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Marguerite Duras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esses contos, publicados de 2018 a 2020 no espaço dAs Contistas, marcam a 

produção textual para o grupo de escritoras no blog do WordPress. 

CONTOS 

Corra, Alícia, Corra 

Ficou A Espera 

Nem Sempre Foi Assim 

A Renascida 

Ascalapha Odorata 

Do Umbral 

Paladar Do Amor 

Fada Madrinha 

O Lugar Certo 

Desforra Do Bibelô 

Amiga, De Verdade! 

Homem De Palha 

O Caminho É O Caminhar 

De Frente... Enfrente! 

Resultado Difícil De Prever 

Reflexos 

Somos Esquisitos Juntos 

O Confronto Entre A Menina E O Bicho 

Cartas Na Mesa 

... A Tempo 

pASSADO é pASSADO 

Epifania 

Aos 7,14,21... 

Acrílica Sobre Tela 

Apagão 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORRA, ALÍCIA, CORRA 

Amanhã o espaço, não o tempo. Nutrirei meu corpo mais velho, com novas 

comidas, da roupa limparei o pó de cada dia, a mesma sede nos olhos, mais 

força. Em vão cansarei o corpo — andar, correr, dançar serão veículos de minha 

vibração, razão de meu pão. Existir por inteiro, ser capaz de atravessar o 

corredor com minhas pernas, com a energia de minha mente. Poderei… Eu 

quero. 

— Florzinha, você nasceu pequenina, muito, muito miúda. Cabia em uma caixa 

de sapatos, das menores. Voltei para casa chorando… Sentia saudades da 

minha bebezinha que precisou ficar no hospital. Foi duro! Aqueles sessenta dias 

demoraram demais. — mamãe repetia a mesma fala a cada queda. Parecia 

querer justificar minhas dificuldades, sentia-se culpada pela hemorragia que a 

obrigou à cesariana na vigésima quarta semana de gestação. 

Entendendo a situação, agradeço a vida. É simplesmente estupidez desperdiçá-

la, agora, com tristeza, com raiva, com inveja. Já tive meus momentos ruins. 

Quando papai contou-me que teria um irmãozinho foi bem complicado. Piorou 

quando ele começou a correr pela casa, subir nos móveis, andar de motoca… 

Eu, inerte, imóvel, a pedir atenção. Amava o menino. De início era meu boneco. 

Queria brincar com ele, mas que fosse debaixo da mesa, no tatame, na cama, no 

sofá, qualquer local, contanto que estivéssemos parados… 

Depois, na escola. A professora constantemente recomendando: 



— Nada de correria perto de Alicia. Ela cai. É amiga de vocês. — Foi pior, eu 

chegava e  a conversa entre os colegas mudava. Percebia os  olhares, o apontar 

para a ave rara. Não conseguia brincar, nada era natural, faltava algo que não 

conseguia captar. Por que as pernas tão endurecidas? Por que mal conseguia 

apenas me arrastar? 

Aconteceu, certa vez, que ao abrir os olhos, encontrava-me no hospital. Não 

entendia porque estava ali, tudo muito vago. Tentei mover os braços, neles 

estava meu vigor. Então percebi o gesso e lembrei da bicicleta que, mesmo 

especialmente preparada para as minhas condições, fez-me cair. O instinto de 

autodefesa era inexistente, bati forte a cabeça e desmaiei, relataram-me depois. 

E veio a ladainha: “pernas raladas, braço direito quebrado, cuidado, atenção! 

Que ideia infeliz pedir ao meu irmão para a empurrar na bicicleta!” 

Ortopedistas, neurologistas, fisiopediatras, cirurgias nos quadris, nos 

ligamentos, nos pés — minha infância… E o tempo vai se decompondo e 

criando um caminho de minúsculas rosas pálidas, despetalantes, sem pássaros e 

cantos, com lágrimas, com dores… Um encontro de frustrações! 

O tempo arrastando-se… e se fica esperando, esperando… Como lidar com 

pelos? Com os seios?  Como participar da vida? Meu irmão e as amigas em 

festas, baladas e viagens, enquanto eu a amargurar-me na descoberta do sorriso 

fácil tão próximo, dos olhos piedosos. A cadeira de rodas  ocupava espaço 

demasiado, era empecilho enorme para qualquer um que de mim se 

aproximasse. Maior surpresa ainda era notar-me rindo, abrindo a guarda, 

recebendo até sem amargor as pessoas. Era uma castanha dura, só a violência 

poderia parti-la… Não ficaria à mostra, era assim mesmo e, em contrapartida 

havia sempre uma condução, um cumprimento, um abrir de portas, um alerta e 

um preocupar-se. 



Sentia-me perdida, não havia pernas para abrir caminho na selva. Era literal. As 

pernas sempre em desacordo, se uma ia para frente, a outra ia para trás; se uma 

optasse pela esquerda, a outra escolhia, contraditoriamente, a direita. Eram 

tombos em sequência, que acabaram se tornando um aprendizado. Eles 

obrigavam-me erguer, ao menos a cabeça, que era o pouco que conseguia fazer 

por mim mesma. Prosseguia me partindo, passando por baixo das coisas, 

arrastando-me, insetos no meu caminho. Tropeços, desculpas desajeitadas. 

Inacreditavelmente ia sobrevivendo a graves acidentes motivados por 

dificuldades a que nunca vislumbrara superar. 

O que me salvava era o amor, a beleza de minhas asas. A mente que voava 

como a libélula perambulava pelo espaço ou pelo tempo, a estranha capacidade 

de desprender-me do corpo, deixando minha cabeça desligada. Precisava 

sempre me lembrar de que a cabeça era minha morada e, agora, minha solução. 

Dialogar com as estrelas, viajar com as letras, observar o vento afagar as folhas 

do abacateiro, quase em silêncio. Flutuar sobre pétalas, como abelhas leves, no 

meu sonho, até que o poder das vozes trouxesse a luz das manhãs. E 

eu  somente não alcançava a mobilidade, como que para sempre. 

A novidade, uma possibilidade. Agora, acostumada à dor, a esperança veio me 

incomodar, é uma torrente que brame por dentro. A tecnologia fez que o 

extraordinário fosse magicamente capturado. 

O peso da possibilidade um pouco sobre mim veio sufocando e depois, 

devagarzinho foi diluindo-se ao longe, despertando sonhos. Todo um cenário 

móvel vai se construindo: braços em exercício, pernas em passo de dança, o 

rosto em luz e, dos lábios um sorriso que aflora. E vou rindo mundo afora como 

nunca ri e este meu riso é minha tão grande alegria nunca  sentida, que nasceu, 

não sei como nesta estupidamente imprevisível expectativa de poder andar. 

Cada atitude uma interpretação móbil, um mundo vibrátil por dentro. Cada 



minuto uma batida mais forte do coração convulso. Autonomia. Liberdade. 

Depois tudo volta ao movimento. Angústia seca estala sob os meus pés que não 

se retiram para nenhum lugar, mas para algum tempo, onde os sonhos vão 

nascendo e tomando forma e onde eu me deixo acompanhar pelo medo… 

A ideia nasceu de uma reportagem no ano passado: “Pessoas paralisadas ou 

enfraquecidas por lesões da medula espinhal ou doenças neurológicas podem 

usar robôs, como uma roupa de Homem de Ferro que se veste. O exoesqueleto 

robótico impulsiona o usuário. Vários modelos disponíveis utilizam 

mecanismos diferentes para levar a pessoa aonde ela quiser, mas todos têm 

sensores para perceber a intenção de movimento: inclinar-se à frente e à 

esquerda pode fazer a perna esquerda do exoesqueleto dar um passo à frente. 

Numa mochila ficam um computador e uma bateria, cérebro e fonte de energia, 

mas, em breve, um novo modelo mais leve  será controlado por um aplicativo 

no celular ou tablete. Ainda está sendo aperfeiçoado um exoesqueleto cujo 

dispositivo de funcionamento recebe ordens diretas do cérebro do usuário, sem 

precisar de equipamentos intermediários. Implantes de microchips darão total 

autonomia ao usuário.” 

Meus pais viram uma oportunidade ímpar. Fiquei subordinada a mais 

consultas e exames. Havia condições para a nova experiência. E foi dada a 

ignição para a maratona. Primeiro os implantes, a fisioterapia para preparar o 

corpo e a mente para comandos a que não era acostumada. Enfim, equilibrar-

me sobre duas pernas, sem depender das forças dos braços para carregar 

aparelhos ou tocar a cadeira, os passos iniciais e o avançar por território 

desafiante. Cabeça e pernas em sincronia, um sonho que vai se concretizando 

no dia-a-dia. 

Acena-me um futuro imprevisto-presente-jato. Fico amando essa ideia, 

iluminada e mágica. Vou passeando entre as flores, passo-a-passo, na manhã 



sem termo. As pernas são meu inédito instrumento — correr, correr e correr. 

Vou criando uma imagem, aperfeiçoando-a, tirada da matéria que me 

ofereceram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICOU A ESPERA 

O perfume sempre foi uma armadilha, consolo ou ilusão. Como o orgasmo no 

amor, o tempero no alimento. Uma mentira que ajuda, a espera de um novo dia. 

Luzia era vizinha de Ernesto desde criança. Cresceram juntos, brincaram juntos, 

foram para a escola juntos. Claro que faziam parte de um grande grupo, mas os 

olhos de um eram voltados somente para o outro. Olhos cinza-amor em verdes-

brilhantes, falando-mais-que-falando. Olhos de sussurrar, aconchegantes, 

aconchegando, e aquelas mãos chamativas. E era doce aconfagar os cabelos até 

o ínfimo das pontas. Acontecendo natural, como a coisa mais esperada, 

definitiva de todo. E foram se aceitando de comum acordo. 

— Essa menina foi sempre muito doente. Não sei o que você vê nela — a mãe 

dele implicou. 

— O cheiro dela é tão bom! Luzia me faz ver o sol, as flores — respondia o 

rapaz. 

