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NINGUÉM MALDIZ A borboleta por vir ao 

mundo como lagarta. Todas as primaveras são cri-

anças do inverno. A maior fração do planeta é com-

posta por água com gosto de lágrima. O gozo do 

sexo é sinônimo do grito algésico da parturiente. 

Lembranças e pensamentos perdidos no subsolo de 

um chão de sentenças mudas. Orações de um cora-

ção de carne que jamais aprendeu a escrever, mas 

que já não titubeia ao pedir favor análogo para a 

mente e a mão de um corpo canhoto. Pensamentos 

encafifados. Árdua tarefa, esta, a de explorar a 

superfície do som. De maneira coerente. Palavra 

oral, sexual. O sexo não é binário. É amálgama. 

Eu sou. 

Ou fui.

Continuo sendo a retórica de um descom-

passado percurso narrativo. Eu sou o que eu sou. 

Mulher. Talvez homem. A linha entre dois pontos 

infinitos. Vida e morte. Não é a morte a própria vida, 

interrogação. Escrever, por extenso, pensamentos 
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abreviados. O ritual consiste em remover a minha 

presença de dentro da caixa torácica. A respiração 

não fica mais leve, mas o espaço entre os pulmões 

permite que eu apareça e me sente sobre um velho 

banco de madeira às margens de um balcão de bar. 

Às margens de um balcão de bar muitos 

nascem, crescem, se reproduzem e morrem.

– Um copo de café – peço.

– Forte ou fraco?

– Forte.

– Com açúcar?

Aceno com a cabeça, minha intervenção 

predileta. Inutilizo qualquer som restrito a determi-

nada língua. O corpo em silêncio usa os mesmos 

signos em qualquer canto do mundo. Retiro do bolso 

da jaqueta o celular. Deslizo o dedo sobre a tela que 

reproduz imagens: fotos eróticas postadas em uma 

rede social. Mamilos e falos censurados por um bor-

rão. Toco duas vezes, bem rápido, sobre os retratos 

que mais me agradam e um coração dessemelhante 

aparece, mesmo que interino.  

O café chega.

– Aqui está. Forte e com açúcar.

Celular sobre o balcão.

A tela do aparelho desvanece e resta apenas 

a escuridão de um dispositivo álgido.

– Gratidão.

Enfio o dedo mindinho dentro do copo e 

 chupo. 

Bebo o café.

Incrível como um líquido da cor de uma 

noite sem estrelas é capaz de recarregar a energia 

sonambúlica que permite ao vivo enfrentar o dia. 

Um dia de uma única estrela. A vontade de retornar 

para dentro de minha caixa torácica é quase irresis-

tível. Declino o escapismo e continuo no mundo. O 

café não me custa quase nada, algumas moedas olvi-

dadas no bolso da calça.

Desapareço do bar, não da vida. Esta peça 

substancial à consciência, fluxo do meu discerni-

mento. Inconsistência do espírito humano em mim. 

É congestionamento todo dia, toda hora, todo minu-

to e segundo na autoestrada cujo pavimento é a reti-

cência transitiva dos meus sonhos e anseios. O celu-

lar vibra em silêncio, próximo do meu peito. É uma 

ligação. Quem faz ligações hoje em dia? Ignoro. Se 

fosse importante, mandava mensagem inbox. 

– Presta atenção, sua puta!

Um anjo vadio, do interior de seu carro, 

assopra sua trombeta de ferro e plástico. Por pouco 

não passa por cima de mim. Em um reflexo orgásmi-

co, quase um estado búdico, ofereço o dedo do meio 

para o motorista. No fim, tenho mais do que gratidão 

por, mais uma vez, escapar de mim. Ao meu redor as 

pessoas são como rosas flácidas, flores nômades. 

Acácias, anêmonas, alecrins, beladonas, begônias, 

010 011



abreviados. O ritual consiste em remover a minha 

presença de dentro da caixa torácica. A respiração 

não fica mais leve, mas o espaço entre os pulmões 

permite que eu apareça e me sente sobre um velho 

banco de madeira às margens de um balcão de bar. 

Às margens de um balcão de bar muitos 

nascem, crescem, se reproduzem e morrem.

– Um copo de café – peço.

– Forte ou fraco?

– Forte.

– Com açúcar?

Aceno com a cabeça, minha intervenção 

predileta. Inutilizo qualquer som restrito a determi-

nada língua. O corpo em silêncio usa os mesmos 

signos em qualquer canto do mundo. Retiro do bolso 

da jaqueta o celular. Deslizo o dedo sobre a tela que 

reproduz imagens: fotos eróticas postadas em uma 

rede social. Mamilos e falos censurados por um bor-

rão. Toco duas vezes, bem rápido, sobre os retratos 

que mais me agradam e um coração dessemelhante 

aparece, mesmo que interino.  

O café chega.

– Aqui está. Forte e com açúcar.

Celular sobre o balcão.

A tela do aparelho desvanece e resta apenas 

a escuridão de um dispositivo álgido.

– Gratidão.

Enfio o dedo mindinho dentro do copo e 

 chupo. 

Bebo o café.

Incrível como um líquido da cor de uma 

noite sem estrelas é capaz de recarregar a energia 

sonambúlica que permite ao vivo enfrentar o dia. 

Um dia de uma única estrela. A vontade de retornar 

para dentro de minha caixa torácica é quase irresis-

tível. Declino o escapismo e continuo no mundo. O 

café não me custa quase nada, algumas moedas olvi-

dadas no bolso da calça.

Desapareço do bar, não da vida. Esta peça 

substancial à consciência, fluxo do meu discerni-

mento. Inconsistência do espírito humano em mim. 

É congestionamento todo dia, toda hora, todo minu-

to e segundo na autoestrada cujo pavimento é a reti-

cência transitiva dos meus sonhos e anseios. O celu-

lar vibra em silêncio, próximo do meu peito. É uma 

ligação. Quem faz ligações hoje em dia? Ignoro. Se 

fosse importante, mandava mensagem inbox. 

– Presta atenção, sua puta!

Um anjo vadio, do interior de seu carro, 

assopra sua trombeta de ferro e plástico. Por pouco 

não passa por cima de mim. Em um reflexo orgásmi-

co, quase um estado búdico, ofereço o dedo do meio 

para o motorista. No fim, tenho mais do que gratidão 

por, mais uma vez, escapar de mim. Ao meu redor as 

pessoas são como rosas flácidas, flores nômades. 

Acácias, anêmonas, alecrins, beladonas, begônias, 

010 011



cactos, cardos, cravos, girassóis, gardênias, junqui-

lhos, lírios e tulipas. Elas detestam o sol enquanto 

enaltecem a poluição, olham com pétalas murchas 

para minha direção. Não é a cor da minha pele, muito 

menos o reflexo em meus olhos, que as incomoda. É 

a incógnita. O medo de a carne virar espelho.

O espelho quebra.

Vira arma. 

Rasga a carne.

O outro lado da rua não é menos perigoso.

Caminho e atravesso mesmo assim.

TRINTA E DOIS
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OS PRÉDIOS SÃO manguaris de concreto, sequer 

olham para baixo. Escondem o sol para que os vivos 

cismem que estão mortos e, assim, justifiquem morar 

uns em cima dos outros, em covas de três cômodos, 

cozinha e banheiro. O excremento em decomposição 

sobe pelos elevadores e desce pelo encanamento. 

Dizem que papel higiênico mais machuca do que 

limpa. Um flash em meio à dissonância do cinza urba-

no, entre os manguaris o Aquitã: um sebo diminuto 

cujo nome, em guarani, significa pequeno. Mesmo 

pequeno o Aquitã tem espaço para alguém como eu, 

açaí, a fruta que chora. 

– Bom dia, jovem!

– Bom dia, seu Notório! – estendo a mão.

– Você sumiu.

– Sabe, andei passando por uns perrengues. 

Mas é a vida, né! Não consigo ficar longe dos discos...

– Estavam esperando por você!

Um sorriso septuagenário. Logo abaixo dos 

olhos, vales tatuam as saudades de uma esposa morta 
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e mãos trêmulas ocupam espaços deixados por filhos 

ausentes. O pó do estabelecimento é o mesmo pó das 

estrelas. Ninguém liga, mas somos e estamos explo-

dindo como universo. O Big Bang não acabou. Talvez 

nunca acabe. Sorrio para Suassuna, insinuo-me para 

Ana Cristina César. As esfinges são Paulo Leminski e 

Wally Salomão. Peço licença, devoro-me para deci-

frar e tocar libidinosamente os discos. Vinil é dinos-

sauro que engambelou a extinção. Sorrio.

Nat King Cole, Sarah Vaughan, Bessie 

Smith e Billie Holiday em um bacanal mudo com 

Trem da Alegria, Maria Bethânia e Roberto Carlos. 

Meus dedos caminham pela síntese da vida. Meu 

deus é o vinil e meu pranto o esquecimento. Minha 

alma destituída procura aconchego em um atol. 

Mesmo mudos aqueles objetos de plástico estão 

repletos de barulho, anarquia sistemática dos sons: 

música. Belisco um exemplar de Tim Maia Racional, 

só para ver se é real. Consulto o saldo do cartão em 

um aplicativo no celular. O Grande Irmão de Orwell 

não nos avisou, mas inseminou todos os frutos da 

tecnologia. LSD perdeu para LCD, LED e 

AMOLED. Ainda não nos demos conta, mas já 

somos os animais de estimação de inteligências arti-

ficiais a serviço do Capital. Aperto o disco do Tim 

contra o peito, abraço forte.

– Vou levar.

– Ótima escolha, minha queri... Oh! Descul-

pe-me! Eu quis dizer meu...

– Não esquenta com isso, seu Notório.

– São duzentos e setenta e três e cinquenta.

– Passa no débito.

Com o disco embaixo do braço sinto mais 

confiança para voltar ao mundo. Minha caixa toráci-

ca até parece pequena demais para me receber nova-

mente. Esqueci de lavar as mãos em uma pia ao lado 

do caixa do sebo, mas não importa. As mãos empoa-

das são a tônica de breves momentos de felicidade. 

O celular toca mais uma vez.

Deslizo o dedo sobre a faixa vermelha na 

tela. 

Desligo.

– Filha de satanás!

Duas figuras anacrônicas e quase quadrúpe-

des esgoelam em minha direção. Apontam crucifixos 

animados com a tela de seus smartphones. É cômico, o 

smart deixou o brain de lado para agregar valor a 

itens de obsolescência planejada. Sorrio e passo a 

língua entre os dedos indicador e médio da mão livre. 

Percebo que uma horda começa a se formar ao redor 

daquele par de anjos geriátricos. Arrisco, mais uma 

vez, atravessar a rua. Escuto às minhas costas:

– Aberração!
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PAREDES MUDAS E calejadas de um apartamen-

to com o aluguel atrasado. Um útero de concreto, 

onde me encontro imune aos cidadãos de bem que 

insistem em engatilhar e apontar os dedos tortos e 

secos. O aluguel pode esperar mais um mês, o disco 

do Tim Maia não. Retiro o vinil do saco plástico e da 

capa de papelão, sopro eventuais poeiras e coloco 

para rodar na vitrola – herança, de minha mãe. O 

apartamento é pequeno: um quarto, um banheiro, 

com sala e cozinha conjugados. O som, amplificado 

por um alto-falante, que encontrei abandonado em 

uma caçamba de entulhos há algumas semanas, é 

potente o suficiente e reverbera por todo o piso. Mas 

não tem problema. Além de mim, não há mais nin-

guém no terceiro andar. Somos ratos. O prédio é 

velho, assim como os donos, meus credores. Outros 

inquilinos, só no térreo, no quinto e último andar. A 

voz de Tim Maia, com um pouco de ruído, é o fantas-

ma que me faz companhia.

 Sento-me em uma cadeira de ferro dobrável, 
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meu gélido trono, perto de uma mesa de plástico, 

onde repousa meu surrado notebook. O sistema 

inicia, confiro o número das chamadas que não aten-

di, mas não há. Número restrito. Coloco o celular 

para carregar, enquanto penso se deveria ou não ter 

aceitado as ligações. Alguma empresa eclesial, de 

juruparis e belzebus, querendo ganhar dinheiro fácil 

às minhas custas. Não. Não tenho paciência para 

telemarketing. Serviço que existe apenas para cor-

roborar uma triste ficção.

 Abro o editor de texto e começo a digitar. 

Um artigo sobre a importância do exame pré-natal 

para alguma empresa aleatória mas, não importa o 

que eu digito, na tela onde deve aparecer o que escre-

vo, apenas a frase NÃO OLHE PARA O CÉU. 

Assim, em caixa alta. NÃO OLHE PARA O CÉU. 

NÃO OLHE PARA O CÉU. NÃO OLHE PARA O 

CÉU. NÃO OLHE PARA O CÉU. Mesmo quando 

parto para os numerais, apenas NÃO OLHE PARA 

O CÉU. Reinicio o sistema. Abro o editor de texto: 

digito. NÃO OLHE PARA O CÉU. NÃO OLHE 

PARA O CÉU. Como é possível? Desligo a internet. 

Reinicio o sistema. Suor escorre de minhas têmpo-

ras. Passo o antivírus. Abro o editor de texto. Digito. 

NÃO OLHE PARA O CÉU. NÃO OLHE PARA O 

CÉU. NÃO OLH... chega! Fecho a tela do notebook. 

Procuro por caneta e papel. Suor gélido, coração 

acelerado. Meus ossos doem como se eu fosse um 

pássaro incapaz de voar. Enfim, a caneta e o papel. 

Escrevo normalmente. Não estou perdendo a sani-

dade (aparentemente). O que será que aconteceu. A 

agulha risca o vinil e o som desarmônico reata minha 

consciência à minha calma. Guardo o disco e desligo 

a vitrola. Preciso de um gole de café.

 O bar.

 Às margens de um balcão.

 Já nasci.

 Agora cresço.

 – Aqui está, jovem.

 – Valeu.

O líquido no copo americano é turvo. Opaco 

como a alma das turbas que patrulham as ruas lá 

fora. Mas o sabor e a quentura são como uma verda-

de que os crentes, paradoxalmente, recusam acredi-

tar.

Apanho o celular e não encontro mais o 

incômodo das chamadas restritas. Sambo os dedos e 

os olhos em aplicativos de redes sociais e me perco 

enquanto o café esfria. Desta vez não utilizo o mindi-

nho como termômetro. Bebo de uma vez. Um gole. 

Uma vida. Arriscar é preciso.

Só se vive uma vez.

– Me desculpe, mas posso te fazer uma per-

gunta? – fala o dono do bar.

Assim, meio sem jeito.

– Pergunte.

022 023
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 – Você é homem ou mulher?

– E isso faz diferença?

– Olha, não quis ser grosseiro. Nem nada do 

tipo, mas é que a gente trabalha com tratamento ao 

cliente: senhor, senhora...

– Pode me tratar por você. Ou jovem, como o 

senhor tem feito.

– Mas você é muito informal.

– Sim. Sou.

– Não foi isso o que eu quis dizer.

– E a vida neste planeta precisou de formali-

dade para surgir? Deus ou o acaso jogaram a gente 

nesse mundo preocupados com pronomes de trata-

mento? Até onde eu sei o ser humano nasce sem 

saber falar. A fala e os pronomes são coisas recentes. 

Me entende? Para você eu pareço mais homem ou 

mulher?

– NÃO OLHE PARA O CÉU! – grita o 

homem.

– O que você disse? – pergunto.

– O quê?

– O que você acabou de dizer, de gritar?

– Eu não gritei. Desculpe se ofendi você ao 

perguntar seu sexo.

– Homem e mulher não é apenas sexo.

– É o que mais, então?

– A questão não é essa! Você acabou de gritar 

NÃO OLHE PARA O CÉU e eu estou perguntando 

por que você gritou isso.

– Eu não gritei nada. Não grito com os meus 

clientes.

– Então tá. Quanto ficou o café?

– Hoje é por conta da casa. Desculpe o incô-

modo.

Levanto e deixo o dono do bar às minhas 

costas.

– Para mim você parece mulher! – ele grita, 

aparentemente com mais coragem para se expres-

sar, agora que deixei o bar.

Sinto um leve incômodo existencial, metafí-

sico, e olho para o céu.

Nada.
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– ESTOU CANSADA, SABE. Hoje uns deputados, 

aqueles mesmos envolvidos em um caso de prostitu-

ição infantil, entraram com a polícia na galeria e 

apreenderam algumas telas minhas. E, adivinha? 

Alegaram que as telas incitavam a pedofilia e a cris-

tofobia! Alguns dos meus alunos tentaram impedir 

que as levassem. Fizeram um cordão humano na 

porta da galeria, mas foram violentados com casse-

tetes e gás lacrimogênio. Não sei mais o que eu faço. 

Sou uma mulher, guerreira, ainda assim, apenas 

uma. Chorei tanto e chorei de ódio, de rancor. Tentei 

ligar pra você, mas você não me atendeu uma vez 

sequer.

 Ela me olha com olhos de vidro, dois univer-

sos revoltosos, aquelas ligações passam a fazer senti-

do. Eu pergunto por que o número dela é restrito e 

ela me diz que é para diminuir os assédios que vem 

recebendo por telefone nos últimos dias. Demonstro 

uma certa cólera ao interpelar o motivo dela não ter 

me avisado antes. Ela chora. Aproximo-me e digo 
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que está tudo bem, mesmo sabendo que não está. 

Conto que hoje mais cedo também aconteceu algo 

estranho comigo (apesar de saber que o que aconte-

ceu com ela não é nada estranho e, sim, infeliz), que 

meu notebook, não importa o que eu digitasse, só 

escrevia a mensagem NÃO OLHE PARA O CÉU. 

Assim, em caixa alta. Revelo que até o dono do bar 

que frequento, em meio a uma conversa, gritou a 

frase do notebook. Ela, com um misticismo propor-

cional ao meu ceticismo, acredita que está tudo 

interligado e que o que eu vivenciei foi uma espécie 

de intuição feminina. Não acredito. Intuição não tem 

gênero.

 Os temporais e furacões provocados por 

corpos faltosos, transcrevem os sons de uma partitu-

ra simples, mas de execução impossível. Mostro 

umas fotos que fiz com o celular do disco que com-

prei. É uma tentativa de pôr um ponto final neste dia 

desfavorecido pelas circunstâncias. Tim Maia. Raci-

onal Superior. Ela sorri e enxuga algumas lágrimas. 

Não somos bem um casal, não acredito no amor. 

Conheço ela desde a infância. Desde a infância não 

me conheço. Sorrio de volta. Levanto-me do sofá e 

ela me acompanha.

 O apartamento de Natália é um festival de 

cores, muito maior do que o meu e em uma região 

mais nobre. É sempre um tormento caminhar até 

aqui. Loucuras que fazemos por desamor. Gosto 

dela, porque ela gosta de mim. Prometi a ela uma de 

minhas costelas flutuantes, mesmo sabendo que ela 

quer o que está atrás do meu esterno. O íntimo de 

alguém é pura dor. Não existe altruísmo.

 Estamos na janela do apartamento.

 Na rua acontece uma marcha para Cristo.

 Um evento “desmilitarizado”, “pacífico”.

Eles marcham e portam armas: a cruz da 

propriedade e o calibre 38 da proteção crística.

Na calçada, flores nômades vomitam em 

seus jardineiros. Aplausos.    

 – Natália, por que você não vem morar comi-

go? 

 – Você sabe que eu não posso.

 – Não pode ou não quer.

 – Isso é um clichê.

 – O ser humano é um clichê.

 – E dos piores.

 No fundo, no fundo, não quero que Natália 

venha morar comigo. Não quero movê-la do castelo 

para a caverna. Mas insisto e pergunto. É o subcons-

ciente que emerge das águas soturnas de alguém 

que é periférico, jamais o centro.

