretendia  reformular,  reescrever.  Só  que  o  tempo 
passou  e  a  vontade  de  mexer  nesses  textos  também.  A  prosa  poética, 
demasiadamente hermética e abstrata já não me interessava mais. Daí decidi fazer 
esse livro, com a missão dupla de dar finalidade aos textos antigos e de exorciza-los, 
abrindo caminho para as novas historias. 

Como eu disse, o título  faz referência a um blog que eu tive, a uma cidade na 
qual morei e a uma tatuagem que eu possuo. Eu fiz a tatuagem em 2008 e o "eu fiz" é  
quase literal: mesmo desenhando mal a beça, eu cismei de fazer o desenho. Daí na 
minha panturrilha esquerda tem uma serpente enrolada num punhal com símbolos 
astrológicos  cravados no cabo no melhor  estilo  "miss  presidio  2008".  E para ser 
sincera eu adoro a tatuagem porque ela representa muito para mim. 

Usei os elementos do título para nomear os capítulos. A divisão dos textos nos 3 
capítulos foi feito de forma intuitiva, então talvez a disposição atual não seja a melhor 
possível. Os textos também não passaram por uma revisão - nenhuma pessoa além de 
mim leu  os  textos  -  o  que  provavelmente  significa  que  existem muitos  erros  de 
ortografia, gramática e pouca coerência na organização e ligação dos textos.
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Com relação ao significado de cada capítulo, de forma simplificada é:

serpentes: tudo aquilo que move o mundo, para o bem ou para mal. Tentação, 
força incontrolável,  impulsos. Os contos dessas sessão parecem - e provavelmente 
estão - inacabados. 

punhais:  é  o  controle,  a  racionalidade,  a  razão.  É uma arma em posição de 
defesa. Nessa seção estão contos mais estruturados, onde é possível ver algo que 
conduz a leitura além do próprio impulso de escrever.  Tem também uns diálogos 
chatíssimos que eu não sabia aonde colocar então coloquei aqui.  

metrópole  vazia:  na  verdade  é  um apelido  para  Brasília,  cidade  na  qual  eu 
morava na época.  Na hora se  selecionar  os contos  dessa  seção,  pensei  em focar 
naqueles contos mais complexos, no qual é possível ver o esqueleto de algo grande, 
ainda que destituído de vida. Como uma metrópole num feriado.  

No mais, fico satisfeita de ter chegado - ainda que precariamente - ao fim de 
mais  um  projeto.  A  vida,  afinal  de  contas,  é  movimento  e  ainda  que  de  forma 
desengonçada as coisas estão acontecendo. 
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Parte 1: 

Serpentes
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Porão

Não que eu esteja pensando em preencher as folhas com rabiscos de papel, 
apenas queria tirar essas ideias da cabeça. O que eu sei, não é grande coisa, mas 
quem se importa? Não é pela literatura é pelo ato de escrever mesmo sabe? É eu sei 
tem umas referências, meio óbvias... algumas eu sei, mereciam até asteriscos e notas 
de rodapé... E não foi uma boa piada, eu sei...

Então  é  só  isso.  São  coisas  inofensivas...  O  que?  Os  meus  ataques?  Não  é 
importante, foi apenas um espasmo de fúria, você sabe, ás vezes o sexo pode ser 
repulsivo...  É claro que eu gosto de sexo, eu sou uma pessoa normal... o que, você 
não gosta de sexo? Tudo bem, não é tão bom assim....

É eu sei, essas coisas que eu falo não tem mesmo graça...

Eu acho que eu posso ir embora agora né?

Não? Tudo bem, quem sabe pela manhã, eu não queria mesmo subir as escadas 
no escuro. De manhã também não? Bem algum dia eu vou sair daqui? O que vai 
acontecer então? Você quer mais o que? Minha alma esta nesse caderno,  não há 
sentimento ou pensamento que eu não tenha transformado em texto. ...

Você não sabe ler? Tudo bem, abaixe isso, eu leio para você. Com sinceridade. 
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Balburdia

E  então?  Silêncio.  Agulhas  surgem  ao  fundo,  simplesmente  porque  sempre 
surgem agulhas ao fundo. Alguma parca devia estar procurando aquelas agulhas. Ou 
talvez fosse daí a origem da ridícula expressão "agulha num palheiro". Se bem que 
não havia palha... 

Mas o que seriam dos seus pensamentos se não fossem as metáforas? Era a 
primeira  vez  que  se  preocupava  em  acentuar  as  palavras.  Talvez  estivesse 
procurando alguma perfeição. Ou fosse puro tédio, acentuando as palavras o texto 
demorava mais para ficar pronto. Então alguém bem jovem e bem alegre interrompe 
o  pensamento.  As  agulhas  cessam,  por  um  momento  a  parte  do  cérebro  que 
realmente faz alguma coisa, fica prestando atenção às pessoas do lado. O problema 
do cotidiano. O trivial. 

O resto do cérebro fica brigando com a parte do cérebro que realmente importa 
para que a atenção volte para o texto. Ele até consegue, mas as agulhas que eram o 
motivo de tudo já sumiram. Restou o silêncio. Mas o que era o silêncio? Exatamente o 
que estava faltando naquele pequeno caos de som que era uma cidade? Não podia 
identificar  nada.  Como  uma  neblina  e  talvez  fosse  cegueira  e  não  surdez  o  seu 
problema. O peito e talvez a alma começam a ansiar por uma anestesia. O copo cheio 
de liquido ardente que escorre pelo corpo, passa pelas veias e chega a cabeça. 

O que interessa nisso tudo são as veias, porque era nelas, e não no cérebro, que 
o  pensamento  estava  concentrado.  Em cortá-las.  E  depois  do  corte  feito  que  ele 
cicatrizasse imediatamente e que ninguém mais falasse nisso. Mas não era assim que 
acontecia (porque as coisas, mesmo quando pessoais, nunca era simples e sempre 
eram públicas), e portanto não acontecia. Mas o peito continuava batendo, e a alma 
continuava escorrendo pelos poros. O futuro mostrava a sua face e em nome dele, a 
alma calava e o peito silenciava. Resolvido então o mistério. Era aquele silêncio que 
tanto incomodava. 

O silêncio do peito.
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Recomendações a Chapeuzinho Vermelho

Eu quero lhe contar um segredo: não existe morte. Agora que você sabe disso, 
parta tranquila daqui para sempre.

Toque-me. Toque-me leve e docemente, beije meus lábios ao amanhecer: beijos 
combinam com manhãs. 

Em noites de lua cheia você pode cruzar os abismos sem medo: a lua a protege, 
a lua é sua guardiã, a lua, a Lua...

Na ponta dos dedos na corda bamba; não, você não precisa se sentir culpada por 
estar viva. Sinceramente existem muito poucas coisas sobre as quais você precisa se 
sentir culpada. Lembre-se do que você disse para ela.

São mulheres. Feminino. Elas. Agora, olhe com atenção.

Tem uma criança louca dançando na beira do abismo. Ponha-a no seu colo se 
você puder. Crianças loucas voam com o vento. Deixe-as ir... 

Acredite.

Você só anda perto de abismos em noites de lua cheia. Você só se arrisca até o 
ultimo traço de luz. Você sabe que a lua cheia não falha, e você se odeia por isso. 
Você queria aprender a voar... queimar no fogo... talvez um dia, mas com certeza, não 
será numa noite de lua.

Crianças loucas e perdidas, crianças a serem salva, um mundo inteiro. Você não 
é uma lua. Deseje se-lo. E ponto.

Assopre nos ouvidos a doçura: não existe morte.

Brinquem sobre os precipícios. Luz. Lua. Silencio. Grito.

Amanhã. A manhã é só uma vertigem.

Amem-a. Deixe-me amá-la. Amor.

Que ainda que não fosse o suficiente (e talvez simplesmente fosse), era o tudo 
que podia ser feito. Devia.

Abismo. Silencio. Fim.

Fim.
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24 

Ela tinha a lâmina para dias como aquele.  Cuidado era necessário:  na nova-
velha-cidade não havia loja de 1,99 da japonesa. Não sabia aonde conseguiria outra 
lâmina.

Viu  o  brilho  quase  bonito  dela  e  riu  da  semelhança  do  pacote  com  uma 
embalagem  de  chicletes.  Nada  podia  ser  mais  retrô.  Nada  podia  ser  mais 
adolescente.  

Cortar o próprio corpo; denuncia clara de seu desespero e confusão. Uma seta 
que apontando para um único caminho: fuga.

Suicídio? Não, nós nunca falamos disso. É justamente o contrário. É viver de 
verdade ao menos uma vez.

Não tem magia, não tem beleza nesse caminho. Então porque ela insiste em 
segui-lo? Será que as outras possibilidades são tão sem coração assim? Ou foi ela que 
perdeu? Em 24 anos de vida, aonde ficou a alma? Em qual esquina despercebida? nas 
mãos de qual senhor cruel? Porque o sofrimento de agora? Porque a lamina saiu do 
armário?

Ela  não  tinha  nenhuma  resposta.  Só  lhe  restava  a  cabeça  fervilhando  de 
perguntas:

Tudo isso é apenas culpa? Culpa de ser? Culpa de ter medo de fracassar? (E 
nossa, essa deve ter sido a frase mais negativa que ela já pensou na vida). 

Não tinha como voltar ao passado. Só podia desejar e construir um futuro. Será 
que ela estava assim tão perdida que não se lembrava nem mesmo disso?

Deixou  que  o  sangue  escorresse  e  manchasse  o  lençol.  Pontos  vermelhos, 
pequenas ilhas que cresciam e se tornavam continentes. Um mapa. Um mar. 
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Boca-de-Forno 

Havia  dignidade  naquilo  tudo.  Fazia  tempo  que  ele  não  reparava  nessa 
dignidade, mas ele sabia que ela existia. Suportava, suportava tudo como sempre. E 
quanto mais peso lhe era imposto, mais ele sabia que o tudo era culpa dele. Não, 
nada  mudava  diante  dessa  revelação.  Continuava  absolutamente  inerte, 
absolutamente doente.  Quem dorme em cama de espinhos, fica com as costas de 
peneira. Gostava dessa frase, menos do que da musica da qual se lembrava quando 
pensava no assunto, mas preferia citar a frase à música. A música todos conheciam, a 
frase não. Além do que, tinha vergonha da música. Aliais tinha vergonha de tudo o 
que ele era: dos gostos, das nóias, do medo, da comida, da bebida, das virtudes e dos 
vícios. Se pudesse seria invisível.

Ahhhh, como ele queria ser amado. Amado assim, como um ser especial, sem 
ofertas nem recompensas, só amor.

Como lhe faltava o amor, a sensação doce _ que nunca tivera_  de estar nu e de 
não se importar. De brincar e de morder sem se importar com os fluídos, os odores, 
com as bobagens. Profundamente amado, único e satisfeito.

Nunca  tivera  amor,  onde se  sentisse  confortável.  Controlava  as  palavras,  os 
gestos, o tempo. Tentava controlar os fluídos. Mas existe coisa mais patética do que 
olhar por trás de olhos que tentam esconder uma coisa que não conseguem? Ele 
sabia, existia, e era ser os próprios olhos! 

Ele era, tentara esconder tudo, mas sabia que sua tentativa transparecia: tudo 
vinha a tona. Não, não era nisso, que residia a dignidade. Nem nas coisas a sua volta.  
A ausência de móveis, de discos, de livros, de sonhos. Sua vida quase franciscana era 
tão indigna quanto uma vida vulgar. Sua dignidade residia única e exclusivamente na 
dor

A dor dignifica, lhe ensinaram os padres. E ele acreditou, então cultivava aquela 
dor como quem cria uma criança. Era a única companhia,  a única pela qual  não 
nutria nem medo, nem tédio.

Se pudesse a beijaria. Mas não podia, por isso adentrou pela escuridão, abriu o 
começo do fim e respirou fundo. Foi tragado.
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Rompante

Andava  à  toa  na  rua,  sem  expectativa.  Pretendia  comprar  queijo,  não  que 
estivesse  com fome,  mas queria  encher  a  geladeira:  geladeira  vazia  era  sinal  de 
miséria.

 Desceu para a avenida principal aonde descendo mais dois quarteirões chegaria 
ao supermercado. Foi quando a viu. Plena e absoluta, no fundo do mundo. Não era 
mais  a  mesma.  Incapaz  de  desgrudar  os  olhos  dela,  continuou  andando, 
automaticamente,  mas  mantinha  a  mente  naquela  amostra  rara  de  beleza.  Ela 
trombou com ele. 

Ele vinha andando, observando aguardando o momento certo. Tinha perdido a 
prática. Perdera a coragem também; antes nem escolhia, qualquer um, alto, baixo, 
fraco, forte, tudo era uma boa escolha. Agora esperava pelos mais frágeis, os mais 
velhos ou os novos demais. E quando viu ela, distraída, decidiu. Retirou o revolver da 
cintura, segurou firme e quando ela se aproximou a tomou pela cintura., como um 
namorado faria, tocou a barriga dela com o metal: era um assalto.

Ela ouviu a frase e sentiu a arma mas não quis reagir.

_ Olha a lua.

_ O que? _ ele se assustou e soltou a mão da cintura dela. O que ela queria 
dizer? 

_ A lua, olha. Já viu coisa mais linda? 

O  rosto  atônito  dele  não  emitiu  nenhuma  palavra,  mas  ele  argumentou 
pressionando a arma contra o rosto dela. 

_ Você vai cometer um crime diante de uma lua dessas?

Com desdém ele balbuciou: porque não?

_ É um sacrilégio, como assassinar alguém numa igreja.

_ Sou ateu. _ era mentira, mas precisava se afirmar perante tanta tranquilidade. 

_ Eu também, mas garanto que você admira a beleza.

Check-mate. Silenciou. A lua estava bonita mesmo. E ele era devoto da beleza. 

_ E os lobisomens?

_ Como? _ Foi a vez dela ficar pasma.

_  É  lua  cheia.  E  se  eu  fosse  um lobisomem? Seria  sacrilégio  eu  cortar  sua 
garganta?

Ela silenciou. Sempre preferira os vampiros, mas um lobisomem não ofenderia a 
lua fazendo aquilo que lhe é definido por maldição. Encarou o moço e pela primeira 
vez viu nele traços lupinos.  

Um outro alguém atravessou a rua. Viu a moça, viu a arma, viu o rapaz, quis 
fazer algo. Gritou.

Ela nem ouviu. Olhava a lua e pensava em quantos homens estariam renascendo 
lobos naquela noite. Ele ouviu. E por um impulso inexplicável a beijou. Ela não notou. 
Ele a soltou. Não disse nada, ela também não. Olharam-se. Puxou a arma e apontou 
para o outro alguém. Sem lhe pedir nada, deu-lhe seis tiros. 

Sentiu a mordida feroz na jugular. O medo de um presa diante do predador. A 
última coisa que ele se lembra é do olho amarelo dela emoldurado pela lua cheia. 
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Nosferato

Amor.  Por  você.  Inspiração.  Expiração.  Respira.  O  ar  nos  seus  pulmões, 
envolvendo os alvéolos lentamente. Eu amo você. Respire para sempre.

O  dia  nasce  quando  menos  se  espera.  Sol  dourado,  inflamado,  quase  roxo. 
Alonga o seu corpo, braços, pernas, barriga, rosto. Deita no meu colo, que está na 
hora de dormir. Cabelos. 

Fora do tempo, nós brincamos de fumaça.  Aéreos,  etéreos,  num pousar leve 
sobre planeta algum. Contornar a sua pele com a luz, enquanto penetra a película 
invisível da água. 

Seus olhos brilhando na presença do infinito: eu amo você para sempre. Vamos, 
a noite já é, temos de acordar.

Sobre as luzes artificiais de um pequeno inferno/paraíso dançamos. Flutuando 
pelo assoalho; dezenas, dúzias, centenas. Dentro do turbilhão, nós encaramos o fogo 
e nos queimamos com classe. Somos bons, somos os melhores.

Já distantes do centro, recolhemos as cinzas e voltamos para casa. Olhos, nariz, 
boca, postados diante das estrelas. Você brilha, e eu bebo da sua beleza e você é o 
meu vicio mais sincero e mais bonito. 

De volta pro meu colo, minhas mãos nos seus cabelos de novo. Dorme, que o sol 
não faz bem para a sua delicadeza, dorme em paz, que pesadelos não coexistem com 
a  claridade  do  dia.  Eu  fico  com você,  eu  amo olhar  você.  Respire  para  sempre. 
Respire comigo para sempre.       
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Ao que me dói. 

Tentei  fazer  o  seu  retrato  hoje,  mas senti  muita  dor.  Não sei  exatamente  o 
porquê da dor, mas foi fundo, como se todos os meus ossos tintilassem como os sinos 
expostos ao vento  Porque desenhar me dói assim. Porque pensar em você me dói 
assim?