— É uma família esquisita. Ela quer é o seu dinheiro. — e por aí seguia a 

ladainha de mãe ciumenta. 

— Não encha, mãe! Sei o que faço. 

Ernesto fez faculdade, mas não quis se aventurar. Herdou do pai um mercado 

que conduzia com desembaraço; modernizou a empresa que foi progredindo. 

Devagar construiu uma boa casa, comprou móveis, tudo no capricho e ao gosto 



da amada. Assim que Luzia terminou o curso de Pedagogia, organizaram uma 

festança e casaram-se. 

Era para ser mais um casal comum, filhos, churrasco aos sábados, missa aos 

domingos, passeios nas cachoeiras, viagens a Poços de Caldas, uma  NiKon que 

registrasse os eventos… 

Mas o destino interveio. Poucos meses de casada,  a moça fazia um coque nos 

cabelos, quando sentiu um peso diferente nos braços , uma vertigem… 

Ernesto lá da cozinha ouviu o baque. Entrou rápido no banheiro.  Pegou a 

mulher como uma pluma, carregou-a até o carro, dirigiu-se para o 

hospital.  Um reboliço. 

  

Nem um médico que examinou Luzia soube diagnosticar. Os remédios 

prescritos não adiantaram. Dores a consumiam. As tonturas continuaram. 

Ela  não reclamava, consciente de que a dor faz parte da vida. Só que era dor 

demais. Era como estar se desmanchando — uma boneca de cera ao lado da 

fogueira. 

— Ernesto, posso segurar em seu braço? Não consigo caminhar. Minhas pernas 

estão pesadas — a fala se arrastava pastosa, engrolada.  Sintomas, dificuldades 

se aceleravam. 

Ernesto, desesperado levou Luzia  para o Hospital-Escola, em São Paulo, onde 

os doutores ficaram de dar um jeito nela. Ficou em observação. Em poucos dias, 

estava totalmente travada, não movia mais nada, somente salivava e remexia os 

olhos nas órbitas, nem piscava. Teve um apagão geral. Viraram-na do avesso. 

Nos exames realizados, constataram que não havia nenhum estímulo nervoso, 



impulsos elétricos dizimados. Veio o coma com um diagnóstico pomposo — 

uma síndrome, uma polineuropatia. Tão moça e estava desenganada. 

Meses correndo, e nada! Luzia, na mesma. Na CTI, dependente de aparelhos 

para respirar, para se alimentar, imóvel. Exames, mais exames e procedimentos 

Tratamento de ponta, todavia até então, inútil. 

Ernesto vinha visitá-la, de início, diariamente. Depois uma vez por semana, a 

cada mês… Quase seiscentos quilômetros… Tinha  afazeres, responsabilidades. 

Famílias dependiam do emprego que ele dava. O mercado, a fazenda… 

Um ano depois, a mulher ainda estava hospitalizada e sem dar mostra de 

possibilidade de recuperação. O marido passou do desespero inicial a uma 

angústia solitária, a uma vida desgostosa com ares de tristeza e acomodação. 

Vivia como se fosse viúvo, impulsionado pelo ruído surdo do trabalho rítmico, 

contínuo. E entardeceu para sempre. Ficou a espera…. 

A mãe de Ernesto encetou nova cantinela: 

— Quero ser avó! Minha casa tá vazia. Preciso de distração. Luzia não volta 

mais. Eu não lhe disse que ela não tinha saúde. 

O rapaz nunca esqueceu Luzia,  e nem andou metido com rabo de saia, até o dia 

da festa de São João, padroeiro da cidadezinha. Era dia, na quermesse, do leilão 

dos namorados. E, não se sabe, por que cargas d’água, os organizadores 

pediram para ele arrematar a prenda de Vitória, uma moça um pouco mais 

velha e sem namorado. 

Depois da doença da mulher, até isso Ernesto começou a fazer: rezar. E ele foi à 

festa pensando: “rezo um pouco, arremato o brinde, ajudo a Igreja e o Santo faz um 

milagre”. 



Aí entrou o destino de novo. Na quermesse, reparou como Vitória estava 

bonita, encorpada, olhos brilhantes. Arrematou o brinde oferecido pela moça, e 

deu-lho de presente. 

— Quanta gentileza! — comentou uma amiga — Agora convide-a para dançar. 

Foi então que Ernesto perdeu a noção de espaço e até de tempo. A realidade 

tornou-se difusa e o salão começou a rodopiar em torno dele. Era como se 

estivesse anestesiado e a sua alma se tivesse transferido para uma outra 

dimensão, feita de torpor e paixão. 

A presença toda da mulher. O desejo doendo pesado… Os olhos quase moles, o 

corpo manso. O orvalho recente na pele era o dos pastos amanhecentes. Ernesto 

passou a frequentar a casa da moça e, meses depois, levou-a para a sua, aquela 

que havia construído para se casar. Quando Deus livrasse Luzia do sofrimento 

e a levasse, casariam no cartório e na igreja. As famílias concordaram.  A 

primeira menina chegou nove meses depois. E, com ela… 

Um vento veio vindo do fundo do tempo trazendo novas comoções:  Ernesto 

podia buscar a mulher, em breve. Estava em condições de ir para casa, teria alta 

no hospital. Não era mais a mesma, havia sequelas. Os braços até que estavam 

bons, mas as pernas… Não mais andaria — explicaram tudo direitinho pelo 

telefone. 

Vitória indignou-se, não aceitava destinos! Não queria nada seu repartido. 

Ernesto não sabia o que fazer, ouviu o sermão da concubina e saiu desnorteado: 

“Preciso pensar…”  Trilhou os caminhos pesados do passado, amava em dor as 

duas mulheres. Mergulhou no rio e a água fria lhe devolveu, brusca, a 

realidade. Duas mulheres e encontrava–se solitário, magoado… O desconcerto 

que provocara em torno o afligia. O cinza mais cinza diante dos olhos. 



Luzia era mais que esposa, era metade dele. Parecia que era sina, desde o 

nascimento, juntar as vidas dos dois. Agora, doente,  Luzia não podia ser 

desprezada e ele não desprezaria. Mas também não queria perder a Vitória. 

Tinham uma filha para criar. Não podia colocar as duas na mesma casa, porém 

queria as duas diante de seus olhos. 

A solução encontrada por Ernesto foi alojar a aleijada (Assim Vitória começava 

a chamá-la.) no  quarto-cozinha, anexo ao mercado, um quarteirão de distância 

da casa.  Providenciou, de imediato uma pequena reforma com a construção de 

um banheiro privativo, as rampas e outros itens indispensáveis para as 

condições de Luzia. Haveria de conseguir também uma boa cuidadora. Se bem 

que, lá no Hospital, ela recebia um treinamento para ser o mais independente 

possível. Da fisioterapia jamais descuidar, foi o que recomendaram. 

Ernesto buscou Luzia no seu carro, na viagem explicou o que lhe sucedeu nessa 

longa separação. Ela compreendeu, aceitou tudo com naturalidade, pois se 

julgava sem condições de  satisfazer o marido ou cuidar do lar. Queria só 

esperar a morte sem muita angústia, não pretendia atrapalhar a vida do marido, 

nem a de Vitória. Ninguém haveria de atingi-la. Pior ainda: ninguém poderia 

alcançá-la com a penetralidade rasa das explicações. No íntimo, o que sentia, 

era só dela… 

Quando chegaram, foram recebidos friamente pela concubina  e pela mãe de 

Ernesto. Luzia  nem estranhou a recepção daquela que se punha como sua rival. 

Ela não achava isso. O problema era justamente Vitória. Mesmo percebendo 

que a primeira mulher não tinha condições de competir com ela, não se 

conformava por ter que compartilhar o homem. 

As pressões continuaram. Luzia aceitava tudo, vendo o destino como uma 

fatalidade e sem guardar rancores ou cultivar ódios. Cozinhava e lavava a 



roupa apoiando-se no andador. Sua diversão era passear até o rio que cortava a 

cidadezinha. Com presteza, descia da cadeira de rodas, sentava numa pedra, 

com as canelas dentro d’água, os pés apoiados levemente no leito de 

pedregulhos e cantava melodias tristes. Os olhos traziam o mesmo ar doce de 

outrora e ela acreditava que Ernesto sentia a mesma ternura arrebatada de anos 

atrás. 

A espera do irremediável. Vitória, cada vez mais ansiosa, esperava Luzia 

morrer, quase que cobrando a legalização de seu casamento. O marido delas 

também esperava, mas sem desonestidade, achando incrível como a primeira 

mulher resistia a tantas durezas na vida. Admirava-a mais ainda — tão frágil, 

tão forte. Disfarçava, dizia para Vitória que era questão de tempo, era só ter 

paciência. 

Quem morreu primeiro foi a mãe de Ernesto. Um tumor. Sofreu demais. A 

ironia era que nos últimos tempos, quem fazia companhia para ela era Luzia. 

Comentavam as novelas, riam com a criança da família, bebiam chá com 

docinhos, quando o estômago da sogra permitia. Luzia, alternando andador e 

cadeira, era desvelos e carinho. 

Nessa época, Vitória estava, no início de outra gravidez. Isso foi motivo para 

sentir-se um pouco vitoriosa e, se não eliminou, pelo menos diminuiu a sua ira 

contra a aleijada (como insistia em chamar a mulher “do papel”). Quando a 

barriga começou a crescer, visitou todos os parentes do marido, anunciando a 

novidade. Todos se alegraram muito. Além de tudo, a gravidez já representava 

uma ocupação para ela e um alívio das pressões. Estranhamente conformada, 

sem atritos ou as suas costumeiras irritações. 

Foi aí que as coisas tomaram conta de Ernesto. Por mais que procurasse agir por 

si mesmo, os acontecimentos acabaram desviando a sua linha de ação. Foi 



subindo a encosta, abraçando os sonhos. Luzia era a primitiva, a única, miúda, 

contemplativa, vestida de gala. 