 Ela serve café. Café com leite de aveia, por-

que detesta escuridão. Olho para a xícara. O café está 

frio.

 – É para não queimar a língua – ela diz com 

um sorriso crapuloso.
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 Dispenso a bebida, mas beijo a maçã do seu 

rosto. Árvore do Éden. Ela percebe que tento evitar 

a indelicadeza, mesmo assim olha com olhos de des-

contentamento e toma a bebida para si. Natália é 

ímpar. Um mar de gente diluiria seu modo desempa-

relhado de ser, questiono. São tantas interrogações 

que duvido da concretude da vida. Não duvido de 

Natália. Ou talvez eu duvide.

 – Natália.

 – O quê?

 – Nada. Só pronunciei o seu nome em voz 

alta para ver como soa.

 – Aham.

 – Aham.

 – Você vai a minha exposição?

 – Você quer que eu vá?

 Silêncio.

 Uma pergunta respondida com outra.

Arcano 12, o enforcado.

Lá fora uma tempestade começa a cair sobre 

a marcha cristã. A massa se dispersa instantanea-

mente: é o medo eterno de um dilúvio que jamais 

aconteceu. Natália olha para mim. Desta vez seus 

olhos são os olhos de uma ave de rapina. Tenho cer-

teza absoluta de que o humor vítreo que aquelas 

esferas ocultam são dois oceanos que jamais se 

encontram. Exceto quando choram mares de alegria 

ou melancolia. Sinto a melancolia. Abraço Natália 

com força, como se fosse possível abraçar uma árvo-

re. Quero viver dos seus frutos. Quero que eles caiam 

sobre o meu crânio, alertando-me o óbvio, gritando 

a gravidade. A gravidade de um pensamento final.

– Com certeza eu vou.

Bispo ameaça a Rainha.

 Arcano 11, a força.

 No jogo de damas todas as peças são iguais.

 Ela sorri.

 Eu sorrio.

 A melancolia ainda dentro de mim.

 Nossos rostos maquiam sentimentos que a 

própria carne é incapaz de conter.
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ESPERO O ÔNIBUS chegar. A chuva traz a memó-

ria de enterros e entes queridos que já partiram, ao 

mesmo tempo faz tão bem. Pé de água que afugenta 

as pessoas, as mesmas que leem amem uns aos outros, 

mas gritam bandido bom é bandido morto. Temos 

tanto medo da morte. A morte é apenas uma vírgula. 

Eu não sei. Talvez um travessão. O ônibus chega. 

Está completamente vazio. Transporte público 

administrado por empresa privada. A passagem é 

cara. A moda é transporte privado urbano.

Não gosto de moda.

 É bem capaz que a moda não goste de mim.

 Quem gosta do que não se define?

 É capaz que a Natália goste.

 Difícil acreditar.

 Observo pela janela do coletivo: as gotas da 

chuva são pequenos protótipos de vidro por onde a 

luz e a imagem viajam e transmitem outros mundos. 

Quantos mundos além de mim?

 – Fim da linha, jovem – anuncia o cobrador.
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 As pessoas veem em mim o que elas querem 

ver.

 Desço.

 O céu está limpo, exceto por um sol escal-

dante, que parece estar mais próximo do que minha 

casa. Nem parece que choveu.

 Olhos ao redor.

Todo indivíduo é um centro.

 Centros ao redor.

 Preciso escrever aquele artigo. A grana está 

curta. Mês que vem tenho que pagar dois aluguéis. 

Pesquiso uma LAN house, apesar da dificuldade de 

encontrar uma. Encontro. Filhos de Judá. Três cor-

redores de computadores obsoletos, uma verdadeira 

fazenda de vírus e malware. O atendente olha torto, 

embora ostente um sorriso caricato. Ele conta que 

Judá era o quarto filho de Jacó e Léa, e que seu nome 

significa um agradecimento a Deus. Corto o discur-

so, falo que não acredito em Deus. Ele titubeia. 

Outro deus fala mais alto. Alugo uma hora, não pre-

ciso mais que isso. Ele me cobra mais caro que o 

preço anunciado na tabela. Não discuto. A culpa e o 

dízimo não são meus.

 Há uma tevê instalada no final dos corredo-

res. Ela está ligada e transmite o discurso de uma 

criatura vampiresca. Um usurpador. Um burlesco 

ícone do patriarcado e da elite que anos atrás golpe-

ou pelas costas uma democracia imatura. Encaixo 

fones de ouvido no meu celular e amorteço o som 

daquele aparelho temeroso com alguma lista de 

músicas feita por algum desconhecido e disponibili-

zada em um serviço de música por streaming.  

   

“Pouca coisa mudou

O responsável pela nossa tragédia não assimilou

Que pra mudar é necessário mais que um discurso

no percurso falei com gente estúpida

Penso no que diz nossa bandeira fica em dúvida...”¹

Artigo pronto. Um quarto de hora usados e 

uma hora completa cobrada. Pago sem reclamar. 

Para além da fachada evangélica daquele atendente 

enxergo alguém que sofre. Sofre por não saber que 

sofre. Aflição de quem jamais teve a oportunidade de 

questionar. Talvez eu e ele sejamos iguais. Não no 

sofrimento, mas na ilusão de liberdade. Por isso não 

reclamo. Saio sem me despedir. Despedida é para 

quem volta e eu jamais voltarei àquele lugar.

No xadrez o valor das peças é heurístico, 

independe da formalidade.

Rainha come o bispo.

Arcano dez. Retribuição.

1 Trecho da música Causa e efeito, do rapper MV Bill.
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AS LUZES DA cidade são velas de um espalhafato-

so luto sem dor que choramos com lágrimas de com-

bustível fóssil. Atentos à vida, tememos. Por isso 

matamos, provocamos a extinção de quase todas as 

espécies, menos a nossa. O nosso desenvolvimento é 

despudorado. O sorriso de uma criança que tortura 

um animal, por desconhecer a dor do outro. Se tam-

bém somos animais, é algo que jamais saberei res-

ponder. Olho para o céu e não vejo a lua. Sabemos 

que ela ainda está lá, por causa das marés. Há déca-

das não é possível ver o satélite natural de nosso 

planeta a olho nu. Nem nu artístico. Somente por 

streaming pago. Privatizaram o céu.

 Estou feliz, mesmo que temporariamente, 

negligencio a dor que transforma o mundo. A expo-

sição da Natália está linda. Um sucesso. Um mar de 

gente. De gente que veio para apreciar e não censu-

rar, é o que eu espero.

 – Não restam dúvidas de que Godard rein-

ventou o cinema. Cada obra sua não foi apenas um 
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filme, mas um evento! Mesmo agora, os seus filmes 

não parecem velhos e, muito menos, antiquados! 

Adieu au Langage, de 2014, acredito eu, sintetiza a 

alma de tudo que esse diretor filmou desde o seu 

curta Operátion Béton, de 1954, e, ouso dizer, é um 

prognóstico dos tempos que estamos vivendo. Jean-

Luc Godard transcendeu o seu invólucro de diretor 

cinematográfico para se tornar um dos maiores orá-

culos da humanidade. 

 O entusiasta de Godard é o Ítalo. Primo da 

Natália, é de Corumbá. É filósofo, mas gosta de tra-

balhar como DJ. Acabou de voltar de uma viagem 

que fez à Itália onde, segundo o mesmo, aprendeu a 

fazer muitos drinks e apreciar o cinema franco-suíço 

com as mais belas italianas. Ele olha para mim, assim 

como a Natália, sem julgamento ou aquela dúvida no 

semblante. Está só de passagem, parece que parte no 

próximo dia para uma cidade da qual nunca ouvi 

falar, pelo menos, até este encontro. Percebo que a 

verborragia de Ítalo é constrangimento. Talvez 

preocupação. Fala demais, como se quisesse abafar 

algo ruim, algum contratempo. Mas quem sou eu 

para julgar. Saber que sabemos o que sabemos, e 

saber que não sabemos o que não sabemos, a senten-

ça de Copérnico surge como um espasmo em meu 

pensamento. Sinto a síncope através da voz:

 – E você?

 – Quem, eu?

 – É! Gosta de Godard?

 – Não. Sou mais um José Mojica. À Meia-

Noite Levarei Sua Alma é muito mais significativo do 

que qualquer obra do Godard, se você me perdoa e 

me permite continuar o raciocínio...

 – Claro! Você me deixou curioso!

 – ... pois bem. Essa obra-prima do cinema 

brasileiro foi lançada em 1964. Mesmo ano em que o 

presidente Jango, em um discurso efusivo, decretou 

a reforma agrária e a nacionalização das refinarias 

estrangeiras de petróleo. E, como já vivemos e revi-

vemos diversas vezes em nossa história, a elite des-

gostosa se manifestou através da Marcha da Família 

Com Deus pela Liberdade, dando assim o aval para 

que os militares tomassem o poder e o golpe fosse 

consumado. Mas o que isso tem a ver com o filme do 

Mojica, vocês podem estar se perguntando. No fil-

me, o protagonista é Zé do Caixão, um coveiro sádi-

co, odiado e ao mesmo tempo temido pelos morado-

res de uma cidadezinha do interior. Pelo sadismo, 

pode-se ver na figura do Zé do Caixão a elite de 

nosso país. Essa elite, assim como o coveiro, quer a 

todo custo gerar um filho perfeito. Como filho perfe-

ito entendam um Estado fantoche, que governe para 

os ricos e jamais para os pobres. A mulher do coveiro 

não consegue engravidar. A mulher que não engra-

vida encarna os regimes de governo que precederam 

a democracia. O coveiro passa a desejar a namorada 
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do seu melhor amigo. Aqui, a namorada pode ser 

uma democracia jovem e frágil, e o melhor amigo 

como as mentes que lutaram e lutam pela democra-

cia, mas, que, ante um golpe tão violento, são incapa-

zes de agir para que o pior não aconteça. No filme, Zé 

do Caixão estupra a namorada do seu melhor amigo 

e, claro, a mulher, horrorizada, comete suicídio. Mas 

não é um suicídio qualquer. É um suicídio estratégi-

co. Se quiserem, aqui vocês até podem fazer um para-

lelo com o suicídio do presidente Getúlio Vargas, em 

1954. Mas é outro assunto, pois o filme tem uma 

sequência. Esta noite encarnarei no teu cadáver. Enfim, 

Mojica é brilhante, e eu me estendi por demais.

 – Que nada, eu adorei! Nós adoramos, não é? 

– Ítalo olha para os demais e recebo anuências com 

movimentos das cabeças.

 Não gosto quando falo demais em público.

 Não sei o que aconteceu.

 Medo.

 Constrangimento.

 Não sei qual consternação me aflige.

 Não sei do que você está falando. Claro, a 

ideia é relevante. Como ela consegue. Há quem olhe 

para essas obras e. Quem sabe mais do que o saber 

saberia mais. Que mal faria indagar ou refletir. A Céu 

não apareceu. Todo esse processo de ritual, sexo e 

aprendizagem, tomou curtos vinte anos da minha 

vida. Quero fazer tanto silêncio. Um homem, apa-

rentando não mais que trinta e poucos anos, entrou 

no vagão, não mais vazio, onde eu tentava relaxar. 

Não fabrique circunstâncias. Marcela adotara aque-

la cidade há uma centena de anos. Era para ser esféri-

co. Olhe essas cores. Aurora encontrou na dor do 

parto. Para, você só pode estar brincando. Relvas de 

briófitas. Maria me acuda. O acordo era o seguinte. 

Os senhores estão servidos. Você não acredita. 

Ontem o céu estava estranho. A sociedade está terri-

velmente polarizada. Você escutou o novo disco do. 

Não. A Natália arrasou com essa exposição. O meu 

ex é gay. Disfarçadamente. É homem ou mulher. 

Agora. Quem disse que gosto que você olhe assim 

para. Credo. Aceito, sim. Quanta eloquência. É de 

direita ou de esquerda. Já leu a. O medo. Olha, a Céu 

chegou...

Ouço a voz do Ítalo, porém abafada.

As demais vozes apoderam-se.

Dizem que é possível encontrar frases com-

pletas a partir da combinação de palavras soltas 

onde várias pessoas conversam ao mesmo tempo.

Com as mãos pressiono meus ouvidos. Um 

zumbido. Tenho a impressão de que cera demais 

acumulou e estou tendo a audição parcialmente pre-

judicada. O som vai e volta. As pessoas não param de 

falar. Ítalo e o grupo ao meu redor se dispersam. 

Vozes.
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– Natália, tenho que ir.

– Mas, já?

– Não estou me sentindo muito bem. A sua 

exposição está incrível – forço um sorriso.

– Que pena, estamos pensando em sair para 

beber. Depois daqui.

– Não vai dar, mesmo.
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 – Ok, me liga.

Arcano dezesseis. A torre.

– Obrigada por vir!

Não olho para trás.

VINTE E SETE
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A ESCURIDÃO ANUNCIADA em meu quarto. 

Enxaqueca. A única solução: dormir. 

O Talmude ensina que um sonho não inter-

pretado é como uma carta não lida, penso entre o 

incômodo que reside no interior de meu crânio e os 

pensamentos pertinazes. Devo ter lido isso em 

algum livro do Erich Fromm. 

O sono chega para todos, talvez.
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Resta-lhe é o sonho de conhecer o mar. Desenredar a água 

salgada. Cores, em horizontes da imaginação, sublinha-

das por ondas pungentes. Ondas de anseio. De acalento 

fátuo. De resto, não mais que o suor da pedra abrasada. 

Sob o calor herdado no esforço, momento de esquenta. 

Consoada em fogão a lenha. Enche o bucho, arrota, espre-

guiça-se e cai na lida de homem, com mãos de mulher. 

Pois entre as pernas lhe falta o caule que justapõe o nome e 

encrua o sentido de ser.  É arroz ou é feijão. É Carolina. 

Virgem de mundo, só não mais virgem do chão. Legatária 

de terra remanescente, inclusive das cabeças de gado. 

Todas contadas nos dedos da mão.  Ali o mar é outro, ali o 

mar é Cerrado. Certidão de nascimento de gente do cam-

po, remessa de lentidão.

Lentidão para olhos adventícios. Alheios a pés 

rachados que tocam o chão batido, antes mesmo de o sol 

raiar.

Carolina desperta após uma noite de sono con-

turbado, sobre a cama dos pais, no único quarto do case-

bre. Vigas de madeira, chão de linóleo. Pulsa o coração nas 

ancas da saudade. Melancolia reverberada pelos olhos que 

fitam retratos oníricos, de um tempo já findo.  Peças está-

ticas de vidas decorridas, esverdeadas por evanescentes 

descuidos. Dobra o corpo sobre o leito, o cheiro é o mesmo 

desde a infância. De poeira limpa, de sabão feito com 

banha de porco. Os olhos acompanham o movimento do 

torso. Ora veem os retratos dos pais, ora perdem-se na 

escuridão vaga da cama.

 Levanta.

Quando dá por si já está cozendo o leite e requen-

tando a broa para o desjejum. 

À mesa, o vazio é ela. 

O sol afasta o frio e desfaz o nó. Laço da cons-

ciência de quem dilatou por demais o papo com o silêncio. 

Carregada é a saudade, mesmo assim ela deixa que os pés 

busquem o chão. Passo após o outro. Joga água sobre as 

brasas, a lenha se constrange. É a vez de jogar água sobre 

o corpo. Apartar a letargia. Apruma as poucas louças 

sobre a mesa e sai pela única porta do tugúrio. A manhã 

reflete na poeira partículas de luz. Caminha margeando a 

bica. Água nua, cristalina. Um levantado de pau a pique 

encontra-se no fim do caminho. É local de banho. Aden-

tra. Um cano de PVC, rachado nas pontas, espera por ela. 

As mãos matinais alocam o conduto sobre uma pequena 

abertura. Conecta a bica. Água desaba sobre o corpo e 

escorre pelo buraco no chão. Pega, de um suporte na pare-

de, a bucha vegetal e um sabonete. Esfrega as costas, con-

torna os seios, ensaboa os cabelos. Põe-se de cócoras e defe-

ca. Levanta e higieniza as partes. Sai sem se enxugar. 

Deixa que o vento e a secura do verão brinquem de toalha. 

Torce o cabelo e joga os fios negros por detrás dos ombros.  

Será que banhar-se no mar é bom assim?

O sonho respinga.

Já em seu quarto, veste as calças e uma camisa de 

algodão. A botina velha era do pai e a palmilha firma tão 

bem que é quase de estimação. Chapéu para proteger a pele 
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clara. Não gosta de roupa íntima, por isso priva-se da 

calcinha e do sutiã. Mora sozinha e desaprovação, por 

parte distinta, não há de ter. Virgem não pode ser rameira. 

Igreja só tem na cidade. Não crê e nem descrê na presença 

de Deus. Se Ele existe, pouca importância ela faz. Melhor 

assim. Hoje é dia de picareta e cavadeira articulada. 

Terminar a reforma do mangueiro que o pai começou.

Saudade do pai e da mãe.

Lágrima escapa dos olhos e mergulha na boca.

O gosto é de sal.

Saudade do mar.

Coisa estranha essa de sentir saudade por algo 

que não é lembrança. 

Escabiosa sensação que embrulha o estômago.

Melhor transformar sentimento esdrúxulo em 

calo na mão. 

O chão encarnado sofre com as cavoucadas, ao 

passo em que Carolina desgraça a inclemência do sol. É 

coisa desse tal de efeito estufa que vem da cidade, ela pen-

sa. Cavadeira firme entre as mãos, ela circunda, por ins-

tinto, o vazio do mangueiro. Buracos e montículos de 

terra. Cansaço bravo, contudo, a cabeça não descansará 

até ver o anseio do pai rematado. Coloca mourão atrás de 

mourão, arrolhando os forames. Cenário curioso para 

quem é de fora, mulher na lida de homem. Ela pouco se 

importa. Os seios aprumados, controversos aos braços de 

musculosidade espontânea, persuadem a natureza homi-

nal de que Eva veio primeiro que Adão. A camisa ensopa-

da de suor, avermelhada pela lida, gruda no corpo. Força 

e definição de montanha. Ensimesmada na reforma, 

pouco se apercebe do seu redor. A paisagem é estreita, é 

trabalho, é suor, é sustento.

Uma juriti pousa sobre a madeira recém-

estacada. O canto é melancólico e faz aumentar a sauda-

de. A mulher olha assustada para o pássaro. Desde quan-

do juriti se mete a cantar em público, quer saber. Ajeita o 

chapéu sobre a cabeça, tapa o sol que arde os olhos para 

melhor enxergar a ave e confirmar a espécie. 

Bom sinal não é.

Espanta o mau presságio com terra no lombo do 

bicho.

O bicho voa.

O sol a meio caminho anuncia o fim da manhã e 

a barriga ronca. Apetência é coisa brava.

Olha ao redor e constata que abreviou o término 

da reforma para mais da metade. Filha da terra, ela enche 

o peito de orgulho. Viço de homem pouco se compara à 

determinação do colo que pariu a humanidade. Um gole 

de água gelada, os lábios no bico da garrafa pet, que dei-

xou descongelando na sombra do mangueiro. O líquido 

frio constringe o interior da barriga e cessa a letargia do 

meio dia. Carolina descansa as ferramentas sob a sombra 

do tamarindeiro adjacente ao curral, e toma o rumo da 

casa. O rebanho pingado a observa, debaixo das vastas 

copas de algumas mangueiras.  Ela tem orgulho da ponta 
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de gado. Desde a morte dos pais jamais sacrificou animal 

algum da fazenda. Até mesmo porque, além dos bovinos, 

resta apenas um punhado de galinha e um casal de porcos. 