Olhei  horas  para  a  caneta  nanquim,  nenhum traço,  sequer  o  seu  olhar  que 
depois daquele dia eu jurei que não esqueceria. Você me disse que eu desenhava mal 
porque nunca refazia  os  meus desenhos.  Percebi  que você estava refazendo algo 
comigo E não gostei,  mas não hora eu não falei.  Talvez,  se  tivesse falado eu me 
lembrasse do seu rosto. 

Aliais  porque  é  tão  importante  eu  me  lembrar  do  seu  rosto?  Eu  tinha  te 
desenhado antes, com grafite, achava que grafite era para sempre, mas seu rosto 
desbotou, sujando os outros papéis do bloco. N]ao sobrou nenhuma linha guia. Linha 
guia! Quantas vezes eu perdi o  sentido da minha vida! Quantas vezes tiveram de me 
lembrar quem eu era e o que eu fazia! Agora mesmo não sei o que eu faço. Parado no 
meio do mundo, tentando lembrar do rosto que um dia eu vi no espelho.
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Pornosex

Porque é nojento,  porque dói,  porque é sempre assim. Porque minhas tripas 
reviram para que meu corpo possa gozar e porque eu me sinto excluída da parte mais 
bonita da vida.  

Porque é constante, crônico e atemporal. Porque não tem contraste, não tem 
contrário.  Porque  sempre  é  poder  e  nunca  amor.  Porque  é  impossível  controlar. 
Porque é ruim, porque é angustiante. Porque é falso ou ao menos devia ser. Porque 
eu só posso  olhar  e  não tocar.  Porque eu quero.  Porque vale  a pena.  Porque eu 
mereço. 

Porque ninguém me perguntou que histórias eu queria ouvir. Porque eu preciso. 
Por tudo isso e por todas as outras. Porque eu já me machuquei demais para me 
forçar e a me machucar mais ainda. Porque existe um discurso e ninguém sente. 

Romper, quebrar. Ser. 
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Delírio

Deixou que as mãos percorressem todos os objetos antes de começar. Se olhou 
no espelho umas duas vezes e uma agradável sensação desagradável tomou conta do 
seu corpo. Ainda se levantou, duas ou três vezes, e vagou pelo ambiente. 

Ha quanto tempo mesmo? Porque antes era tudo muito simples, concreto, pedra, 
ponte, piche. E então de repente, as coisas continuavam sendo concreto, pedra, ponte 
e piche, mas isso não era mais importante. O que importava era o concreto duro, a 
pedra atirada, a ponte caída e o piche grudado. 

Bebeu  água,  suco  e  leite.  Chá  não  teve  coragem.  Gostava  de  líquidos,  eles 
entravam e saíam furtivamente pelo corpo. Às vezes, quando iam pelos poros, nem se 
notava. Então voltou-se para os objetos. Como aquelas pessoas que decidem fazer 
uma  coisa  e  ficam  olhando  pros  lados  esperando  que  alguém  os  interrompa, 
permaneceu fitando os objetos. As mãos  flutuavam, ansiavam e rejeitavam. 

Não tinha porque levantar, então deixou que o corpo caísse e foi deitando. Com 
os olhos no teto, alguma vertigem devido a luz, deixou que o pensamento fluísse: 
"uma-estrada-enorme-cheia-de-pássaros-azuis-ela-vem-correndo-rápido-tem-flores-
nas-mãos-um-camponês-aparece-junto-com-uma-mula-ela-pede-água-ele-oferece-uma-
cuia-de-leite-tirada-não-sei-de-onde-o-sol-estala-um-ovo-no-asfalto-um-pássaro-
aparece-e-come-o-ovo-e-ela-grita:-canibal!-a-mula-se-assusta-e-o-camponês-pega-uma-
arma-e-atira-ela-não-cai-todos-os-pássaros-voam-a-mula-desaparece-ela-e-o-
camponês-se-olham" 

Um foguete estoura na rua. "O camponês e a mulher estarão por aqui?". Tateia o 
espaço: apenas o de sempre. Abre os olhos, e levanta-se para conferir o ambiente. 
Tudo como sempre foi. Olha-se no espelho. Tudo como ainda é. E não que houvesse 
qualquer  conexão  óbvia  entre  o  devaneio  que  tivera  e  a  imensa  decisão  que 
apresentava.  Mas  voltou-se  para  os  objetos  com  fúria  e  diante  do  espelho  foi 
recortado cada pedaço que lhe causava alguma dor. Cada sonho perdido ganhava sua 
cicatriz. Quando o rosto se tornou pequeno, foi recortando o resto do corpo. Logo não 
lhe restava nada além de um enorme mar de cicatrizes. 

Fez então o óbvio: começou a recortar as próprias cicatrizes. Até que existia 
uma única fenda,  rósea,  viva.  Era a hora da segunda parte,  mas não havia  mais 
forças. O corpo deitado olhava para o teto de novo. O que teria acontecido com o 
camponês  e  com a  mulher?  "a-estrada-continuava-lá-mas-não-existia-ninguém-nela-
do-ovo-frito-ainda-restavam-restos-o-mato-em-volta-da-estrada-era-perturbador-ele-
crescia-loucamente-e-se-entrelaçava-formando-uma-enorme-manta-alguem-grita:-
aonde-esta-o-camponês-que-permite-que-o-mato-fique-assim?-então-o-mato-remexe-e-
uma-caveira-cai-na-estrada-alguém-pergunta-pela-mulher-e-o-mato-se-aquieta-
chegam-pássaros-azuis-e-cospem-olhos-na-estrada-um-deles-bota-um-ovo-e-do-ovo-
uma-caveira-sai-uma-fenda-se-abre-na-estrada-e" 

Mais um foguete. Por que diabos soltavam tantos foguetes aquela hora da noite? 
Não  havia  decisão  nenhuma  em seus  atos.  Apenas  solidão,  pois  não  havia  mais 
camponês  nem  mulher,  apenas  a  estrada  e  os  pássaros  e  o  mato.  E  aquele 
perturbador ovo frito o que lhe lembrava que estava com fome. Acendeu o fogão e 
então as chamas pareceram algo belíssimo. Começou a colocar fogo em pequenos 
papeis e logo todo o ambiente fedia a fumaça. Cinzas. Não era por querer, era por 
precisar. Com a agulha foi remendando cada pedacinho que arrancara, até fazer um 
outro ser.

Amou-se para sempre.
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Encontro

Eu não fazia nada, só ficava ali, parada. Tinha desistido de lutar antes de tudo 
começar de verdade. Ele falava um monte de coisas, eu já nem me preocupava em 
entender. Apertando as pálpebras e a alça da bolsa, um chiado qualquer no ouvido. 
Um cheiro de esgoto, sexo e sujo ocupava o miúdo espaço das narinas. O cheiro que 
eu ia lembrar para sempre.  Ele  falava,  pedia coisas,  fui  deixando,  perdi  a  minha 
bolsa, segurava aquela terra imunda e a odiava.

Ele ainda falava, ele me queria ali, mas tudo o que eu conseguia pensar era que 
eu  não  estava  ali.  E  eu  queria  gritar  para  que  ele  entendesse  isso.  Mas  fiquei 
repetindo e para mim e foi quando me ocorreu: terça feira, 19 horas, dois enormes 
escuros se encontrando e no encontro deles uma enorme linha branca surgia. O pênis 
dele indo da minha vagina pro meu cu, rápido, barulhento, úmido, arrebentando a 
virgindade do corpo. Meu corpo, rasgado, cansado, ofendido. Meu ego ferido, minha 
alma cansada. Ouvi a frase e esperei. Terça feira, 19 horas, dois enormes escuros se 
encontrando. O outro broxou dentro de mim. Em algum lugar, amanhã, dois enormes 
escuros vão se encontrar e deles vai  nascer uma linha branca. O som parou,  um 
toque de dedos amigos, finalmente eu podia estar ali.
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Valsa

_  As  pessoas  as  vezes  se  entregam.  Ás  vezes  se  tornam  tão  frágeis,  tão 
desajeitadamente desprevenidas que se permitem ate amar...

_ Sabe eu queria dançar agora. Assim com véus e fumaça, como se fosse um 
sonho romântico. Queria sentir a sua pele, eu gosto muito da sua pele...

_ Não sei, eu gosto do jeito que essa cena toca na minha alma. Como se um 
metal vibrasse sereno dentro de mim. Viver as vezes é tão lindo.... mas só as vezes.

_  As  cores  as  vezes  são  tão  feias.  As  pessoas  tão  vulgares  e  arrogantes. 
Prometendo gozos,  sexo,  felicidade,  com palavras esdrúxula.  Não fiz  promessas e 
juras a ninguém. Nem tive senso de humor, o humor não combina com o amor.

_ As explicações racionais  e  simplistas também não.  Amos não se explica,  é 
mistério por excelência. Mas isso também seria uma banalização.

E essência sim, provavelmente. Não existe musica para acompanhar essa dança. 
E o silencio é gélido demais.

Demais...
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Ponto de fuga

Ela esperava. Ela esperava eternamente e não fazia ideia do que. Dias, noites e 
já se iam meses, a mulher sentada a beira do abismo com a expressão plácida tão 
profunda e longa como aquele abismo. 

No inicio a cidade achou que ela tinha algum trauma. Que tinha perdido alguém 
querido e decidido se matar. Aguardava coragem ou alguém impedi-la. Alguns foram 
até ela, falaram, tentaram tirá-la de lá, mas nada. 

Outros  acharam  que  ela  era  louca,  mas  ninguém  conseguia  sustentar  essa 
hipótese por muito tempo.  Alguém com aquela  expressão só podia  ser  são.  Livre 
talvez, mas louca, isso não. 

Logo  ele  chegou.  Era  pintor.  Viu  aquela  mulher,  já  nem  tão  jovem,  mas 
perfeitamente  calma,  linda,  colocada  a  beira  de  um  abismo  e  de  um  horizonte. 
Decidiu retratá-la.

Todas as horas do dia, ele produzia infindáveis quadros da jovem. Ao amanhecer, 
com a brisa leve e o orvalho sobre o cabelos, diante de uma meia-bola fumegante 
sobre um horizonte azulado. Ao meio dia, sem vento com dois tons de azuis no céu. 
Ao entardecer sobre um céu roxo com lua e sol ao mesmo tempo.

A noite ele dormia. No início ele ia e voltava da cidade, mas depois de um tempo 
passou a dormir no abismo. Ela não dormia nunca.

Começaram a falar que ela era um espírito. Que ela havia atraído o rapaz e que 
pretendia matá-lo. Ela era uma bruxa projetada. Ela era má. 

Ele sabia que a pintava porque queria.  Porque não podia deixar alguém tão 
singelo sozinho a beira do abismo.  
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Espera

Voltei leve como se fosse correnteza ou furacão. Meio surdo, mas em silêncio. 

Voltei  como  se  fosse  flores,  frutas  ou  cocaína.  Voltei  como  se  fosse  canção 
rasgando  em  verso  e  poesia  enquanto  sangra  e  mancha  a  alvura  do  papel.  Fui 
imprimindo tripas e vícios nas fibras clara de antigas madeiras. Vertendo sangue, 
chorando vinagre. Para quem está vivo por alguém existem poucas saídas. Por mim, 
por você, por ninguém. 

Cristais deslizando no céu: neve. Neve em pleno verão. Canção de primavera, 
coração. Passa o tempo e passa o vício. Novo estágio pro mesmo velho enguiço. 

Loucas paranormais apaixonadas, guardei com alguma melancolia seu nome no 
meu coração. Cravada a faca e a gilete sangrando sangue por todo o meu corpo. 
Novo sonho, perdida em campos de guerra.
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Pólvora

Logo você sai do café, cambaleando as pernas, se perguntando secretamente se 
está seguindo para o caminho certo. Eu a acompanho com os olhos, sim baby, não se 
preocupe, esta tudo bem.

Você para, você sempre para porque nunca tem isqueiro e sempre quer acender 
o cigarro. E sempre para no mesmo bar, no seu ritual de volta para casa. Atravessa a 
rua, e nessa hora eu vou olhar as revistas e fingir que não amo você, a espionando 
por debaixo da Veja.

Não espero o ônibus chegar...  Melancólico demais ver  você sumir  dentro do 
terrível  exemplar  de  transporte  publico.  Fico  o  tempo suficiente  para  o  primeiro 
cigarro, depois me despeço e volto para o café. Até!

Aí veio aquela noite. Você saiu do café do mesmo jeito cambaleante de sempre, 
mas pegou a direção errada. Aquilo me deixou tão transtornada que eu sai e fui ver 
aonde você ia. Você subia a rua e eu tremi. Porque baby, porque justo hoje?

Respirei,  descarreguei  minha  tensão na  cortina  gasta  de  veludo  vermelho  e 
então a segui. Subi a rua com você e a vi beijando aquele homem.

Me enfureci, procurei qualquer coisa que pudesse servir de arma mas não tinha. 
Fiquei então parada, olhando você.

Você engolia com voracidade a língua dele e eu a odiava por isso. Eu percebi; 
você não amava a ele.

Vocês dois se afastaram um do outro e ele abriu a carteira. Ele lhe deu uma nova 
de  cinquenta  que  você  guardou  num  compartimento  secreto  da  roupa.  Vocês 
voltaram a  se  beijar.  Tudo  bem,  baby,  tudo  bem.  Eu  cuido  de  você,  se  você  me 
permitir e essa pode ser a ultima vez.

Vocês dois seguiram até um hotel qualquer e eu não resisti a tentação de sentar 
no salão e aguardar a sua saída. Cerca de uma hora depois você desceu as escadas e  
passou pela porta principal. Eu ainda estava terminando o whisque mas tive certeza 
que a amava, quando você limpou a boca e fez cara de nojo.

No dia seguinte a vi de novo, sentada no café bebendo conhaque e soprando a 
fumaça do cigarro. O homem dessa vez veio até o café, sentou-se ao seu lado e pediu 
uma cerveja. Só homens pedem cerveja em cafés.

Acabei  andando  de  um lado  ao  outro  rodeando  a  sua  mesa  como uma fera 
pronta  para  o  bote.  Na hora  em que  ele  acendeu  o  charuto  não resisti:  maldito 
canalha poluindo meu amor. Saquei a arma e o matei.

Você se assustou, como era de se esperar. Correu como as outras pessoas, mas 
não era necessário, eu não faria mal a mais ninguém. Olhei você, tão assustada ali e 
tive meu momento doce. Oh, eu queria tanto pegá-la em meu colo e retirar toda essa 
terror que você indicava. 

Mas fugi,  porque ser presa na sua frente não estava nos meus planos. Desci 
rápida a ladeira, entrei num beco, pulei um muro e atravessei o quintal de uma casa.

Como não tinha como trocar de roupa, abotoei o casaco e prendi o cabelo. Entrei 
num táxi e segui para um motel.

Não  podia  mais  voltar  ao  café  então  passei  muito  tempo  sem vê-la.  Tempo 
demais. 

Um dia por acaso, passando na rua as três da madrugada, a encontrei deitada 
na escada.  Ainda respirava,  mas sua garganta estava machucada pela fumaça do 
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crack e pelo vapor da benzina. 

O  sacrifício  dele  foi  em vão.  E  talvez  tenha  sido  apenas  eu  que  não  tenha 
entendido a moral da historia. 

Eu não ofereceria coisa melhor que aquele homem que fumava charutos. Não, 
eu seria apenas mais uma, uma tão parecida com um. Perguntei a lua: eu seria uma 
amazona heróica ou uma covarde vilã?

Você estava frágil mas ainda era muito bonita. Despida com certeza era linda. 
Poderia  amá-la  e  me  divertir  antes  que  você  voltasse  a  si.  E  no  fim  das  contas 
provavelmente  você  nem  se  incomodaria,  já  acostumada  com  a  violência  desse 
mundo.

Ou eu poderia leva-la para a casa e cuidar de você.

A escolha certa parecia óbvia, mas no calor do momento não era.

Oh, baby eu prometi para mim mesma cuidar de você. Prometi para você em 
segredo. Eu sempre fui marginal, covarde desprezível. Era a hora de fazer diferente.  
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14 anos

Eu fiquei lendo as coisas do seu passado e pensando em como você era bonito e 
eu não percebi. E fiquei pensando também a quantos milhões de anos luz eu estava 
de você, porque eu não seria capaz de nada daquilo, eu não seria capaz de amar de 
forma tão entregue. Eu fui capaz uma única vez, registrada numa folha de diário que 
fez meu coração parar quando eu li. Quanta inocência, achar que alguns amigos são 
para sempre... 

Ah eles não são, o mais irônico é que pouco depois daquelas páginas as pessoas 
se  foram.  Brigaram ou  sumiram tanto  faz,  foi  duro.  Talvez  por  isso  não  tenham 
existido mais páginas como aquelas só um desenho ou outro perdido no meio do 
nada. Um desenho que é bem mais discreto que a palavra lacrada... talvez tenha tido 
um sonho também, e um rascunho de planos empoeirados no meio de tanta tristeza... 
Os bebês já nascem tristes sabe...