A barriga de Vitória já se mostrava bem visível quando a vizinhança foi notan-

do, que a barriga da aleijada também crescia. Ernesto  engravidou as duas 

quase que ao mesmo tempo, para espanto de todos, que achavam que as 

relações dele com Luzia eram só de amizade, que estava apenas cuidando 

daquela mulher até que a morte dela o aliviasse e não lhe deixasse dores de 

consciência. 

Apenas a segunda mulher, milagrosamente, não percebeu nada, envolvida em 

procurar segurança, bem estar. Em setembro, teve um parto complicado. Forte 

hemorragia a fez definhar.  Foi mais um assombro do destino: em vez da 

atrofiada Luzia, quem morreu, então, foi a bela e, até há pouco, forte Vitória. A 

menina que nasceu escapou por um fio.  Ficou a esposa legítima, agora, 

morando na casa principal, cuidando, das filhas da outra mulher. 

A gestação de Luzia era de risco, foi completamente assistida, cercada de todos 

os cuidados. Foram muitas as viagens a São Paulo. Em dezembro, foi a cesárea. 

Nasceu um menino. 

Por dois anos, correu tudo normalmente. Ernesto, um pouco chocado, a vida 

meio que virada de ponta-cabeça ou apaziguada.  Incrível, de repente — a 

morte o levou. Um enfarte fulminante. 

Luzia ficou sozinha, contrariando o que todo mundo esperava, tendo ainda que 

cuidar de três crianças. Uma nascida dela mesma e duas da mulher que a 

maltratou, criados igualmente com amor, ternura e responsabilidade. Eram os 

três seus,  uma família! E, havia ainda o mercado, a fazenda e outros bens para 

administrar. 



A mulher dura que combateu contra a foice da morte, deu conta do recado. 

Houve sempre um abrir de portas, um alerta que soube contornar. 

Luzia está com oitenta e quatro anos, cercada de netos, bisnetos e aguarda, 

tranquilamente, a chegada de Sofia, a primeira tetraneta. Todos cheios de 

mimos e orgulho pela batalhadora. Um frasco de bom perfume é o que pede de 

presente a cada aniversário. Precisa estar cheirosa quando for se encontrar com 

o seu Ernesto. Ele a está esperando no Além, com ou sem Vitória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEM SEMPRE FOI ASSIM 

A maior alegria de dona… … Eta! Perdeu-se o nome!  É recomeçar… 

Dona Miúda, assim conhecida, foi a alfabetizadora de quase todos os letrados 

do lugar. Extremosa, severa com os pequerruchos. Tratava os alunos como aos 

filhos, preocupada em dar bons exemplos e ensinar valores. Nos gestos, como 

em tudo, produzia impressão de eficiência. Fala grave e segura, em alma de 

passarinho. 

Cabeleira cheia e ondulada, singelo buço sombreava os lábios que se abriam em 

sorriso limpo. Pele clara, talvez por motivo do trabalho. E, pelo mesmo motivo, 

uma ligeira corcunda adquirida ao curvar-se repetidamente sobre as carteiras, 

para a conferência dos trabalhos. Braços longos, pés visíveis. Muito fina de 

corpo, a custo se equilibrava sobre pernas de cegonha. Enfim, Miúda era alta, 

espigada… acima da média. 

Se as panelas estavam em cima do armário, media a distância, nas pontas dos 

pés, erguia-se e tateava-as. Então as puxava com a polpa dos dedos. Quando a 

mãe informava: 

— A lâmpada da sala está queimada! — Sete irmãos, nenhum se movia… 

E os galos na cabeça! Sempre havia uma justificativa. Na Páscoa, os ovos 

dependurados no mercado foram um inferno na vida de Miúda. Não que 

doesse, era apenas chocolate (E, difícil ficar zangada com chocolate.), mas o leve 

susto de se chocar com um e ouvir aquele “toc”, já valia a revolta. 



Na cama, os pés acabavam de fora. O marido achou que ela merecia mais 

conforto, móveis sob medida. Os espelhos foram erguidos. Como Miúda 

conseguiu tão zeloso companheiro? Não foi fácil não. Trocou de pares por 

vezes… 

A primeira questão foi com Miúda e namorados saindo para passear. Os 

molengas não acompanhavam as pernas longas. Para ela, ritmo normal, mas 

para os parceiros… Se saiam de carro, a dificuldade era acomodar três ou 

quatro dos irmãos e mais as pernas-espigão. 

Então, Gumercindo, amigo de infância, declarou-se apaixonado, em arroubos: 

— Miúda é como a palmeira do alto da colina. Resiste a todas as aspirações… — 

O sonho era ter aquela palmeira plantada em sua casa. Única, exclusiva. 

Somente dele. Ele não se sossegava ao convite verde no chamar dos leques. 

A moça sabia, por certo, que era única, insubstituível. Intocável, nas alturas, 

pregava a verde esperança. Amor correspondido. 

— O amor não tem tamanho e deitado todo mundo é compatível. — 

Gumercindo subia no banquinho para beijá-la, não queria que a formosura se 

queixasse das costas. Bastavam os saltos altos que ela abandonara, porque quis, 

bem entendido. Ele lamentou muito… eram tão elegantes. No dia do casório, foi 

uma sugestão do desesperado fotógrafo. 

É, o apelido estava muito ao contrário. De onde ou de quando vinha aquele 

“miúda”? 

O pai era o farmacêutico da redondeza. Muito bem conceituado e quase sempre 

exercia o papel de doutor — consultava, receitava, manipulava, selecionava e 

dispensava os medicamentos. Não havia médicos nas pequenas cidades, 



naquela época.  Ela, Augusta (Nome lembrado!), nascera prematura, baixo peso 

e pouco desenvolvia. A mãe vivia se queixando com o marido: 

— Essa menina parece anã, não cresce. Tacanha. 

— Nanica… Coitada da pequena… Pedaço de gente — buliam os moleques. 

E tanto falaram, e tanto zoaram que se esqueceram de Augusta. A menina de 

tão mínima, tornou-se Miúda. 

O boticário, perito na profissão, preparou com todo cuidado uma poção para a 

filhota perrengue. 

— Atenção! Este remédio é forte demais. Dê à menina uma colherinha de café 

pela manhã e outra à noite antes de deitá-la — alertou à mulher. 

A mãe ministrou a primeira dose naquele sábado à noite, conforme a orientação 

recebida. A segunda dose no domingo cedinho. Mas não se conformava com 

aquela miudeza!  Consternada, olhou para a colher tão miúda, mirou a garota 

tão Miúda, soltou um “ai” tão sofrido… Volveu os olhos, novamente, para a 

colherinha e, acabou lançando-a para a pia. Tomou uma colher de sopa, encheu-

a bem e enfiou goela abaixo da minguada. Pensou um pouco e… mais uma 

colherada e, outra! Meio frasco já se fora, de uma só vez… 

Os irmãos saíram para a missa das nove, a das crianças. Todos elegantes, como 

convinha à prole do distinto casal. Miúda trajava um vestidinho rosa de 

cambraia, sobre ele um bolero listrado de branco e rosa, sapatinho branco com 

meias de algodão. Uma pequerrucha princesa. Se bem que o lindo e delicado 

vestido sobrava um pouco na cintura e sobre os pés, mal se viam as mãos 

debaixo das mangas do casaquinho. Um manequim menor cairia bem. 



A igreja lotada. Miúda no desvão da porta lateral para tomar fresca. Que calor! 

Mas, já no momento da comunhão, a menina começa a sentir certa friagem nas 

pernas, nos braços e até na cintura! Também percebeu, meio sem jeito, que o 

pessoal a encarava. Estupefação. Os olhos correram pelo corpo. As roupas… 

encolheram? Não havia chuva… Saiu correndo para casa. Desengonçada. 

Vestimentas apertadas, sapatos nas mãos. 

— Que é isso, Miúda! — a mãe, estado de choque — Será que exagerei? 

— Ah! Poção em exagero. Efeito irreversível. Não avisei, mulher? — o pai 

acudiu ao assombro. 

Deste dia em diante, Miúda cresceu e cresceu demais! Ultrapassou irmãos, 

primos e vizinhos e amigos. Meramente, a alcunha restou. Não era mais miúda; 

todavia, Miúda continuou. Se não era assim batizada, assim era instituída, 

naturalmente. 

— Pena que papai não patenteou o xarope. Teríamos ficado muito ricos com 

tanta miuçalha por este mundo afora! — Miúda assim arrematava as 

explicações para o porte e para o apelido que ninguém conseguira alterar. 

 

 

 

 

 

 



 

A RENASCIDA 

— Primeira vez — 

Festa de aniversário. Minha amiga puxou a cadeira e eu bati com a cabeça no 

chão. Diante do susto aglomerado, a mãe dela explicou: 

— Bárbara tem uma bola de sangue na cabeça, levou três dias para nascer, foi 

preciso apertar uma carapuça na cabeça dela e aí endireitou. O médico, depois, 

disse que não havia o que fazer. 

— Fiz força para não nascer. A parteira puxou. — a menina emendou na 

tentativa de um pedido de desculpas. 

Complacente, enternurei-me. Logo descobri que esta piedade era levemente 

ridícula e que não era possível corrigir o passado. 

— Segunda vez — 

Com sete anos Bárbara já sabia reagir ao embate da intemperança materna. 

Éramos vizinhas, a mesma idade, mas ela estava no comando, ideias e ações 

eram dela. O dia todo a voz era dela: 

— Dulce, venha brincar! Correr! Jogar! Vamos… vamos… 

— Dulce, olhe o cavalo na selaria… o cachorro mexendo no lixo… a Furupa 

deitada na calçada… 



— Dulce, isto e aquilo! Vamos e venhamos! Aqui e ali! 