Outros animais, apenas os selvagens. Mesmo os cães e 

gatos das redondezas, deixam-se levar pela preguiça e 

pela distância, jamais aparecem.

Um arrepio nas costas a faz lembrar da juriti. 

Da ousadia da ave que, por lei da natureza, é tímida e 

jamais se distancia do esconderijo. Onde já se viu, ave 

acanhada cantar para plateia. Puro reflexo, educação da 

mãe, ela faz o sinal da cruz como se no Pai, Filho e Espí-

rito Santo a Santíssima Trindade fosse capaz de enxotar 

mau agouro. Ri do gesto mediato, relegando o medo de 

superstição para as nuvens. Chapéu em mãos, solta os 

cabelos e abana o rosto suado. Passa pelo gado e abençoa a 

sombra proporcionada pelas mangueiras. Limpa a botina 

nas raízes que afloram o chão sem leira. Cheiro de manga 

é tudo de bom. As frutas, ainda verdes, descansam firmes 

entre a folhagem víride e frondosa. 

Outono passa longe.

A casa a alguns passos.

O sacolejo dos latões de leite.

Josué, sentado na carroceria da Chevrolet C-10 

ano 1976, evita o desequilíbrio aparando a entrega com 

os pés descalços e as mãos firmes na lateral. Seu Afrânio 

judia do acelerador da caminhonete e levanta a poeira 

pela estrada de chão. O vermelho do solo ganha sutileza. 

 Vira nuvem. E, entre o céu e o firmamento, Josué imagi-

na, a poeira toma forma: a modelagem dos ancestrais 

daquela terra. Urucum de Guarani. Poeira porã. Voz do 

vazio, de che aime ko'ápe. 

“'arma lá, seu Afrânio! Que num 'guento com 

esse leite todo aqui não!”, grita Josué entre dentes, para 

não engolir muita poeira.

 Afrânio folga o pé no acelerador. Deixa a mar-

cha onde está. Assim a caminhonete acalma os ânimos. 

Não faz a gosto dos queixumes de Josué, porque a estrada 

agora tem pedra grande no meio do caminho e já malba-

ratou dois pneus semana passada. Mesmo recapado, pneu 

anda caro. Dinheiro já é pouco e misericórdia só no dia de 

domingo, quando não se escuta ronco de motor, apenas 

canto de galo e a missa no rádio.

Afrânio desce o vidro da cabine e grita:

“Larga de ser frouxo... cabra! Senta pra dentro 

da carroceria e vai separando o isopor com o gelo e um 

galão de cinco litros no jeito aí... Já, já a gente tá nas ter-

ras de Carolina.”

“Ocê manda! Ocê desmanda!”, responde Josué. 

Um muxoxo encardido pintado no rosto. Afrânio percebe 

o descontento do funcionário e ri alto. Se não tivesse pro-

metido para a mãe do caboclo, assim, no leito de morte da 

coitada, que iria cuidar do filho dela, jamais teria dado 

serviço para o preguiçoso.

Sobre o painel do veículo, abaixo do retrovisor 

central, repousa a imagem de uma santa negra. É Nossa 
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 Senhora Aparecida. A tinta que simula o ouro da coroa já 

quase não existe, e o manto azul engana tons de vermelho 

escuro, tamanho o encardimento. Afrânio não liga, sequer 

considera higienizar a imagem. Deixa daquele jeito, pois 

quem por último buliu a santa foi sua amada e falecida 

esposa Janaína. Ah, como Janaína faz falta para o 

homem. O leiteiro só toca o negócio por razão de promes-

sa. Se não fosse a voz da mulher, em vias de decesso, fraca e 

evanescente, pedir para que ele continuasse com o negócio, 

que sofreram para conquistar, ele já teria bicado a própria 

vida. Maldito julho de 1988. Época em que Janaína 

morreu mais a mãe de Josué, dona Almira. Sucumbiram 

da dengue. À época, eles nem sabiam do que se tratava a 

moléstia. O médico do vilarejo não soube como medicar o 

que ele chamava de virose e a causa mortis só ganhou 

nome quando os corpos foram levados para o IML da 

cidade. Amargura danada. Desconsolo de homem viúvo, 

sozinho no mundo com filho dos outros para criar. Os 

olhos de Josué são os mesmos olhos de Almira. A dor no 

peito de Afrânio não é a mesma dor no peito de Josué. 

Morte tem dó de menino, arranha de leve o coração e quan-

do a criança cresce, dor é pouca e quase não se sente. Mas 

quando é homem, o Ceifador não arreda, crava a ferida a 

golpe envenenado que é para a chaga jamais curtir.

Julho de 1988.

A morte sabe datar seu trabalho na memória dos 

viventes.

Afrânio contempla o espaço vazio. 

 Preenche o banco do passageiro com reminiscên-

cias dolorosas. 

A vida é seriema no campo.

Ligeira.

“Tarde, Carolina!”, cumprimentam Afrânio e 

Josué.

“Tarde, seu Afrânio! Tarde, Josué!”

“Inté parece que a moça já tá quase acabando o 

mangueiro!”, fala o leiteiro. Na carroceria, Josué desce o 

galão de leite e o isopor contendo gelo. “Seu pai ficaria 

muito orgulhoso da senhorita, viu! Tem muito homem 

grande que só sabe recramar da vida”, comenta Afrânio, 

com o olhar puxado para Josué. “Vejo que ainda está sozi-

nha. Não tem mais ninguém pra morar com ocê não?”

“Para com essas coisas, seu Afrânio!”, diz Caro-

lina. Ela olha para os pés e depois fita sem graça Josué, 

que entrega em mãos a caixa de isopor. “Não careço de 

ninguém pra morar comigo não! Mais gente só atrapa-

lharia minha solidão – ela sorri –, tô muito bem sozi-

nha.”  

Josué esconde uma leve decepção, um brilho fosco 

no leite dos olhos, ao escutar a última frase de Carolina. 

“Pois está bem. Só perguntei por educação. 

Tenha uma ótima semana! Ah, e parabéns pelo manguei-

ro! Que trem bom essa reforma tá ficando! Quando preci-

sar reformar o meu, vou contratar os seus serviços, na 

certa!”  

Josué sobe na carroceria, sussurra uma despedi-
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da para Carolina e depois bate no vidro traseiro da cabine. 

Seu Afrânio engata a primeira e a C-10 some no horizon-

te, deixando apenas um rastro de poeira.

A visita faz bem para Carolina. O velho lembra 

seu pai. Talvez pela linha da prosa, talvez pelo respeito na 

fala. 

Afrânio a trata como igual. 

A tímida ave voa em silêncio. Pequeninas asas 

turvejam o invisível do vento. Um coração que dispara 

infinitas vezes mais do que coração de homem, mesmo 

quando surpreendido por tocaia. A juriti segue seu rumo, 

o canto guardado no peito. O susto que a mulher-homem 

provocou mais cedo fez com que ela dificilmente parasse 

para descansar. Voa o mais longe que consegue. Pássaro 

vive pouco, precisa se precaver. Em frente, não muito dis-

tante, uma convidativa reserva de mata. A fatia de, 

outrora, um imenso bolsão de mato recheado de Bolsa de 

pastor, Buriti, Pau amarelo, Mangaba, Pequi, Mutamba 

e muitos outros nomes silenciosos do antigo parlamento 

das árvores. É ali que a juriti decide pousar.

É com as árvores que os pássaros conversam. 

O assunto é o mistério. 

O silêncio é a revelação.

Sob a sombra de um Angelim do cerrado a juriti 

descansa o coração contrafeito. O galho elegido para o 

pouso sustenta uma antiga casa de João de Barro, não 

mais que um resto decomposto de terra, esterco e palha. O 

 vento é seco e carrega muita poeira. A ave observa o seu 

redor. O sol a pino grita um dia sem nuvens. Poucos pás-

saros no céu azul. Água de rio carece ali. Água de solo só 

serve para planta. E juriti não é feita de raiz do chão. 

Repentino, um cheiro de umidade invade os sentidos da 

pequenina entidade de ossos ocos. Uma pessoa-gente sen-

tada no chão, e com um pote d´água. A tentação. O frescor 

aquoso, irrigado de promessas. A pessoa-gente presta 

atenção na ave, aponta os olhos para o galho acima de sua 

cabeça. Um leve incômodo entre os dois. O coração pesado 

do bípede terrestre é como o movimento das galáxias, 

enquanto a semifusa do coração oculto pelas penas é um 

sapateado de centopeias. O silêncio é caule invisível que 

liga os dois em um pacto, onde a seiva é feita de intenções 

ocultas. A pessoa-gente sorri. Estende o pote e oferece, em 

sentimento, a água. A ave desconfia. Pensa em bater as 

asas e se mandar dali, mas a sede é muita e o coração anda 

descompassado. Um gole é suficiente. Gota de orvalho. 

Gozo líquido da terra. Olhos nos olhos. A pessoa-gente 

traduz a relembrança tatuada nas pequeninas lentes pas-

seriformes. Com um sorriso tuberoso, picante como raba-

nete, ela reconhece alguém na memória da juriti: a 

mulher-homem na lida. 

A ave voa saciada. Perde-se no horizonte ensola-

rado. O vento, antes um sussurro, assobia uma melodia de 

crescente dissonância conforme a pessoa-gente se levanta.  

Uma rajada de ar sopra com força, sublinha o corpo huma-

no e embaraça os grossos fios de cabelo castanhos. 
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Enquanto ela leva as mãos à cabeça, para conter a rebel-

dia dos fios encaracolados, deixa um objeto cair do bolso. 

A carta de um baralho. Sobre o chão arenoso a gravura de 

uma mulher coroada, sentada em um trono dourado, em 

sua mão direita um escudo com uma águia dourada ilus-

trada na superfície e na mão esquerda um cetro com um 

globo encimado por uma cruz. O vento sopra a areia sobre 

a carta. A pessoa-gente, distraída com a revelação obtida 

através dos olhos do pássaro, deixa a carta e a mata às 

suas costas enquanto caminha refazendo a trilha dissi-

mulada que a juriti deixou. 

Todos os caminhos levam à Imperatriz.

“Ora, seu Afrânio! Mas Carolina é bonita dema-

is! Lindeza como aquela não cabe ficar assim, sozinha no 

meio do nada.”

“Cale essa boca, Josué! Que Carolina é como 

uma filha para mim! Onde já se viu cabra preguiçoso dar 

uma de galo pra cima de muié trabaiadera. Carolina é 

muito mais homi do que muito homi por aqui. Se descui-

dá, tu não serve nem pra sê muiézinha de Carolina. Num 

sabe cozinhar. Só quer saber de forgar e de beber... Se não 

fosse pela promessa que fiz a sua mãe...”

Josué se levanta, indigesto com o palavreado 

sincero de Afrânio, e sai do boteco.

Afrânio desvia os olhos para o copo vazio a sua 

frente. Já está na terceira garrafa. A cerveja gelada 

refresca os ânimos de um dia inteiro no volante. Sobe 

 morro, desce morro, a jornada de coleta e entrega pesa 

como memória putrefata em carne viva. O cheiro do álcool 

sublima o desesperador cheiro do leite, cheiro de rememo-

ração, cheiro da tez da falecida. No boteco do Coxo, só 

resta ele e o dono cujo apelido dá nome ao estabelecimento. 

Pede mais uma garrafa e saca o valor das quatro botelhas 

sobre a mesa.

“Só quatro hoje?”

“Só...”

“Não é nem metade do que costuma beber.”

“Hoje quero chegar em casa sabendo o número de 

estrelas que estão no céu.”

O Coxo recolhe o dinheiro e o copo, volta para 

pegar as garrafas, passa um pano encardido sobre a mesa. 

Afrânio, ainda sentado, contempla o ronceirismo com que 

o homem realiza suas atividades. É a vida no campo, 

pensa. A vida no campo dita o próprio tempo. Relógio no 

mato é engrenado pelo canto do galo e jamais por ferro 

frio. Olha para fora, pela porta dupla, e sabe que Josué 

segue a pé para a fazenda. Ele acha é bom, e pensa que 

homem que cisma que é guri tem é que tomar jeito logo. A 

velhice apregoa a morte a cada dia que passa. Saudade da 

mulher que o fez virar homem, que mudou o rumo de sua 

vida. Saudade de Janaína. Lembra-se dela, com as lágri-

mas secas pelo álcool, como se fosse ontem: a jovem Janaína 

chegando com um recorte de papel e falando “óia Frânio”, 

assim ela o chamava carinhosamente, “esse texto diz o que 

significa o meu nome, diz que Janaína é deusa do mar, 
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 protetora do lar!”, Afrânio ria e debochava dela “como ocê 

pode ser deusa do mar, se mar ocê jamais viu!”, e ria ainda 

mais. Os dois riam. Riam e se olhavam. O amor entre 

aquelas criaturas era tão certo quanto o nascer do sol no 

dia seguinte.

“'noite!”

“'noite!”

Um homem de meia idade adentra o estabeleci-

mento. O som das botas costura o silêncio. Couro legítimo, 

pressupõe Afrânio enquanto fita os pés do recém-chegado. 

O andar é de gente acostumada com asfalto e o resto da 

roupa: a calça e a camisa, novas – como se recém-saídas da 

boutique. O branco da pele é perturbado por veias grossas, 

quase azuis. Gente nobre, de dinheiro no cofre. Ele olha ao 

redor. Todas as mesas estão guardadas em um canto, exce-

to a mesa onde Afrânio está sentado. O homem retira o 

chapéu da cabeça e cumprimenta com um gesto.

“Com a sua permissão, posso me sentar com 

você?”, diz o homem.

'Claro, moço! O boteco do Coxo é público, não sou 

dono deste lugar não”, diz Afrânio, com um certo incômo-

do em sua voz.

O homem senta à mesa.

“Meu nome é Eurico.”

“Afrânio, a sua disposição.”

“Prazer!”

Afrânio se levanta.

“O senhor, seu Eurico, me desculpe. Já estava de 

 conta paga e tudo. Não é com o senhor, mas já estava de 

saída mesmo. Por favor, não se ofenda. Já está tarde e 

preciso voltar pras minhas vacas.”

“Que ofensa coisa nenhuma! Pode ir, meu bom 

homem! Quem tem que se desculpar aqui sou eu.”

Eurico se levanta e estende a mão para Afrânio.

Afrânio, meio sem jeito, imita o gesto do homem e 

os dois se cumprimentam. 

“Boa noite, em que posso servi-lo...”, intervém o 

Coxo.

Eurico, ignorando o Coxo, corre para a entrada 

do boteco, por onde Afrânio já está quase que por completo 

acolhido pela escuridão da noite, e grita:

“Seu Afrânio!”

“Pois não.”

 “Não olhe para o céu!”
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– ...E FOI ASSIM o sonho que tive noite passada. 

Parecia que eu estava lendo um livro, porque havia 

um narrador onisciente. Uma história passada no 

interior do Brasil, sabe. 

– E é por isso, por causa desse sonho, que 

você decidiu ir para o litoral?

Natália está revoltada com a minha decisão 

de ir para o litoral. Talvez Santos, em São Paulo. 

Navegantes, em Santa Catarina. Ou Itajaí. Vitória, 

no Espírito Santo. É capaz de nada caminhar para 

além da forma imaterial das ideias. Sou a encarnação 

da indecisão. Ela, indignada, segura minhas mãos 

com força. Sinto os nós dos dedos, conto as falanges. 

Mãos quentes, de quem as usa para sangrar belíssi-

mas telas sobre o corpo feminino. 

– O que é um corpo feminino? – tento mudar 

de assunto.

– Nós já discutimos sobre isso. Mas que 

sonho louco que você teve – Natália retoma.

– A mulher no meu sonho, a Carolina, tinha 
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 um corpo que, para os padrões da nossa sociedade, é 

bem masculino. Ela tinha vontade de conhecer o 

mar. Nunca saiu da fazenda. É por isso. Por isso que 

estou pensando em viajar para o litoral...

– Aham. Sei.

– É sério! Esse sonho foi tão real. Nunca 

lembrei de um sonho com tanto detalhe assim. Eu 

sinto, é como se essas pessoas, com as quais eu 

sonhei, é como se todas elas estivessem vivendo em 

mim, agora. Neste exato momento. É por isso. Se eu 

for até o mar, talvez Carolina possa conhecê-lo tam-

bém.

– Afe! Que coisa mais maluca!

– Natália.

– Tá bom. Me desculpa, vai. É que você sabe. 

Gosto muito de você. E vou me sentir muito sozinha 

se você partir.

– Você pode vir comigo.

– Você sabe que eu não posso.

– O Ítalo partiu.

– Você não é o Ítalo.

Não. Não sou. É tão difícil saber o que eu fui, 

imagina saber o que eu sou. Ainda mais o que eu 

serei. A melhor definição é desconstrução. Uma 

desconstrução não é bom partido para ninguém. 

Natália solta minhas mãos e toca o meu rosto.

– Sua pele é tão macia.

 Pena que meus pensamentos não. Passamos 

 tanto tempo dentro de nós. É como aquela história 

do monge, que sonhou que era uma borboleta e não 

sabia mais se era um monge que sonhou que era uma 

borboleta ou uma borboleta que sonhou que era um 

monge. Desestruturas.  Rompimentos.
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Às vezes a gente sonha, mas não se lembra 

do que sonhou.
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VINTE E QUATRO
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CAMINHO. PÉS DESCALÇOS sobre uma areia 

quente. Estou no Rio de Janeiro, é noite. Uma profes-

sora foi assassinada. Brutalmente poderia vir antes da 

palavra assassinada, mas qual assassinato não é bru-

tal. A violência é uma redundância. O nascimento de 

um ser humano é pleonasmo, neoplasia para o mun-

do. Suspeitam que foi executada pela própria polícia, 

comentam os cidadãos. Enquanto a religião perdoa 

qualquer pecado na hora da morte, o homem-arma 

pune qualquer protesto em nome de uma ficção. Não 

é possível pedir perdão quando a morte chega sem 

avisar.

 Carolina do meu sonho, este é o mar.

 Olhe através dos meus olhos.

 Está escuro, eu sei. Mas, escute, sei que você 

está aí em meu subconsciente, escute as ondas do mar. 

As ondas vão de encontro à praia, é como um choro 

recorrente. Alegria e tristeza têm sabor de sal. E, 

realmente, parece loucura. É loucura o que eu estou 

fazendo: deixei Natália para estar aqui, beira-mar. 

083



CAMINHO. PÉS DESCALÇOS sobre uma areia 

quente. Estou no Rio de Janeiro, é noite. Uma profes-

sora foi assassinada. Brutalmente poderia vir antes da 

palavra assassinada, mas qual assassinato não é bru-

tal. A violência é uma redundância. O nascimento de 

um ser humano é pleonasmo, neoplasia para o mun-

do. Suspeitam que foi executada pela própria polícia, 

comentam os cidadãos. Enquanto a religião perdoa 

qualquer pecado na hora da morte, o homem-arma 

pune qualquer protesto em nome de uma ficção. Não 

é possível pedir perdão quando a morte chega sem 

avisar.

 Carolina do meu sonho, este é o mar.

 Olhe através dos meus olhos.

 Está escuro, eu sei. Mas, escute, sei que você 

está aí em meu subconsciente, escute as ondas do mar. 

As ondas vão de encontro à praia, é como um choro 

recorrente. Alegria e tristeza têm sabor de sal. E, 

realmente, parece loucura. É loucura o que eu estou 
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 Para quê? Medo, talvez. Fugindo daquele delírio de 

não olhar para o céu. Desde o momento em que com-

prei as passagens de ônibus até agora nada de caixa 

alta e nada de cinco palavras ordenando para que eu 

deixe o céu em paz. Troquei uma paranoia por outra. 