Mas eu estava falando de você... Queria voltar agora e o pegar bonito nos meus 
braços e ser bonita também... tão bom te olhar, e é tão bom, mas tão bom, que eu fico 
envergonhada de falar que eu vou mal. Todo dia eu ensaio alguma coisa e então você 
me sorri e bota a mão na minha nuca e cutuca o meu cabelo e eu desisto de qualquer 
coisa... meu deus, você continua muito bonito sabia? Mais maduro, com mais defesas, 
mais você ainda dança a meia noite a meia lua... Eu não, eu nunca dancei, eu acho. 

Me dá arrepio sentir o seu corpo perto de mim e a sua alma se aproximando, por 
que eu  tenho medo de  perde-lo  assim num susto,  então eu  fico  muito  assustada 
quando você chega. É, eu esto mais séria. É, eu esto mais covarde. É, eu esto mais 
velha. Eu sei que eu não sou para você e nem teria coragem de pedir isso. Eu não 
estou pedindo, eu pedirei para mim antes de pedir para você, porque o problema é e 
sempre foi meu. Não fosse por mim, já teríamos resolvido tanta coisa a tanto tempo. 
Enfim...

Eu me afoguei, me afoguei e bebi muita água, num abismo falsificado qualquer e 
peguei no seu braço para voltar a superfície... eu esto começando a enlouquecer e eu 
desejo realmente precisar de você um pouco, mas não, e não tenho coragem, então 
acho que vou adoecer sozinha e um dia  você vai  me encontrar  e  vai  entender  a 
densidade das coisas que eu não mostrei, e talvez você se sinta aliviado, ou então 
nem note.  Não sei. Eu já estou com pena de mim e isso não é bom.

Você foi a única pessoa que ficou feliz em me ver e eu o agradeço por isso para 
sempre, de todas as maneiras.

O mundo é tão estúpido, mas eu tenho você por agora e por agora isso me basta.

Você vai embora como todo mundo, e como todo mundo um dia virá, eu não sei, 
eu já não faço parte do mundo e quem sabe você também não. Não, não, não, não 
somos  um casal  perfeito  não  somos  nada,  só  nos  conhecemos  e  nos  juntamos  e 
decidimos qualquer coisa, ahhh, esquece. Me esquece, eu não sei mais nada.  Não 
quero te odiar, eu não quero me sentir sozinha e talvez fosse melhor não me sentir 
acompanhada, ah, eu já estou tão perdida.
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Gramática

Deslizando. Deslizando pelo seu corpo, pela sua ternura. Você não me salvou de 
uma festa deprimente.

Fico olhando seu corpo, nu, sem voyeurismo nem perversão, fico só olhando, 
admirando as linhas, todas e qualquer uma delas.

Me  aproximei  de  você  pela  palavra  e  eu  não  o  salvei  de  uma  companhia 
inconveniente.

Mãos e boca, pele macia, nenhum espírito,  só matéria. Toque. Eu olho você, 
deslizar por você, pêlo liso e fino.

Eu tenho saudades, como sempre tive, uma eterna solidão. Não sei se você sabe, 
ou  sabia,  se  notou  alguma diferença  ou  se  você  se  lembrou.  De qualquer  forma 
deslizando sobre o seu corpo e nós não salvamos nossa existência.

Frio a noite, calor de dia. Sem luz e sem culpa. Ninguém vai derramar água 
quente nos seus ouvidos.  E eu quero guardar  para sempre essa lembrança.  Meu 
corpo tocando de leve e a vapor o seu corpo. Deslizar. Belo verbo.
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Parte 2: 

Punhais
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S.O.S

Eu quero repousar no seu corpo todo o meu pecado. Eu quero purificar os meus 
sentidos e parar de não ver o que já existe. Insensatamente, contornando uma Lua 
numa estrada deserta. Salve-me, salve-me, salve-me. Eu repeti isso muitas e muitas 
vezes, entre cada arfar seu. Me leve também.

E não seria nenhum engano meu pensar que ninguém ouviu. Ou que, se alguém 
ouviu, não entendeu. Ou ainda que se alguém ouviu e entendeu pouco ou nada pode 
fazer. 

Salve –me. Salve-me, de frente pro espelho, nua, meu mais distante amor.

Algum dia haverá uma chama, e essa chama iluminará o caminho que já percorri 
tantas vezes. Nada de escuridão, nada de terrorismo. Ame-me. 

Cometeria um crime por você? Cometeria um crime por mim? Cometeria um 
crime? Eu quero salva-lo também, da maneira mais bonita, que a propósito é a mais 
errada e a mais solitária (mas acho que todo romance termina assim).

Dissolvida no vento, sendo a ternura de cada conquista sua, do sonho que eu 
perdi e que pretendo preservar em você. O sonho do mundo bom, onde é possível ser 
só você mesmo. E quem sabe se descubra que basta acreditar (e surrupiar alguns 
castelos), para que o mundo realmente aconteça.

Eu decidi  que ainda não posso  decidir  muitas  coisas.  Eu decidi  que eu não 
posso. Eu decidi um fracasso. E implorei salve-me enquanto você arfava.

Seu corpo colado ao meu. Seu corpo quente, puro instinto. Em que você pensava 
enquanto  arfava?  Olhando  dentro  dos  meus  olhos,  para  onde  você  queria  ir? 
Enquanto  seu  corpo  fervia,  seu  sangue  descia,  e  seu  cérebro  provava  a  falta 
oxigênio?  Hormônios  enlouquecidos  provocando nervos  adormecidos.  Em que sua 
consciência profunda estava concentrada? Em mim? No ato? Em você mesmo? No 
mundo a conquistar? Na sua conquista atual?

E seus olhos nada podiam me dizer. Eu queria que eles berrassem _ e talvez eles 
até  berrassem _,  mas eu não ouvi  nada.  Ilha,  ilha  da fantasia,  bonita,  nova,  ilha 
afundada,  uma espécie  de  Atlântida.  Eu era  a  ilha,  e  nenhum navio  ou  avião  se 
aproximava. Morri afogada no mar, uma ilha afogada.

Sonho besta, acordei nas suas pupilas, um nada vazio de cansaço e preguiça, e 
você não arfava mais, mas eu ainda tava berrando, e pedi que você me salvasse de 
novo. Me dá um cigarro?

Os seres humanos são quentes, é um calor que denuncia vida. E eu sentia o seu 
corpo quente chamando o meu corpo quente para unirmos nossas vida. No não fazer 
nada de fumar um cigarro olhando pro teto que não precisamos pintar porque não é 
nosso. É o momento em que não se fala nada. Me deu uma vontade besta de comer 
chocolate. Em mim também.

Talvez fosse isso, entre cada arfar uma enorme e doce barra de chocolate. Quer 
ir conhecer o senhor Wonkka?

Olho  o  corpo  se  mexendo,  cabendo  dentro  das  roupas  que  tão 
desesperadamente foram arrancadas. Corpo bonito, alma mais bonita ainda. As mãos 
magrelas arrumando o cabelo. Doces cachos. Vamos? 

Eu, nua, de frente pro espelho. O corpo meio cômico, como uma piada física, 
tosca e sem graça. O corpo rindo de mim. Vamos, vamos sim, mas antes dá para você 
me me livrar de todos os pecados do mundo?   
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Atos:romance

A: Você me rejeitou tantas vezes... Não admitiria lhe dar um subterfúgio para 
você me rejeitar de novo, eu sei que você me ama. Por isso eu não lhe beijo e nem 
vou lhe beijar enquanto você não disser que me ama.

B: Eu te amo.

A: Então lhe beijo

-

A: Não me sinto bem nu.

B: Você é lindo.

A: Sou horrível

B: É mas tem qualquer coisas de divino no seu corpo. Lucidez congelada, eu 
acho.

A: Não acho.

B: É como se eu lesse a sua áurea entende? Tem qualquer coisa em você que me 
diz que você ainda vai ser muito amado. Existe muito amor em você. Você é divino e 
bonito por isso.

A: Continuo não achando.

B: Não importa, o meu amor por você é só o começo do resto.

A: É um bom começo

B: Também acho

-

A: Eu queria que você me tocasse.

B: Eu tenho medo.

A: Eu também tenho

B: É tudo muito estranho.

A: É tudo muito parecido.

B: Eu te amo

A: Eu te beijo

B: Eu tenho medo de te machucar.

A: Eu te abraço.

B: E se eu não for bom?

A: Eu não ligo. Eu só quero ter você perto de mim entende?

B: Entendo

A: Eu te amo.

B: Eu te toco.

-

B: Já é noite.

A: Antes era tarde.
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B: Eu tenho que ir.

A: Eu queria que você ficasse.

B: Eu queria ficar

A: Então fica

B: Não sei, e o resto?

A: Que resto?

B: Da minha vida.

A: Esquece o resto só por hoje. Eu esperei tanto para ter você perto de mim.

B: Não posso tenho coisas a fazer.

A: Então fica ate a gente contar ate 100.

B: Tudo bem

 ...

A: O cem não chega nunca.

B: Eu sempre perco a conta no 60.

A: Eu perco no 20.

B: É um bom artificio.

A: Eu sempre uso isso para não ter que levantar.

B: Você me deixa louco sabia?

A: Você também.

B: Eu gosto do seu corpo.

A: O seu é divino.

B: Eu te beijo

A: Eu ainda te amo.

-

A: Já passa das uma.

B: Eu preciso ir dormir.

A: Ir para onde? Você já esta numa cama.

B: Mas tem a minha família e todo o resto.

A: Esquece por hoje.

B: Não posso.

A: Por mim, eles já tiveram você a vida toda e eu só tenho hoje.

B: Vai me ter pro resto da vida.

A: Não, não vou. Eu li na sua áurea, você tem muito amor. Vai esquecer de mim 
com facilidade, você é um ima para atrair outras pessoas...

B: Mas eu posso gastar todo o meu amor com você.

A: Não, você não é exclusivo.

B: Você tem ciúmes?
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A: Tenho razão. Você não pode ser só meu hoje?

B: Não poderia ser só seu para sempre?

A: Para sempre não existe.

B: Não é assim que funciona.

A: Não se preocupe eu não me ofendo só me entristeço.

B: Não queria te entristecer

A: Nem eu te manipular.

B: Agora não quero ir.

A: Então fique..

B: Por que você me olha assim?

A: Porque eu te amo mas não amo a mim.

B: Acontece.

A: Acho  que eu devia ir...

B: Por que?

A: Porque eu feri sua vontade, manchei o nosso amor...

B: O amor é assim não há porque se envergonhar...

A: Vendo o meu lado vil você ainda consegue me amar?

B: Claro.

A: Eu queria ser você.

B: Eu queria me ver divino.

A: Eu queria me amar.

B: Um beijo?

A: Para sempre.

-

A: É manha.

B: Não queria sair nunca dessa cama.

A: São eles...

B: Quem?

A: O resto do mundo.

B: Eu só vou olhar pela janela.

A: Eu vou pular..

B: Da janela?!!!!

A: Não, da sua vida. Não se preocupe não lhe cobrarei nenhuma promessa...

B: Mas eu desejo fazer promessas.

A: Faça eu não as cobrarei.

B: Você pode confiar em mim.

A: Eu confio, mas não me importo.
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B: Você vai mesmo?

A: Vou.

B: Um dia você volta.

A: Sempre que você se lembrar de mim.

B: É só te procurar?

A: É só me procurar...

B: Eu vou te amar para sempre.

A: Não vou lhe cobrar isso.

B: Mas poderia.

A: Poderia.

B: É bom enquanto dura.

A: É bom enquanto é sincero.

B: É.

A: Eu te amo

B: Eu devo te beijar?

A: Só se você quiser.

B: Eu quero.
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Invasor 

Primeiro foram os livros. Ele oferecia alguns exemplares e ela, inocente, aceitou. 
Depois de lê-los, foi devolvê-los e ele disse que não, que pegava depois, outro dia, que 
ia andar e que não queria levar peso. Então vieram os CDs, ele nunca os pegava de 
volta. Saiam juntos a noite e quase sempre ele dormia na casa dela. Com o tempo foi  
deixando roupas sapatos, pequenos objetos.

 Até que veio o dia da escova de dentes. Displicentemente ele deixou sobre a pia 
uma escova de dentes. Ela olhou para aquele objeto estranho e pensou que não tinha 
mais o controle da situação.  Estavam casados,  apesar de nunca terem se tocado. 
Retornou pálida do banheiro e ele perguntou o que tinha acontecido. Uma aranha ela 
respondeu.

Sentada no chão reparou na infinidade de coisas que não eram suas. Era inútil  
resistir, o convidado veio para ficar. Ele tinha uma infinidade de planos. Ela ainda 
pálida sorria para cada coisa que ele falava. O tempo passou e algumas coisas se 
concretizaram, mas ela nunca mais voltou a cor normal. 

Depois (ou durante) da palidez veio a solidão. E depois da solidão a violência. 
Nunca definitivamente, nunca foram amantes. Por tédio, por inércia ou por destino se 
tornaram  rivais.  Disputavam  da  maior  alegria  a  maior  tristeza.  E  ele  então  foi 
pedindo  a  suas  coisas.  E  veio  a  ausência,  um  vazio  qualquer  num  cotidiano 
costumeiro. A escova de dentes se foi do banheiro e ele se foi pela porta. Ela se 
perguntou  como  ele  estaria.  Não  sabia  se  era  pena,  saudade  ou  só  curiosidade 
mesmo.  A  solidão era  densa,  mas  por  qualquer  motivo  voltou  a  ter  cores.  Podia 
finalmente ser a vontade. 
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Cínico

_ Eu queria ouvir uma historia bonita agora, me conta?

_ Não sou bom com historias, nunca fui...

_ Não tem problema, fala qualquer coisa, sobre o amor mesmo.

_ Amor?

_ Amor.

_ Não tenho ideia de por onde começar. 

Ela não rejeitou. Permaneceu em silencio. Estava sozinha, com medo e precisava 
do amor. Acendeu um cigarro.

_ Você anda fumando demais sabia?

_ Sabia... é o silencio...

_ É o vicio.

_ O cigarro enternece a alma.

_ E polui os pulmões.

_ Por que você anda assim?

_ A chama iluminava o rosto dele, tudo muito bonito e dourado.

_ Eu ando diferente?

_ Anda... Não sei como, não me sinto mais parte de você.

_ O que você sente?

_ Assoprou a fumaça. Nevoa branca na sua frente.

_ Solidão.

_ É o amor? Porque eu não soube falar dele

_ Provavelmente.

_ Apagou o cigarro.

_ Eu queria dormir nos seus braços.

_ Acho que me esqueci como se faz isso também.

_ Ainda se lembra como me beijar?

Ele não era mais iluminado por nada. Olhou para ela. Deslizou os dedos sobre a 
pele.

_ As vezes eu me sinto sozinho também...

Ela não disse nada.

_ Você sabe me falar do amor?

_ Talvez.

_ Quer tentar?

_ Significa algo?

_ Não sermos só dois solitários?

_ Solitário parece com solidário.
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Ruminaram as palavras por um tempo.

_ Eu acho que o amor tem a ver com o brilho nos olhos. Com se sentir sempre 
me casa, seguro com algumas palavras. Tem haver com confiança. Com afeto, pele 
mesmo saca?

Ela quis acender outro cigarro falar sobre o tema a deixava nervosa.

_ Com não se preocupar. Com entrega. Eterno perdão. Calma. Saber. Não me 
importar e só me preocupar. Entende? É um paradoxo.

Continuaram em silencio. Ela deitou ficou olhando para a lâmpada ate que os 
olhos ficassem irritados.

_ Você quer amizade não amor.

_ Você acha?

_ Amor não é isso. O amor é burro e desconfiado. A amizade é eterna e o amor é  
só duradouro.

Ela acendeu outro cigarro. Fumou com voracidade.

_ Quer ser meu amigo?

_ Desconfio demais de você.

_ Podia fingir por esta noite?

_ Creio não ser capaz.

Uma lagrima fugiu dos olhos dela.

_ Podia ao menos ficar em silencio enquanto eu finjo que você é meu amigo?

O ar tomou um tom doce, quase delicado. Ela não fumou pelo resto da noite.
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Passional

Lhe disseram uma vez para nunca começar um desenho com preto: castra a 
criatividade. Ele acreditou mas não levou o conselho a sério. Fez fundos riscos negros 
no papel, um bicho, não sabia. 

Teria um só olho, como ele, cego demais para ver que não era amado. Focado 
demais  para perceber  a  dor  da solidão.  Um só  olho  e  fechado,  com cílios  muito 
grossos. Cortina de fumaça como ele nunca percebeu isso? 

Todas  as  palavras,  todos  os  gestos.  Tudo  só  para  disfarçar  as  verdadeiras 
intenções. Ela iria embora do jeito mas terrível que alguém poderia ir, ficando e não 
sendo. 

Então ele fez coloridas asa sobre o bicho. Era um anjo no fim das contas. Um 
anjo confuso de plumas vistosas.

Um anjo que não voava mas sorria. Sempre sorria.