Brincávamos no quarto, quando uma voz mandona se fez ouvir: 

— Mamãe tá chamando. Quase hora de almoço! Anda, Bar, simbora… — A 

irmã foi entrando no quarto, sem avistar ninguém. Misturadas às roupas, mal 

respirávamos dentro do armário…  difícil foi segurar o riso. A mocinha saiu e 

quando percebemos que era seguro, de volta para a casinha: 

— Sítio da vovó. Lá não vão amolar a gente. Vamos? Tem moranguinho para 

você. E biscoito, e doce-de-leite, e pudim-de-pão… Não é longe não. — A líder 

se pôs a falar, ansiosa, argumentativa. Nem precisava, já me convencera pelo 

estômago.  Saímos quietinhas, sorrateiras, pelo portão do fundo da horta, na 

rua debaixo, pelo outro quarteirão, por onde não nos descobririam. 

A cidade já ficara para trás, a estradinha estreitava, o sol mais quente mesmo no 

inverno da serra, pele e cabelos maltratados pela poeira, sede, fome e Bárbara 

tagarelando: o panelão de ferro, os bezerrinhos, as laranjeiras… Cruzávamos 

com algumas pessoas que estranhavam duas meninas tão pequenas, sozinhas; 

até que uma camioneta parou: 

— Ei, num é neta do seu Zé Carro? As duas entrem aqui. Vou pra aquelas 

bandas. — (Não fiquem pensando coisa ruim. Os tempos eram outros e tudo 

deu certo. Quer dizer, mais ou menos…) 

Da casa do avô, para casa, cada uma na sua. Muita fala, muita ladainha, eu nem 

entendia toda a movimentação. Até a polícia. Lembro bem do abraço quente de 

mamãe! Amor tão desesperado que nem castigo veio… 

Minha amiga se afastou de casa, de início… Não sei se os pais dela proibiram, 

se foram os meus. Dias, meses correndo, a memória se arrefecendo — a escola, a 



mesma classe, devagarzinho tudo foi retornando. Mamãe demorou mais um 

pouco a esquecer: 

— Cuidado, esta menina é bárbara! Não sei se é boa amizade… 

—Outra vez — 

Não estava fazendo barulho: estava ouvindo Raul Seixas. 

— Pois então abaixa esse som. 

— Eu vou embora — foi a resposta. 

Distraída com os afazeres domésticos, a mãe não reparou que Bárbara, juntava 

ação às palavras: desligou a eletrola, colocou duas trocas de roupas na mochila, 

a bolsinha de moedas, o disco do seu ídolo, dependurou nas costas, bateu a 

porta com força e foi em direção à rodoviária. Eu mesma a avistei, ao longe, 

caminhando cabisbaixa ao longo dos muros. De repente o pai dobrou a esquina. 

Parou e perguntou o que acontecia. Sacudiu-a pelos braços, empurrou para 

dentro do carro; uma calma vagamente inquietante. De casa ouvimos os gritos, 

de mãe, de pai, da irmã, de Bárbara — gritos automáticos, não sei se traduziam 

dor ou raiva… 

— Um turbilhão de vezes — 

Bárbara, doze, foi para o colégio das freiras. Este dia não testemunhei, mas ela 

me contou tudo, chorando: chovia quando saiu, fazia frio. O projeto começara 

na piscina; mergulhou, nadou, alcançou o outro lado e viu que tinha de sair: da 

água e do internato. O mundo brilhava lá fora, cheio de pecados, era preciso 

assumi-lo com urgência antes que a iluminação de fogos de artifício se 

desfizesse com o passar dos anos. Foi da piscina ao dormitório, estava decidido. 



Saiu pela porta da frente, sem que a descobrissem. Tinha dinheiro para o táxi. A 

casa a recebeu perplexa. Bárbara de novo, na turma. 

— Não quero você com esta desmiolada! — mamãe sempre alerta. 

— A senhora faz tantas acusações… É minha amiga! — eu sempre na defesa. 

Nos longos cabelos dos quatorze anos, Bárbara se deslumbrou com Sérgio que 

levou-lhe flores. Saltara o muro, pulara a janela. Depois de Sérgio, Guido, 

Henrique, Bruno… 

Ela se confundia com as coisas, natural, sem esforço, integrada. Bárbara e as 

coisas, um mundo só. Deitada por detrás das moitas, à beira dos açudes, 

esperava as aves da tarde, grandes, coloridas, exóticas, de outras eras. Sentia, de 

peito, o cheiro das plantas, picantes, agrestes, suaves, surpreendia as traíras 

grossas nos rasos das águas entontecidas de sol. Vivia seus momentos de coisa 

integrada às coisas: decompunha, quase erótica, terrões mornos e doces, com as 

mãos porosas, deixava as mãos nas águas mornas; enterrava as unhas nas 

cascas sumarentas das frutas, do alto das árvores, em convívio com os pássaros, 

lançava gritos vivos de selvagem em orgasmo para o alto, para a amplidão. O 

mundo de espanto e alegria podia estar numa gota d’água sobre o vívido verde 

de uma folha, sobre um inseto colorido, uma ave em voo, uma fruta madura… 

— Selvagem, é o que esta moça é. Você vai ficar falada, como ela!— minha mãe 

insistia 

— Daqui a pouco a Bárbara vai ser responsável pelo aborto, pelas tentativas de 

suicídio. Ela me procura porque quer, eu não vou fugir dela porque não sou 

frágil. O povo que se arrase… 



Bárbara, 16, partiu mais uma vez… Bárbara rodando no mundo. Ficou a espera. 

Fiquei a desmerecendo, inventando casos. Fiquei a expulsando de minha cabeça 

por cinco anos. E doeu, como doeu… 

Outro dia, vi cenas de protesto em São Paulo. Jurei que Bárbara estava na 

multidão… 

— Que isso? Que isso? — a mãe perguntando e eu voltando do passado, 

recompondo as glândulas, limpando o suor… 

— Última Fuga — 

Hoje morreu uma mulher. Quem era? Nada, duas vezes nada. Será que nasceu? 

Nascer: nada ser, melhor dizer, a sem nome ou a que se escondia sob a capa 

bonita. A inata, um nome de guerra. Mas para quem quer saber mesmo, usarei 

a fórmula de contentá-lo à superfície, com o rótulo mais remoto da face da terra: 

uma prostituta; remotamente a amei, ou melhor, invejei, quando ainda era 

Bárbara… Prometi-lhe uma amizade que não cumpri. E aqui estou 

deliricamente falando sobre ela. 

Avisaram a família. Buscaram o corpo. Caixão lacrado. Agora sim, é Bárbara 

quem morreu, desastre, vejo-a como uma fruta partida, as sementes espalhadas 

no chão. Por que eu e minha amiga nos separamos? As coisas mais belas lhe 

tumultuavam por dentro, no peito acústico, no sangue tépido. Ela sempre 

deitou no chão, rolou, mordeu o capim, em espasmo, sem contenção. Bárbara, 

pedaço do mundo, em concerto com o mundo, íntima das coisas. 

 

 

 



 

ASCALAPHA ODORATA 

Eu vou insistir sem descansar … 

É uma história sem fim 

Meu amor é sobrenatural 

(Shakira) 

 

Adela nunca esqueceu a verdade básica acerca da criação: o mundo não é o 

inimigo, tampouco é matéria inerte e muda. Enrustida e reservada, ela vivia sob 

um código: 

— A Terra e todas as coisas vivas compartilham força vital. O universo é mais 

do que vemos, é uma teia de seres interligados, como irmãs e irmãos do todo. 

Ninguém sabia quem Adela era. Quando questionou a madrinha sobre sua 

origem, ouviu: 

— A vida gerou você. É uma mariposa, é da luz e é da noite… Ao completar a 

metamorfose vai entender tudo. Por enquanto fique no casulo. 

— Ah, madrinha, se sou uma mariposa, preciso de cores, quero vibrar minhas 

asas. Veja: estou pousada em seu ombro — era a resposta da menina. 

As duas mulheres moravam em uma chácara nas últimas ruas da cidadezinha. 

O riacho dividia o terreno, o brejo ao fundo, o sítio era infestado por sapos e rãs, 



lagartos e cupins. O cair da noite ficava fantasmagórico com a algazarra 

orquestrada pelos sons da mata bem próxima. Viviam isoladas, exceto por 

misteriosas visitas de mulheres da região que lhes pediam ajuda para situações 

indesejáveis. 

Adela, em casa, aprendeu muito mais que matemática e língua com a madrinha, 

foi introduzida nas ciências da natureza. De início, ela frequentou a escola, mas 

era inquieta, impaciente demais para isto e depois as outras crianças mal a 

aceitavam. Era considerada estranha, buliam com ela: 

— Filha da bruxa, bruxa é! — Essa fantasia, certo dia, virou realidade. Denúncia 

anônima levou a polícia até o misterioso habitat da bruxa. Vasculharam todo o 

quintal e exatamente onde as árvores secas e retorcidas, atacadas pela umidade, 

fungos e formigueiros, davam ao lugar um ar misterioso de pântano, foram 

encontrados diversos pequenos corpos putrefatos e muitos esqueletos. De cada 

sepultura aberta, minava água fétida. O mau cheiro, a podridão tomou conta do 

ar. A mulher foi acusada de matar os pequenos e usar o sangue desses anjos em 

magias. Antes que fosse presa, uma multidão enfurecida invadiu o local, 

mataram-na a pauladas, atearam fogo e queimaram tudo. Adela escapou… Era 

a crisálida que saía para a fase adulta já com resistentes asas, capaz de migrar 

milhares de quilômetros em busca de lugares mais quentes para se recompor. 

### 

Júpiter, Saturno, Marte, Vênus e Mercúrio se alinhavam, na mesma região do 

céu, em um fenômeno que fora observado havia cem anos. Uma andarilha 

seguia na rodovia do interior para o litoral. O frentista mantinha seu plantão 

com dificuldade. O frio o incomodava. No canto esquerdo do posto, próximo ao 

eucaliptal, ouviu uma voz fraca. Seguiu na direção dela. Vislumbrou a velha 

caída no meio das folhas secas: 



— Me ajuda… — estendeu os braços encarquilhados. 