Sou eu que sonhei Carolina ou é Carolina que, neste 

exato momento, sonha comigo. Escolhi o Rio de Jane-

iro ao acaso. Quem sabe. Passagem barata, partia no 

mesmo dia.

 Intervenção.

 Arcano onze. A força. Quando uma carta sai 

de ponta cabeça.

 Marcial.

 Beligerante.

 Militar.

 Ela está vestida de preto:

 – Com licença, procura alguma coisa?

 Dois desconhecidos e a praia.

 – Oi, não. Estou olhando o mar.

 – Ah...

 Viaturas passam clamando sirenes.

 – Não se preocupa, é sempre assim. Estão 

latindo pra mostrar serviço.

 – Sei.

 – Escuta, você não está com medo?

 – Medo?

 – É. De mim.

 – De você, não. Por quê?

 – Porque sou travesti.

 – Você está de luto?

 – Sim, por causa da professorinha.

 – Triste, né.

 – É a história que sempre se repete.

 É a história que sempre se repete, repito e 

repito em meus pensamentos.

 – Pensei que você estivesse procurando pro-

grama, sabe.

 – Ah, não. Só o mar mesmo.

 – Eu ia falar que hoje não, por causa do luto.

 – Você não está sozinha.

 Ela se afasta e caminha até onde as ondas 

molham os pés. Tira os sapatos e os protege com uma 

das mãos. Apenas observo. O breu da noite não revela 

muito do corpo dela, mas é possível ver que ela levan-

ta a saia do vestido, jacula o pênis e se masturba.

 Ela retorna.

 – Sabe, faço isso toda lua cheia. Já ouviu 

sobre o nascimento de Afrodite? Pois é, foi da mistura 

da porra de Urano com a água do mar. Acredito que 

toda mulher de pau é uma deusa, sabe. Todo dia ape-

drejada, crucificada e ignorada pela sociedade. 

Nenhum mortal aguenta o que a gente aguenta para 

sobreviver. Por isso eu faço isso. Jogo minha porra no 

mar. Há! Sabe-se lá quantas Afrodites eu já não criei. 

Só espero que elas jamais saiam do mar, que jamais 

conheçam a superfície. Esse chão imundo. É só pre-
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conceito, morte, violência. Em nome do quê? A custo 

de quê? Se eu for morta amanhã, pelo menos morre-

rei sem máscaras. Morrerei como sou.

 – Você é linda.

 – Todas somos.

 – Pois é...

 – Até o momento em que alguém, quem a 

sociedade transformou em homem, dizer não.

 – Até mais.

 – Adeus. Você tem cara de quem veio de lon-

ge. Volta. Tem gente que precisa de você lá.

 Duas luas.

 Uma é do céu. A outra é do mar.

VINTE E TRÊS
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SAIO DA AVENIDA Rodrigues Alves rumo ao 

terminal rodoviário. O dia segue quente, o taxista 

não está nem um pouco preocupado em ligar o ar. Do 

retrovisor do táxi pendem um terço e um cordão 

com uma foto: a vista aérea de uma cidade.

 – Que cidade é essa? – arrisco.

 – É Sonho Etéreo.

 – Nunca ouvi falar. Me desculpe, já ouvi 

falar sim. Tem um conhecido que foi pra lá.

 – Cidade boa! De gente de bem, que tem fé 

na igreja Católica e nos santos. Vim pro Rio em 

busca de melhores condições. Meu cunhado que me 

arranjou esse emprego. Não tenho do que reclamar 

não. Só tenho saudade do meu irmão. Ele ficou lá, 

não quis vir. O nome dele é Damião, ele é porteiro. 

Somos gêmeos. Temos uma ligação sobrenatural.

 – Me desculpe, qual é o nome do senhor?

 – Cosme. 

 Ele ri e buzina (imediatamente) para o carro 

da frente. O semblante, apenas uma carranca. 
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 – Sai da frente, retardado! – grita.

 Dois homens, bigode e óculos escuros, saem 

do carro à frente. 

 – Que foi, meu patrão, tá com pressa hoje?

 Um deles saca um distintivo.

 – Olha, me desculpa. Não sabia que era coisa 

séria. Me perdoa, mesmo. Estou com passageiro no 

carro. E sabe como é, né. Passageiro tem pressa.

 – Pressa de cu é rola – cospe o homem ao 

lado do que mostrou o distintivo.

 Policiais à paisana. 

 Militares.

 – Olha ali atrás, é homem ou é mulher?

 – Os dois, por gentileza, saiam do carro com 

os documentos e as mãos na cabeça.

 O motorista olha para mim, pelo retrovisor. 

De sua testa goteja um suor quase imperceptível. Os 

olhos turvam sobre uma expressão de terror e per-

dão. Silêncio grita. Olho para suas mãos trêmulas e 

percebo que uma delas engata a ré. Meu coração 

dispara. O pedal de aceleração do carro afunda, os 

policiais emitem voz de prisão, sacam armas. Tiros. 

Pneus queimando o asfalto, mais do que o sol. Deito 

sobre o banco de passageiros. Instinto. Fecho os 

olhos. Penso em Natália. 

 – Os malditos estão seguindo a gente. Olha, 

me desculpa. Não era a minha intenção, mas traba-

lho de maneira informal. O táxi não é meu, nem do 

 meu cunhado. Longa história. Muito rico diz que é o 

jeitinho brasileiro. Eu discordo. É pura sobrevivên-

cia. Aqui ou em qualquer lugar. Ai.

 A perseguição segue.

 Buzinas.

 Tiros.

 Vidros quebrados.

 Estilhaços sobre meu corpo. O mesmo 

corpo que oculta uma alma estilhaçada.

 Ziguezague.

 Morrer por um sonho.

 Quem nunca.

 
 O motor do carro desliga.

Levanto a cabeça.

– Agora estamos seguros.

– Onde nós estamos?

– No Morro do Borel. É favela, mas aqui é 

seguro. Eu garanto.

Saio do carro e sento no meio-fio.

– Você estava indo para a rodoviária, né?

– Isso.

– Agora não dá mais.

– Imagino.

– Mas não se preocupe. Pra onde você estava 

indo mesmo? Sei. Entendi. Espere um pouco que eu 

já volto. Pode mexer no celular, na tranquilidade. 

Aqui ninguém vai te roubar não.
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 Cosme se afasta.

O céu no Morro do Borel nem parece o 

mesmo céu do Rio de Janeiro. É céu de gente removi-

da. De escravidão promovida por aqueles que lá 

embaixo bendizem a ficção tingida em uma ata de 13 

de maio de 1888. 

Caminho com o taxista até uma construção 

de três andares. É uma igreja católica no meio da 

comunidade. Cosme me apresenta a uma família. 

Eles têm uma Kombi e estão de mudança, vão para 

onde moro. Ele se desculpa. Digo que não precisa se 

desculpar. Afinal, a nossa vida não é fácil em nenhum 

lugar. Ofereço para a família o dinheiro que gastaria 

com a passagem de volta, é tudo o que tenho. Eles 

agradecem, mas recusam. Gente como eles não tem 

cobiça. Quem vive à margem tem sempre a chance de 

cair, por isso que gente assim estende a mão – 

mesmo para estranhos. Se o céu de Deus fosse fato, 

comprovado por testemunha póstuma, o rico teria 

que limpar as próprias fezes que esparrama pelo 

calçadão.

Saio da igreja.

O local de partida fica marcado para as 

dezesseis, no Terreirão, na frente do espaço cultural.

– Aqui no Morro do Borel tem um lugar 

onde dá pra você ver o mar e quase todo o Rio de 

Janeiro. Não tem vista melhor do que a vista do Cru-

zeiro. Até você partir dá tempo. Quer conhecer? Aí a 

 gente fica meio que quites, né.

– Quero sim.

Espero não decepcionar Carolina, penso.

Delírio.

O Louco.

A carta sem número pode ocupar qualquer 

posição.
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ELA ME OLHA em silêncio. A palidez em sua face 

não é fraqueza, mas força e rigidez de mármore. 

Natália está entregue a um olhar mefistofélico. Can-

dura passa longe. Desde quando me preocupo com 

inocência. Se fossemos todos inocentes, ninguém 

teria coragem (nem força) para continuar vivendo. 

Intercepto:

 – Estou aqui. Fale comigo.

 Estar é muito relativo, eu sei. A sensação é 

de futuro do pretérito.

 – Olha, Natália. Eu vou embora, ok?

 – Não. Fica.

 A mão de Natália puxa minha camiseta, na 

altura do quadril. Cinema mudo no reflexo dos seus 

olhos. Não me reconheço. Diviso um pássaro voan-

do. Perde-se no horizonte ensolarado. Uma rajada de 

ar sopra com força, sublinha o corpo humano e emba-

raça os grossos fios de cabelo castanhos. Meus cabe-

los castanhos. Levo as mãos à cabeça, para conter a 

rebeldia dos fios encaracolados, deixo um objeto cair 

097



ELA ME OLHA em silêncio. A palidez em sua face 

não é fraqueza, mas força e rigidez de mármore. 

Natália está entregue a um olhar mefistofélico. Can-

dura passa longe. Desde quando me preocupo com 

inocência. Se fossemos todos inocentes, ninguém 

teria coragem (nem força) para continuar vivendo. 

Intercepto:

 – Estou aqui. Fale comigo.

 Estar é muito relativo, eu sei. A sensação é 

de futuro do pretérito.

 – Olha, Natália. Eu vou embora, ok?

 – Não. Fica.

 A mão de Natália puxa minha camiseta, na 

altura do quadril. Cinema mudo no reflexo dos seus 

olhos. Não me reconheço. Diviso um pássaro voan-

do. Perde-se no horizonte ensolarado. Uma rajada de 

ar sopra com força, sublinha o corpo humano e emba-

raça os grossos fios de cabelo castanhos. Meus cabe-

los castanhos. Levo as mãos à cabeça, para conter a 

rebeldia dos fios encaracolados, deixo um objeto cair 

097



do bolso. A carta de um baralho.

 – Isto é um sinal! – vaticina.

 – Sinal?

 Ela corre para o quarto.

 Eu observo. A quentura de um corpo vivo 

permanece em minha roupa no tempo em que a 

ausência (mesmo que breve) sopra tercinas de silên-

cio. Preenche a sala. 

 Três por quatro.

 Ou seis por oito.

 A vida não é notação musical.

 Mesmo que seja difícil viver sem música.

 Estamos em um café, não muito distante da 

casa da Natália. Local tranquilo. Ela fala sobre car-

tas de Tarô. Eu escuto. Mesmo que seja uma batalha, 

pois muitos vivem em mim. As vozes da memória e 

da inquietação são como braços e mãos fortes que às 

vezes me puxam com força para dentro da caixa 

torácica. Ainda que as vozes do sonho prevaleçam, a 

minha presença (agora) é dela. Da mulher à minha 

frente. Pelo menos por hora. Silencio as vozes. Eu 

tento.

– ... Jodorowsky. Para ele o tarô ensina novas 

formas de assimilar o mundo. Cada ser humano é um 

arcano. No sentido de que, mesmo que vivamos a 

vida toda com alguém, jamais seremos capazes de 

entender por completo o significado do outro ou de 

 nós mesmos. Veja, a carta que caiu do seu bolso é 

uma carta do tarô. A imperatriz. Um dos arcanos 

maiores. O arcano de número três. Evoca a criativi-

dade. Desconhece as consequências de seus atos, fé 

na ação pela ação. Incita-nos a realizar uma fantasia. 

No tarô de Marseille, que é o tarô escolhido por Jodo-

rowsky como o definitivo para os seus estudos, a 

figura da Imperatriz não possui gênero, ou melhor, 

pode ser uma transgênero. Por um pequeno detalhe, 

que é o pomo de Adão que se encontra desenhado na 

figura. Que, inclusive, é o tarô ao qual pertence a sua 

carta.

– Esta carta não é minha.

– Sei.

– Sério. Você sabe que eu também me inte-

resso por tarô. Mais pela iconografia do que pelo 

misticismo. Mais pela semiótica que pela premoni-

ção. O jogo que eu tenho é de Waite. 

– Então, como essa carta foi parar aí no seu 

bolso?

– Do mesmo jeito que você parou na minha 

vida – ironizo.

Apreensão em mim.

Natália sorri.

O sorriso dela distorcido na superfície do 

café, que pedi pouco antes de começarmos o diálogo 

sobre tarô. A distorção me perturba, bebo de uma 

vez. Gole seco desadormece.
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Apreensão em mim.

Natália sorri.

O sorriso dela distorcido na superfície do 

café, que pedi pouco antes de começarmos o diálogo 

sobre tarô. A distorção me perturba, bebo de uma 

vez. Gole seco desadormece.
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 – É ela.

– Ela quem?

– A travesti.

– Travesti?

– A mulher trans que conheci no Rio.

– A “Afrodite”?

– Ela mesma.

– Você está querendo dizer que a carta é 

dela. Que você ganhou dela?

– Não. A carta é ela.

Há um jogo de tabuleiro no Nepal, distinto 

do xadrez e do jogo de damas, pois a condição de 

cada jogador é diferente – uma vez que o número de 

peças não é o mesmo para cada um. Assim como no 

xadrez e no jogo de damas, joga-se apenas com dois 

participantes. Bagha-Chall, significa mudança de 

tigres. Um dos jogadores controla os tigres e o outro 

controla cabras. Quatro tigres e vinte cabras. Por 

mais que a circunstância seja diferente para cada 

jogador, o jogo possui equilíbrio. Um equilíbrio deli-

cado. Todavia um equilíbrio.

É assim que me sinto em relação a Natália. 

Não sei quem joga com os quatro tigres ou 

com as vinte cabras.

Um jogo sem cartas.

– O que você disse, Natália? Desculpa, não 

escutei direito. Sem querer, divaguei.

– Essa carta também é você.

 Imperatriz.

 Com pomo de Adão.
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NO CENTRO DA cidade pessoas impedem a passa-

gem de um ônibus particular. Erguem crucifixos 

digitais e atiram pedras e tomates. Talvez um tiro. A 

balbúrdia impede segundas e terceiras opiniões 

sobre o que acontece. Condenam eles próprios ao 

atacar o que, ironicamente, é o reflexo da nudez de 

suas vigarices. Dentro do ônibus há inocentes, mas 

são inocentes aqueles que gritam bandido e atiram 

pedras, como se fossem quadros animados de um 

salmo do Antigo Testamento. É a interrogação. 

Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar 

contra a rocha. Salmos 137:9. A psicanálise surgiu 

apenas no início do século vinte. A Providência teria 

feito bom uso. 

Pensam que são catedrais errantes, mas não 

passam de fóruns e tribunais.

Protocolos.

Burocracia.

Tudo é ficção.

– Olá!
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 – Olá!

– Você saberia me informar onde fica essa 

rua?

– Desculpa, mas você tem celular, maps, gps?

– Não uso celular.

– Sério?

– Evito exposição e distração demais. 

– Eu já não resisto a uma rede social! – sor-

rio.

Um sorriso dissimulado, artificial. Sinto o 

incômodo descerrado ao encontrar alguém que pra-

tica ideias que insistem, há algum tempo, em explo-

rar a superfície do meu corpo. Resisto. O que sobe é 

pura bile. Admiro. Ele não me olha com dúvida. Tal-

vez meu sorriso não seja cem por cento afetado. 
– Olha, é só você subir a próxima rua. Umas 

três quadras você vai encontrar um ponto de ônibus, 

daí é só virar à direita que você vai estar nela. Digo 

para virar à direita, porque para a esquerda a rua 

ganha outro nome.

– Obrigado.

Rua com nomes díspares. Um marechal 

escravagista e torturador. Uma mulher assassinada 

por elevar sua voz. Antes a rua possuía apenas um 

nome, o do marechal. Projeto de renovação urbana, 

da prefeitura. Programa social, remover o nome de 

criminosos da história e substituir por nomes de pes-

soas que tiveram sua voz calada enquanto lutavam 

por um mundo melhor. Um movimento, encabeçado 

por perfis questionáveis, começou nas redes sociais. 

Uma página criada. NBI. Nosso Brasil Inocentado. 

Todos brancos. Todos herdeiros da opressão. 

Opressores. Elite. A mesma que deu nome às ruas. O 

marechal pode ter matado e torturado, mas matou e 

torturou em nome da pátria. Correu o risco de ir 

para o inferno, por nós. Mas pediu perdão antes de 

morrer. Está no cânone. É dogma. Inocentem o 

marechal. O governo é um tipo diferente de política. 

Político, jamais política. Não pode perder votos. 

Quanto mais, melhor. Divide a rua. Todos parcial-

mente felizes. Licitações felizes. A indignação e a 

luta diluídas nas redes sociais. 

O peão que defende o rei captura o peão do 

adversário.

Move-se a rainha.

Xeque-mate.

Olho para trás. O ônibus já se foi, apenas 

ofanins e potestades com cartazes e o que restou das 

pedras e tomates. Celulares à mão, esquecem que 

estão no meio da rua. Vivem dentro das redes sociais. 

Carros não buzinam para pessoas de bem.

Desbloqueio o meu celular.

Uma mensagem de Natália.

Preciso de você. Urgente.

Alugo uma bicicleta, não estou muito longe. 

Ajeito o celular na calça, coloco os fones de ouvido, 
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 pedalo.

Um tomate passa rente ao meu corpo.

Pedalo.

Não olho para trás.

Não olho para o céu.

Play no serviço de música por streaming.

“Gente afirmando

Não querendo afirmar nada

Que o cantor cantou errado

E que a censura concordou

Gente afirmando

Não querendo afirmar nada

Que o cantor cantou errado

E que a censura concordou...”²

 2 Trecho da música Anos 80, de Raul Seixas.

VINTE

108
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DESCONTINUIDADE. AMOR É a ficção mais 

prostituída pelo ser humano. Violência sem remate. 

Dúvida. A ficção acaba com a morte, haja interroga-

ção. O fluxo narrativo persevera a retórica de um 

descompassado...

 – Pensou que escaparia fácil da gente?

 Rosa. Fernanda. Marielle. Marilene. Laura. 

Leonor. Jadir. Sonia. Rafaela. Gabriele. Jaqueline. 

Alessandra. Cassandra. Ester. Joana. Maria da.

 – Ninguém escapa. 

 Beatriz. Bruna. Micaela. Júlia. Isabel. Rosinha. 

Alma. Ângela. Yolanda. Eda. Vânia. Ticiana. Telma. 

Susana. Roberta. Fabiana. Carolina. Caroline. Melissa.

 – É homem ou é mulher?

 Michele. Marisa. Lorena. Isis. Jeane. Frida. 

Gaia. Fátima. Janira. Elizabete. Celina. Carmem. 

Valquíria. Aba. Latifa. Niara. Nuala. Núbia. Anita. 

Marlene. Mãe de.

 Amarram-me a uma cadeira. Sinto cheiro de 

óleo queimado. Óleo de motor. De carro. Visão enleada 
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 e um olho roxo, inchado e latejante. 

– Silêncio de cu é rola.

Dois homens, bigode e óculos escuros. Mal 

os vejo, sequer os reconheço. 

– Quem são vocês?

– Quem somos nós, não importa.

– É! Não importa. Pensou que íamos deixar 

barato.

– Quem são vocês?

– Nós somos trabalhadores. Homens de 

bem. Aqueles que você e seu amigo taxista tiraram 

sarro e desonraram.

– Desonrar?! Vocês são loucos!

– Esse país precisa de rédeas. De condução 

firme. Se a gente deixasse elas por elas, onde ficaria a 

nossa integridade? O país tá do jeito que tá, porque 

falta homem de verdade. E aqui não tem frouxo não!

– É! Aqui não tem frouxo não – o outro 

secunda. 

Ana. Sofia. Maria Eduarda. Valentina. Helena. 