Então cercou o anjo de luz. Anjos estão sempre cercados de luz, mas ele o fez 
porque era assim que ela estava agora. Cercada de luz, num altar em chamas.
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Dia-a-dia

Era noite, estavam indo dormir quado ela falou:

_ Eu não sei, tem qualquer coisa me incomodando.

Desatento ele respondeu:

_ O que foi?

_ É a frase.

Ele tentou lembrar de tudo que tinham conversando da chegada do trabalho até 
aquele momento. nada parecia digno de nota: qual frase?

_ Que você disse agora a pouco...

Não sabia: eu não me lembro de ter dito nada de importante a pouco tempo.

_ É esse o problema_ ela pigarreou como se procurasse a citação de um livro 
obscuro_  abre aspas: O banco disse que aqueles anéis não são suficientes para um 
penhor. Achei melhor deixar essa ideia para lá, afinal este anel de prata simboliza que 
eu te amo. 

_ Você esta preocupada com o dinheiro que precisamos para pagar o aluguel? 
Não se preocupe, qualquer coisa eu peço para o meu pai. - ele parecia aliviado por 
ter encontrado o motivo da discussão. 

A voz dela tinha um som desinteressado, como se já esperasse por aquilo: o 
problema não é o dinheiro.. É o eu te amo. 

_ O que tem o eu te amo? Você acha que não é sincero?

_ Não, acho que é como você disse, não é importante.

Sentindo a angustia que transparecia no rosto dela, ele emendou, buscando um 
tom de indignação: como assim??? É claro que é importante!

Ela interrompeu a fala dele com um gesto brusco. Não precisava ouvir o fim da 
argumento para saber aonde terminaria.

_ Você nem se lembrava de ter dito...

_ Eu não me lembro de muitas coisas... - ele quis soar meigo, mas conseguiu 
apenas parecer entediado.

_ Do problema do dinheiro você lembrou. - o tom angustiado dele ganhou ares 
de acusação. Era oficial: estavam brigando.

_ Calma, não precisa ser tão radical. - ele não queria brigar. 

_ Eu não quero ser, mas suas justificativas não m dão outra escolha.

_ Fala tudo, eu vou só escutar.

_ Tudo bem. É que o “eu te amo” anda tão banalizado que eu acho que perdeu a 
força. Não duvido do seu amor, mas da importância que isso tem para você. Porque 
antes a gente dizia “eu te amo” e tremia. Agora nada. E antes a gente raramente 
dizia eu te amo. Agora é o tempo todo, acho que toda essa frequência banalizou o 
termo.

Ela ficou em silêncio. Com os olhos, ele pedia para que ela continuasse falando: 
qual o X da questão? Qual o problema?

_ Você não entendeu? O "eu te amo tremido" me fazia sentir o seu amor. Já o "eu 
te amo constante" só me faz saber que você me ama e eu sei da sinceridade do seu 
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amor, mas se eu não senti-lo eu em sinto só.

Em silêncio ele ponderou a situação: seria ainda capaz de faze-la tremer? Ele 
queria isso? Ou ao longo dos anos o que havia entre eles se perdeu? Fazia diferença 
para ele sentir - e não saber - que aquela mulher o amava?

_ Entendeu? O que você acha? 

_ Não sei. - e distraidamente, muito por já estar cansado daquilo tudo emendou - 
já pensou em trocarmos os termos?

Ela riu. Desde que começaram a falar essa era a primeira vez que ela ria. 

_ Sabia que a sua superficialidade me irrita? Não é o termo é o desejo, o pudor 
de usá-lo!

Ele  riu,  discreto,  zombando  da  indignação  dela.  Tinha  a  resposta,  ainda  a 
amava. E parte desse amor era fruto daquele delicado equilíbrio entre paranoia e 
neurose: foi só uma sugestão, calma...

_ Você me ama?

_ Claro.

_ Então me faz sentir isso.

_ Quem você quer que eu mate?

A atmosfera pesada se desfez, um tom de malicia ocupou todo o quarto. Os dois 
se olharam. Riram bastante, se abraçaram e se beijaram. Ambos tremeram.
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Neurótico

_  Deixa.

_ Deixa o que?

_ Deixa de neurose.

_ Neurose?

_ É, relaxa, por favor?

_ Eu estou tranquila. As vezes eu acho que ate tranquila demais.

_ Pois é, elimina o as vezes.

_ O que?

_ Seja uma vez só ok? Nada de colocar as coisas numa linha, num quadrado ou 
num mural.

_ Vai perdendo o sentindo, sem um antes, sem um depois, vai perdendo...

_  Vai  ganhando  via,  sem um  antes,  sem precedentes.  Sem  um depois,  sem 
consequências...

_ Você acha

_ Tento achar. As coisas ficam mais fácies.

_ As vezes eu sinto uma dor profunda no peito, como se eu fosse morrer ou 
explodir. Eu fico com medo de tudo. É como se eu não soubesse usar uma colher 
entende?

_ Bad trip.

_ O que

_ Tem um monte de gente que se entope de droga para conseguir desconstruir 
tudo. E quando consegue o mundo se revela outro, as coisas ficam mais divertidas, 
mais leves, mais diversas. A não ser que a viagem seja ruim e ai vem essa onda de 
medo. 

_ E o que eu faço para essa onda passar?

_ Não precisa ser cínica. Dizem que não existe bad trip. Que qualquer viagem é 
controlável. Controle a sua.

_ Talvez eu devesse embarcar numa de verdade. Esquecer a minha medíocre 
desconstrução da realidade.

_ Medíocre não depressiva.

_ Depressiva então... sabe nunca me dei bem com drogas... vai ver que é isso 
então...

_ Eu ate me divertia...

_ As pessoas são diferentes...

_ Como você esta me vendo agora?

_ Como alguém que eu não via a muito tempo e que eu quer muito bem.

_ É... talvez eu seja apenas isso...Depois de tanta coisa..

_ Eu não me importo, realmente tem algo de bonito nisso.

_ Sempre tem.
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_ Ate no mundo mais assustador tem.

_ Ate lá... ate aqui...

_ Você tenta

_ Eu tento... E você devia deixar.

_ Deixar?

_  Deixar  de  me pedir  para tentar.  Eu  sempre tento  tanto  que não atirei  na 
cabeça ainda.
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Eterno retorno

Amor, amor, amor, amor, amizade, amizade, amizade, amizade. Sinto falta das 
duas coisas. Uma fome enorme de outro corpo e de outra alma. Amor amor, amizade,  
amizade.

Plenitude e  conforto  em outra  pessoa que também é incompleta  e  cheia  de 
espinhos. Dois porcos-espinhos juntos. É estranho que seja tão bom.

Depois  de  brincar  com  o  seu  corpo,  enquanto  você  me  fala  coisas,  e  sem 
vergonha nenhuma me sentir bem e ler poesias e tocar seu cabelo e olhar para você 
por muito tempo. Voz confusa e semblante passando calma.

Eu estou completamente perdida, mas continuo, portanto, me afague e afogue o 
pânico-racionalista-intelectual-burguês,  permita  que eu me encontre  no seu corpo 
sem  nóia-monogamica-sexual-romantica-pequeno-burguesa.  Só  amor  e  corpos 
humanos, só isso, mais nada entre nós dois. Confiança plena, certeza absoluta. Fôlego 
e fumaça. Despudor acompanhado de razão: um despudor pudorado.

Tento seguir sua dança, mas tem nenhuma música para me acompanhar. Suas 
mãos não me conduzem mais. Somos paginas e paginas sem nenhum sonho. Aonde 
esta  o verso mais triste  do  mundo?  Nos meus olhos  de  paisagem ou na sua íris 
invisível de desejar?
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Cruel

ELA: Você foi cruel comigo, e eu não precisava disso

ELE: Eu já pedi desculpas, eu me descontrolei, Ok. Acontece...

ELA: Não precisa falar nada, eu entendo.

ELE: Então? Qual o problema?

ELA: Eu entendo, esse é o problema. Se eu não entendesse poderia ignorar...

ELE: O quê? O que você acha que aconteceu? O que você acha que eu fiz?

ELA: Você foi você mesmo... Por isso é tão horrível.

ELE: Você acha que eu sou cruel?

ELA: O que me preocupa é a facilidade com a qual você me rebaixou.

ELE: Do que você esta falando?

ELA: Duvido que fizesse o que fez antes de termos  aquela conversa. Foi só eu 
lhe contar o meu passado e você se sentiu no direito de me tratar como lixo.

ELE: Não...

ELA: Não o que? Ou o seu corpo não tremeu? Seu sangue não ferveu? Não se 
sentiu bem ao pensar que toda a violência do seu ato foi apenas mais um castigo? 
Não vai dizer nada? Dói ser vulgar né? Medíocre...

ELE: Era o tipo de coisa que mexeria com qualquer pessoa...

ELA: Acha que eu não sei? Que eu fiquei em silêncio a toa? Mexe com todo 
mundo...

ELE: Não dá para parar de pensar que...

ELA: Que eu tive culpa? Que eu desejei tudo? Que eu não lutei? Que eu gostei? 
Que poderia ser você no comando e não outra pessoa? É muito excitante né?

ELE: Eu não queria machucar você. Eu só queria te amar e corrigir toda a dor.

ELA: Sim eu sei. Mas não dá, é o tipo de coisa que prenuncia o fim. São outras 
relações humanas agora, em todos os sentidos. Você entende que depois disso eu não 
quero mais ficar aqui. 

ELE: Entendo, mas não aceito.

ELA: Tudo bem, não muda nada. 

ELE: Eu odiei você sabia? Odiei você. Porque você tinha de desaparecer daquele 
jeito? Porque não podia ficar comigo junto?

ELA: Para sempre né, do seu jeito...

(silencio)

ELA: Escuta, muito de mim morreu. Talvez só tenham sobrado cacos, mas eu 
ainda sou eu. E bem ou mal, eu sempre cuidei de mim. E não pretendo abrir mão 
disso para ser um anexo de você. 

ELE: Eu te amo.

ELA: Eu sei, eu também. No fundo não é culpa só sua. O mundo é assim... Faz 
parte se deixar levar por esse sadismo-machista-judaico-cristão. É que eu não faço 
mais parte desse mundo. É uma pena sabe, eu não concordava com ele, mas ele era 
até bonito. É uma pena.... Adeus.
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Espelho

Vadio, vadio estúpido. Não, não me toque, não encoste em mim, não me olhe, 
não pense em mim.  Tudo o que existe  para você é uma droga de uma partícula 
negativa.

Quer falar de violência? Podemos fazer assim. De joelhos, anda, cala a boca. 
Calado.

Não, não, não, não. Estrada sinistra essa hein? Quer saber porque você esta 
vivo?  Porque  eu  não sei  de  que lado você  esta.  E  eu  não  quero  matar  ninguém 
inocente.  Não se explique,  geralmente fica pior quando você se explica. Não fala 
nada não. Abre a boca e fecha os olhos. 

Bum, bum, bum, cabum. Na verdade ia ser só bum. Seco assim, um e pronto, já 
era. Viado de merda, bichinha, ridículo. Era isso que você queria, é?

Agora você fala. Eu já falei demais. Eu nem sei do que eu estou falando sabe. 
Fala. Fala alguma coisa porra. Fala. Você quer ficar vivo ou não?

Levanta. Anda, vai entrando, devagar, com as mãos na cabeça. Nem pensa, só 
obedece. Anda, pega a trilha.

Aqui é um lugar bonito. Lua, cidade. Pode abaixar as mãos. É a hora das suas 
palavras. Alguma?

Começa a cavar. Você é quem sabe, ou é a cova ou são os pneus. Ninguém nunca 
escolhe os pneus. Eu tenho a noite toda. Cava. 

Pára já  ta  bom.  Cretino,  broxa de  merda.  Quer  olhar  para mim ou ficar  de 
costas? 

Nada?

O pior de tudo é ter de tapar o buraco depois. Macho de merda, a culpa é sua. 
No fim das contas é só isso. A culpa é sua. 
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Sândalo

_Tudo bem, eu entendo que você só queira me beijar, acho lindo até, mas tem 
essa coisa que eu queria falar.

Ela riu. Sorriso compreensivo, como se soubesse tudo o que viria a seguir:

_ Fala então.

Ele  sorriu,  oprimido.  Ela  o  entenderia  dessa  vez?  Havia  alguma  coisa  para 
entender?  Ele  sempre  jogava  as  coisas  no  vazio....  Queria  que  alguém,  mas 
especialmente ela, enxergasse naquele caos de vazio o que ele não era capaz de 
explicar.

_ É aquilo de novo. Você já conhece.

Sentiu a necessidade de ficar calado, era um esforço inútil. Ele não poderia falar 
sobre o que não conhecia: deixa eu não posso!

Ela se aproximou. Ele era lindo, cabelos castanhos recaindo sobre os olhos e 
nariz, a pele morena. Tinha o olhar mais aflito do mundo, apesar de uma voz muito 
doce, que embalava o sono com facilidade. Aqueles olhos... Refletiam algo denso que 
ela achava que podia tocar...

_ Eu sei que você pode. De algum jeito você pode. O que você não puder, meu 
amor, eu posso.  

_ Você pode tirar isso de mim? Essa dor?

Ela  podia?  Ela  esperava  que sim.  Era  tão difícil  ver  ele  assim,  tão perdido. 
Afogado num mar enquanto um mundo de coisas se debatia dentro da cabeça dele. 

_ Deve ter algum jeito né?

_ Que jeito?

Ficaram de  olhando,  os  olhos  castanhos  dele  nos  olhos  castanhos  dela.  Ela 
passou a mão sobre o rosto dele, tão bonita a pele. Nenhuma marca, nenhum vestígio 
da  adolescência.  Ele  só  tinha  cicatrizes  internas,  bem grandes,  flutuando  sob  os 
sonhos. Se fosse possível retirá-las...

_ Você confia em mim?

Ele confiava plenamente. Tinha medo de responder muito rápido e acabar dando 
a impressão de que não dava a devida importância para a pergunta.

_ Confio. 

Ela teve uma ideia, mas estava com medo. Medo de machucá-lo, medo de perdê-
lo. E era preciso que ele dissesse que não, não havia nada para perder e nem nada 
para machucar. Pior do estava, não ficaria. 

_ Tudo bem, do jeito que for. 

E com todo a amor do mundo, ela pegou um machado e abriu a cabeça dele.  
Assim, que nem fizeram com Zeus, e ela se perguntou brevemente se pularia uma 
Atena da cabeça dele também. E não, não pulou nada. Da cabeça aberta dele uma 
nuvem marrom sobrevoava os pensamentos.  Ela tocou a nuvem e sentiu como se 
fosse  uma  espécie  de  lodo,  manchando  tudo  ao  redor.  Era  aquilo  então. 
Cuidadosamente ela foi retirando toda a matéria viscosa da cabeça dele. Era difícil e 
demorado,  porque ele  estava dentro  dos  sulcos,  mas antes  que amanhecesse  ela 
terminou. As mãos imundas, respingos pelo rosto. Ela fechou a ferida do machado e 
olhou de novo para ele. O olhar era diferente, tão leve, mas tão leve que não tinha 
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nada para ser tocado. Ele sorriu  e então foi se abrindo numa figura fluída, quase 
florida: 

_ Eu amo você.

E  não  havia  nada  para  se  dizer.  Lambuzada  das  angustias  dele,  ela  foi 
escorrendo até seus lábios. Eu amo também, assim de olhos fechados porque o que 
eu quero é beijar você para sempre.  
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Por que eu e você não sobrevivemos àquela noite?

Porque eu preciso achar o ângulo exato do seu corpo. Deitada, cruzando o seu 
peito com meus braços, eu quero aquele ponto onde eu posso ouvir seu coração, 
sentir seu cheiro e ter certeza que estou protegida. 

É que aninhada em você eu tenho a certeza de que ninguém  vai romper a porta 
do apartamento e quebrar tudo. Suas mãos perfeitas nos meus cabelos de pêlo de 
cachorro funcionam como um calmante natural.

Eu sei que é tudo mentira. Eu sei que eu tenho nojo do amor, porque eu tenho 
nojo de mim mesma. E que meu estômago dá voltas após cada carícia sua. E eu vou 
chorar, porque eu o amo mas você me faz vomitar.

Ninguém tem culpa de nada. O que é passado, é passado. Eu vou fugir, vou fazer 
que nem nas canções. É possível ser sincero né? E temos mesmo razão para ignorar a 
Lei não temos?

Por que eu vou pro mar e depois pro resto e quando eu estiver fazendo o bem e 
sendo grande a gente vai se encontrar. Um dia vai acontecer. E juro, não vou vomitar.

E ainda acho o seu ângulo perfeito.
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Éden

Com o conta-gotas foi despejando a água-com-açúcar dentro da panela. Queria 
se controlar, queria evitar mais uma longa novela doce e cheia de romance. O amor 
era  assim,  meio  melado  demais,  e  a  razão  dava  vazão  ao  controle.  É  que  tinha 
passado um anjo na janela dela. 