— Está doente? Como chegou aqui? Eu a levo para a loja e peço socorro. — 

Apoiou a mulher para que se erguesse. Quase não pesava. A velha passou os 

braços em volta da cintura dele, encostou a boca no ouvido e começou a 

murmurar uma ladainha em tom de oração. O homem deu um passo, sentiu 

uma fraqueza como se estivesse bêbado. Quis firmar-se, mas sentiu um frêmito 

percorrer por toda a medula, a dor era intensa. Não conseguia se mover, o 

zumbido no ouvido ficava mais forte, seguido de ardor. Ele não entendia, não 

conseguia se livrar daquele abraço que lhe sugava o viço. O padecimento 

avolumava, a pele secava, pernas e braços se enrijeciam. Ele cambaleou para o 

lado, tentando respirar; o abraço firme. Caiu, ainda notando as faces centenárias 

tornarem-se menos enrugadas, os cabelos ralos ganharem certo volume, os 

olhos com um pouco mais de brilho. A carne do homem foi o portal de grande 

influxo de energia. 

A mulher canalizou toda a vitalidade dele para si. Restavam daquele corpo 

másculo apenas cinzas. Ela, com uma pequena pá, recolheu a poeira, depositou-

a em um frasco que vedou com rolha. Adela observou as mãos menos trêmulas, 

sentiu-se menos velha. A madrinha estava certa, se bem que nas últimas 

décadas aprendera muito, estudou e vivenciou novas experiências, técnicas 

modernas, lidou com computador, com celular. O mundo era outro e era 

necessário adaptar-se a ele. Nascera sob a conjunção planetária. Teria dois dias 

para recuperar a mocidade. O conhecimento do que deveria ser feito lhe vinha 

espontânea e intuitivamente. O inverossímil logo se concretizaria. Não era sua 

primeira vez. Percebia o forte parentesco com a natureza, o vínculo com 

animais e plantas e, sobretudo, o poder que lhe chegava dos astros. 

As antigas receitas dos ancestrais repercutiam no mais fundo da alma e ela 

compreendia que os longevos mitos eram verdadeiros. Era ser determinada e se 



orientar pelas antiquíssimas memórias daqueles que viveram em estreito 

contato com os ciclos naturais e apreciaram o poder que compartilharam com o 

cosmo. 

### 

A lanchonete estava quase vazia. A idosa entrou manquitolando, nas faces a 

expressão de dor. Dirigiu-se à garçonete, pedindo ajuda para acompanhá-la até 

o sanitário, atenta a se alguém as observava. 

— Posso apoiar-me em você? — indagou humilde deitando a cabeça nos 

ombros da jovem e iniciando a repetição do mantra em língua desconhecida. 

— Está falando comigo? — a moça já meio entorpecida, não obteve resposta, 

apenas a cantilena que lhe subjugava a carga de humanidade. Sangue 

principiava a escorrer-lhe dos olhos, da boca e dos ouvidos. Os cabelos caíam, a 

tez acinzentada marcava-se de vincos… Ganhava em instantes o aspecto de 

anciã, nova transmutação estava acontecendo… Adela trancara a porta do 

cômodo e deitou, no piso frio, o corpo que se debatia em meio à urina e ao 

vômito; a torção da cabeça e dos olhos para um dos lados lembrava uma boneca 

de pano. A jovem ainda tinha forças para levar as mãos bambas à cabeça, como 

tentando retirar dali a dor que a afligia, enquanto macerava o rosto, em 

movimento pendular, contra o chão duro. As contrações musculares 

paralisavam por um instante e recomeçavam mais violentas. Era uma dança 

frenética ao ritmo de gemidos, do atrito dos dentes. O ritual macabro durou 

minutos e restava apenas pó no chão. 

Duas décadas remoçada, Adela juntou os restos mortais com a pá e os 

adicionou ao mesmo pote já usado, enquanto dizia para si mesma: “Não sou 

uma velha, tenho a natureza das mariposas que não envelhecem nunca. 

Alguém já viu uma mariposa velha? Já? Garanto que nunca. E eu aqui estou, 



sou a mesma de sempre”. E gesticulava, recitando em voz alta, o suficiente para 

não ser ouvida do bar: 

— A sabedoria eterna da alma sobreviverá. O saber enriquece o corpo, não 

apenas o espírito. Moldamos o ambiente para alimentar a Terra. O espírito dos 

tempos restabelece a ligação com a vida nos ritmos naturais da Terra, da Lua e 

dos mistérios da magia. 

#### 

Adela seguiu pela trilha do mato. O sol mortiço não a incomodava. Comeu 

peixe e frutas nativas. Conhecia costumes que podiam satisfazer as suas poucas 

vontades. Percebia-se uma mulher madura, sensual e atraente. Ao menos era o 

que lhe diziam os olhos do homem, entre as árvores, que a fitavam, banhando-

se no rio. A água clara e parada refletia o sol, do céu que não tinha mais 

tamanho de tão limpo e tão azul. O vento soprando de leve, no estirão enorme e 

vago em que não existia viva alma, sem nenhum limite. 

— Não quer tomar banho nessa água? — perguntou-lhe Adela como se 

estivesse mandando, com um brilho diferente nos olhos. Nadava à flor da água, 

de peito para cima. Foi o momento mais natural, a maneira mais simples de 

praticar o velho ofício. Nem foi preciso olhar, falar, fazer qualquer gesto. Foi 

desejo mesmo se misturando com prazer e juntando todos aqueles momentos. 

Os corpos nus se atraíram. Dentro da água, enroscados, livres, rendidos à 

natureza. Depois, Adela o atraiu para as margens, longe da lama. Ela precisava 

de lugar seco e limpo. Então, na clareira aberta, caiu em cima do homem que a 

encarou quase sem nenhum espanto, pensando que a mulher o queria mais 

uma vez. A mariposa aproximou-se dos ouvidos masculinos e repetiu o bizarro 

recital. Ele entreouvia, atônito, aquelas palavras místicas e ia se entregando. Em 

minutos o desejo se transformou em abandono, em transferência de fibras, em 



morte, em cinzas. A poeira derradeira foi guardada no mesmo recipiente 

anterior. A maga seguiu o caminho… 

#### 

Era quase meia-noite. Vestes brancas e ricas, ribombar de foguetes, ritmo 

embalador de música, bruxulear de velas e aroma de incenso, barcos de flores 

empurrados para o mar — era o cenário na praia. Mais uma pessoa misturada à 

multidão e despercebida dela, Adela seguiu até as pedras murmurando uma 

canção monótona. No alto, destapou o vidro e espalhou, no ar e nas águas, as 

cinzas recolhidas na viagem. 

Girava-se a Roda do Ano, estações passaram indiferentes à mera inteligência ou 

à sagacidade desprevenida. O que manteve viva a alma da bruxa foi o fato de 

saber que havia um centro de ouro onde seu espírito habitava e seu corpo 

poderia sempre se renovar — o ritual se completava. 

Adela deteve-se aos dezoito anos, neste ciclo não sugaria vida de mais 

ninguém. Assim, não precisaria de madrinha para criá-la Estava pronta para 

outra etapa. No mais recôndito do seu íntimo, ela estava excitada, passara por 

uma limpeza profunda, desbloqueando energias ocultas, promovendo uma 

verdadeira libertação da consciência, abrindo caminhos para o verdadeiro 

propósito, aquele relacionado com a sua essência. A mariposa passara por uma 

encarnação mística. A mocinha lembrava a última recomendação da mulher 

que cuidara dela no período anterior, antes da fuga: 

— Tome cuidado com o espaço. Existe muito tempo para você, aproveite-o para 

acumular riqueza. Dinheiro, joias, você sabe onde estão, sabe como conseguir. 

Seja natural! Adela já havia planejado a nova vida. Mantinha sempre o mesmo 

nome como se fosse filha, neta, dela mesma. Providenciara tudo na época 

adequada, documentos eram fáceis de ser conseguidos. Faria matrícula na 



Faculdade de Ciências Naturais e pretendia conseguir emprego em algum 

Instituto da área. Conseguiria tudo, nem que tivesse que remexer nas poções 

secretas. Desconfiar de tudo deveria ser regra, pois mariposas pousadas seriam 

sofisticadas armas em repouso ou, vibrando as asas com intensidade, gerariam 

várias possibilidades. Havia poder e fórmulas mágicas. O invisível sempre 

esteve perto, além dos círculos de pedra, do coração das florestas, dos invernos 

intermináveis, em dimensões de que a humanidade se separava por uma frágil 

barreira. E, em um século a bruxa se renovaria para outra fase. Tempo não era 

problema… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DO UMBRAL 

Do Umbral, 

Pai e mãe, paz nos corações! É meu maior desejo! Peço-lhes, que não se deixem 

prender pela tormenta e que acreditem nestas palavras. Vocês merecem saber o que 

me aconteceu. Luto para conseguir superar tudo, até consigo atribuir a mim mesma 

a violência contra meu corpo. Meu comportamento foi descompassado e doentio. 

As mãos de Deus ainda me acolherão, e por isso posso dizer que tento reerguer-me 

após as batalhas vividas. Estou me libertando… 

É pai, falou-me tanto em lei da atração! “O que pensamos atraímos para nós”. É a 

pura verdade! Mas nada é argumento para o mal. Desculpe a enroscada em que me 

envolvi, jamais poderia supor que a ameaça se concretizasse. Eu provoquei muita 

dor. Tenho que contar os eventos que precederam tudo, para que me perdoem e 

não culpem a outro pelo acontecido. 

A noitada havia sido de bebidas, pedras e rock, no mesmo cemitério em que, pela 

manhã, presenciamos um sepultamento que ostentava riqueza. Ivo e eu seguimos 

os acompanhantes do enterro na volta. Pedi-lhe que não haveria violência, que não 

usasse a faca que sempre trazia escondida na bainha presa acima do tornozelo 

direito. Ficamos na vigia. A casa ficara fechada, sem ninguém. Esperamos escurecer 

e a invadimos. O parceiro tinha muitas habilidades e abrir a porta dos fundos foi 

brincadeira. Fomos adentrando, com o fôlego curto; o fluxo sanguíneo mais intenso 

deixava os músculos mais aptos para enfrentar a situação. Nada mais nos 

reprimia.  As pupilas dilatadas vasculhavam todos os ângulos da mansão. Era um 

lugar perfeito para um bom banho e dormir em uma cama macia. Quadros, objetos 



valiosos, imagens religiosas e, talvez, no quarto, algumas joias ou mesmo dinheiro 

vivo. 