Lara. Constantina. Lindaura. Rosivalda. Alícia. Ingrid. 

Maitê. Tatiana. Graziela. Maya. Tainá. Gisele. Liz. 

Antonella. 

Um soco atrás do outro.

Tentam me desfigurar.

Iasmim. Fernanda. Giovana. Gabriela. 

Lívia. Paula. Poliana. Maria Fernanda. Olívia. Rita. 

Giulia. Lorraine. Maísa. Franciele. Eloá. Alexandra. 

 Elisangêla. Sueli. Verônica.

– É homem ou é mulher?

Sara. Luiza. Rafaela. Eloísa. Ana Paula. 

Larissa. Tânia. Augusta. Karine. Ane. Iara. Sheila. 

Simone. Sandramara. Cristiane. Kátia. Malu. Mar-

garida. Filha de.

– Eu não tenho nada a ver com isso! – choro.

– Vai começar com o mi mi mi?

Soco e sangue.

Consciência que não deixa o meu corpo. 

Dor.

Uma nota musical.

Ininterrupta.

Clerical.

 Não é domingo.

Mas é hominal.

Resistir é fundamental. Mesmo que o corpo 

mingue, resistir é vital. Respiro pela boca, mesmo 

que, agora, alguns dentes me faltem. É tudo silêncio. 

Está tudo silenciado em mim. Apenas um rosto, um 

apelo não atendido.

Isto vai acabar.

Vai passar.

Tudo passa.

Ainda hoje eu chego até você.

Natália.
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DEZENOVE



– QUE HORROR! O que fizeram com você? O seu 

rosto.

 – Me sequestraram. Me agrediram. Mas, 

agora, isso não importa. Estou aqui.

 – Como assim, não importa? Temos que 

denunciar!

 – Para quem?

 Natália, cuidadosamente, me conduz para a 

sala do seu apartamento. Sento com certa dificulda-

de sobre o sofá.

 – Fecha a cortina.

 A claridade incomoda.

 – Certo. Vou buscar um copo d'água. 

 – Natália.

 Ela olha.

 – Não me deixe.

 – Não vou. Estou aqui, só vou buscar água e 

já volto. Precisamos hidratar você.

As breves conjunturas temporais onde tra-

gédias específicas solapam outras tragédias maiores 
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 e crônicas, não é incomum, percebo o quanto esses 

acontecimentos trazem à superfície um sentimento 

por demais egoísta: lembrar de amar ou estar junto 

de alguém quando a reminiscência da morte cutuca. 

Da mesma forma que ser bom por temer uma divin-

dade ou um castigo póstumo não é bondade, amar 

alguém ou lembrar de querer estar com alguém por 

causa da morte, também não é amor, muito menos 

uma honesta vontade de se fazer presente na vida do 

outro. Tal como os escravos que só servem seus 

amos por temer o chicote, amo somente por temer a 

morte. Não quero acreditar. Desamo. Contradição. 

Natália volta.

Tomo um gole d'água.

– Ah, o amor! – ela faz uma mesura teatral. – 

O amor é belo, o amor é divino, o amor é isso, o amor 

é aquilo. O amor é tanta coisa, que isso gera, pelo 

menos em mim, mais receio do que brandura. O 

amor é ambíguo. É uma palavra, uma invenção do 

ser humano, um instrumento da linguagem. Uma 

fonte de mal-entendidos. Quantas coisas ruins não 

aconteceram, e acontecem, à humanidade por causa 

do amor? Amor à pátria, amor a Deus, amor a algo 

que alguém acredita possuir, amor à causa... Acredi-

to que há mais crimes motivados por amor do que 

por ódio em nosso mundo. E é por isso que o amor é 

mais perigoso do que o ódio. O ódio é simplesmente 

o ódio. Um sentimento negativo e destrutivo. A 

 gente sabe o que esperar do ódio. Mas o que esperar 

do amor? O amor não é a antítese e nem a cura para o 

ódio. Talvez a bondade, o altruísmo, ou conhecimen-

to, sejam mais efetivos. 

– O amor não é a antítese de nada.

– Nós damos tantas formas e sentidos para o 

amor que acabamos deixando essa palavra sem sen-

tido. Vazia ou, na pior das hipóteses, repleta de signi-

ficados distorcidos e prejudiciais. 

– Talvez seja melhor parar de acreditar no 

amor.

– Deixar de acreditar no amor não é acabar 

com ele. 

– O amor é uma ficção.

– E quem não é?

Choro.

– Me desculpa. Só queria distrair você um 

pouco.

Ela sorri. Um sorriso da cor do açafrão. Sin-

cero, porém temeroso. Meu rosto está tão inchado 

que nem consigo sorrir de volta. Escoriada, ulcerosa, 

minha alma se adequa ao meu semblante. Queria ter 

forças para ir atrás dos meus agressores, queria ter 

contatos para denunciar, queria, queria, queria. 

Agora só quero estar assim, perto da Natália. Lem-

bro-me: a bicicleta, o prelúdio do sequestro e agres-

são. Um passado que foi desviado por um corte cirúr-

gico, preciso – chamado dor. Corte cinematográfico. 
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 Corte de carne. Corte editorial. 

Corte. 

– E com você, está tudo bem?

– Bem, como? – ela, deslembrada. 

– Antes do meu sequestro, você mandou 

mensagem – apalpo meus bolsos e descubro que 

estou sem meu celular. – Perdi o celular. Você pode 

dar um toque pra mim?

– Claro.

Ela liga, mas cai na caixa de mensagem.

– Não tem problema. Estou aqui. O que acon-

teceu?

– Olha, depois do que aconteceu com você, 

nem foi tão grave o que aconteceu comigo, sabe. 

Sequestraram você, talvez até seja culpa minha...

– Não é.

– Que seja, talvez se você não estivesse 

vindo para casa...

– Deviam estar me seguindo há algum tem-

po. Desde o Rio, quem sabe.

Seguro as mãos de Natália com força, respi-

ro fundo. Ela percebe os contornos de dor que esbo-

çam a minha atual tragédia. Levanta uma de suas 

mãos procurando acariciar meu rosto, mas desiste a 

meio caminho.

– O que aconteceu?

– Invadiram meu apartamento e levaram 

todas as minhas telas. Reviraram todos os meus 

 documentos. Eu não estava aqui e nem foi arromba-

mento. Pegaram a chave reserva com o zelador. Ele 

disse que estavam com um papel, um mandado de 

busca e apreensão. Não sei quem entrou aqui. Só sei 

que estou com muito medo. Mais medo agora, depo-

is do que aconteceu com você. Não sei o que a gente 

pode fazer. 

– Bagha-Chall.

– Como?

– Agora eu sei quais peças eu e você somos.

– Não entendi.

– É um jogo, mas estou apenas verbalizando 

um pensamento meu.

– Ah.

– Nós somos a maioria, mas nosso ingresso 

no tabuleiro é condicionado.

– Bagha-Chall – ela sussurra.

– Os tigres são poucos, mas fazem um estra-

go grande.

Natália cuida de mim.
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NA RUA O meu rosto lesionado chama menos aten-

ção. Tal e qual o ícone místico que eles seguem, a 

tortura e a agressão que sofri têm um nome: paixão. 

Não é violência, é paixão. A imagem da dor é comum, 

é banalizada. Antes eu do que eles. Alívios ao meu 

redor. Os anjos que costumam me atacar verbalmen-

te, agora abrem caminho como se eu estivesse com 

lepra ou carregasse uma cruz. Soldados romanos 

substituídos por fotos, minhas, tiradas sem meu 

consentimento e compartilhadas em redes sociais. 

Deslikes de uma ruptura surreal. O Grande Irmão 

tem um pet, uma Hidra de Lerna cujas cabeças são os 

seres humanos e seus aparelhos com internet móvel. 

 Like.

 Deslike.

 Compartilha a foto.

 Só não compartilha o pão.

 Muito menos a dor.

 Meu apartamento todo revirado. Como o da 
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 Natália, invadido. Violado.

 Sinto cheiro de óleo queimado. Óleo de 

motor. Pavor, fobia, horror, terror, pânico, temor, 

susto, aversão, ojeriza, apavoramento, amedronta-

mento, receio, apreensão, preocupação, ansiedade, 

inquietação, incerteza, covardia, fraqueza, ignávia. 

Palavras para descrever uma ferida aberta. Minha 

vitrola quebrada. Meus discos quebrados.

 Tim Maia.

 Racional Superior.

 Abraço as capas rasgadas e os discos despe-

daçados. Fecho os olhos, evito chorar. O que fazemos 

para o mundo, o que o mundo faz para nós. Na dico-

tomia nós e o mundo, o sofrimento é a linha verme-

lha que atravessa a garganta seca do universo, e 

regurgita, revessa o maniqueísmo. A infelicidade 

somos nós. Quem somos nós, interrogo. Intervenho, 

intenciono, entrevejo.  Desespero.

 O meu celular toca.

 Como foi parar ali é a indagação.

 – Alô?

 – Aberração. Esperamos que tenha aprendi-

do a lição.

 Desligo.

 Choro. Tento evitar, mas choro.

 O rosto dói.

 Há algum canto em mim incapaz de doer.

 Natália acredita que as pessoas, pelo menos 

 a maioria, querem apenas ser felizes. Buscam a feli-

cidade, sonham com a felicidade, esperam pela felici-

dade em vida ou em um hipotético paraíso póstumo. 

Para mim, felicidade é slogan para campanha publi-

citária, justificativa para guerras, arrebanhamento 

de fiéis, moeda de troca, briga de família, futebol, 

receita médica e tudo o mais que se possa vender.

 Vender, vender, vender.

 É bem capaz que estejam comercializando a 

minha dor.

 A nossa dor.

 Sim, somos capazes de ganhar com a dor em 

uma diegese sem começo nem fim.

 E o movimento, a ação de ser no mundo, é 

irrequieto.

 Mesmo a agonia tem um limite. Recompo-

nho-me, com o que resta. Se é que ainda resta. Leio a 

tela do meu celular e apenas a chamada não atendida 

da Natália. Talvez não seja a melhor atitude conti-

nuar com o mesmo número, mas isso é algo para 

depois. Além dos discos, meu guarda-roupas destru-

ído. No azulejo da cozinha picharam a palavra aber-

ração. Lembro do notebook. Caminho até o banhei-

ro, abro o armário abaixo da pia, removo alguns azu-

lejos, um buraco de trinta e três por vinte e três cen-

tímetros acomoda imperscrutavelmente minha 

ferramenta de trabalho.

 Sem bateria.
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 Não encontro o cabo de energia.

 Também estou sem energia.

 Descarregado.

 Envio uma mensagem, pelo celular, para 

Natália. Guardo o notebook em uma mochila e deixo 

o apartamento, sem intenção de voltar. Lar é onde a 

gente sente que deve estar. Desminto, lar é este 

lugar imaterial bem dentro da gente que, neste exato 

momento, nos impede de se matar. No corredor do 

andar, entre o meu apartamento violado e os aparta-

mentos desocupados, um pássaro. Parece uma pom-

ba, mas menor e mais delicado. Desesperado, choca-

se contra a janela quase transparente. Não consigo 

imaginar como a ave entrou aqui. Figuro alguns 

tijolos no chão, agacho e pego um. Atiro contra a 

janela e a ave ganha liberdade, voa prisioneira ape-

nas de suas penas e ossos. Voa prisioneira apenas 

enquanto a sua vida neste mundo durar.

 Uma pena cai lentamente, como se a gravi-

dade fosse algo vulgar.

 Cai sobre uma carta.

 Uma carta de tarô.

Mais uma.

 Arcano dezesseis. A torre.

DEZESSETE
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TRINTA E TRÊS é um número natural. Número 

defectivo. É o número atômico do arsênio, um vene-

no. Os seres humanos possuem trinta e três vérte-

bras ao longo de sua coluna. Em 2010, trinta e três 

mineiros ficaram encerrados após um desmorona-

mento na mina de San José, no deserto do Atacama, 

no Chile. Em 2016, trinta e três turistas passaram a 

noite presos em um teleférico nos Alpes entre a Fran-

ça e a Itália. Na espiritualidade, o número trinta e 

três é considerado o Mestre dos Mestres. Trinta e três 

é o grau máximo na Maçonaria. É o número de divi-

sões do símbolo da Organização das Nações Unidas. 

Alexandre, o Grande, viveu trinta e três anos, assim 

como Cristo. Quéops, no Egito, mede trinta e três 

metros e possui trinta e três câmaras. Da mesma 

maneira que a nossa coluna, a espiral do DNA possui 

trinta e três voltas. Quando o Uruguai estava em 

guerra pela sua libertação, em maio de 1823, trinta e 

três soldados liderados pelo general Juan Lavalleja, 

procedentes do Brasil, juraram “liberdade ou morte” 
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 em frente ao altar da Virgem de Luján del Pintado e 

partiram para uma importante batalha que culmina-

ria na libertação do povo uruguaio e, logo após a 

vitória dos soldados, o povo passou a chamar a ima-

gem da santa, onde os soldados haviam feito seu 

juramento, de Nossa Senhora dos Trinta e Três. A 

estátua foi esculpida por um índio. As Américas, 

antes de serem invadidas pelos colonizadores, foram 

esculpidas por índios.

 – Está tudo bem com você? – Natália per-

gunta.

 – Como?

 Estamos dentro de um ônibus, transporte 

público, vagando sem direção. O ônibus está parado, 

o motorista estacionou no ponto para a troca de 

turno. Em um boteco do outro lado da rua, uma tele-

visão de tubo transmite imagens de um noticiário, 

um ex-presidente sendo preso. Perseguição política, 

alguns dizem.

 – Você parece distante.

 – Desculpa, estava entregue a devaneios.

 – Não culpo você.

 – Nem eu.

 Ela sorri.

 – Mês que vem é meu aniversário.

 – Eu sei.

 – Trinta e três anos.

 – Relaxa que você não vai morrer com a 

 idade da Eva Perón. Não vou deixar! 

 Eva Perón. Como pude esquecer. Morta aos 

trinta e três anos, câncer de útero, embalsamada e 

exposta à visitação pública até que, quando do golpe 

de Estado que depôs Perón em 1955, teve o cadáver 

roubado e enterrado no Cemitério Monumental de 

Milão, na Itália.  

– Você lembra o que o Ítalo estava fazendo 

na Itália? – pergunto para Natália.

– Sabe que eu não lembro. É tanta coisa de 

ruim acontecendo com a gente nesses últimos dias 

que não consigo pensar em mais nada a não ser em 

como sair de tudo isso.

Essa conversa sobre o Ítalo foi apenas um 

ato irrefletido, eu penso.

Jogo o celular pela janela, sem pensar.

– Por que você fez isso? Que loucura!

– É o primeiro passo.

– Para a revolução?

– Desconstrução.
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A MEMÓRIA É o chão que pisamos.

 – Natália.

 – O quê?

 – Memória.

 – O jogo?

 – Não. Memória. Você tem alguma memória 

que não seja sua?

 – Você diz de acontecimentos que não fize-

ram parte da minha experiência direta, tipo a memó-

ria de um acidente de avião que assisti pela televi-

são?

 – Não.

 – Tipo a do sonho louco que você teve e fez 

com que você fosse ao Rio de Janeiro e esbarrasse 

com aqueles homens malditos?

 – Também não. Acho que uma memória 

compartilhada geneticamente. Não sei bem como 

explicar.

 – Tente.

– Eu tenho uma lembrança incomum. Uma 
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 espécie de memória intrauterina. De algumas sema-

nas antes do nascimento de alguém. Lembro da voz. 

Das vozes, como sons clandestinos. Um diálogo 

entre uma mãe e seu obstetra. A memória de um 

não-nascido. Não no sentido espiritual da coisa. 

Digo, no sentido literal, físico, dos seis meses de 

gestação. Sim, com essa precisão. Um feto em uma 

caixa de carne, ou um quarto escuro. Como um gato 

de Schrödinger, um paradoxo. Com receptores táteis 

em toda pele, uma criatura capaz de chorar e de rir. 

E, além de distinguir o gosto e o cheiro do líquido 

amniótico que o envolvia, também, a reminiscência 

de reconhecer o claro e o escuro. Alguém que não 

estava habituado à linguagem falada dos seres huma-

nos, é claro, mas era capaz de ouvir. Ouviu o que a 

mãe segredou ao médico, um obstetra. Ela estava 

feliz por seu bebê ser, biologicamente, uma menina, 

mas temia que não continuasse mulher depois do 

nascimento. O médico não entendeu o que a mãe 

quis dizer. O preconceito é uma coisa desarranjada. 

Nem precisava entender. O problema não era com 

ele, o médico, mas sim com a mãe, a hipócrita. Ela 

tinha medo que sua filha se tornasse, ou a tornassem, 

gay. Religiosa, divorciada, viciada em simpatias, 

masturbava-se pensando no jovem padre da paró-

quia. Uma mulher de bem, uma mãe. A criança nas-

ceu. Ela a batizou com um nome de mulher, mas, 

apesar da genitália feminina, nasceu menino. 

 Homem.

– Ninguém nasce homem ou mulher, torna-

se.

– Eu sei.

– Não seria a Carolina do seu sonho?

– Não. É diferente.

– Acho que você deveria parar com os free-

lances e embarcar na ficção. Escrever. Procurar uma 

editora.

– Você acha, mesmo? Às vezes penso que é 

esquizofrenia o que tenho.

– Eu já acho que é a imaginação mais fértil e 

incrível que eu conheço.

Natália se aproxima e beija meu rosto.

Desabito o meu corpo.
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ESTE CAPÍTULO COMO uma câmera subjetiva.

 Off.

 Do plano médio.

 Pula para o primeiro plano.

 Traveling combinado com zoom.

 É preciso de uma nova significação.

 Efeito Kuleshov.

 Mojica gostava de close-up. 

 A vida não é cinema, mas todo o resto é ficção.

 Não sei por que utilizei o Mojica para anta-

gonizar com o Godard do Ítalo. No fundo, gosto 

mesmo é do Glauber Rocha.

 Cinema novo.

 Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça.

 A ditadura só cortou os filmes do Mojica.

 O Glauber, planejavam matar.

 Mas quem mata uma ideia.

 Só a morte do cérebro.

 Não um, nem dois.

 Do coletivo.
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 A ideia morre com a extinção.

 Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e 

sexta.

 Extinção não tem fim de semana.

 Trabalha sem carteira assinada.

 Assassinada.

 Tentaram me matar.

 Tentaram me calar.

 Mas o que eu falei.

 Qual é a minha ideia. Desenhos de um ponto 

de interrogação.

QUATORZE
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DESMEMBRO AS PALAVRAS entre meus silên-

cios de dor, descubro a decomposição. A entrelinha 

da imaginação que concebe a voz de alguém que 

sonha. O esoterismo de uma banalidade. É incrível a 

nossa capacidade para aniquilar borboletas, enquan-

to ainda são lagartas. Sepultamos sentimentos em 

cemitérios de frivolidades. O lixo empilhado sobre o 

que resta do caráter de uma esfera impermanente da 

espécie humana. A alma é o artigo de luxo daqueles 

que não querem compreender. O silêncio chega a ser 

quase um som. Despedida entre seres voláteis. Natá-

lia não está mais aqui. 

 O estranhamento é a simples constatação da 

azáfama de um cérebro hiperativo.

 O corpo levado pelo rio é apenas o corpo 

levado pelo rio, mas um corpo levado pelas circuns-

tâncias é a escala relativa da vida. Ou seja, quem sabe 

a morte.