Agora andava meio sem perspectivas. Uma visão de um futuro acinzentado e 
cansativo e de um passado que não foi  o que devia ter  sido.  Melancolia colorida 
levemente pelo ar embriagado do pequeno anjo. 

De tempos em tempos se permitia divagar e dormir nos braços do tal anjo. Sabia 
que  não  era  verdade,  aliás,  tinha  tanta  certeza  de  que  não  era  verdade  que 
acreditava que aquela mentira era suficientemente segura; ela podia acreditar.

O anjo não tinha cheiro; isso o fazia mais distante e nada humano. Ele era tipo 
pura luz e tão exageradamente belo que de tempos em tempos ficava ligeiramente 
banal. Independente disso, ela o amava.

Mascavo. Anjos são feitos de açúcar mascavo. 

Era exagero dizer que o anjo a mantinha viva. Muito exagero. Mas havia nela um 
sabor  em pensar assim,  um gosto que ela evitava,  que era  o gosto de gostar de 
depender de alguém. Oh, ele não sabia. Ou ela achava que ele não sabia. E no fundo 
ela  desejava  um  futuro  menos  acinzentado  e  mais  mascavo,  mas  os  anjos  não 
pertencem ao futuro. Nem ao presente, anjos não pertencem a lugar algum. 

Silêncio, tem alguma coisa muito bonita acontecendo.

Ela recolheu o conta-gotas e a panela, sim tinha, bem ali,  algo muito,  muito 
bonito  que  deve  ser  guardado  e  lembrado  para  sempre.  Nunca  se  sabe  quando 
acontecerá de novo. O anjo some numa espécie de eclipse acompanhado de outra 
energia mística. O sol depois do eclipse traz a tona uma realidade tão forte que ela se 
desfaz:  despe-se  da  carapuça  humana  e  mergulha  na  sua  essência  de  serpente. 
Imediatamente mergulha num abismo passageiro e adormece os milênios necessários 
para o próximo nascer em si.    
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Segredo

Me abraça que a virtude é sonho e eu amo você. Fica comigo, me deixa encostar 
os olhos no seu braço perfeito e esquecer todo o resto do mundo. Me deixa com você 
porque hoje é paraíso. Quimera estranha essa, nos dois no início. Porque assim em 
meio a novelo e muita lã, em meio a esse silêncio carinhoso deitado em pó. Me deixa 
algum vento e algum minuto a mais com você. Um último riso, um último abraço.

Porque eu andei com a lâmina bem forte. Entrei muito, cortei demais. Já não tem 
mais tempo, mas não fique triste porque realmente não existe motivo. Na verdade 
existe você, mas assim, bonito-quase-inacabável e bem já tem muito tempo que a 
gente não se vê. 

Peço em pensamento e em oração que se lembre de mim e me coloque fictício, 
no seu braço perfeito e deseje-me novelos positivos de coisas muito boas. Porque 
daqui para frente eu não terei mais nada seu, nenhum amuleto, e eu precisarei das 
suas virtudes para atravessar o caminho da morte.
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Chá com torradas num desjejum pós-pesadelo

_Você estava lá e eu fiquei olhando. Olhando por muito tempo porque você para 
mim era a beleza na sua forma mais doce. Como se a sua pele fosse feita de açúcar 
mascavo. Então eu fiquei nessa até que seus olhos me deram medo. Olhei e você não 
esta ali. Aliais, você não estava em lugar nenhum e foi isso que me deu medo. Você 
estava vazio, como se fosse só corpo, uma estátua abandonada de açúcar mascavo. 
Olhando  bem eu  vi  os  fios.  Você  era  uma  marionete.  Eu  não  podia  ver  quem o 
manipulava.  Vi o vazio nos seus olhos e os fios presos nas suas mãos. Eu senti um 
horror terrível, e apesar disso eu não conseguia desviar os olhos E sua ausência me 
tocou muito fundo. E eu comecei a cair no abismo da sua existência e foi só então que 
eu olhei para as minhas mãos.

_ Você viu fios nas suas mãos também?

_ Muito pior, muito mesmo. Eu cai você lembra? Cai, cai para cima, se é que isso 
é possível. E quando eu olhei para as minhas mãos eu vi os fios, os seus controles. Eu 
controlava  você,  eu  tornava  a  sua  existência  estéril.  Eu  roubei  sua  alma e  a  fiz 
estátua.  E isso  é  a causa de  tudo.  Eu já  vi  seus olhos bonitos,  já  vi  a  sua alma 
florescer e preencher a sua pele de açúcar mascavo com uma vitalidade da qual eu 
sou incapaz.

  _ Nunca ouvi tanta tolice na minha vida. 

_ Você pode não acreditar, mas eu vi, foi tão real quanto agora.

_ Não, eu acredito no que você viu. Não acredito é que você não tenha entendido 
nada de nada.

_ O que?

_ Você caiu? Aonde você acha que caiu? No nada? Você penetrou na minha alma. 
Transcendeu  meu  consciente.  Minhas  máscaras  e  armadilhas  e  chegou  a  minha 
essência. E então você viu que não tinha essência. Que eu era mutação apenas e que 
você fazia parte de mim. Que tudo que me é único esta tão emaranhado em você que 
é impossível separar em mim o que é seu e o que é meu. E diante disso você me diz 
que não quer mais ficar comigo?

_ Eu não sei se acredito no que você esta dizendo...

_ Não? Lamba as mãos, tem gosto de que?

_ Mascavo!
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Futuro imperfeito

Então eu vou te ver. Você vai vir virando a esquina, com a cabeça meio de lado 
falando com o seu melhor amigo. Você vai me ver, vai me abrir os braços E eu vou me 
jogar no seu peito e contar meu desespero com meus dedos. Meu amigo, meu peito 
dói.

Você esta pensando em outras coisas, eu sei. Tudo é saudade e ponto final. E 
abraçarei o seu melhor amigo que também é amigo meu (mas talvez ele ainda não 
saiba). Meu caro, meu peito dói, mas isso não é assunto seu, não se preocupe. 

Nos sentaremos. Aguardaremos o terceiro amigo, que na verdade é o primeiro, 
mas dessa vez está atrasado.  Ele vai  chegar,  vai  me olhar com gentileza.  Eu vou 
abraçá-lo, meu peito dói, mas não adianta muito falar disso para você. 

Seremos  quatro  então.  Fumaremos  alguns  cigarros,  apreciando  o  prazer 
docemente  diabólico  de  machucar  os  pulmões.  Eu  vou  tossir  escondido,  tem um 
tempo, meus amigos que meu pulmão não é mais o mesmo. E olha que eu ainda sou 
muito jovem para isso.

Vocês  pedirão  café  ou  coca-cola.  Eu  não  pedirei  nada,  falta-me  sempre  o 
dinheiro. De qualquer forma, nós conversaremos até que o bar feche. E de lá para 
qualquer outro lugar, sabe amigos, eu tenho medo de andar a noite pelas ruas... Até 
que com vocês não....

Então o seu melhor amigo vai embora... Na verdade quem sempre vai embora 
sou eu, mas dessa vez ele tinha que encontrar uma garota. E se foi.

Logo o terceiro amigo concluí que deve ir para casa. E nós o deixamos lá, onde 
eu o abraço de novo. Meu amigo angustiado, tanto ou mais que eu. É uma pena. Até.  

Chega  a  hora  derradeira.  Um adeus como sempre.  Sabe  meu peito  dói,  dói 
muito. Tem muita coisa que eu queria, dizer, fazer. Explodir assim de repente. Mas 
não dá meu caro amigo, não dá. De qualquer maneira eu abraço você de novo, com 
aqueles dedos maciços. Amo você, de verdade. E então beijo os seus lábios, e penetro 
a sua boca: língua! Sorrio e dou adeus: definitivo.  Talvez... 

Você sai, sem entender nada. Provavelmente sem duvidar. Eu fico. Guardo em 
mim a angustia de não entender e o medo de apenas duvidar.
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Parte 3:

Metrópoles 
vazias
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São Jorge

O sol debochado passava pelo tijolo enquanto ele se revirava na cama. Tinha 
síndrome de herói, sonhava todos os dias com salvamentos de donzelas e libertação 
de escravos. E nunca, nunca queria acordar. 

Nos segundos que antecediam o grito do lado de fora do quarto e o início das 
brigas cotidianas, ele se desprendia de seu tempo e derrotava um dragão imaginário. 
Seus sonhos eram quase _ mas nem tanto _ metáforas.

Bom dia por convenção. Escovou os dentes se olhando no caco do espelho. Sete 
anos de azar muito bem vividos obrigado. A pele negra reluzindo sobre mais uma 
manhã absurda. Bom dia, adeus. 

Saía  sem  falar  nada,  descia  a  ladeira,  tomava  a  lotação.  Manhã  de  dia  de 
semana é uma merda; nos sábados os ônibus vinham vazios. 

Acomodado no centro da cidade não fazia absolutamente nada. Um trocado por 
favor. Posso vigiar? Três balas por um real. Eu gostaria de trabalhar aqui porque eu 
acho que as possibilidades de ascensão profissional são ótimas.

Já no fim do dia, meio frustrado de tudo,  parava no bar. Engolia a cachaça, 
refletia, rezava e voltava as ruas. 

Encosta, não reage, não reage. Tem algum herói aqui, porque eu adoro matar 
herói. Silêncio. É só o dinheiro, é só o dinheiro. E o carro. Passa o telefone. 

Cansado daquilo tudo recostava no único ponto bonito antes de voltar para casa. 

Era um herói. Matava dragões todos os dias e libertava pessoas. Matava heróis, 
matava todos os dias pessoas de verdade. Todos os dias não, mas com frequência. Já 
não sabia quem era, e isso era grave. 

Ele podia pensar em um milhão de coisas e de motivos. Podia se enxergar no 
caco do espelho como um grande salvador, o último elo da corrente, o próprio sentido 
de tudo.  Mas quando ele era assim tocado pelo grito do vazio recorria as curvas 
adocicadas de uma mulher que ele amava a muito tempo. 

Sou eu. Saudades. Tem comida aí? Roupa nova? Vamos dormir. Eu amo você. 

Ainda no meio da noite ele era obrigado a ir embora. De volta a ladeira, espiava 
melancólico os primeiros a ir para labuta. Não sabia se a melancolia era inveja ou 
desprezo. De volta as brigas cotidianas de sempre. Não. No bar. Vai dormir. 

Até chegar nos dragões demoraria algum tempo. Que seja. Boa noite. Boa noite 
e adeus.    
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Vírgula

Eu amo você. Ponto. Eu amo você pelo que você parece ser e não pelo que você 
é. Eu confio em você, plenamente. Aliais, ás vezes eu não sei se o que eu sinto por 
você é amor ou confiança. Eu acho que você é um livro aberto. Você é tão um livro e 
tão aberto que acho que tudo o que eu sei de você são páginas do seu livro que você 
arrancou e me deu. Eu concordo com você, eu vejo um horizonte que talvez você o 
veja também. E eu queria ir rumo a ele com você do meu lado.

Eu beijo a suas mãos e seu pescoço, abraço o seu corpo frágil e acompanho o 
movimento do seu coração. E então tenho medo. E não sei se é medo de perder ou de 
ganhar. Ou mesmo quem sabe seja medo das páginas do livro serem falsas. Talvez 
você só esteja brincando comigo, indo ver ate onde eu vou. Então eu me fecho e 
desconfio da minha confiança. Mas já é tarde, eu já estou entregue. E amo você.
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Olho-de-gato

Fica  parado,  não  fala  nada  não.  Deixa  eu  te  sentir  assim  de  longe,  quase 
brilhante, antes que tudo aconteça. Não respire. 

De manhã tudo volta ao normal. Se é que a vida pode ser considerada de alguma 
maneira normal. Porque não há nada normal em ter uma bola de hélio em ebulição 
rodando sobre nossas cabeças mas o sol não impressiona mais ninguém. Não, não 
impressiona. Chips de computador talvez, mas o Sol de maneira nenhuma. O sol é só 
uma estrela, e mesmo que não tenha nada de banal em ser uma estrela, é exatamente 
isso que esse “só” quer dizer. Banal, comum.

E então amanheceu e tudo voltou ao normal. A padaria abriu, a moça do lado 
saiu pontualmente às 7 para comprar o seu café da manhã e eu acordei com o ela 
trancando  a  porta.  Acordei  é  forma  de  dizer,  porque  na  verdade  eu  não  estava 
dormindo, eu estava hipnotizado.

Isso acontece comigo sempre. Eu fiz alguma coisa, e eu ainda não sei o que foi, 
a alguma criatura noturna. Então sempre que o sol some essa criatura vem e me 
hipnotiza. Ás vezes ela se atrasa, às vezes ela falta, mas quase sempre chega assim 
que a luz vai embora. E então eu enxergo tudo de maneira muito estranha. 

As  paredes  se  expandem,  ficam muito  longas,  quase  infinitas  e  ficam moles 
como se fossem feitas de bala macia. E a luz fica fragmentada, como se tudo fosse 
feito de pontos. Aqui é escuro, aqui é claro, ali é escuro, ali é claro, escuro-claro-
escuro-escuro-claro-claro.  Escuro.  Claro.  Eternamente assim,  a luz  completamente 
fragmentada. Não,  ainda existem nuances.  Ainda existe cinza, quase-claro, quase-
escuro. Mas tudo com limites muito bem definidos.  

E então eu fico com vontade de andar e fico dando voltas nos lugares. Lugares é 
forma de falar, porque na verdade eu só ando pelo meu apartamento. Dá medo sair 
nas ruas desse jeito. Sabe-se lá o que vai pular da parte escura. Ou mesmo da parte 
clara, porque não?

Criaturas feitas de luz, criaturas feitas de sombra. Só sombra, só luz... 

E aí eu fico rodando, rodando, rodando, até que completamente tonto eu me 
sento no chão. Com as mãos cruzadas sobre o rosto eu imploro para que a noite 
acabe logo. Para que eu, por assim dizer, desperte. Porque eu tenho vontade de andar 
e de sair, mas o medo me sufoca. E aí fico encolhido, pedindo, baixinho. E acho que aí 
a criatura fica com pena de mim, porque sinto o meu corpo ficar cada vez mais mole. 
E lento, bem lento, eu sinto que eu sou quase água e que se houvesse um ralo ali 
perto eu escorreria por ele. Mas não há ralo nenhum e nesse estado eu fico bem 
tranquilo. E fico assim, hibernando numa espécie de sonho, até que amanhece e tudo 
volta ao normal. E a menina da porta ao lado, com seu trinco barulhento me traz de 
volta ao estado sólido. 

Uma vez de volta ao normal levo uma vida normal. Saio de casa, como qualquer 
coisa na padaria, trabalho, flerto com alguém num ponto de ônibus, vou ao cinema, 
rio das outras pessoas, dou esmolas, entro na igreja, recuso propagandas, encho o 
tanque do carro. Faço coisas falsamente cotidianas e de vez em quando me pego 
pensando em como fugir do tormento de toda noite. Como escapar da tal criatura que 
eu nem sei porque se envolveu comigo. E sempre que eu me pego pensando nisso 
disfarço e me levo para outro lugar. Me soa errado. 

Às vezes me enfureço no meio do dia. Por quê? Porque eu? Porque essa criatura 
cismou comigo? Eu não fiz nada para ninguém, nada absolutamente nada. Eu sou 
uma boa pessoa. Xingo bastante e então fico com pena da criatura. Ela nem deve 
saber o que esta fazendo. Ela também deve ser uma boa criatura. Às vezes é pro meu 
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próprio bem. Então eu choro, choro até que a garganta arranhe e que o nariz se 
encha de catarro. Choro até não ser mais possível respirar.

E então teve o dia. Entre a oitava e a nona hora do dia, eu me sentei num banco 
de praça e fiquei olhando o céu. Um cigarro apoiado no lábio, o corpo cheio de uma 
preguiça molenga, farto do trabalho e do mundo inteiro. Foi então que eu senti que 
alguma  coisa  me  observava.  Olhei  em  volta  e  todas  as  pessoas  viviam  as  suas 
próprias vidas. Ignorei o sentimento e fui fazer alguma coisa, pois ficar parado e ser 
observado  era  algo  que  me  incomodava.  Fui  andando  de  volta  para  o  trabalho, 
atravessei a rua no semáforo, virei a esquerda e subi uma ladeira. Foi quando entrei 
no beco que percebi que as paredes estavam amolecendo. Parei e quis chorar mas 
não consegui. Ali, no meio do dia, no meio da rua. A tão pouco tempo da última vez. E 
quando as luzes começaram a se fragmentar eu pude enxergar a criatura, ela era 
doce, de um jeito místico e ficou me pedindo para não ter medo... 

Não, não foi bem assim. Ela não era doce, nem um pouco. Ela não me pediu 
nada. Ela veio se aproximando num misto de terror e dor. Ela era má. E eu queria, 
queria ardentemente que aquele encontro fosse doce e bonito. Então eu disse: Fica 
parado, não fala nada não. Deixa eu te sentir assim de longe, quase brilhante, antes 
que tudo aconteça. Não respire.