Estávamos eufóricos! Nem dei atenção a Ivo que sempre reclamava: “Que perfume 

enjoativo… são as velas ou as flores?” Naquele momento, dizia perceber uma 

presença ali. Sentia olhos que nos acompanhavam. “O ambiente de velório está 

alimentado sua imaginação. Tem medo?” — Ironizei a situação, ao mesmo tempo 

provocando os brios de macho. 

A foto da mulher idosa e ainda bonita chamou-me a atenção, no quadro ao pé da 

escada. Ela encarou-me e repreendeu-me com um sorriso triste. Oh! Mãe, a 

sensação de que éramos observados contagiava. Ainda debochei; porém, estava 

tudo se tornando diferente, parecia haver algo mais ali… A casa tinha o poder de 

nos amedrontar e inebriar ao mesmo tempo. 

Pensei ouvir ruídos estranhos, gemidos, cicios de asas batendo. As 

paredes  pareciam vivas…  Imagens formavam-se nas sombras, vultos nos 

acompanhavam. A noite foi ficando mais densa. Era a hora do medo. Medo que ia 

mudando de forma, sofisticando-se, mas sempre como uma presença fria e cortante 

que ali permanecia segura, inarredável. Alucinação, meu pai? 

O rapaz quis sair dali, eu o retive, tomada pela loucura, levada por uma volúpia 

morna, quase calor que me inundava de suores. Pilhávamos e pirávamos a cada 

cômodo; às vezes, com abraços e beijos, outras com agressões. Aliás, começamos a 

discutir e a ficar violentos um com o outro. 

Tudo nos conduzia para a suíte. O leito antigo, o dossel excitante, a penteadeira, a 

cômoda elegante. Reviramos as gavetas. Quando descobri em uma caixinha de 

couro o mesmo colar que a mulher do porta-retratos trazia no colo, tudo 

desandou… 



Coloquei a joia em mim. Ivo pediu-me que não o fizesse. Insisti e ainda exigi que o 

abotoasse às minhas costas. Ele pareceu esmorecer; fechou o gancho e senti seus 

lábios tocarem meu pescoço. Creiam… mordeu-me até sangrar…  Eu tentava 

desvencilhar, chorava e para defender-me, ataquei-o. Eu o arranhei, arranquei-lhe 

cabelos.  Brutos, trocávamos maltratos. Ele socava-me e apertava a garganta 

sufocando-me. Mesmo com o peso do corpo dele, pude pegar, ao lado, a garrafa 

que bati contra a quina do criado-mudo. Empunhei um dos estilhaços, segurei-o 

como se fosse um punhal; a mão sangrava, não sentia mais dor. O demônio nem 

teve tempo de reagir, a lasca estava colocada em seu ouvido. Ele urrou, olhou-me 

horrorizado… 

Então, vieram os demônios, longe de mágicas e rituais, vieram apenas para a 

comunhão, inebriados pelo sangue. Asas negras, sussurrantes, tocavam-me. Deixei-

me levar naquele baile de asas, compreendi que havia alcançado a graça dos 

infernos, fazia parte do grande mundo dos degredados, da nova dimensão. Eles 

não vieram por causa do sangue, eu já era para além da minha seiva. 

Assustada, gritei para mim mesma e logo abri os olhos ao mesmo tempo em que 

segurei com força o pingente do colar. Era uma pedra redonda e branca como o 

leite, pendurada em uma fina e delicada corrente de prata. Aquele era o colar que 

pegara na primeira gaveta da cômoda. Por ele nossa briga começara. Queimou-me 

a mão. Eu tentava tirá-lo e não conseguia. O colo ardia, a mão latejava… e, nesta 

luta, a faca na mão de Ivo cravejava em meu peito. Uma, duas.. perdi as contas… O 

lençol de seda tornou-se um mar rubro e viscoso. O quarto não era mais o mesmo. 

Também perdi alguns dedos, quase sem dor, quase sem sustos. Não era a lâmina 

febril de Ivo. Eram vermes que me devoravam: um dedo sim, outro não. 

Estranhava os meus pés; mas os dedos perdidos não me faziam falta; como os 

cabelos, as sobrancelhas ou os cílios.  Eu era um osso quebradiço devorado pelo 

Cão. 



Um trovão abriu um pedaço do céu e pude ver Ivo mergulhar no tempo; abriu 

caminho por dentro do corpo e foi se soltando, foi sumindo… embalado na rede 

das asas de morcegos. Fiquei só? Não. Havia corpos por toda parte, cabeças 

penduradas no teto por tiras de pele humana. Crânios rolantes de órbitas vazias 

miravam minha agonia. 

De repente a porta se abriu, espectros surgiram ao longo do corredor. Passos 

apressados no piso de taco ecoaram por toda a casa. Os quiumbas se afundavam 

nas tábuas carcomidas do assoalho; vieram me buscar para onde não há ordem, 

onde não há governantes e é cada um por si. 

A corrente rompeu-se em minha nuca, não permitiriam que ela fosse comigo. Fora 

um presente de amor. A mansão não carecia de seguranças. Era guardada por 

almas, firmes, duras, inexoráveis. 

Eu estava, assim, mergulhada no Inferno, de corpo e alma, num espaço frio, dos 

pés à cabeça, sem tempo, sem luz, nem descanso e afogava-me a cada segundo… O 

Caos estava em todo lugar e em lugar nenhum, pois estava dentro de mim. Eu o 

criei para mim mesma e ele acompanharia a criadora para onde quer que fosse. 

Queria fugir para bem longe dali, mas tudo em vão, quanto mais me debatia no 

fluido grudento que me envolvia, mais me afundava e, quando alcançava, de novo, 

a superfície apavorante, mãos e garras afiadas faziam-me submergir naquele 

líquido pastoso e mal cheiroso. Os vícios da carne, as drogas, as bebidas e o sexo, 

aquela vibração foi me destruindo e fui rebaixando mais de nível, mais imunda e 

animalesca. Os guardiões das trevas vigiavam todos os movimentos naquele 

campo de penitência de espíritos rebeldes e malditos como eu; minhas recordações 

se perdiam num imenso círculo de dores e arrependimentos tardios… Tornei-me 

um pequeno monte de pó. O fogo começou a crepitar e me consumia em um ritual 

derradeiro de uma cadeia de lamentos desfeitos. Não sabia mais de mim. Não sabia 

mais daqueles a quem martirizei. 



Por que ali estava, depois de ser expulsa do corpo de carne através do desvario? 

Por que castigos tão brutais depois de uma fatalidade ter-me arrastado do meu 

invólucro? Tinha a mente encarcerada num labirinto de emoções truncadas e 

desconectadas da realidade. Era um pesadelo sem fim, sempre trágico e 

apavorante. Aquele não era um espaço de Deus; ele era da autoria dos espíritos 

inferiores que necessitavam se depurar. 

Sempre que tentava recordar de algum sentimento bom ou qualquer lembrança 

que aquecesse o meu coração, um grito agudo de “assassina”, “suicida” era 

proferido pelos demônios. Aqueles urros cortavam-me o tímpano e colocavam-me 

novamente em meu lugar, rastejando, cada vez mais imersa naquele submundo. Já 

não falava, grunhia. Estagiava na Região das Trevas para drenar energias negativas 

acumuladas numa encarnação de descaso e irresponsabilidade com a própria 

consciência e a de outros.  Precisava de socorro… Quem ajudaria um ser como eu, 

que não conseguia sequer lembrar como se fazia uma oração? Meu espírito 

desencarnara em tal estado de alheamento e perturbação, que não restava outro 

recurso a não ser deixar que a natureza seguisse seu curso e fizesse o trabalho 

necessário de depuração.  E neste limbo permaneci por anos, atormentada pelas 

dores que causei, em uma aflição em que já me acostumava a viver, a morrer todos 

os dias… 

Lentamente consegui juntar forças e derramei as primeiras lágrimas de remorso. Só 

depois da ausência das carnes, roupas e pesos humanos eu pude aceitar a 

derrocada.  Compreendi, então, que não fora levada ali para punição ou 

banimento. Recebia tratamento justo, necessário para os desviados aprenderem 

enquanto se recuperavam. 

Aos poucos fui despertando para a necessidade de melhorar, evoluir. Meu espírito 

seria resgatado. Acordei em um campo sereno, usufruindo de um conforto que não 

merecia, mas vivenciava. Aguçava os pensamentos na lembrança de como fui parar 

ali, enquanto era ninada por preces que projetavam a mansidão e a paz tão 



esperada por esta mente enferma, débil. Recupero-me até hoje dos traumas e 

cicatrizes. As lesões que provoquei foram muito graves, passei por várias cirurgias 

espirituais e soube que minha próxima encarnação será dolorosa, e expiarei. 

Mesmo assim, continuei a reunir energias positivas. 

Fui encaminhada para uma colônia onde estou sendo tratada e passo o tempo 

estudando e realizando tarefas úteis. É preciso controlar a revolta para não acabar 

retornando para o lugar de onde saí. Continuamos sempre com livre arbítrio. 

Peço a vocês, pai e mãe, muitas orações; que vocês e a família de Ivo perdoem a 

nossa loucura. Não foi tão simples pegar na mão do médium João da Paz, amigo 

que me serve de intermediário para psicografar essas explicações. Ver vocês com o 

coração em pedaços é doloroso. Agora que Deus permitiu nosso reencontro estou 

mais em paz. 

Somos unidos pelos laços de amor, 

Maria Celeste. 