 A cólera ao meu redor reflete a imperma-

nência do amor. A fome se alimenta de quem tem 

147



DESMEMBRO AS PALAVRAS entre meus silên-

cios de dor, descubro a decomposição. A entrelinha 

da imaginação que concebe a voz de alguém que 

sonha. O esoterismo de uma banalidade. É incrível a 

nossa capacidade para aniquilar borboletas, enquan-

to ainda são lagartas. Sepultamos sentimentos em 

cemitérios de frivolidades. O lixo empilhado sobre o 

que resta do caráter de uma esfera impermanente da 

espécie humana. A alma é o artigo de luxo daqueles 

que não querem compreender. O silêncio chega a ser 

quase um som. Despedida entre seres voláteis. Natá-

lia não está mais aqui. 

 O estranhamento é a simples constatação da 

azáfama de um cérebro hiperativo.

 O corpo levado pelo rio é apenas o corpo 

levado pelo rio, mas um corpo levado pelas circuns-

tâncias é a escala relativa da vida. Ou seja, quem sabe 

a morte.

 A cólera ao meu redor reflete a imperma-

nência do amor. A fome se alimenta de quem tem 

147



 fome. Imagino a falta de ideias. Construo uma cons-

piração do zero. Leio o pecado nas páginas de um 

livro que não está sendo escrito por mim.

 Natália voltou para a casa de sua família no 

interior de Minas Gerais. Foi atrás de ajuda, asilo. 

Ela me convidou, quase me obrigou. Mas não era o 

certo a fazer. Lágrima vai  lágrima vem, rompemos o ,

selo da presença com um abraço.

 “Se cuida”, ela disse.

 Só fiz silenciar.

Acenei a despedida de dentro de minha 

caixa torácica. 

 
Caminho e não dou ouvidos aos impropérios 

angelicais. Os anjos se multiplicam a cada dia, a cada 

pauta de ódio transmitida pela hegemonia da televi-

são. Mais uma vez, o bar. 

– Um copo de café – peço.

– Forte ou fraco?

– Forte.

– Com açúcar? – ele não se lembra de mim.

Aceno com a cabeça, não sei mais se é minha 

intervenção predileta. Inutilizar qualquer som res-

trito a determinada língua perdeu um pouco a atra-

ção. Tesão temporâneo.

Coloco o notebook sobre o balcão. 

O café chega.

– Aqui está. Forte e com açúcar.

 O sistema inicializa.

– Gratidão.

Enfio o dedo mindinho dentro do copo e 

chupo. 

Bebo o café.

– Tem Wi-Fi? – pergunto.

– Tem sim.

– Qual é a senha?

– Não olhe para o céu.

– Desculpa?

Estremeço. Recomponho-me. Percebo que 

minha reação é intransitiva.

– É a senha, jovem. Naoolheparaoceu tudo 

junto e sem acento.

Agradeço.

Com o notebook conectado pesquiso sobre a 

carta de tarô. Sobre a imperatriz. Não consigo lem-

brar o nome do tarólogo que a Natália citou, mas 

abro várias abas no navegador. Cada uma com uma 

imperatriz e leituras diferentes. 

  Ninguém lê o mesmo texto, ninguém vive a 

mesma vida, ninguém sente o mesmo sobre o mesmo 

que sente. Mas imaginamos. Mesmo que a imagina-

ção não passe de uma Matrix. Mater, iya, mutter, 'um, 

ama, mare, mor. Ninguém sai de dentro de sua mãe, 

mesmo que o cordão umbilical já tenha se transfor-

mado em bolo fecal. Mas imaginamos. A dor do 

outro, imaginação. O amor do outro, imaginação. A 
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 sociedade, imaginação. O outro, imaginamos. Pressu-

pomos. Não importa o quanto o mundo seja velho, 

para nós, cada um de nós, ele vive apenas enquanto 

estamos vivos – ou melhor, conscientes. O mundo ao 

nosso redor tem a mesma idade que cada um de nós.

 O meu mundo está prestes a completar trinta 

e três.

 Leio trinta e três interpretações para o arcano 

três.

 Trinta e três.

 Um par de três.

 Duas imperatrizes.

 A que está lendo e a que está sendo lida.

 Voc... TREZE
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OS APINAYÉS, QUE pertencem à grande família 

linguística Gê, contam que abaixo do nosso mundo 

há outro mundo. Um mundo muito belo, eles dizem. 

Um belo e vasto campo cheio de palmeiras de buriti, 

todas bem baixas. De onde vieram os porcos-do-

mato, acreditam os Apinayés. Certo dia, um jovem 

retornou à aldeia chorando e desconsolado. O seu 

amigo havia cavoucado demais a terra, na ânsia por 

encontrar um tatu, e acabou sumindo no mundo 

subterrâneo. Um pajé se ofereceu para resgatar o 

amigo do jovem. Um pajé, na cultura dos Apinayés, é 

alguém que fez um pacto com um carõ, um espírito 

humano, em troca de poderes de comunicação com 

os espíritos e poderes de cura. Os espíritos dos mor-

tos não são imortais, mas vivem em uma cadeia de 

transformações passando a habitar corpos de anima-

is maiores, depois menores, passando por insetos até 

terminar como pedra. Esse pajé havia recebido seus 

poderes de um carõ que se manifestou através de 

uma arara. Assim, o pajé, ao cantar como uma arara, 
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 após quatro dias, foi capaz de guiar o amigo perdido 

pelo longo caminho dos porcos-do-mato.

 Os Apinayés vivem em Tocantins, na região 

conhecida como Bico do Papagaio. Quase sumiram 

do mapa em 1928, quando chegaram a pouco mais do 

que cento e cinquenta indivíduos. Hoje o número é 

maior, mas quem se importa com Apinayés. A cidade 

não imagina os Apinayés. O governo não imagina o 

amor dos Apinayés. Eu imagino os Apinayés. Até 

mesmo porque eles fazem parte da minha memória.

 Do meu sonho.

 De um dos sonhos.

 Antes de sonhar com Carolina, primeiro 

sonhei com Apinayés.

 Não sonhei com o pajé, mas sonhei com aque-

le que cavoucou a terra. E, no meu sonho, ele não se 

perdeu no mundo abaixo do mundo. Cavoucou até 

romper o esterno, separar as costelas e sair de den-

tro de mim.

 Ao invés de palmeiras de buriti, encontrou 

anjos geriátricos. Como os jesuítas que, agora na 

forma de pastores evangélicos, caçam os pajés e 

exterminam a magia dos únicos capazes de guiar o 

caminho de volta.

 Mesmo que o mundo dê voltas, nunca está 

no mesmo lugar.

 Nós nunca estamos no mesmo lugar.

 Eu sei que nunca estou.

 Paro em frente a um camelô.

 – Quanto custa?

 Ele me olha. O rosto ainda ostenta os hema-

tomas, dentes quebrados. Sinto que ele revive uma 

situação de agressão em mim. Sua feição empalidece. 

É visível a costura que ele tenta fazer na fenda de sua 

rememoração. Ele verte suor.

 – O MP3?

 – Isso.

 – Dez real.

 Retiro a nota do meu bolso e saio com o apa-

relho em mãos.

 – Se cuida! – grita o camelô.

 Não olho para trás, minha atenção está toda 

em plugar o cartão Micro SD no MP3. Enquanto 

estava no bar, aproveitei para baixar algumas músi-

cas.

 Dou o play.

“Na vida, quem perde o telhado

Em troca recebe as estrelas

Pra rimar até se afogar

E de soluço em soluço esperar

O sol que sobe na cama

E acende o lençol

Só lhe chamando

Solicitando”³

3 Trecho da música Solidão, de Tom Zé.
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UM PAR DE óculos e o de bigode.

 Os dois estavam ali a mando do cabeça. O 

cabeça é o chefe, o dono do dinheiro. Dinheiro limpo, 

de tanto que foi lavado. Risadas. Silêncio. Constran-

gimento. Constrição do esfíncter anal. O cabeça se 

chama Eurico, é dono de muitas terras no Mato 

Grosso do Sul e, se duvidar, por debaixo dos panos, é 

também dono de quase todo o Brasil. Eurico é uma 

alegoria. Inferno alegórico. Inferno são os outros. 

Os outros só são os outros se os outros também 

forem outros. Um par de óculos e o de bigode. Os 

dois estavam ali por causa do cabeça. Cabeça de 

gado, cabeça de homem. Tanto faz, desde que o peso 

seja convertido em benefícios. Benefícios para o 1% 

mais. Nem mais nem menos, é como o cabeça gosta 

de terminar suas sentenças no ato do contrato. Con-

tratou os dois.

 O dia da chegada foi também day off. Só exe-

cutam o trabalho no day after. Por isso os dois esta-

vam ali, de bobeira, quando identificaram o rosto da 
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 figura. Da figurante muda que estava dentro daque-

le táxi, no Rio.

 – É homem ou é mulher? – um deles falou.

Ódio não é ficção.

– Olá!

– Olá!

– Você saberia me informar onde fica essa 

rua? – perguntou depois que escondeu os óculos no 

bolso de trás da calça. O de bigode se afastou para 

não atrair muita atenção. Memórias podem acabar 

com um bom plano.   
– Desculpa, mas você tem celular, maps, gps?

– Não uso celular. – mentiu.

– Sério?

– Evito exposição e distração demais. – con-

centrou-se em sua vítima. 

– Eu já não resisto a uma rede social! – a 

vítima sorriu.

Ele olhou, dúvida alguma estampava seu 

rosto. Vida regida pela convicção.

A vítima disse: 
– Olha, é só você subir a próxima rua. Umas 

três quadras você vai encontrar um ponto de ônibus, 

daí é só virar à direita que você vai estar nela. Digo 

para virar à direita, porque para a esquerda a rua 

ganha outro nome.

– Obrigado.

 Seguiram.

 Rodearam.

 Golpearam.

 Sequestraram.

– Pensou que escaparia fácil da gente?

 – Ninguém escapa. 

– É homem ou é mulher?

 A vítima fazia silêncio. 

– Silêncio de cu é rola.

– Quem são vocês?

– Quem somos nós, não importa.

– É! Não importa. Pensou que íamos deixar 

barato.

– Quem são vocês?

– Nós somos trabalhadores. Homens de 

bem. Aqueles que você e seu amigo taxista tiraram 

sarro e desonraram.

– Desonrar?! Vocês são loucos!

– Esse país precisa de rédeas. De condução 

firme. Se a gente deixasse elas por elas, onde ficaria a 

nossa integridade? O país tá do jeito que tá, porque 

falta homem de verdade. E aqui não tem frouxo não!

– É! Aqui não tem frouxo não.

Um soco atrás do outro.

Não intencionavam desfigurar, mas dar uma 

lição. Deixar o cartão de visitas.

– É homem ou é mulher?

– Eu não tenho nada a ver com isso! – a víti-

ma chorou.
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 – Vai começar com o mi mi mi?

 Eles poderiam se chamar Urbano, assim 

como o papa católico do século XIV, e se deleitar com 

os gritos dos torturados. Ou poderiam se chamar 

Gregório, o papa do Massacre de São Bartolomeu 

que, em 1572, comemorou a morte de milhares de 

cristãos protestantes e ordenou a Giorgio Vasari 

que um afresco do massacre fosse pintado em um dos 

aposentos do Vaticano. Poderiam, também, se cha-

mar Adolf, Leopoldo, Herodes, Napoleão, Fernão, 

Manuel Borba, Getúlio. Mas eram apenas o de ócu-

los e o de bigode. Força bruta, dissociação cognitiva. 

A mão que jamais recusava a arma. Os dedos que 

jamais hesitavam ao apertar o gatilho. Sangue e des-

memória. Porque memória era coisa de comunista. É 

preciso de sangue para irrigar os músculos. O cére-

bro é um preso político do próprio corpo, enquanto a 

força e os músculos são os arautos da liberdade. 

Mesmo que tardia, mesmo que só na promessa de 

quem manda e desmanda nesse mundo.

 Agiam e, ao mesmo tempo, desconheciam o 

mal que os homens fazem ao.

 Possivelmente a si mesmos.
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RETORNO AO PRÉDIO onde pensei que jamais 

botaria os pés. Não estou no apartamento, mas sim 

no terraço. Aqui o vento sopra entre a caixa d'água e 

um puxado de tijolos e produz um assobio engraça-

do. Se fechar os olhos dá para imaginar um bem-te-

vi, do tamanho de um elefante, cantando, mas é só o 

vento. Olho para baixo e percebo que, mesmo para 

um prédio de cinco andares, uma queda de quinze 

metros é uma queda de quinze metros. A gravidade 

só é boa com os insetos, por isso nós os esmagamos. 

Não é sem motivo, é por inveja. Conseguimos conter 

a nossa libido quando se trata de comer carne de 

outros animais, mas não conquistamos a reflexão e a 

compaixão que deveriam preceder o momento em 

que esmagamos um pernilongo contra a nossa pele. 

 Do alto a vida é como um sonho. Desolação 

que despovoa o meu corpo. Extradita todas as emo-

ções, condenando uma por uma. Penso em Natália, 

penso no mar, em “Afrodite”, no taxista, na família 

que me deu carona, penso em Carolina. Como um 

165



RETORNO AO PRÉDIO onde pensei que jamais 

botaria os pés. Não estou no apartamento, mas sim 

no terraço. Aqui o vento sopra entre a caixa d'água e 

um puxado de tijolos e produz um assobio engraça-

do. Se fechar os olhos dá para imaginar um bem-te-

vi, do tamanho de um elefante, cantando, mas é só o 

vento. Olho para baixo e percebo que, mesmo para 

um prédio de cinco andares, uma queda de quinze 

metros é uma queda de quinze metros. A gravidade 

só é boa com os insetos, por isso nós os esmagamos. 

Não é sem motivo, é por inveja. Conseguimos conter 

a nossa libido quando se trata de comer carne de 

outros animais, mas não conquistamos a reflexão e a 

compaixão que deveriam preceder o momento em 

que esmagamos um pernilongo contra a nossa pele. 

 Do alto a vida é como um sonho. Desolação 

que despovoa o meu corpo. Extradita todas as emo-

ções, condenando uma por uma. Penso em Natália, 

penso no mar, em “Afrodite”, no taxista, na família 

que me deu carona, penso em Carolina. Como um 

165



 sonho que só se sonha uma vez impacta tanto. Tal-

vez seja como a vida que, até onde se sabe, só se vive 

uma. Não sei para onde ir. O que fazer com o que me 

resta de vida. Meu aniversário está perto. Mais um 

ano de vida é menos um ano de vida, inferiu o poeta. 

Estou de acordo com ele.

 Retiro do bolso da calça as cartas de tarô – a 

Imperatriz e a Torre. 

 O acaso é o contexto que Einstein recusava 

encarar quando vivo. Deus não joga dados, pensava o 

físico. Bomba atômica, guerra fria, diários de arre-

pendimento. Cartas digitais. O acaso é a força motriz 

de tudo. Acidente, casualidade, contingência.  Olho 

para o par de cartas em minhas mãos. O tarô descre-

ve o acaso de maneira sistemática. Um caos regrado. 

Quem faz a leitura de quem. Estamos sempre nos 

enganando, pois, a única leitura possível é a leitura 

de nossa própria vida. Tudo ao nosso redor morre 

com a gente, mesmo que tudo ao redor continue 

vivo. A lâmpada queima e para de emitir luz, mas a 

eletricidade continua esperando no receptáculo uma 

nova lâmpada para alimentar.  

Procuro por um termo que me redefina. Um 

chão firme em meio a estas águas turvas e limítrofes 

com nomes de ruas e avenidas.

A cidade. Eu a observo. Seus traços são inde-

licados. Avenidas largas como artérias que se ramifi-

cam em ruas menores, tortas e irregulares, como 

 arteríolas, alquimia das proporções urbanas. As 

esquinas, firmes e curvilíneas, são pontuadas por 

seres pequeninos. Visto do alto todo homem é um 

inseto. Levanto uma de minhas mãos. Como gostaria 

de esmagá-los.

– Ah! Você encontrou minha carta!

Recomponho-me do susto e fito o intruso. O 

coração acelerado e as pernas trêmulas. Respiro 

fundo, pisco com força. É um senhor com uma fisio-

nomia familiar, lembra-me alguém. Mas quem. Pode 

muito bem se passar por um morador de rua, em 

razão de suas roupas velhas e acabadas. O rosto, já vi 

em algum lugar. Mas onde.

– Desculpa, quem é o senhor?

– Eu é que peço desculpas pelo susto e por 

chegar assim, sem me apresentar. Meu nome é Afrâ-

nio, sou pai (adotivo) de Josué. 

Espanto.

Esses nomes. Onde foi que eu escutei esses 

nomes. E o rosto. Tão familiar, tão. Tão recente.

Afrânio se aproxima, toma todo o cuidado 

para não parecer rude ou precipitado, e, com uma 

certa delicadeza estabanada, retira as cartas de 

minha mão.

– Com licença. – ele fala.

Estou sem saber o que fazer.

– Hum...

Ele analisa as cartas como se fosse uma espécie 
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 de perito. Olhando bem, a barba grisalha e o sem-

blante anoso conferem a ele um ar de profeta. Para os 

mais atentos, talvez, possa se passar por um ocultis-

ta, quem sabe um alquimista da idade média, ou um 

profeta mesmo, como na bíblia. Provavelmente ape-

nas um mendigo.

– E não somos todos mendigos? – Afrânio 

me responde, como se lesse meus pensamentos. – 

Não estamos sempre mendigando um pouco mais de 

amor, de compreensão, de poder, sempre querendo 

viver só mais um dia, um tiquinho de dia a mais? – ele 

sorri.

Devolve uma das cartas. 

A Imperatriz.

– Só esta carta aqui é minha.

A Torre.

– Não sei como ela veio parar aqui, com 

você. Nem sei como eu vim parar aqui. Em que âmbi-

to estamos?

– Desculpa, como assim?

– A Torre está relacionada com uma vonta-

de de viajar, sabe. Viajar para o campo. Mas não se 

engane, jovem. Pode ser um golpe fulminante que 

culmina em uma hecatombe! Desgraça, tragédia, 

armagedom, fa-ta-li-da-de! Acrobatas dançando em 

um teatro escondido, uma peça oculta da ditadura. 

Um parto malsucedido. Pare de buscar Deus no céu, 

procure Deus na terra!

 Ele dança e gira sobre os pés. Está muito 

perto do pequeno parapeito que delimita a laje da 

cobertura do prédio. Para além, somente a queda. 

Não sei o que falar, meu corpo está completamente 

paralisado. O suor escoa frio ao redor do meu rosto. 

O vento sopra e gela a pele, arrepia. Ele gira. Sobe no 

parapeito.

– Não olhe para o céu! – grita enquanto cai.

– Não! – grito enquanto assisto ele cair.

Um baque seco.

Silêncio.

O cavalo faz o seu movimento.

A rainha aguarda o xeque.  
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OS DEZ MANDAMENTOS segundo a revisão e 

reedição do livro dos mortos do Antigo Egito pela 

obra dos mortos da Nova República (que já morreu).

 No Antigo Egito havia a crença de que junto 

ao morto deveria ser depositado um livro com as 

instruções para que o mesmo fosse capaz de realizar 

uma passagem tranquila diante dos deuses no Amen-

ti, a morada dos mortos.

 Diante de Osíris, o morto confessava:

  Eis em meu coração a verdade e a justiça, 

pois não ocasionei sofrimento aos homens. Não fui 

violento com minha família. Não comutei a injustiça 

pela justiça. Não andei com os maus. Não fui crimi-

noso. Não labutei em meu proveito com sobejo. Não 

criei indisposição entre os meus por ambição. Não 

maltratei o próximo. Não blasfemei contra os deuses. 

Não impossibilitei ao pobre sua subsistência. Não 

cometi gestos mal vistos pelos deuses. Não permiti 

que um escravo fosse maltratado pelo seu senhor. 