Não adiantou nada. Logo eu estava ardendo no beco, cheio de pena de mim 
mesmo,  sobre  os  olhos  de  alguém  que  eu  jamais  vou  compreender,  duma 
circunstância tão absurdamente anormal que passou despercebida. Assim como essa 
enorme bola de hélio em ebulição que roda pelas nossas cabeças. Só mais uma coisa. 
Só.
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Em círculos

Eu tenho duas opções: ser puta em Salvador ou punk em São Paulo. Se fosse 
você, qual você escolheria?

A vida dela começava naquele instante, em que deixou o pedaço de papel em 
cima da cama e saiu. Fez isso só por fazer; queria contar a alguém e aquele foi o 
melhor  jeito  que  ela  arranjou.  Quem quer  que  achasse,  saberia,  e  isso  já  era  o 
suficiente.

Tinha quase nada na bolsa. Algumas roupas limpas, um pouco de comida, um 
calendário de três anos atrás que ela carregava porque gostava das fotos, algumas 
cassetes e um discman, tesoura, lâminas, pente, espelho, escova de dentes, sabonete 
e perfume. Meio que por causa disso ela acabava chamando atenção entre as outras 
pessoas  que chegavam na rodoviária,  abarrotadas  de  coisas  e  caixas.  Nos bolsos 
tinha  todo  o  dinheiro  que  ainda  lhe  restava,  alguns  chicletes  de  menta  e  uma 
santinho que lhe deram e ela não teve coragem de jogar fora.

Antes de comprar a passagem ela foi até o banheiro. O daquela rodoviária nem 
era muito sujo, as portas ainda tinham trinco e o cheiro era suportável. E o melhor: 
era de graça.  Ela entrou numa cabine fechou a tampa da privada e ficou sentada um 
tempo lendo os recadinhos da porta. Se tivesse uma caneta teria deixado o dela, 
igualzinho ao que deixou na cama desarrumada da pousada. 

Começou a acariciar os cabelos, como se estivesse se despedindo. Sem pensar 
muito, foi cortando as mechas, afinal ela não queria nada perfeito. A lixeira foi se 
enchendo dos fios compridos e encaracolados dando um aspecto um pouco pior ao 
banheiro.  Se  encarou  no  espelhinho:  os  fios  de  cima  da  cabeça  estavam  bem 
arrepiados e o cabelo curtinho era bem volumoso. Com a gilete raspou a parte de 
baixo para que o resto do cabelo se assentasse. E sem saber bem o porque, raspou 
um pedaço da sobrancelha e fez um corte pequeno no rosto. Marcada.

O guichê de passagens não ajudava muito. A diferença de preço entre ir para 
São Paulo e ir para salvador era irrelevante. E ainda que o cabelo dela indicasse uma 
leve tendência a ir para São Paulo nada estava decidido.

Os horários de partida também semelhantes. Não que tivesse pressa, não tinha 
nenhuma, e foi por isso que parou num cantinho e decidiu fazer um lanche. Depois de 
comer respirou fundo, e foi respirando fundo que ela se lembrou que os pulmões não 
andavam bem. O médico do posto de saúde tinha lhe recomendado um ambiente mais 
limpo, mais úmido. Maresia. Salvador. 

Era um tempo muito longo de viagem para se passar só com duas fitas cassetes. 
Era longo demais para conversas também; muito arriscado, se a pessoa fosse chata 
não haveria como fugir. Silêncio, mergulhou nos próprios pensamentos, uma hora o 
sono vinha e uma hora tudo acabava. 

O problema, o verdadeiro problema, não era ser punk ou ser puta. O problema 
era desejar existências tão distantes, desejar sonhos, que já não sabia mais como 
viver no mundo real.

Em  Salvador  as  coisas  funcionavam  de  forma  banal.  O  sol  embebedava  os 
prédios,  pessoas  e  cachorros  disputavam restos  e  espaço nas  calçadas,  gente  de 
terno ao meio dia,  gente de biquíni  a  meia-noite,  um zé ninguém assassinado na 
escada  e  amanhã  começa  tudo  outra  vez.  Saindo  da  rodoviária,  ela  aspirou  a 
melancolia mareada de saber que no fim, todas as cidades são iguais. 

Tinha de escolher, ou se alimentava ou passava a noite num hotel. Numa ladeira 
com chão de pedra, um homem lhe oferece alguma coisa embrulhada em jornal; tinha 
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feito sua escolha, fumo. 

Guardou a buchinha na calcinha e continuou andando, procurando o que tinha 
ido buscar e que agora já não fazia sentido. 

O bom de se ter pouca bagagem é que se pode ir a qualquer lugar levando tudo 
o que se tem. O ruim é que qualquer assaltozinho tira tudo o que se tem. Mas ela não 
estava preocupada com isso, sentada na rocha a beira-mar, tão longe de qualquer 
ajuda. Fumava.

O fumo se evaporou pela tarde assim como as preocupações e angustias. Se 
tivesse uma caneta teria escrito no guardanapo a pergunta, que apesar de respondida 
não estava resolvida. 

A fome chegou junto com a lua; um banquete antes da próxima prova, regado a 
comida de viagem dormida dentro da bolsa. 

Rodopiando pelas calçadas ela reconhecia o movimento. As gentes de sempre, 
com as mesmas caras e historias tristes; pervertidas; independentes. Foi andando ora 
fingindo ser mais um desses personagens, ora fingindo ser ela mesma. Alguém lhe 
acena, ela se aproxima, eles conversam brevemente e ela segue com ele. 

Algum tempo depois ela volta; tinha dinheiro suficiente pruma noite de sono, 
mas meio que por respeito ao espaço, meio que por provocação contra si mesma, ela 
continua rodando as calçadas. 

Outros acenam. Ela vai e vem umas cinco vezes, e então considera que já um 
momento  bom  para  parar.  Bebe  um  conhaque  e  pára  na  primeira  pensão  que 
encontra.    

Acorda  nauseada,  muito  nauseada.  Para  aplacar  a  náusea,  segue  para  o 
comércio da cidade, comprando todo tipo de quinquilharias que encontra e que pode 
fazê-la  sentir-se  melhor.  À  noite  seu estomago revira-se  cinco vezes  mais  do  que 
durante o dia. Nada poderia aplacar aquilo, nem toda mercadoria do mundo.

Mesmo assim permanece firma na calçada, correspondendo aos acenos alheios. 
Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e... No último não aguentou, a náusea 
tornou-se tão insuportável que ela expeliu uma significativa quantidade de vômito no 
tapete de borracha do carro do homem. Inventou uma história qualquer falando de 
álcool,  estômago  vazio,  muitos  cigarros.  O homem compreendeu tão  bem quanto 
pode; aos berros mandou que ela saísse. Ficou sem o dinheiro, sem a carona e sem a 
calcinha. 

Duas doses de conhaque e ela dorme profundamente.

Acorda; fica deitada na cama pensando que no fim das contas não servia para 
puta. De novo uma escolha errada. Saiu da pousada bem tarde e passou pelos lugares 
de sempre só para confirmar.

O que era  pior  era  que os donos dos acenos do primeiro e  do segundo dia 
estavam lá, acenando e a querendo de novo. Ela tinha sido medíocre, tinha oferecido 
a eles apenas migalhas e mesmo assim estavam lá, atrás de mais migalhas. Pessoas 
que desejavam tão pouco a enojavam mais ainda e então, antes mesmo do início do 
ato lascivo seu estômago já se desdobrava em quatro e ela sentia o líquido quente e 
azedo subindo pela garganta. Largou tudo.

Parou  num  estabelecimento  simpático  que  vendia  comida  e  que  tinha  um 
espelho. Ficou um bom tempo se olhando no espelho se perguntando se havia algo de 
diferente entre ela e as pessoas que acenavam para ela na rua. Ela desejava demais 
ou de menos?

Uma  moça  lhe  sorriu  de  uma  outra  mesa.  Sorriso  sincero  de  quem  quer 
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conversa e muito mais. Ela sorriu de volta e sentiu seu coração pular pela boca; como 
é mesmo que se relacionava com pessoas?

Sentia-se  como  se  tivesse  um  ferimento  muito  grave  e  fosse  morrer  nos 
próximos minutos. Apenas abriu a boca e falou qualquer bobagem, tão desconexa da 
realidade que é um milagre ter feito sentido. Então... a moça lhe tocou e ela deixou. 
Acabou mergulhando no quarto daquela dona e bebendo do corpo dela. Cada toque 
apesar de desejado era extremamente doloroso e invasivo. Ela foi embora assim que 
acabaram e parada diante de lua se perguntou se existia alguma salvação em algum 
lugar desse mundo.

Algum lugar não era a resposta mas era uma boa anestesia. No ônibus para São 
Paulo, ouviu infinitas vezes o mesmo lado da mesma fita.

No  banheiro  pago  da  rodoviária  ela  se  intoxicava  com  o  cheiro  da  água 
oxigenada. Depois de descolorir o cabelo, passou uma mistura de creme e anilina, 
saindo de lá com o cabelo azul. 

O monstro de concreto a aguardava como aguardava a qualquer pessoa; sem 
sentimentos. Andou de metrô por aí, gastou o dinheiro que lhe restava com drogas 
roubou bebidas de supermercado. Sua vida era tão vazia que dentro dele fazia eco 
uma sonata de Bethoven. 

Ela dormia num prédio abandonado no centro da cidade com mais um monte de 
gente.  Ninguém  se  importava  muito  com  o  seu  silêncio,  então  ali  as  relações 
humanas não doíam. Um dia lhe convidaram para participar de um protesto e ela foi. 
Acabou virando figurinha carimbada das manifestações políticas, repetindo e ouvindo 
um discurso OK que ela não conhecia na vida real. 

Quando tentavam se aproximar dela, ela se esquivava com alguma nova teoria 
ou  simplesmente  com verborragia  anarquista.  A  náusea  de  antes  era  agora  uma 
sensação generalizada de mal-estar que parecia consumir-lhe o corpo, a alma e o 
tempo. 

Parada no ultimo andar de um prédio, pensou em se jogar de lá. Se em Salvador 
tinha São Paulo, em São Paulo ela não tinha nada. A morte parecia um fim razoável, 
não fosse o fato de que ela não queria morrer e sim viver. 

Fechou os olhos e respirou: a vida vale a pena se vivida de olhos fechados, mas 
uma vez com eles abertos seria possível fecha-los novamente? Não, não era, ela não 
sabia se era lúcida ou doente, mas sabia que não poderia fingir que nada aconteceu. 
A vida, tinha acontecido, fosse isso do jeito direito ou do jeito errado.

Não quis voltar para lugar nenhum. Ficou esperando o tempo passar no telhado 
do prédio, sentindo o vento forte e rindo da sujeira dos passarinhos. Não era igual às 
outras pessoas, não importava a quem se comparasse. Mesmo assim, era semelhante 
a todos os fracassados que conhecera.

Pessoas  prematuras  não  estão  prontas.  Não  foram  geradas  e  trabalhadas  o 
suficiente.  Pessoas  prematuras  precisam de  mais  cuidado  que os  outros.  Pessoas 
prematuras gastam mais tempo para menos resultado. Se ela tivesse sete meses de 
idade, tudo bem, ninguém se incomodaria.

Lacerou o corpo com as laminas procurando arrancar o que quer que fosse que 
a fizesse tão infeliz. Procurando esculpir a gilete uma nova pessoa. Achou o sangue 
bonito, mas era a mesma de sempre só que com cicatrizes.  

Ficou pensando um tempão enquanto o sangue escorria: não era onde e sim com 
quem. Podia ir para o centro do sol, na companhia adequada seria um lugar doce e 
maravilhoso. 

56



Tarefa árdua essa de encontrar a pessoa certa. Toda resolução implicava numa 
mudança da região capilar, e já que dessa vez não sabia aonde ia, foi a um salão de 
beleza. A moça lavou o cabelo azulado enquanto tagarelava sobre hidratação. Deu um 
banho  de  creme,  cortou  channel,  aplicou  tintura  loira.  Depois  arrumou  as 
sobrancelhas e os pêlos do buço. Olhando-se no espelho, ela se sentiu uma pessoa 
bem comum. Meio a contragosto admitiu que era aquele o plano.

Perambulou pelas ruas tentando conhecer as pessoas. Criou passados falsos, ora 
baseados nos seus desejos, ora baseados nas experiências passadas. As pessoas iam e 
vinham, mas ninguém ficava. A náusea era constante mas em nível tolerável. A vida 
também era constante e apenas tolerável.

Arrumou  um  emprego  qualquer,  fez  amigos  e  quando  ela  quase  tinha  um 
passado de verdade, sua cabeça pifou. Acordou e chorou compulsivamente por horas. 
Com os olhos quase escarlates, resolveu que aquele dia era o último.

O resto do dia transcorreu normalmente, por exceção da náusea constante que 
nesse dia se transformou em frio na barriga. Haveria uma mudança no fim da noite 
fosse qual fosse o resultado. A ideia de encontrar “a pessoa” era assustadora, mas a 
ideia de não encontrar era aterradora. Destituída dessa faísca de esperança o que lhe 
restava era a amargura e decepção de não ter rumo nem perspectiva nenhuma. 

A noite foi para um happy hour como sempre fazia. As horas foram correndo e 
parecia inevitável retornar para aquele lugar frio e escuro onde não há para onde e 
nem porquê.

Podia ser porque ela já estava muito bêbada ou assutada, mas em determinado 
momento ela teve a exata sensação da pessoa perfeita passando pelo balcão. Olhos 
cruzados e logo estavam na mesma mesa, conversando. Tempos depois dividiam a 
mesma cama. Antes de dormir ela sentiu um pouco de angustia, com medo de que 
tudo não passasse de deslumbramento. Fosse como fosse, era o suficiente para ela 
passar mais alguns dia naquela vida. 

O tempo foi passando e fosse o que fosse, não era um mero deslumbramento. 
Amor podia ser exagero, mas alguma coisa existia e ela se agarrou nisso.

Parecia que toda mudança implicava também numa mudança de cidade. Ela não 
tinha opinião a respeito, mas a pessoa propôs Vitória.

E assim foi. Cerca de alguns dias depois, ela estava na beira da praia pensando 
no nome da cidade. Seria uma profecia, a coincidência perfeita pro fim de uma longa 
jornada, ou uma nova ironia da vida? Até onde ela sabia, a vida tinha preferência pela 
ironia. 

De qualquer forma, procurou um novo apartamento com vontade, se esforçou 
para achar a cor correta da parede da sala, para achar um emprego e fazer novos 
amigos. Jogou todas as fichas que tinha na pessoa e aparentemente a aposta era boa. 
Entre uma ida e outra ao salão de beleza para retocar a cor do cabelo, ela passou por 
bons  momentos  de  amor  romântico.  Na  beira  da  praia,  no  quarto  durante  as 
madrugadas silenciosas, no supermercado, no transito engarrafado, na falta de água, 
na falta de dinheiro, no assalto, na solidão. Eram um bom casal.  

Um dia ela sentiu vontade de cortar o cabelo de novo. Entre amigos, amor e uma 
lua cheia, ela sentiu um vazio estranho adentrando o peito. Como se sua visão tivesse 
mudado de lugar, ela pode enxergar aquela cena sob um outro ângulo. Viu-se então 
sentada a margem da própria vida, vivendo da parca luz que a outra pessoa oferecia, 
enquanto um sol imenso brilhava em algum outro lugar. Nessa hora ela acariciou os 
próprios cabelos como nunca tinha feito antes; a pessoa percebeu e veio abraça-la. 
Foi no abraço que ela percebeu que já não havia nada que aquele corpo pudesse lhe 
oferecer, por mais que tivesse sido boa distração, estava de volta a aquele lugar frio e 
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gélido onde não há esperanças ou motivações.

E foi engraçado porque por mais que tivesse total desprezo por aquele outro 
corpo, nada nele indicava a percepção disso. Havia algo de muito parecido com os 
clientes que tivera em Salvador. A satisfação com o pouco, com o superficial, o fácil. 
Ainda não sabia se ela era melhor ou pior que eles. Ou quem sabe, simplesmente 
igual. 

Realizar o processo de mudança nesse momento lhe pareceu muito difícil. Fosse 
porque já estava cansada de ir e vir, fosse porque estava apegada àquela vida e a 
aquelas paredes, fosse porque não tinha a menor ideia de para onde ir. O fato é que 
os dias foram passando e nada foi acontecendo. 

Um dia acordou com uma súbita vontade de cheirar cocaína. Achou estranho 
que a caneca de café e o jornal matinal lhe dessem esse desejo, mas não pensou 
muito: guardou o desejo como uma possibilidade e seguiu adiante. Na hora do almoço 
circulou pelo centro da cidade até encontrar alguém que lhe vendesse o pó branco. 
Inalou  uma carreira  num banheiro  publico;  o  bater  frenético  do  coração não lhe 
trouxe  nenhum  alivio,  mas  ela  achou  a  performance  boa.  Tão  boa,  que  para 
acompanhar  comprou  uma  garrafa  de  vodca,  20g  de  maconha  e  uma  caixa  de 
antidepressivos. 