“O fim da vida já não é mais o medo, 

Aguardo ansiosamente abandonar esse pesadelo. 

A vida se apaga tão lenta e tão mórbida, 

O frio da morte liberta minha alma.” 

  

“MEUS ÚLTIMOS SUSPIROS”, UMBRAL. 

  

 

 



 

PALADAR DO AMOR 

Um homem quer uma mulher. O homem é forte. É forçoso que a mulher 

ceda? A vida é um jogo.  Quem dá as cartas? 

Déa olhou para a janela. Gosto de maio, doce gosto, gosto e torpor. Maria, 

noivas, mães… Tudo vige e freme, maio é denso, determinado, personalista, faz 

acreditar na natureza, no imponderável… Havia um magnetismo nos seus 

gestos que a tornava uma espécie de líder natural. Na família, todos faziam o 

possível para estarem ao seu lado, sentiam uma necessidade irresistível de lhe 

realizar os desejos. Era algo que transcendia o normal, o lógico, e se 

manifestava, principalmente, quando o misterioso perfume da peônia rescendia 

sensual e inesquecível.  Taurina, obstinada, com garra e força de vontade para 

alcançar os objetivos, desejos e sonhos, capaz de guardar qualquer segredo e 

passar as melhores orientações. Suas respostas eram repletas de sinceridade. No 

caso da amizade, ela era incrível para se ter ao lado. 

Um batido quente-lento na porta. Déa foi abri-la com o peito fremente. Fui eu 

mesmo que inventei a batida ou foi o vento? 

— Sou eu, bem! Esqueci a chave! Abra logo! O vento sopra forte, é… o inverno 

se anuncia — a voz de Haroldo escorria no espaço, destemida e carismático. Na 

sala, ele continuava alvoroçado… — Lá fora está um sol preguiçoso. Tão típico! 

Trouxe morangos, salsa e nosso doce de amendoim, sem açúcar, é lógico. Você 

se perde nesses sabores, hein? 



Déa sorria grata à vida. Quarenta anos juntos, quatro filhos, oito netos e ainda 

trocamos pequenas alegrias. Pegou no vaso com o pequeno cacto que tinha 

recebido de presente na Páscoa. Ou teria sido no outro ano? Depois de um 

tempo, parecia ter estado ali desde sempre. A flor-de-seda era um mimo da 

natureza que dava colorido ao ambiente para deixar a casa mais bonita! Ajeitou 

a mesa abanando a cabeça para o marido que lhe acarinhava as 

coxas. Prezavam a fidelidade e respeito acima de qualquer coisa. Ela só 

precisava ter cuidado com os momentos de explosão do leonino, que poderiam 

ser bem destrutivos. Bastava que tivesse paciência. Haroldo era altamente 

dramático. Perfeito para ela que adorava um romance de cinema. Fomos 

cúmplices na medida certa? Felizes? 

A cada despertar 

Com ânsia buscar 

O toque na pele, 

Troca de olhares, 

Sorrisos recíprocos… 

  

O calor do café, 

O odor do feijão, 

A dor de pequena separação… 

Tagarelar com os amigos, 

Caminhar sem destino, 



Cantar com os passarinhos, 

Aceitar as fraquezas, 

Cozinhar para o amado, 

Dizer “bom dia” a um estranho, 

Ler um bom livro, 

Em si mesmos acreditar… 

Buscar alternativas simples, 

A cada passada improvisar; 

Ousar sem medo do imprevisto! 

Viver e sonhar… 

E, amar intensamente! 

Não escolher o conveniente, 

O superficial abandonar, 

Não sufocar as expectativas 

Em cada situação arriscar! 

À tarde, caminhar, 

Juras renovar! 

Das cãs orgulhecer… 



Em companheirismo permanente, 

Juntos envelhecer! 

O início 

Uma esquisita e doce saudade. Às vezes, paisagística e delimitada. A loja com 

portas largas que davam para a praça, o jardim com árvores muito verdes, 

moitas de coroa-de-cristo, um cheiro intenso. O que ficou mesmo foi o 

cheiro! Um perfume vermelho que numa manhã de sol e sombra carregava 

por alamedas, cheias de folhas e flores… onde não se sentia o corpo com suas 

mágoas ou alegrias. 

Haroldo descia a rua, atravessaria a praça para chegar ao posto de saúde onde 

era dentista. Recém-formado, mas já com emprego, concursado. A menina 

conhecia a rotina e correu para uma das portas da loja. O coração disparado: lá 

vinha ele, de branquinho, rosa vermelha na mão: 

— Uma flor para minha Déa! — sorrisos. Era só o que ele dizia e continuava seu 

trajeto, autoconfiante e agressivo (no bom sentido). A garota, sem palavras. 

Sensação quente resvalando pela garganta, perfume apenas perceptível, luz 

grossa, irradiante. Eram férias de verão. 

Déa morava em cidade vizinha com a avó, ia para a casa dos pais em dezembro-

janeiro e julho. Seu tempo era para brincar com as irmãs, ler José de Alencar, 

ver desenho na tevê. Ela não tinha nenhum compromisso, até a tarde, quando o 

ritual se repetiria — Haroldo retornaria, a rosa seria substituída por uma 

paçoquinha de amendoim, “Amor” era a marca. Parecia-lhe que a vida se 

iluminava. Depois das palavras ternas e a entrega do mimo, o rapaz 

subiria a rua sob os olhos analíticos, sem se voltar. 



Clube do cinema era o ponto onde a mocidade se reunia para conversar, dançar 

ou simplesmente ouvir a Jovem Guarda, Elvis Presley ou Beatles. Déa, depois 

de muito insistir com os pais, conseguira permissão para frequentar o local — 

das sete às oito e trinta, três dias da semana — muito tempo para os seus onze 

anos. Haroldo percebera esse horário e já estava ali para ensiná-la a jogar 

pingue-pongue, dançar.  Mais tarde encontraria a namorada… 

Outro verão. Tudo acontecia igual, quase… as emoções cresciam. 

Naquela tarde, Déa ficou esperando, esperando… Sumiu na música, 

olhos semi-fechados: a essa altura ele não virá mesmo. Deve ter trabalho, ou 

viajado. Tenho que voltar ao encontro com a lagartixa… Quando lhe 

jogava bolinhas de papel, a lagartixa corria em direção à trinca da parede. 

Depois ficou exausta num desvão. Foi aí que se olharam de frente, a menina e o 

bicho. Fazia solidão… Entrou em casa chorando, o pai balançou a cabeça. Teria 

que dar um jeito nisso, sua filhinha era ainda uma criança para esse tipo de dor. 

O pai parou o moço na rua, explicou-lhe a situação. 

— É apenas um agradinho. Dea é esperta, sabe que temos muita diferença de 

idade, sabe que tenho namorada. É brincadeira… 

— Para ela não é… Afaste-se, por favor! 

Detrás da porta, a mocinha ouviu o diálogo. Duas palavras lhe ecoavam na 

cabeça: É brincadeira… E doía, como doía! Tomou decisão — tinha vergonha na 

cara. Nas férias seguintes foi viajar com a avó; na sua turma da escola, arrumou 

um namoradinho. Enfim, os episódios repetidos por dois anos foram 

esquecidos. 



Haroldo foi buscar sua irmã no internato do colégio das freiras. Daria carona 

para mais duas colegas dela que moravam na mesma cidadezinha. Era véspera 

do dia das mães. 

— Gosto de um rapaz mais velho, mas ele não me leva a sério —  Déa 

confidenciara às amigas, dias atrás. 

As garotas organizaram-se no carro e deram o lugar na frente para Déa. 

Entenderam logo de quem era que ela gostava. Haroldo olhava-a absorto. 

Achava que ela tinha desabrochado naqueles cinco anos. Havia virado moça, 

ajeitada mesmo. E julgou que estava inclinada para o seu lado. 

Na viagem, a conversa variava: o tempo, a Semana Santa, o mês de maio que se 

aproximava, atrizes de sucesso… 

– Você é mais bonita do que todas! — Haroldo cochichou no ouvido de Déa. 

 À noite Haroldo pediu a Déa para caminharem juntos pelas alamedas do 

jardim e, no outro dia dançaram na churrascaria. No domingo de Páscoa, a 

garota recebeu chocolates e flores, passearam juntos e trocaram o primeiro 

beijo. 

Sabíamos … 

Sabíamos o que era completude, 

Mas não conseguíamos materializar! 

 Sabíamos … 

O amor nos daria 

Rendição inevitável… 



Somos partes integrantes! 

 Sabíamos … 

O amor nos derrubaria 

Altivez dubitável… 

Somos partes complementares! 

Sabíamos … 

A reunião das partes no todo, 

Alimentaria a sempre emoção! 

Ah! Em toque nos unificar… 

O jogo. E nesse jogo o tempo em atropelos, cada minuto uma batida mais forte 

dos corações convulsos e tudo muito claro, muito azul, não havia chuva caindo. 

— Olhe! Eu subo bem na ponta da árvore e você não faz isso… 

— Quer apostar? 

Todo um cenário móvel se construía: braços em movimento, pernas em passo 

de dança, o descair da cabeça; e, dos lábios, miúdas, coloridas pela luz do rosto, 

as palavras, ou meias palavras. Ou uma interrogação. Cada atitude uma 

interpretação móbil, sem sons, inarticulada, e um mundo vibrátil por dentro. 

Morangos tensos, goiabas em maturação, densas folhas verdes. 

Naquele ano, Déa recebeu o diploma de normalista, já com a aliança na mão 

direita. Quando a paixão é correspondida, vive-se com intensidade. Foi uma 



fase boa. Os pais relutaram em aceitar, desejavam que a filha estudasse, porém 

terminaram por concordar. Casaram-se em maio. 

Viver e amar… 

Amar total e intensamente! 

O amor é o único mandamento, 

Não fingir o que não é, 

Não culpar o outro. 

Ser consciente, ser receptivo… 

Ter inteligência pueril, 

Ter a fé da criança… 

Ao olhar o céu, ao olhar a luz, 

Ao olhar os pássaros, ao olhar as flores! 