Não causei sofrimento a ninguém. Não provoquei. 
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 Não fiz meu semelhante chorar. Não matei e não 

mandei matar. Não fui responsável por enfermida-

des. Não roubei oferendas dos templos. Não subtraí 

pães dos deuses. Não usurpei as oferendas destina-

das aos espíritos santificados. Não maculei o interior 

sagrado dos templos. Não reduzi a quantidade de 

oferendas. Não enriqueci por meios ilícitos. Não 

adulterei o peso e nem os braços da balança. Não 

tolhi o peito materno da boca da criança. Não me 

apossei do gado nos pastos. Não cacei aves destina-

das aos deuses. Não pesquei peixes com peixes mor-

tos. Não vedei as águas quando deviam correr. Não 

desfiz as barragens das águas correntes. Não apa-

guei um fogo que deveria arder. Não violei as leis de 

oferendas de carne. Não me apoderei dos gados per-

tencentes ao templo. Não impedi um deus de se mani-

festar.

 Afrânio fugiu do Egito com as confissões 

que os mortos deveriam fazer a Osíris. Fugiu de um 

Cairo situado no Centro-Oeste brasileiro. Em uma 

região pantanosa de xavantes, nhambiquaras, caia-

pós, bororos e suiás todos mortos. Mortos pela line-

aridade da prosa do homem branco. A Europa está 

localizada na mesma bolha geográfica que a América 

do Sul, para o universo uma galáxia não dá nem para 

quintal, muito menos sala de estar, quem dirá um 

planeta. Por isso Afrânio sabia que deveria encon-

trar um editor.

 E encontrou.

 No Planalto Central.

 Vários editores.

 Ele sabia que eram editores, pois todos anda-

vam à risca: de terno e gravata. Cabelos grisalhos, 

mesmo os mais novos. Abarrotados com originais 

em suas pastas, que nunca se saberia quando efetiva-

mente seriam publicados. 

Todos procurando a retórica de um descom-

passado percurso narrativo.

A linha entre dois pontos infinitos.

Afrânio encontrou o atual gestor da Fazen-

da Editorial. Entregou-lhe os mandamentos.

Esfregando freneticamente as mãos, o ges-

tor comunicou que eram bons, mas eram muitos. 

Deveria ser algo sucinto, tal e qual ordem e progres-

so. Pagou a Eurico um preço justo pelo texto, pois 

cooptou 6% do lucro do petróleo a partir de um fun-

do, já aprovado pelo conselho editorial. Após alguns 

ajustes os mandamentos seriam publicados, mas não 

muitos, apenas dez.

Amar a Deus sobre todas as coisas. 

De acordo com o dicionário da (extinta) 

Nova República, Deus é sinônimo para Estado e/ou 

elite financeira de um país.

Não tomar seu santo nome em vão.

Inclua no nome todos os sinônimos.

Honrar pai e mãe.
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do Sul, para o universo uma galáxia não dá nem para 
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planeta. Por isso Afrânio sabia que deveria encon-

trar um editor.
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 No Planalto Central.

 Vários editores.
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mesmo os mais novos. Abarrotados com originais 

em suas pastas, que nunca se saberia quando efetiva-
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Todos procurando a retórica de um descom-
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Afrânio encontrou o atual gestor da Fazen-

da Editorial. Entregou-lhe os mandamentos.
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so. Pagou a Eurico um preço justo pelo texto, pois 

cooptou 6% do lucro do petróleo a partir de um fun-
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Amar a Deus sobre todas as coisas. 

De acordo com o dicionário da (extinta) 

Nova República, Deus é sinônimo para Estado e/ou 

elite financeira de um país.

Não tomar seu santo nome em vão.

Inclua no nome todos os sinônimos.

Honrar pai e mãe.
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 Pois todo conjunto social precisa de líderes e 

representantes a quem obedecer de maneira servil.

 Não matar.

Assim, bem abrangente. Até que a guerra se 

faça necessária ou o agronegócio precise de mais 

abates.

Não pecar contra a castidade.

Afinal, não é possível ser feliz com a felicida-

de e o gozo do próximo.

Não roubar.

Quando, quem, o quê, são perguntas antie-

ditoriais. Não roubar é um mandamento que vale 

apenas para os pobres.

Não levantar falso testemunho.

Já temos a corte do Supremo Conselho Edi-

torial para isso.

Não desejar a mulher do próximo.

Sem ser sexista ou machista, mas somos 

frutos do patriarcado. Por isso dez mandamentos e 

não dez lições filosóficas.

Não cobiçar as coisas alheias.

Copyright é coisa séria. Quem disse que os 

ricos estão se apropriando de nosso capital intelec-

tual, nossa herança comum, deve estar passando por 

problemas psicológicos sérios.

Fim.

Zoom out.

A seção de direitos autorais é vitalícia.

 Esperamos que Afrânio caia de um prédio.

E caiu.
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NOVE



NOVE



NATÁLIA OLHA PELA janela da casa de sua mãe. 

Lá fora chove. A chuva transporta a memória para 

perto dos seios. As mãos tocam o vidro frígido, o 

corpo retrocede alguns passos. A casa é como uma 

ilha cercada por um oceano raso, porém labiríntico. 

Para fora da casa da mãe tudo parece mais cruel e 

nocivo. Carros são tubarões e pessoas águas-vivas. O 

cheiro doce de chá-mate e bolo de fubá a afastam 

mais da janela. O passado se dilui nas gotas arroja-

das de uma chuva ácida. Água potável é para os esco-

lhidos. Uma mãe viva é para quem está vivo. Natália 

sabe que todo retorno a casa de sua mãe é um reco-

meço. Um reset de uma vida que quase deu certo. O 

pássaro que não cai não aprende a voar, a mãe pássa-

ro que não deixa que os filhotes caiam está condena-

da a voar por eles o resto de sua vida. Natália caiu 

vezes suficientes para se machucar e permitir o 

retorno à casa da mãe. Aline, mãe solteira, funcioná-

ria pública aposentada, mãe de Natália. 

Natália tem asas para voar, mas não sabe 
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 como usá-las.

– Que bom que você está aqui, filha. Fico 

muito feliz.

– Obrigada, mãe. Você sempre me salvando.

– Que é isso, não precisa agradecer. Desde 

que me aposentei ando muito sozinha. A sua presen-

ça é mais do que celebrada. Eu é que tenho que agra-

decer. Obrigada, filha. Tome mais um pouco de chá.

As duas sorriem e trocam olhares carinho-

sos, sentadas ao redor de uma pequena mesa dispos-

ta no centro de uma cozinha de móveis e azulejos do 

início do século XX. O calor e o aroma de sossego 

destoam tanto do mundo externo que é capaz de 

algum desavisado entrar naquela casa e não querer 

mais sair. Mesmo assim algo melindra um pedaço 

insignificante, porém, vulnerável, do coração de 

Natália. Ela faz do sorriso uma caricatura e toma um 

longo gole de chá, espera que o calor entorpeça e 

acabe com o diminuto faniquito.

Mãe e filha rememoram situações da infân-

cia de Natália. De quando pegou caxumba na escola 

e a mãe, nunca tendo contraído a doença, também foi 

vítima do vírus e ambas tiraram muitas fotos dos 

rostos deformados pela mazela. Uma ria da outra. 

Ainda riem. Da vez em que Aline levou a filha para 

vacinar no posto e, sem saber que um tio mal-

intencionado havia botado apavoramentos na cabeça 

da menina, largou a mesma na fila da vacinação e foi 

 comprar umas pastilhas para a garganta na farmá-

cia, quando voltou, descobriu que Natália havia fugi-

do e teve que correr quadras e quadras atrás dela 

para, no fim, constatar que a vacina consistia em 

apenas uma gotinha na boca. As duas riem e se diver-

tem. Para algumas pessoas a memória é um privilé-

gio. O início do ciclo menstrual, o primeiro sutiã, os 

hormônios e a descoberta da sexualidade. Aline 

sempre foi mais amiga do que mãe. Quem sabe, por 

ter sido uma mãe jovem. A ausência de uma figura 

patriarcal e repressora dentro de casa. A semelhança 

física entre as duas. Da história do pai de Natália 

pouco se sabe, nada se sabe. Mas da história da mãe e 

da filha, um livro é pouco.

– Mãe.

– Sim?

– A senhora...

– Senhora?

– Desculpa. Você pode cuidar das papeladas 

e da burocracia do meu apartamento?

– Claro, minha linda! Você tem certeza de 

que não quer mais morar sozinha?

– Tenho.

– Pode deixar! Amanhã mesmo já ligo para o 

seu tio e peço para ele ir buscar os móveis.

– Não precisa, vamos vender o apartamento 

mobiliado. Eu prefiro assim. Só precisa mandar 

alguém lá para dar uma arrumada no local. De lá já 
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 trouxe tudo o que preciso.

– E a pintura, não vai mais continuar?

– Não.

– Está certo, minha querida. Você ainda é 

jovem, tem mesmo é que experimentar. Se uma coisa 

não deu certo, pule para outra. Eu não tive a liberda-

de, nem as oportunidades, de escolha que você agora 

tem. Por isso me realizo em, pelo menos, prover as 

condições para que você possa se encontrar e se rea-

lizar. Te amo muito, minha filha!

– Obrigada, mãe. Não sei nem o que dizer.

– Não diga nada, apenas me abrace.

Mãe e filha trocam um abraço bem apertado 

e acalentador. Natália chora, de alegria, e por ter 

uma mãe. Alguém a quem recorrer. Um porto segu-

ro. Uma pia batismal. Aquela sensação melindrante 

no coração parece desvanecer. Das memórias, 

somente as boas. Memórias com a mãe. Vício. Amor 

de mãe entorpece, remove as memórias ruins. Amor 

de mãe é ópio. Deprime o sistema nervoso central. 

Analgésico, hipnótico. 

Natália esquece.

De quê.

De quem.

Talvez, algum dia, Natália reencontre as 

memórias do que um dia foi na leitura das cartas de 

tarô que, por hora, ela não vê problema em esquecer. 

Deixa de lado.

 Deixa de lado.

Deixa de.

Deixa.

Dei.

D.

Dia D.
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OITOOITO



OITOOITO



ATENÇÃO! COMECE A ler pelo último parágrafo 

deste capítulo.

 Infinito.

 Eis a forma do número oito.

 Um oito deitado.

 Uma figura que não possui ponto de partida 

ou término.

 Ouroboros.

 A Lemniscata de Bernoulli. 

Em alguma posição, no momento em que a 

serpente devora o próprio rabo, desço os cinco anda-

res do prédio. Abro a porta que dá para a rua e esbar-

ro com uma pequena massa de transeuntes que se 

reúne ao redor do corpo. Fotos, posts e transmissões 

ao vivo. Nenhuma emissora de tevê por perto, a notí-

cia viaja na velocidade da luz através das redes socia-

is, averbada por perfis de cidadãos de bem. Não é 

fetiche, tentam se enganar, é utilidade pública. Não 

consigo ver o corpo. Peço, com gentileza, licença. 

Meu rogo se perde no burburinho de suposições e 
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 vozes alienígenas. Ninguém escuta, fingem não 

escutar. Enfim, há algo que chame mais atenção do 

que a minha presença não binária no mundo.

Meu coração está acelerado, pulsa com tanta 

força que parece querer saltar da minha boca. Forço 

minha passagem pelas pessoas, mas me falta a pujan-

ça de uma suçuarana. Tento circundar. Estou andan-

do em círculos, não chego a lugar algum. 

A queda daquele homem não deve ter dura-

do mais do que alguns segundos, mas a dilatação e a 

percepção do tempo traduziram o infinito. Dias, 

anos, séculos e milênios passaram no intervalo entre 

a queda e estar aqui, ao redor da turba. 

Sei que posso simplesmente virar as costas e 

ir embora, mas há algo que me agrilhoa a toda esta 

cena. Um furo no roteiro, uma ruptura narrativa. 

Uma ruptura que vem desde os meus ancestrais, 

desde o tempo dos caçadores-coletores – quando 

alguns resolveram não sair de perto do corpo morto 

de um membro qualquer do grupo. E o membro 

qualquer passou a ser um ente. Ente querido. Um 

corpo foi enterrado e ali se estabeleceu uma tribo. 

Quem caminha está vivo. Quem se estabelece está 

morto. Estamos mortos e usamos a ficção para sen-

tirmos, nem que seja um pouco, que estamos vivos.

 – Não! – um homem grita, interrompendo 

minhas divagações.

 As pessoas começam a se afastar. Há muito 

 mais gente do que eu calculava. O movimento dos 

corpos é como uma onda, ou um terremoto, abrem 

espaço para o homem. Aproveito um vão entre duas 

senhoras e me coloco para dentro da grande roda 

que se forma, quase como um balé de formigas. Não 

vejo sangue, muito menos o corpo humano que deve-

ria estar espatifado na calçada.

 – Não! Por quê? Quem matou minha juriti?!

 O homem agacha e recolhe o corpo inerte de 

um pássaro. Tão pequeno que cabe na palma de suas 

mãos. Mãos delicadas, grossas, de quem jamais 

viveu (ou precisou viver) de trabalho braçal.

 – É só uma pomba. – alguém comenta.

 – Uma pomba?! – o homem demonstra 

indignação. – Este belo pássaro não é só uma pomba, 

é juriti. Vejam! Marrom, o peito claro, notem os 

reflexos metálicos na nuca e no alto do dorso. Oh! – 

ele cai de joelhos, erguendo o pássaro sobre a cabeça. 

Continua: – Uma bela ave, inofensiva! Pois apenas 

vive de grãos, sementes, frutas e vegetais. Quem 

matou minha juriti?

 – Olhem! – alguém aponta em minha dire-

ção. – É homem ou é mulher?

 – Tenho certeza que foi essa aberração! – 

exclama uma senhora ao meu lado. Apontando o 

dedo.

 O homem, com o pássaro morto, olha em 

minha direção.
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 Todos olham.

 Corro.

 Não olho para trás.

 Não olho para o céu.

 A Lemniscata de Bernoulli. 

Ouroboros.

 Uma figura que não possui ponto de partida 

ou término.

 Um oito deitado.

Eis a forma do número oito.

 Infinito.

SETE

192
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ARFANTE, CESSO A fuga. Que de fuga, no fim, só 

de mim. Olho para trás e concluo que ninguém 

moveu um dedo para me perseguir, nem mesmo o 

homem da juriti. Possivelmente, ele preferiu se 

concentrar no luto. É o que eu faria. Ou não. Agora 

que minhas veias se acalmam, a imagem daquele 

pássaro não me soa estranha. Se não for o mesmo 

pássaro é, no mínimo, muito igual àquele que 

ganhou a liberdade quando quebrei uma das janelas 

do prédio. Lembro da pena caindo lentamente, 

como se a gravidade fosse algo vulgar. Caindo 

sobre uma carta, uma carta de tarô. Arcano dezes-

seis. A torre.

 A torre.

Encontro-me na parte mais alta da cidade. 

Um raio singra os céus, prometendo tempestade. 

Consigo ver, da onde estou, a silhueta de alguns 

prédios. Entre eles o prédio de minha residência 

incógnita, justo onde o raio acaba de cair.

O cenário me remete à carta.
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 – Enquanto estivermos vivos, tudo é sím-

bolo. – uma voz atrás de mim.

 Giro sobre meus pés. Um homem sentado à 

mesa de um bar, o mesmo bar que costumo frequen-

tar. A mesa está posta na entrada do estabelecimen-

to, sobre ela um tabuleiro de xadrez. Nunca me 

sentei a mesa, apenas no balcão.

 – Sente-se. – o homem convida.

 Sento-me.

 – Símbolo é algo que representa alguma 

coisa. É um elemento essencial para a comunicação. 

Você, jovem, estampava em seu rosto fascinação por 

aquele edifício atingido por um raio. Não sei se você 

estava fugindo dele, mas, quando parou aqui, ofe-

gante, e olhou de volta, pude observar a figura da 

torre estampada em seu rosto. Símbolo.

 Meu rosto.

Toco a minha face e sinto os hematomas 

que deformam o tempo presente e me acorrentam a 

uma situação da qual não quero lembrar. Mas lem-

bro. Com a língua, caminho pelos espaços vazios da 

boca, onde antes haviam dentes. Gosto de ferro. 

Dor. Um símbolo, ou símbolos, nódoa negra, pisa-

dura, acúmulo de sangue.

 – Jogue uma partida de xadrez comigo.

 – A esta altura do campeonato, o que tenho 

a perder?

 – Quer pedir algo para beber?

 – Agora não.

 – Perceba que alguns movimentos já foram 

tomados. Estamos diante de um jogo que começou 

antes de nós. Olhando bem, posso supor que, além 

dos movimentos possíveis no início da partida, o 

bispo, que já não está mais aqui, ameaçou a rainha e 

foi abatido pela mesma. O peão que defendia o rei 

capturou o peão adversário, a outra rainha foi movi-

mentada. Vejamos, talvez um xeque-mate. O último 

movimento foi feito pelo cavalo. É, entramos no 

momento em que um xeque ameaça a rainha.

 – Nenhum dos lados movimentou as torres.

 – Bem notado!

 – Há quanto tempo você joga xadrez?

 – Nunca joguei. – ele se compraz.

 – Então, como você sabe tanto? 
 – Não sei.

 – Não entendo.

 – Eu entendo de símbolos.

 – Espera um pouco. Seu rosto, olhando bem, 

não me é estranho. Eu conheço você?

 – Os símbolos são, muitas vezes, universais. 

 A sensação que este homem agora me pro-

voca é a mesma sensação que aquele homem, o que 

caiu do prédio, provocou. Um rosto que não me é 

estranho. Esta fisionomia, como posso ter tanta 

certeza e, ao mesmo tempo, tanta dúvida a respeito 

da memória de um semblante. Seria ironia se fosse-
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mos todos iguais, mas é a dessemelhança que mais 

chama a atenção. Reminiscência de um corpo estra-

nho. Dor de cabeça, sonolência.

 O dono do bar.

 – Por favor, um copo de café sem açúcar.

 – Aqui. Cuidado, pois está pelando. – ele 

não me reconhece.

 Bebo.

 Queimo a língua e o céu da boca.

 O homem a minha frente apenas observa, 

enquanto remove as peças do tabuleiro.

 Um carro dos bombeiros atravessa o asfal-

to, a sirene grita. Desce a rua em direção aos prédi-

os lá embaixo. É bem provável que o raio tenha pro-

vocado um incêndio. Sacudo a cabeça e tento me 

concentrar na mesa com o tabuleiro e no homem, 

que não me é estranho. Ele parece gente do interior, 

por causa da roupa. Botina surrada, calça jeans e 

camisa xadrez. Da onde eu reconheço esses olhos, 

interrogação, interrogação, interrogação. Uma 

rajada de vento frio percorre a rua.

 – Vai chover – arrisco.

 – Símbolo.

 Confesso. Essa coisa de símbolo está inco-

modando. Por que será que ele insiste tanto nesse 

assunto. A sensação é a de que estou à frente de um 

enigma. Quando a gente acaba vagando sem rumo, 

por todas as situações, é bem capaz que a gente 

 esbarre em eventos em forma de pessoas. Símbolos, 

signos. Signos. É isso. Um sinal. Não sei. Dizem que 

bar, a essa hora, é casa de gente louca.

 Um táxi estaciona próximo.

 – É para você.

 – Eu não pedi nenhum táxi.

 O vidro do veículo abaixa e eu reconheço. 

Enfim, reconheço um rosto.

 – Cosme?

 O taxista acena positivamente com a cabeça 

e, com uma das mãos, pede para que eu entre no 

carro. Termino de beber o café. Olho para o homem 

sentado à minha frente, um esforço hercúleo para 

tentar reconhecê-lo. 

 – E o jogo? – pergunto.

 – Terminou antes de começar. Vá, deixa que 

eu acerto o café.