Continuou  levando  os  dias  assim,  quando  queria  gritar  recorria  a  um  ato 
performático solitário no banheiro. Logo se desligar das coisas pareceu muito fácil; 
abandonou o emprego, os amigos, as paredes da própria casa. Mas mesmo que mais 
nada a prendesse ali, ainda assim não tinha motivos para recomeçar. Decidiu então 
jogar dados com a própria vida. E numa noite se deitou do seu lado da cama, cortou a 
veia  do  braço esquerdo,  e  foi  dormir.  Quando  sentiu  o  seu  corpo  envolvido  pelo 
próprio sangue quente e viu que a consciência ia se desfazer, indagou-se sobre o 
maldito amor que não enxerga a pessoa amada morrendo ao seu lado.

Acordou num quarto verde de hospital com o braço enfaixado e imobilizado, 
muita dor de cabeça, e uma vontade enorme de desaparecer. Ficou um longo tempo 
sem fazer nada, até que alguém do lado de fora percebeu que ela tinha acordado. 
Pouco  tempo  depois,  ela  estava  cercada  por  varias  pessoas  conhecidas  e 
desconhecidas, para as quais provavelmente ela devia a vida. Não mudou o fato de 
que na cabeça dela a única possibilidade plausível de vida era a fuga daquele lugar. 

A fuga se apresentou para ela no outro dia, de um jeito tão fácil que ela ficou 
impressionada. Um psiquiatra veio lhe perguntar sobre a cocaína e o álcool e todas 
as outras drogas. Tudo que ela fez foi confirmar com a cabeça, o que seu corpo já 
gritava  quando  olhado  por  olhos  mais  delicados.  Confirmou  que  a  tentativa  de 
suicídio foi devido ao abuso de drogas por mera preguiça de explicar o que realmente 
sentia. Concordou com a ideia de ir para uma clinica de desintoxicação porque queria 
sair dali. 

A  despedida  de  Vitória  e  do  “grande amor”  foi  bastante  fácil.  A  pessoa  lhe 
abraçou, ofereceu ajuda sempre que necessário, prometeu não abandona-la, escrever 
sempre, visita-la frequentemente. Mas ela sabia que não era assim que longo seria 
apenas lembrança,  por  que não há amor que resista  ao não-desejo  do outro.  Foi 
educada, fez promessas falsas e foi embora com algum alívio. 

Na clinica, que ficava em alguma cidade no entorno da linha de trem que vai até 
Vitória, a primeira coisa que fizeram foi raspar a sua cabeça, algo que para ela foi 
bastante conveniente (ainda que a mulher que raspou tenha lamentado ela perder um 
cabelo tão bonito). Depois disso, lhe deixaram num quarto. Tinha quase todo o tempo 
livre, exceto pelas refeições e pela terapia de grupo. 

Tudo na clínica era feio, entediante ou cansativo. Assim, já que nada despertava 
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a libido dela, começou a ter libido por si mesma. Redescobriu as cores e texturas do 
próprio corpo, num movimento de encantamento tão bonito que ela achou que tinha 
resolvido o que quer que estivesse pendente.

E confiante de que era hora de ir embora, criou coragem, telefonou e pediu para 
ir embora. Algum tempo depois, estava livre na linha de trem, rumo a um novo lugar.

Não se tratava do lugar ou das pessoas com quem estava,  se estivesse bem 
consigo tudo poderia ser perfeito. Ela não conseguiu perceber se fora a breguice ou a 
falsidade da frase que nauseou, mas a náusea ela sentiu e foi vomitar na privada. 
Olhando  o  vômito  boiando  na  privada,  pressentiu  o  ciclo  que  recomeçaria  e  só 
conseguiu  vomitar  mais.  Quando  parecia  que  o  estômago  sairia  pela  boca,  ela 
começou a chorar até que não houvessem mais nenhuma lágrima. 

Já calma, percebeu a ânsia que o desejo lhe causava. Num mundo onde tudo é 
uma possibilidade, onde tudo pode ser desejado, é muito difícil desejar a si mesmo. É 
muito difícil  desejar exclusivamente qualquer coisa. É muito difícil  decidir,  pois o 
podre  e  o  belo  são  terrivelmente  atraentes.  Assim,  saiu  do  banheiro  resolvida  a 
encontrar um mecanismo para controlar o próprio desejo e tornar o mundo mais 
simples. 

Quando chegou ao destino, deixou o cabelo crescer naturalmente. Encontrou 
uma Igreja onde haviam regras para todas as esferas da vida. Seguia rigorosamente 
essas regras, mantinha opiniões firmes sobre todas as coisas. Qualquer retorno a 
antiga vida seria um pecado ou desvio facilmente ignorado com algumas orações e 
pedidos de perdão. Estava num caminho tão seguro, que fosse como fosse, sempre 
poderia retornar a ele. Era como viver de olhos fechados; mas ela achou que podia 
conseguir uma vez que tinha um bom cão-guia. 

E talvez ela conseguisse se pudesse passar todo o seu tempo naquela Igreja. 
Mas não podia, e a cada dia o tempo que passava sozinha lhe doía. Era difícil não se 
sentir falsa, deslocada, distante. Lutou contra isso o quanto pode, até que segurou 
firme nos cabelos já compridos e se arrastou ate o banheiro. Com a tesoura em punho 
não pode pensar em nenhum corte. Passeou com a tesoura sobre o rosto e pensou em 
se  cegar.  E  mesmo  que  estivesse  cega  enxergaria,  seria  apenas  mais  uma  nova 
cicatriz. Pensou em queimar todo o couro cabeludo com acido para que não nascesse 
mais nenhum cabelo. Pensou em não fazer nada e ir rezar. Mas acabou tomando um 
banho frio, indo até um estúdio de tatuagem e preenchendo as costas com duas asas 
quebradas. Naquele momento, ela se sentia como um anjo sem asas que tenta voltar 
para casa andando. Clássico, cafona, romântico e estúpido. Se arrependeria depois, 
provavelmente. Fosse como fosse, era só mais uma nova cicatriz, numa nova cidade. 
Mas o corte de cabelo ainda era antigo.  
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Fechado

Era estranho ouvir os passos no meu apartamento. Passos de alguém que sabia 
que era esperado, mas eu não me lembrava de ter convidado. É claro que também 
não me lembrava do som que passos invasivos fariam, mas não senti nenhum tipo de 
ameaça.

Não levantei para acender a luz, nem procurei uma arma, não havia perigo e 
não precisava perturbar a atmosfera urbana e febril que a luz de mercúrio do poste 
criava. 

Eu quis fumar, como que para invocar algum tipo de proteção. "Ei, não mexa 
comigo, eu sei que você esta ai e eu sei o que você quer". Por não saber nada, eu 
fiquei com vergonha de acender o cigarro. Sempre tive vergonha de mentir. Coisa da 
educação cristã, eu acho. 

Os passos se aproximaram, se eu me virasse saberia quem era. Não virei; não 
virei porque não virei, por que aquela posição estava tão confortável e de qualquer 
maneira não havia risco e portanto não havia motivo. 

Foi quando senti uma corrente elétrica percorrer a região do meu ombro. Pele 
sobre pele. Olhei, e talvez pela luz, talvez porque meus olhos estivessem ofuscados, 
não reconheci. Mas conheci e era o meu mais novo amor.

Nos  beijamos  e  eu  pude  tocar  com  as  mãos  o  rosto.  Senti  uma  e outra 
cicatriz; era humano. Língua sobre língua, numa espécie de fluído quente que vai 
penetrando no corpo pelo orifício mais sincero. 

Eu pude sentir a nuca, e pude pressionar a sua cabeça sobre a minha, sentir o 
seu pescoço entre meus dedos e foi como se eu estivesse me afogando e agarrasse 
firmemente aquele salva-vidas.

Nos beijávamos de olhos fechados. Por pura convenção. E então, para guardar 
aquele  rosto,  para  identificá-lo,  abri  os  olhos.  E  fiquei  olhando  aquela  figura 
desconhecida  e  completamente  entregue. Tanta  concentração  em  mim  e  tanta 
abdicação. Passei os dedos pela pele do seu rosto e talvez tenha dado a entender, sem 
querer que tinha quebrado uma convenção. Acabou abrindo os olhos também e nos 
encaramos. Nos beijávamos e nos víamos nos olhos opostos. E foi como se alguma 
coisa me absorvesse.  

Ainda  tínhamos  roupas.  Nossas  mãos  passavam por  entre  os panos  e  íamos 
conhecendo as várias peles que um ser humano pode ter. E meu corpo respondia a 
cada toque,  com um tremor, uma contração,  e  risos também porque aquilo  soava 
cômico.  Leve.  E foi  nessa leveza que eu vi  a  sua silhueta  se despir  contra a luz 
avermelhada. E senti com os olhos o convite para tocar. Porque quase todos os corpos 
são bonitos mas somente alguns convidam ao toque. Deixei que minhas roupas se 
dispersassem, e tive aquela sensação tão humana de pele sobre pele. De novo e para 
sempre, já que esse parece ser o tempo que nunca passa. Como na infância, quando 
os dias parecem ter horas demais. E era esse o gosto que a boca tinha, uma grande 
sensação de infância, sem mundo nem amarras nem medos. 

Peregrinando sobre cada curva daquele outro ser fui identificando pedaços da 
minha  vida.  Entre  as  mãos  e  as  falanges  dos  dedos  encontrei  o gosto  da 
minha primeira aventura; entre as coxas o eterno sabor do proibido e do violado; 
perto do coração, o cheiro do choro consolado. Provei todos os centímetros daquela 
pele,  revistei  os  sentimentos  mais  marcados na minha  própria  pele.  E  não havia 
exaustão entre  nós  mas paramos.  Tocamos  os  cabelos  e  ficamos abraçados,  pele 
sobre  pele,  olhos  juntos,  profundo.  Vi  seu  rosto  relaxar  e  permitir  que  o  sono 
entrasse. Deixei que meus sonhos entrassem no ritmo da sua respiração. Paz. 
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Foi  quando  bateram  a  porta.  Saindo  do  ritmo,  porque  eu  ainda  não  tinha 
adormecido,  me  lembrei.  Claro,  era  hoje  o  dia  que  viriam  me  matar.  Estava 
combinado, era tão obvio. Dessa vez não tive vergonha de acender o cigarro. Fiz uma 
cortina de fumaça por todo apartamento, mas abri a porta sem medo. Sem roupas 
também mas isso não provocou qualquer tipo de candura no assassino. Ele entrou e 
tudo era de repente tão claro. 

Porque o amor anda junto com a morte. O amor precede a morte. E o assassino 
era o assassino mas meu novo amor podia ser tanta coisa... Minha vida toda, todos os 
cheiros e gostos. Ou talvez só um, porque no fim só existe um cheiro e um gosto, que 
é sempre o do convite.

Pedi  para  que  não  usasse  faca;  não  me  agradava  a  ideia  de  sangrar  e  ser 
lacerada. É claro que lutaria pela minha vida, mas não sentiria culpa nenhuma se 
perdesse. O amor antecede a morte, o amor se levanta e vai embora com a morte, 
como se a vida o tirasse para dançar num baile muito longínquo. Acho que foi uma 
pistola.

É estranho, como uma lembrança que termina em assassinato possa me ser tão 
agradável. Talvez meu novo amor tivesse sido um presente do assassino. É como um 
daqueles pesadelos que se acorda com um alivio tão grande por tudo ser um sonho, 
que nem se lembra mais de todo o medo que foi sentido. Eu dancei com a morte e 
transei com vida, me afoguei naqueles lábios com gosto de infância, e ah..., quanta 
ânsia, mas quanta ânsia de me suicidar naquele corpo de nome secreto e origem 
desconhecida. No tom vermelho da madrugada, que é quase uma vocação, porque 
nem todo fim significa um recomeço. 
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À ausência

Sim,  por  um  beijo  meu  grande  amor.  Pelo  contato  lento  da  língua  com  as 
paredes da boca. Pela permissividade mais sincera do corpo. Sim meu amor, por um 
beijo.

Tocou o retrato com os dedos. A quanto tempo queria ouvir essa frase! Tinha 
saudades, tinha saudades daquele inferno e nem sabia porque. Ali, parada entre a 
mesa e o encosto da cadeira, fervia-lhe no peito a sensação de descoberta. 

Que seja por um beijo então. Um único beijo. Em homenagem àquele inferno.

Aquele inferno! Meu deus, quanto tempo! Trancafiada por horas, dias, semanas, 
meses, anos, sempre pensando na fuga. E veio a fuga então, do jeito mais sujo com 
falsetes e traição.

- Incomoda você? - era a outra falando. 

Talvez incomodasse, não sabia. Culpa provavelmente, por ter virado as costas e 
partido. Ninguém a responsabilizaria, mas ela ainda estava confusa.

-  É a vida,  é  o  amor.  Você sabe:  volta  e  não vai  e  não vem. Macio,  lento e 
profundo. E bem, no fim eu sempre vou embora mesmo. Acho que tanto faz. - essa era 
ela falando. Completamente perdida.

Era mentira. Não teria ido embora dessa vez se lhe pedissem para ficar. Mesmo 
que fosse num maldito inferno, com grades, banho frio e competição.

A outra acendeu um cigarro nesse momento. Achava engraçado que a outra não 
tivesse  aquele  olhar  de  bicho  ferido  tão  característico  de  quem  sai  da  cadeia. 
Passaria como uma cidadã comum em qualquer lugar do planeta. Ela, ao contrário, 
parecia que nunca estava a salvo. E talvez não estivesse.

- Nunca imaginei que você aceitaria.

- Por isso fez o convite?

Então a outra riu, "isso é um talvez", ela pensou. Que seja assim, agora era 
tarde.  Levantou-se  para  ficar  um  pouco  sozinha.  O  peito  calmo,  a  sensação  de 
ambiente perfeitamente normal. Eu não morreria por amor. Eu não morreria por nada 
e é exatamente esse o problema.

E então ela se lembrou de todas as vezes que cometera alguma estupidez. E riu. 
Porque ela não morreria por amor, mas correu o risco pelo nada, noutras pelo vento. 
Porque lhe pareciam sinceros e claros e lentos e para sempre (ou até durarem os 
estoques). Correu o risco pelo ouro porque é macio mesmo sendo resistente. Quanta 
bobagem! Pobre do amor! 

Largou a foto. Não meu amor, não. Não por um beijo, não por caricia nenhuma. 
Não pelo que já  foi  e  não pelo que não será.  Não.  Tinha uma nova existência  a 
começar.  E  foi-se  com a outra  de leve  entre pedras,  quebrando sonos e  insônias 
levemente entre as praças, sordidamente gentil. De novo.
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Porque foi sonho e foi saudade. E quando acordou sentiu a pontada no peito e a 
certeza  de  que  não  volta.  A  água  indigesta  se  apresenta  como  senhora  cruel, 
apagando indecentemente cada vestígio do passado. Uma hora lembrou-se.

Acomodado no bar com as mãos cheirando a sangue. Sujas não estavam, tinha 
certeza.  Era  coisa  da  cabeça,  do  coração.  Guardaria  a  visão  para  sempre.  Noite 
estranha afogada no copo de conhaque. 

Entre duas e três da manhã, ele sentiu uma enorme vontade de ir ao banheiro. 
Levantou-se  do  bar,  pediu  instruções  ao  garçom  e  seguiu.  Empurrou  a  porta 
rabiscada de solidões naturais, e com o corpo recostado na parede - porque a essa 
altura ficar em pé era um martírio - deixou que a urina escorresse. 

_ Cinquenta e não se fala mais nisso.

_ Vale a pena?

_ Se você não gostar eu devolvo. 

_ Devolve mesmo?

_ Só se você não gostar.

_ Você confia tanto assim?

_ Confio.

_ Então deve valer. 

Caiu. Primeiro tudo ficou escuro, depois tudo começou a girar. Então caiu. A 
cabeça bateu no vaso e abriu um corte na sobrancelha. Olhou pro fundo da água 
amarelada e fedorenta: era o futuro. Começou a vomitar.

_ Que droga de barulho é esse?

 _ Alguém.

_ Desculpa, mas não dá. 

_ O que você esperava desse lugar?

_ Me devolve a grana.

_ Não. Eu devolvo se você não gostar e não se você desistir. 

_ Que merda! 

_ Me bate de novo e eu te mato. 

Levantou. Apoiado na porta sentia o cheiro de mijo das roupas.  Esse era de 
verdade. Saiu da cabine olhando pro chão, atitude completamente desnecessária; um 
bar daquela categoria jamais teria espelhos.

_ Não se preocupem comigo, já estou indo embora.

E na saída ele notou que estava no banheiro feminino.

De volta a mesa de antes notou que seu copo havia sido recolhido. Amaldiçoou o 
garçom e deixou a cabeça pousar sob os braços. Vontade nenhuma de fazer força 
nenhuma.