 Entro no táxi e, antes que Cosme engate a 

marcha ou qualquer conversa, antes mesmo de 

fechar a porta, a imagem de algumas páginas e 

letras em itálico invadem o meu ser. As páginas se 

conectam a outras páginas, estas, sem letras em 

itálico. Alguém escreve um livro. Um gato mia sem 

motivo. Eu lembro. Uma memória intrauterina, 

memória de papel. Não sei como dizer, mas digo:

 – Josué. Este é seu nome, não é? – dirijo as 

palavras ao homem sentando a mesa do bar. – Não 

sei se foi minha culpa, nem sei como sei dessas coi-
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sas. Desculpa, tá. Afrânio está morto. Morreu nas 

mãos de Eurico.

 Fecho a porta.

 Cosme engata a primeira, pisa no acelera-

dor.

 Começa a chover.

SEIS

200
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É BEM CAPAZ que alguém maldiga a borboleta 

por vir ao mundo como lagarta. Continuo sendo a 

retórica de um descompassado percurso narrativo, 

há pouco, às margens de um balcão de bar onde mui-

tos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. 

Desapareço do bar, não da vida. Somos todos anjos 

vadios, do interior de nossos táxis, assoprando nos-

sas trombetas de ferro e plástico. Flores nômades. 

Um flash em meio à dissonância do cinza urbano. 

Sorrisos septuagenários de um Big Bang que não 

acaba nunca. Figuras anacrônicas. Olhamos para os 

outros com olhos de vidro, dois universos revolto-

sos. Temporais e furacões provocados por corpos 

faltosos, que transcrevem os sons de uma partitura 

simples, mas de execução impossível. Lá fora, a 

chuva vira tempestade. Quero que ela caia sobre o 

meu crânio, alertando-me o óbvio, gritando a gravi-

dade. A gravidade de um pensamento final. A 

melancolia ainda dentro de mim. A chuva traz, mais 

uma vez, a memória de enterros e entes queridos que 
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 já partiram, desta vez não faz bem. Negligencio a 

dor que transforma o mundo. Quem sou eu para 

julgar. Arrepio. Carolina. É capaz que nada caminhe 

para além da forma imaterial das ideias. Parece lou-

cura. Intervenção militar. Policiais à paisana. O 

motorista olha para mim, pelo retrovisor.

 – Como você sabia onde me encontrar? – 

pergunto.

 – Não sabia. Foi Deus que cruzou nossos 

caminhos, mais uma vez.

 – Desculpa, mas não acredito em Deus.

 – Eu estava atravessando esta cidade. Estou 

indo visitar meu irmão, sabe. Do jeito que as coisas 

andam no Rio... não sei se você está sabendo, mas o 

governo decretou intervenção militar.

 – No país?

 – Não. Por enquanto só no Rio.

 – E este livro aqui atrás?

 – Algum passageiro deve ter esquecido aí. 

Se quiser, pode pegar pra você.

 – O Livro dos Mortos do Antigo Egito – leio 

em voz alta.

 – Sou mais a Bíblia. Sabia que Moisés viveu 

no Egito?

 – Cosme, aqueles polícias também estavam 

aqui. Eles me sequestraram e me agrediram. Fala-

ram coisas horríveis. Por sorte, não me mataram. 

Acho que queriam me usar como exemplo. Mas 

 exemplo para quem? 

 Da testa de Cosme goteja um suor quase 

imperceptível. Os olhos turvam sobre uma expres-

são de terror e perdão:

 – Me perdoe.

 – Não foi sua culpa. Na real, a culpa não é de 

ninguém. Somos todos válvulas de escape.

 – O apóstolo Pedro se aproximou de Jesus e 

fez a seguinte pergunta: Senhor, quantas vezes pre-

cisarei perdoar meu irmão quando ele faltar comigo? 

Sete vezes? Ao que Jesus, muito sábio, respondeu: 

Eu digo a você, Pedro, não sete, mas setenta vezes 

sete. 

 – Os cristãos gostam de ignorar esses tre-

chos da Bíblia, né.

 – É Mateus, capítulo dezoito, versículos 

vinte um e vinte e dois.

 – Quatrocentos e Noventa.

 – Desculpa?

 – É o valor de setenta vezes sete.

 – Então há limite para o perdão de Deus.

 – Parece que sim.

 – Então, não há perdão para todos.

 – Em um mundo onde já ultrapassamos os 

sete bilhões de seres humanos, quatrocentos e 

noventa é quase uma brincadeira de mau gosto.

 – Deus sabe o que faz.

 – Para onde você está me levando?
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 – Nenhum lugar. Queria saber se você esta-

va bem. Quando vi você, não acreditei. Era muita 

coincidência. Tive que parar o táxi e dizer, pelo 

menos, um oi.

 – Com esse meu rosto machucado, ninguém 

tem me reconhecido ultimamente.

 – Sou taxista, não gravo rosto. É a expres-

são no olhar que fica registrada. Rostos se repetem, 

o olhar nunca. É a janela da alma. É por isso que, na 

Bíblia, Deus cura os cegos.

 A tempestade parece não ter fim. Mesmo 

com o limpador de para-brisa acionado e os faróis 

acesos, Cosme está com dificuldades para dirigir. Ele 

liga o ar do táxi e fala:

 – Mesmo com a tempestade, preciso seguir 

caminho. Foi muito bom rever você, jovem. Pelo 

menos, saber que continua com vida. Onde posso 

deixar você, no bar?

 – Pode me levar para casa.

 O céu do Morro do Borel na lembrança.

CINCO
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GLAUBER ROCHA E José Mojica sentados em 

uma mesa de bar.

Off.

 Do plano médio.

 Pula para o plano aberto.

 No Palácio do Planalto, no gabinete editori-

al, o editor chefe relê a nova edição dos mandamen-

tos. Mesmo sendo apenas dez, ele acha que é muito. 

É preciso simplificar. Cada vez mais e mais.

 Agora, plano fechado. Close-up. 

 Sobre a mesa do editor chefe, folhas e mais 

folhas contendo os nomes de escritores, músicos, 

pintores, atores, cineastas, gente com capacidade 

ilimitada para sonhar. Sonho é coisa complexa, o 

editor não gosta nem um pouco disso.

 Contra-plongée.

 O editor chefe sorri, destacam-se caninos 

protuberantes e amarelos.

 Plano de conjunto.

 No canto do gabinete, próximo a janela, está 
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 o cabeça. Ele segura uma mala com uma das mãos, 

enquanto com a outra abaixa alguns freixos da 

cortina de persiana. Observa o movimento exteri-

or.

 – Eurico...

 – Cabeça, por favor.

 – Pois bem, que seja. Cabeça, agradeço 

pela lista com todos estes nomes. Agora, veja bem, 

o que me incomoda mais neste momento, é aqueles 

que podem vir a despertar a capacidade para tal 

feito. Digo, de sonhar. Você me entende.

 – Sim, mas isso é impossível.

 – Oras, então apliquemos um golpe.

 – Ainda assim, impossível.

 – Ordem e progresso!

 – Desculpa?

 – Agora me veio a síntese perfeita! Apenas 

dois mandamentos. Ordem e progresso.

 – Também gostei.

 – Preciso editar. Meu caro, agradeço-lhe 

profundamente seus serviços prestados. Agora 

pode ir. Ah! Aconselho que, a partir de agora, com 

todo este dinheiro, vire rentista.

 Fade in.

 Fade out. 
 Um carro sem placa freia com tudo, can-

tando pneus, ao lado dos cineastas na mesa do bar. 

Mãos para fora do carro apontam semiautomáti-

cas. Tiros. A morte leva Glauber e enterra vivo 

Mojica, sob a terra do mainstream. 
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RIO DE JANEIRO. Terceira semana de interven-

ção militar. A vida no centro e nos bairros nobres 

segue o script de sempre. Ao contrário da Favela. 

Favelas. Periferias, desencontro das águas. Tiroteios 

e chacinas. Política de segurança como sinônimo 

para fogo cruzado. Distração. O que faz o exército 

em tempos de paz. Paz é um estado da mente. Cotur-

nos e fardas, metralhadoras, tanques de guerra. A 

primeira arma a ser levantada é um celular. A crian-

ça de pele escura, para o milico, é um bandido em 

potencial. Tira foto, registra no aplicativo. Assim 

está escrito desde a Casa Grande. Segue a hierar-

quia, bate continência, ordem e progresso.

 Ela, desavisada, volta de mais uma de suas 

inseminações marítimas. Praia, na luz do dia, não é 

lugar para travesti. Mesmo assim, esbarra no cor-

dão. Cordão desumano, sob a pele fria de uma 9mm 

não circula sangue. Identidade, por favor. O nome de 

homem não bate com o perfil de mulher. É desor-

dem.
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 – Leva para a triagem– ordena o soldado.

 Ela resiste, mas é uma só. Uma coronhada 

no pescoço a deixa tonta.

 Carregam ela.

 Ela olha para o céu e avista um dragão voan-

do. Enormes asas contradizendo o vento. O dragão 

sopra um fogo quimérico sobre a carne já tostada 

dos senhores de engenho. O dragão morre. Morre 

descontruído por um ídolo espúrio, a quem chamam 

Deus.

 Ela acredita em Deus, mas primeiro preci-

sou acreditar nela.

 O lixo empilhado sobre o que restou do cará-

ter de uma esfera impermanente da espécie humana 

insiste em escondê-la do sol. De.

 O progresso entre o oco das paredes de edi-

fícios geminados.

 É silêncio puro.

 A última coisa que ela sente é saudade.

 Saudade de alguém que encontrou certa 

noite na beira da praia.

 Uma imperatriz com pomo de Adão.

 Ou uma torre móvel.

 Como no jogo de xadrez.

 Sob o julgo de duas luas.
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TRÊS
OU A CENSURA
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NINGUÉM MALDIZ A borboleta por vir ao 

mundo como lagarta. Todas as primaveras são cri-

anças do inverno. A maior fração do planeta é com-

posta por água com gosto de lágrima. O gozo do 

sexo é sinônimo do grito algésico da parturiente. 

Lembranças e pensamentos perdidos no subsolo de 

um chão de sentenças mudas. Orações de um cora-

ção de carne que jamais aprendeu a escrever, mas 

que já não titubeia ao pedir favor análogo para a 

mente e a mão de um corpo canhoto. Pensamentos 

encafifados. Árdua tarefa, esta, a de explorar a 

superfície do som. De maneira coerente. Palavra 

oral, sexual. O sexo não é binário. É amálgama. 

Eu sou. 

Ou fui.

Continuo sendo a retórica de um descom-

passado percurso narrativo. Eu sou o que eu sou. 

Mulher. Talvez homem. A linha entre dois pontos 

infinitos. Vida e morte. Não é a morte a própria vida, 

interrogação. Escrever, por extenso, pensamentos 
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 abreviados. O ritual consiste em remover a minha 

presença de dentro da caixa torácica. A respiração 

não fica mais leve, mas o espaço entre os pulmões 

permite que eu apareça e me sente sobre um velho 

banco de madeira às margens de um balcão de bar. 

Às margens de um balcão de bar muitos 

nascem, crescem, se reproduzem e morrem.

– Um copo de café – peço.

– Forte ou fraco?

– Forte.

– Com açúcar?

Aceno com a cabeça, minha intervenção 

predileta. Inutilizo qualquer som restrito a determi-

nada língua. O corpo em silencio usa os mesmos 

signos em qualquer canto do mundo. Retiro do bolso 

da jaqueta o celular. Deslizo o dedo sobre a tela que 

reproduz imagens: fotos eróticas postadas em uma 

rede social. Mamilos e falos censurados por um bor-

rão. Toco duas vezes, bem rápido, sobre os retratos 

que mais me agradam e um coração dessemelhante 

aparece, mesmo que interino.  

O café chega.

– Aqui está. Forte e com açúcar.

Celular sobre o balcão.

A tela do aparelho desvanece e resta apenas 

a escuridão de um dispositivo álgido.

– Gratidão.

Enfio o dedo mindinho dentro do copo e 

 chupo. 

Bebo o café.

Incrível como um líquido da cor de uma 

noite sem estrelas é capaz de recarregar a energia 

sonambúlica que permite ao vivo enfrentar o dia. 

Um dia de uma única estrela. A vontade de retornar 

para dentro de minha caixa torácica é quase irresis-

tível. Declino o escapismo e continuo no mundo. O 

café não me custa quase nada, algumas moedas olvi-

dadas no bolso da calça.

Desapareço do bar, não da vida. Esta peça 

substancial à consciência, fluxo do meu discerni-

mento. Inconsistência do espírito humano em mim. 

É congestionamento todo dia, toda hora, todo minu-

to e segundo na autoestrada cujo pavimento é a reti-

cência transitiva dos meus sonhos e anseios. O celu-

lar vibra em silêncio, próximo do meu peito. É uma 

ligação. Quem faz ligações hoje em dia? Ignoro. Se 

fosse importante, mandava mensagem inbox. 

– Presta atenção, sua puta!

Um anjo vadio, do interior de seu carro, 

assopra sua trombeta de ferro e plástico. Por pouco 

não passa por cima de mim. Em um reflexo orgásmi-

co, quase um estado búdico, ofereço o dedo do meio 

para o motorista. No fim, tenho mais do que grati-

dão por, mais uma vez, escapar de mim. Ao meu 

redor as pessoas são como rosas flácidas, flores nôma-

des. Acácias, anêmonas, alecrins, beladonas, begóni-
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as, cactos, cardos, cravos, girassóis, gardénias, jun-

quilhos, lírios e tulipas. Elas detestam o sol enquan-

to enaltecem a poluição, olham com pétalas murchas 

para minha direção. Não é a cor da minha pele, muito 

menos o reflexo em meus olhos, que as incomoda. É 

a incógnita. O medo de a carne virar espelho.

O espelho quebra.

Vira arma. 

Rasga a carne.

O outro lado da rua não é menos perigoso.

Caminho e atravesso mesmo assim.

 

DOIS
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DESMEMBRANDO AS PALAVRAS, entre os 

silêncios de dor, descubro a decomposição. A entreli-

nha da imaginação que concebe a voz do sonhador. O 

esoterismo de uma banalidade. É como se todos que 

conheci, a partir de agora, vivessem apenas dentro 

de mim. Na imaginação. Ou na intrincada e ramifica-

da caixa de música, colada por dentro do peito, no 

esterno. As costelas que não se unem, flutuam.

 Desço do táxi.

 – Gratidão eterna, pela carona e por se lem-

brar de mim – falo com sinceridade.

 – Fica com Deus! A gente pode perder tudo 

nesta vida, menos a fé!

 – Adeus!

 Cosme suspende o vidro do táxi e parte.

 A tempestade, que retorna chuva, agora 

parte com ele.

 Olho para o prédio de cinco andares. Mal 

consigo lembrar da queda, mas imagino a falta de 

ideias. Construo uma conspiração do zero. Leio o 
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 pecado nas páginas em branco de um sonho apócri-

fo. Na linha da existência não existem pontas soltas. 

Apenas um constante ir e vir, onde a ordem não está 

acima e nem abaixo. Está em nós.

 Inspiro fundo.

 Reúno forças.

 Adentro o prédio.

 Enquanto subo as escadas, ocupo com vazi-

os os espaços repletos de navios que jamais partiram 

de mim. O mármore nos degraus, a tinta e os azule-

jos nas paredes não são abstratos, são pedaços huma-

nos. Pedaços de mim. Pedaços de tudo aquilo que 

podemos perceber porque estamos vivos. Redivivos. 

Escritos e reescritos. Quem sabe proscritos. 

 Na porta do apartamento um bilhete. Dos 

proprietários.

 Aluguel atrasado. Trate de reparar os danos 

causados no interior do seu imóvel. Janela do corre-

dor quebrada. Cento e cinquenta reais de multa.

 Atravesso a porta, sem mexer no aviso, pare-

des mudas e calejadas. De volta ao útero de concreto, 

onde não mais me encontro imune aos cidadãos de 

bem que insistem em engatilhar e apontar os dedos 

tortos e secos. Pelo menos aqui escapo da chuva, por 

enquanto.

Pego a cadeira de ferro dobrável, sento-me 

perto da mesa de plástico, onde coloco meu surrado 

notebook. Ligo e espero o sistema iniciar. Abro o 

 editor de texto e ensaio digitar.

Não sei o que devo escrever.

Talvez devesse abraçar a sugestão e escre-

ver um livro.

Uma ficção.

Meus dedos se aproximam do teclado, mas 

não digitam nada.

Medo.

O medo move o mundo.

Medo do delírio, da paranoia. 

Depois de tudo o que eu passei, talvez tudo 

não tenha passado de um sonho.

Sobre o que escrever, é a interrogação.

Inspiro fundo.

Digito.

NÃO OLHE PARA O CÉU. NÃO OLH 
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Carolina desperta após uma noite de sono conturbado, 

sobre a cama dos pais, no único quarto do casebre. Vigas 

de madeira, chão de linóleo. Pulsa o coração nas ancas da 

saudade. Melancolia reverberada pelos olhos que fitam 

retratos oníricos, de um tempo já findo.  Peças estáticas de 

vidas decorridas, esverdeadas por evanescentes descuidos. 

Não sabe como, talvez gaiatice das coisas da cabeça, não 

sente mais a tal saudade do mar. É como se as ondas ficas-

sem logo ali, na varanda da sede. Gosto salgado na boca. 

Dobra o corpo sobre o leito, o cheiro é o mesmo desde a 

infância. De poeira limpa, de sabão feito com banha de 

porco e, agora, de brisa do mar. Os olhos acompanham o 

movimento do torso. Ora veem os retratos dos pais, ora 

perdem-se na escuridão vaga da cama. Ora nos retratos 

dos pais e, de repente, assim, como se o cramulhão saísse 

sem avisar de dentro da garrafa que na noite decorrida 

sustentou uma vela, uma sombra de homem. Carolina não 

grita, apesar do susto. Apenas bufa. A sombra de homem 

tenta possuí-la, franqueia suas pernas. Carolina luta.

 “Afrânio morreu, muié! Agora você é minha!”
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 “Sai de cima de mim, Josué!”, revida Carolina. 

Agora com a sombra anunciada no timbre da voz.

 Não é o tinhoso, é muito pior.

 É homem.

 Sujeito conhecido.

 Os pés de madeira da cama gritam sobre o chão 

de linóleo enquanto range a pugna pelo controle do ama-

nhecer. Carolina não é moça frágil, é mulher da lida, 

carimba o rosto do invasor e estabelece resistência e vigor 

equivalentes. Mas Carolina está em posição desvantajosa, 

reza para as almas do pai e da mãe. Reza para que tenha 

força suficiente para dar cabo do seu adversário.

 Lá fora os galos cantam e as vacas mugem. Mas 

não comunicam o raiar do dia, pedem ajuda. Sofrem por 

desconhecer o alfabeto, contudo sentem na pele o cheiro que 

o ar carrega. Cheiro de medo. Quem lhes provê amor e 

comida está em perigo.

 O falo do opressor, inflexível, parece encontrar 

caminho entre as pernas fraquejantes de Carolina.

 Toc, toc, toc.

 Alguém bate à porta.

 O transgressor oscila, desvia a atenção.

 Carolina, que não nasceu ontem, vale-se do 

momento, gira o corpo até a beira da cama e pega o revol-

ver do pai.

 Quando Josué percebe o ocorrido, dois tiros. Um 

na cabeça e outro no intermédio das pernas.

 Toc, toc, toc.

 Alguém ainda bate à porta. 

 Carolina pisa sobre o cadáver, arma em punho, 

caminha até a porta.

 Abre.

 “Enfim, nos encontramos”.

 Carolina cai de joelhos e chora.

 Carolina olha para o céu.
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