Ele sentiu que tinha de ir embora. O carro parado do outro lado da rua, um tom 
de nervosismo dentro do bar. Era a polícia, mas o que era melhor fazer? Fingir que a 
noite acabou, que estava indo para casa, ou ficar ali, como quem não deve nada a 
ninguém? Dois moços brancos e um moço preto saíram de dentro do bar e os policias 
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do outro lado da rua não fizeram nada. Ele decidiu então, fazer a mesma coisa. O 
corpo  molenga,  os  olhos  distantes  e  o  cheiro  denunciavam  uma  noite  longa  e 
embriagada. Mas só isso. 

_ E então?

_ Só mais um.

_ Tem certeza?

_ Você não?

_ Não.

_ O que você acha?

_ Não sei... Intuição.

_ Quer ir até lá?

_ Deixa.

Um pé depois o outro, depois do outro o um pé. Tinha eu reaprender a andar, 
tinha eu reaprender quase tudo. Passou desapercebido, ou quase isso. Finalmente um 
pouco de alivio. Ou não.

Sentiu. A primeira pancada foi na cabeça. Caiu e com as mãos apoiadas no chão 
sentiu os dois chutes na barriga. Então vieram os outros chutes, um no nariz e outro 
no saco. Reconheceu, eram os dois moços brancos e o moço preto. Reviraram os seus 
bolsos em busca de alguns trocados. Acharam um 38 cano longo faltando duas balas. 

_ E então?

_ Não sei. 

_ Aqui?

_ Quem é ele?

_ Faz diferença?

_ Vamos embora, a policia esta a três quadras daqui.

Agora não tinha mais nada. Nem a água pacificadora, nem alguma esperança de 
recomeço. Faltava-lhe um dente também. E foi tocando a língua na gengiva sangrenta 
que ele concluiu que podia ficar deitado onde estava e esperar o sol nascer. 

Naquela hora oportuna, em que os galos começam a cantar mas ainda esta bem 
escuro,  uma pequena veio em sua direção.  Ele a viu vindo de longe,  com pernas 
magricelas e roupas vulgares. E então ele reconheceu no rosto dela a lembrança que 
ele tentou apagar durante toda a noite.  

_ Qual é o seu problema? 

Todos os problemas que um homem podia ter. 

_ Nunca viu?

Daquela forma, tão nítida, não, nunca tinha visto.

A pequena seguiu. Casa, cafetão, trabalho, família, filhos, tanto fazia...

E  ele  concluiu  que  ainda  havia  algum tempo.  Por  que  sim,  foi  sonho  e  foi 
saudade, mas foi também tão brutalmente desperto que seria vingança. E não existia 
o que esquecer. Sim, a visão ficaria na sua cabeça para sempre assim como o cheiro 
de sangue nas mãos.  E nada que ele tentasse traria de volta o sentido das coisas. 
Mas trariam alivio, certezas e alguma dignidade. 
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Decidiu-se por utilizar as próprias mãos. Não havia tempo. Ainda estava bêbado, 
ainda estava lento, ainda estava cansado. Tomou um caminho que não conhecia para 
testar a própria autodeterminação. E quando surgiam os primeiros sinais de dia e já 
se podia ouvir pássaros cantado, ele chegou ao ponto. 

Marcou seus dedos no pescoço frágil de alguém que estava no lugar errado, na 
hora  errada.  Foi  adentrando  o  espaço  e  foi  aí  que  ele  tomou  para  si  um  faca. 
Esperava  encontrar  a  vitima  dormindo,  mas  não,  as  coisas  não  eram  assim  tão 
simples. Brigaram, e quando o sol cruzava a linha do horizonte, o coração do outro 
parou de bater.

Enquanto se limpava, se perguntou se o outro sabia porque tinha morrido. Não, 
não sabia. Também se perguntou se ele sabia porque tinha matado. Não tinha as 
palavras  certas,  mas tinha  uma imagem,  os  olhos  cansados daquela  pequena tão 
perfeitamente casados com o destino desastroso e desavisado daquelas balas do 38. 
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Turbulência de virtudes

Que eu te procuro às vezes, por entre prédios vazios, nas ruínas. Eu te procuro 
por tédio, por sono, por fome e por amor. Às vezes rabisco o seu rosto com batom 
vermelho nos banheiros públicos. Eu amo você. Adeus.

Antes da bomba explodir, nos encontrávamos todos os dias. Durante as manhãs, 
antes do trabalho, eu parava no ponto de ônibus e fingia amarrar os cadarços. 

Você chegava e nós trocávamos palavras. Ois e tchaus. Nas tardes nos víamos no 
café, eu me sentava no balcão e você chegava logo depois. Trocávamos simplicidades 
e melancolias.  A noite nos encontrávamos nas camas sórdidas.  Trocávamos juras, 
promessas, amores. Mas aí veio a bomba.

Antes de você eu era casada. Tinha uma família bonita, comum, daquelas que 
desprezamos na adolescência e construímos na vida adulta. Mentiria se dissesse que 
era triste; minha vida de casada foi uma boa distração. Acabou. Eu fui embora, ele 
também. 

Você também era casada, mas sua família não era uma distração. Agarrada em 
ideais e ideias políticas, vocês duas eram incríveis. E tão aguerridas e guerreiras com 
o resto do mundo que se tornaram agressivas consigo mesmas. Acabou e vocês foram 
embora.

A primeira vez que eu vi você foi num palanque. Você estava esperando a sua 
vez de falar e aí eu conclui que você era linda. Quando você falou, eu conclui que 
você era inteligente. E quando você me olhou, eu conclui que você era perfeita. Eu 
estava apaixonada. 

Segundo você a primeira vez que você me viu foi  numa aula.  Eu discursava 
qualquer coisa sobre a maneira de ver o mundo e você estava lá por curiosidade. Eu 
não reparei, mas me lembro desse dia pelos seus olhos. Eu não sei o que você viu em 
mim mas eu sei que você me amava.

Antes do palanque e antes da universidade e antes até mesmo do meu marido, 
eu era uma menina. E cada dia que passava eu entendia mais e mais o que significava 
ser uma menina. Até que um dia eu não me reconheci mais no espelho, eu era outra. 
Ou quem sabe outro. Eu sei que um dia eu vi que uma saída possível era mergulhar 
profundamente nas minhas próprias chagas. E aí foi começo da bomba.

Antes  de  conhecer  o  meu  marido  eu  estive  em  locais  obscuros  nos  quais 
ninguém nunca  me imaginaria.  E  conheci  pessoas  noturnas,  cada  uma com uma 
receita  de  revolução  e  de  felicidade.  E  eu  sabia  que  tudo  era  errado,  mas  foi 
impossível não embarcar numa nova onda. 

Por muito tempo eu fui teoria sem prática. Até ver você naquele palanque e 
perceber  que  podia  ser  mais,  que  podia  acontecer  mais.  Enquanto  nos 
apaixonávamos e nossa vida seguia, eu comecei a colocar a teoria em prática. Me 
diverti. 

Chaga  por  chaga,  veio  o  dia  da vingança.  O dia  de  me encontrar,  o  dia  de 
entender quem eu era, quem eu tinha me tornado. O fim. 

Nos reunimos, mas eu não tive você naquele dia. Nem na noite anterior, você 
simplesmente desapareceu por trinta horas. Eu e o resto do grupo nos encontramos 
no local combinado. Cada qual tomou seu posto. Vieram as bombas.

Tínhamos  planos.  Tínhamos  reivindicações.  Tínhamos  angustias.  Perdemos  o 
senso, ou éramos bons porque tínhamos perdido o senso. Foi a primeira vez que eu 
tive medo. 
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Horas depois e eu não vi você. Dias, semanas, meses e já faz um ano. Eu ainda 
procuro você,  mas não tive  coragem de olhar  entre os  mortos.  O que eu queria 
mesmo era beijar você enquanto o resto do mundo ardia numa explosão. 

Concreto, solidão, fotos suas e seu retrato em todas as ruínas. Alguém deve se 
perguntar sobre a figura de batom. Você agora é eterna e talvez algum dia você se 
encontre numa dessas ruínas. Talvez um dia eu acorde ao seu lado. Talvez um dia eu 
olhe um dos desenhos nos espelhos e veja a sua imagem. Você esta atrás de mim, e é 
um sonho. O que você diria, o que você diria do caos, o que você diria da fumaça. Eu 
amo você. Adeus de novo. 
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Baile

Foi  chegando  no  baile,  desprevenido  e  desorientado.  Vestia-se  simples  e 
elegantemente, trazia uma rosa quase vinho presa ao bolso do terno. Uma donzela 
que não era mais virgem o aguardava sem saber, no canto do salão, admirando os 
belos lustres de cristais que refletiam mágica em forma de luz.

Rodou entre as centenas de pessoas, vestidos, ternos, calças de cetim, colares e 
brilhantes, até que alcançou o magnetismo melancólico daqueles olhos.

_ Oi.

É que os cenários mais bonitos são quebrados com as palavras mais vulgares, e 
foi  exatamente o que aconteceu,  quando,  sobre a visão dela  desfizeram em finos 
feixes de luminosidade uma obscura magia.

_ Oi.

O choque de realidade esfriou os sentimentos dos dois. Parados ridiculamente 
um de frente pro outro se acharam tão patéticos que a única saída seria sorrir. E eis 
que então, por entre os dentes de uma das bocas, uma tal e singular simetria levou-a 
de volta prum estado meio místico, meio doce.

_Dança comigo?

Ordinária ou não, o que importa é que após a pergunta, ele estendeu a sua mão 
e ela pegou. E eles rodaram por entre os outros sapatos, cachos, cartolas e colares. E 
mesmo que o lustre de cristais não emitisse nenhuma magia de fato, ela encontrou no 
contato  delicado  dos  dedos  dele  sobre  a  pele,  um  ruído  agudo  de  uma  nova 
possibilidade.

Um olho no outro olho e o outro olho num olho. Porque é assim que se conhece 
alguém,  mantendo  as  pupilas  fixas  nas  outras  pupilas.  Piscar  pode,  ela  pensava. 
Sorrir  também,  ele  divagou.  E  quando  acharam que  já  não  havia  nada  que  não 
pudessem saber sem palavras, a luz foi mudando e toda a disposição do ambiente se 
modificou,  e  observando  o  outro  novamente  sobre  outro  ângulo  decidiram  que 
podiam passar mais algumas canções sem falar nada.

Com os  corpos  exageradamente  próximos_  mais  próximos do que as línguas 
afiadas dos casais vizinhos permitiam_ eles aqueceram todo o ar em volta, e metidos 
num turbilhão escaparam pela porta lateral até a varanda, onde a lua inexistente 
prenunciava um fim pouco romântico_ ou ainda_ romântico a seu próprio modo.

Aproveitando que o ruído da pele dele ainda penetrava em seu corpo, ela deixou 
a cabeça tombar sobre o ombro e respirou a essência suave que ele usava como 
perfume.

_ Noite dolorosamente escura.

Ele tocou com os dedos o rosto delicado dela; a noite era escura, mas dolorosa 
era exagero dela.

Debruçados sobre o parapeito da varanda, tão aconchegados um ao outro, era 
de se esperar que em algum momento se beijassem. E foi justamente nesse momento, 
que alguma coisa gritou dentro dela avisando que o ruído acabou: podia enxergar a 
realidade, sem jamais entender o que as pupilas dele diziam.

Os lábios se roçaram, as línguas se cruzaram imersas em saliva quente. De volta 
a realidade, ela deixou-se levar pela noite escura. O olhar não era magnético nem 
melancólico_ tão denso, mas tão denso, e tão triste, mas tão triste, que ele teve medo 
de perguntar o porquê. 

68



Conduzindo suas mãos pelo corpo dela, pressentiu que tudo aquilo era território 
hostil. Seja lá o que tivesse acontecido, ele não era mais bem vindo ali. 

Insistiu, desistiu. Ignorou.

Era por ser donzela sem ser virgem, ela sabia. Era porque em noites assim tão 
escuras, a desconfiança aumentava e o tom rubro pode indicar amor mas também o 
sangue. E segredos bem guardados, definitivamente, não eram boa lembrança.

Ele quis beijá-la de novo. Ela permitiu, por confusão mental, inércia e piedade. E 
por  medo  principalmente.  Não  guardou  nenhuma  nota  mental  daquele  beijo.  O 
vomitaria um milhão de vezes, no banheiro limpo e sagrado do salão.

Pôs suas delicadas mãos sobre o peito dele. Sorriu mecanicamente e agarrou a 
rosa com uma vitalidade infantil. Ele era bonito. Bonito de um jeito que ela nunca 
soube ser. Beleza escancarada de um jeito que ela nunca poderia assumir. 

Guardaria a rosa como um espelho daquela lembrança. E antes que as vísceras 
se revirassem e a acusassem de absurda falsidade, ela se foi. Ajoelhada no banheiro, 
com  o  corpo  desesperado,  expelia  gota  por  gota  qualquer  vestígio  dele  perdido 
dentro  dela.  Deprimida,  olhando  o  próprio  reflexo  na  água  imunda  da  privada, 
despetalou a rosa perguntando sim ou não. Ele respondeu: talvez. 
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Vendeta

Eu  estou  passando  por  aqui  e  você  sabe  o  porque.  Pelos  mesmos  prédios 
azulados, pela calçada imunda, pelos olhos ácidos do jovem que eu tenho a certeza 
que um dia irá me matar. Eu me protejo com o cigarro, que é quase um totem e 
definitivamente é objeto sagrado. Há anos eu me protejo com o cigarro, cânceres, 
tumores e coágulos, tanto faz.

Vejo de novo as árvores cortadas, e fico de novo com aquele horrível gosto de 
morte na boca. Morango na bala de menta do baleiro da esquina; céu nublado, mais 
uma noite sem lua. 

Cheguei até aquele lugar entre o J e o P. Busquei os velhos símbolos rasgados, 
despetalados com tanto amor e tanta dor, que achei que seriam para sempre. Nem 
sombra de mim por lá. Um cheiro enjoado de você, um cheiro enjoado de deus, de um 
deus macho e autoritário. 

Eu estou fumando um baseado na esquina, enquanto um policial do outro lado 
da rua toca as doces curvas de um garoto de 12 anos. Na idade dele qualquer boca 
rosada e olhos inocentes fazem o pau endurecer. E na idade dele, um pau duro vale 
mais que um baseado de merda fumado numa noite sinistra. O garoto assustado tenta 
com movimentos leves se desvencilhar do corpo do policial perverso. Perdido. 

Eu  estou  fumando  enquanto  o  relógio  da  catedral  do  centro  marca  uma 
determinada hora. E enquanto os ponteiros dos segundos rodam, moléculas de THC 
se unem aos meus neurônios. Transposta. 

Agora  eu  pretendo  guiar  por  aquela  avenida  longa  até  o  centro,  indo  de 
encontro com o relógio da catedral. E tudo isso, você sabe muito bem o porque.

Passando de novo pelo garoto que um dia vai me matar. Um dia não, uma noite. 
Uma rua vazia,  uma faca e  eu vou chorar  por aqueles olhos ácidos em todos os 
segundos longos que antecedem a morte. Passo pelo garoto, ele olha e nada. Caindo 
no carro, com a guia firme vendo as tarjas da estrada brilharem e desaparecerem. A 
catedral.

Parada dentro do carro, olhando o céu avermelhado, no meio do centro que era 
na verdade um grande nada. Vazio de capim por todos os lados. 

Saindo do carro, mergulho os pés em poças de lama de algumas horas atrás. 
Sujeira nojenta perfeitamente adequada para todo aquele deja vu. Entro na catedral 
pensando em como era horrível adentrar um local tão bonito com os pés enlameados. 
E também penso que não é adequado deixar pegadas. 

Chego a torre da catedral, e é então que você entende realmente o porque. Eu 
vim até aqui, eu passei pelo J, pelo policial e pelo menino de olhos ácidos. Passei pela 
avenida e pela noite escura, tudo para lhe dizer que hoje não. 

Então eu tiro a arma da cintura e deixo devagar que ela toque seu pescoço. 
Traga fundo o seu cigarro e deixa a fumaça flutuar no seu pulmão. Hoje não. Hoje 
não tem encontro as escondidas, não tem chantagem. Enquanto a bala perfura sua 
pele e a fumaça do cigarro segue silencioso seu caminho ate a liberdade, lembre-se 
da noite agradável, do dia bonito, do sono tranquilo sob o céu limpo e iluminado. 
Ignora o frio e o vermelho das nuvens, nem você merece uma despedida tão sinistra. 

Eu não odeio você, deveria, mas não odeio. Eu apenas queria ser livre e você 
estava no caminho. Muitas coisas ainda estarão. Talvez eu mate o policial perverso só 
pelo prazer de oferecer algo pro garoto de 12 anos. Talvez eu me case com o rapaz de 
olhos ácidos. Talvez eu exploda essa catedral. O que vem depois do tiro é a fumaça.  
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