Responder às constantes mudanças, 

Aproveitar a vida a fundo, 

Com amizade, com meditação! 

Viver e amar… 

Amar total e intensamente… 

E viveram felizes para sempre? Não… todo casamento tem suas querelas. As 

manhãs surgiam, muitas vezes sem o bater dos sinos, as flores ligeiramente 



orvalhadas tinham um doce sabor de frio, mas ele enxergava a companheira a 

seu lado. Se não a descobria de imediato, acabava por encontrá-la, quase 

sempre em ângulos inesperados, bela, e se vinham chegando na noite musicada. 

O lado generoso do homem maduro e consciente bateu forte, superprotetor, 

exigiu que ela continuasse os estudos. E assim que nasceu o primeiro filho, dez 

meses depois, Déa foi para a faculdade de matemática. Ele não podaria o futuro 

dela. 

Os ciúmes eram recíprocos (não tinha como ser diferente!): Déa se ressentia da 

experiência dele que namorara muito e ela era apenas um criançola; ele se 

preocupava com a juventude dela, o entusiasmo, a intensidade. Haroldo a 

introduzia não só na arte do amor, mas a ensinava a cuidar da casa, da cozinha, 

do filho. 

—  Não discuto com você, é teimosa demais! 

— Não estou comprando briga, sou prática! 

— É — e sorria, pondo tudo, sem demonstrar esforço, ao nível do natural. 

Assim, ao fazer arroz pela primeira vez, Déa foi colocando água e mexendo — 

uma papa… O rapaz se serviu sorrindo, sempre. Na refeição seguindo pediu 

para refogar o arroz e que ela o observasse. Ela aprendia rápido.  Preparara-se 

para as mudanças. Tinha o instinto de sobrevivência da águia. Perder o 

amado… ou enfrentar um doloroso processo de renovação: voar para o alto de 

uma montanha e lá se recolher em um ninho próximo a um paredão. Um local 

seguro de outros predadores e de onde, para retornar, ela necessitaria dar um 

voo firme e pleno; bater o bico encurvado contra a parede até conseguir 

arrancá-lo. Enfrentar a dor! Esperar o nascer de um novo bico e, com ele, 



arrancar as velhas unhas. Com as novas unhas, arrancar as velhas penas — 

lutar, mesmo sabendo que as transformações seriam dolorosas. 

Amor sem mazelas 

É apoio irrestrito, 

Não é complacente, 

Mostra, se preciso, 

Os erros cometidos. 

O amor verdadeiro 

Nunca envelhece; 

Natural e belo permanece. 

Sem mazelas, o amor 

Suplanta fraquezas, 

Ampara travessias, 

Abre ferrolhos, 

Irradia alegrias… 

O amor autêntico 

Acalenta no abraço, 

Com ânsia e compasso… 



A paixão correspondida foi vivida com intensidade, trouxe variedade de 

experimentações. Às vezes, a predominância de denso, do pesado, outras vezes 

surge o deslizante, o fácil e musical. Gostoso era cair nas águas de uma piscina, 

arrebentação. O calor, a água que amaciava a pele — volúpia mansa. Os dois 

perdidos na imensidão daqueles vinte metros, navegar mares bravios, lutar 

contra monstros ferozes. Ali se perdia a contextura mística e eram densamente 

animais de carne. 

Quando passou, ficou o amor. Ora, como era impossível não amar — os leves 

sonhos que foram tomando forma, uma estrada definida… Arquitetura de um 

mundo particular entrecortado por contrações de espanto, alegrias ou pânico. 

Não havia mais os arroubos, só que o que foi feito não poderia ser desfeito. O 

amor, se mais lerdo, também dominava. Ele e ela já não eram os mesmos. Eram 

partes do “nós”. Ficou aquele apego, uma sensibilidade que trazia 

complacência, indisposição para voltar a ser o que eram antes. O amor 

correspondido era o fim da independência. 

Quanta coisa se formou com cuidado, levou tanto tempo. A vida é 

simplesmente usufruir dela, deleitar-se… Nada de conflitos, reviravoltas.  Amar 

sem julgamentos. O casal descobrira que o amor não era apenas uma maneira 

de melhorar a vida — era um instrumento para salvá-la. 

E, se alguém indaga por Déa ou Haroldo, a resposta é imediata: 

—Estamos em casa! 

  

 

 



 

FADA MADRINHA 

— Nara, Nara Lúcia! Não acredito! Há quanto tempo… — uma voz máscula se 

aproximava. Olhando com mais atenção ela percebeu que já conhecia aquele 

homem, os traços eram familiares, o andar, os cabelos, os olhos. 

— Raul! O que faz aqui? — o rosto da mulher se alargou em um sorriso ao 

reconhecer o amigo de infância.  Viu-se transportada para um passado distante. 

As lembranças que tinha eram de jovens felizes. 

— Eu trabalho… E pelo que vejo, é você mesma que estou procurando… Diga-

me que quebrou esta perna ontem na festa de Santo Antônio — indicando a 

perna com tala, puxou a cadeira e pedindo licença, sentou-se. 

— Poxa! Um acidente ao fugir das bombinhas… Sou azarada, minha fada 

madrinha me abandonou. — falou, de manso e conformada. 

— Meu trabalho é convencê-la a não processar o hotel, certificar-me de que 

tudo está correndo como esperado. Sou advogado — explicou-se com uma 

expressão debochada. 

— Vai ser fácil ao doutor resolver a situação… É só começar a relembrar nossa 

época de escola — ela passou a mão pelo cabelo castanho e fixou nele os olhos 

curiosos e inteligentes. — É… minhas férias estão meio perdidas. Mas não ia 

mesmo mexer com nada. Chega de confusão! 

Nara sempre foi bonita, cabelos semicompridos, com discreto cacheado, pele 

clara, sorriso realçando as covinhas. Adolescentes chegaram a um namorico, 



que não deu certo. Ela estava vivendo, no momento, uma fase complicada. 

Viajava procurando se recuperar de um difícil relacionamento em que foi 

considerada como mera ferramenta, boneca marionete. Queria paz, um lugar 

acolhedor para pensar e repensar. Sair da rotina, o trabalho estava perdido 

mesmo. E nada melhor que um lugar junto à natureza, por isso estava ali. 

 Apesar de estar retraída, bastaram duas horas de conversa e uma garrafa de 

bom vinho tinto para aliviar as tensões de Nara. Raul se inteirou das amarguras 

da moça: o casamento fracassado, um marido que a usou para ter mais 

equilíbrio econômico. Não conseguira nem ter o filho que tanto queria; agora, 

com quase quarenta anos, era tarde. A vida dela era assim, uma existência que 

bem poderia ter sido mansa e despreocupada, não fosse sua incapacidade de 

adaptação e aceitação ao ponto em que chegara, comparada a outras mulheres, 

menosprezada. Reflexos de fraqueza a corroíam por dentro. 

— Você tem ideia de como me sinto?  Fui traída e roubada na empresa que meu 

pai, praticamente, construiu. O safado simplesmente me disse “Quero ser feliz!” 

e eu me vi sozinha… Ficou o susto, o susto e um quarto vazio, uma cama vazia, 

eu sozinha no vazio, as mãos vazias. Foram dezenove anos de subordinação, 

atendendo desejos mesquinhos e particulares. Todo o jugo machista não fere as 

mulheres à superfície; explode lá dentro, bem no fundo sensível de nossa mais 

íntima consistência. Ficamos mortas por dentro. Essa consciência do sofrimento 

é o sinal mais certo de que vivemos um território estranho… — A expressão da 

mulher murchara como um balão sem ar. Ela desabafava com um aperto no 

coração, com impotência diante da decepção, o olhar atormentado… Cheia de 

marcas, cansada, resfolegante. E deixou-se ficar ali, muda de cansaço, os olhos 

tristes e apagados. 

A atitude do homem era contrastante, exalava uma calma segura, transmitia 

confiança. Conversaram bastante. 



— Tenho de me proteger, e de procurar facilitar minha cura. Basta de sofrer. 

Vamos deixar esse assunto para lá — e Nara passou a relembrar as loucuras da 

juventude na pequena cidade onde cresceram, falaram, ainda, sobre o que 

haviam feito desde então. Raul continuava solteiro, sem compromissos. Mais 

uma garrafa de vinho e Nara pediu que Raul a acompanhasse até o chalé. O 

andador não lhe inspirava confiança. Sentia-se frágil, física e moralmente, além, 

é lógico, do excesso alcoólico. 

Aliás, foi necessário que ele a apoiasse para entrar no quarto e a levasse até a 

cama… Ao deitar-se, a saia rodou em revoada. Raul revelou-se espectador 

privilegiado — mesmo com o gesso recente, boa parte das claras coxas que não 

viam o sol das praias, encantaram-no. Eram firmes e roliças, brancas e 

tentadoras, quase fazendo-o solicitar qualquer coisa que a obrigasse a levantar-

se para repetir o gesto.  Foi uma atitude tão natural, que ele surpreendeu-se 

tentando adivinhar qual a cor das calcinhas que ela usava. Conteve-se, 

policiando-se severamente. Porém, não conseguia impedir que sua mente 

arquitetasse aventuras. Uma inevitável luz brotou-lhe dos olhos castanhos. 

De repente estacou, chumbado ao chão: num movimento automático, a mulher 

levou à nuca masculina sua mão e atraiu a cabeça para a blusa entreaberta, 

pedindo carícias. Ele sentiu a proximidade, a respiração acelerada, mergulhava 

num abismo de sensações. O fascínio da doce visão perturbou-o; 

decididamente, jamais poderia contar com cena tão inesperada e tentadora. 

Seus olhos fixaram-se por longos segundos naquele corpo elástico, perdeu-se 

naqueles braços. Sem atinar com mais nada, desfrutaram de todos os prazeres 

que a madrugada poderia oferecer a dois amantes. Entregaram-se àquele 

momento como se ele fosse o último. Todas as perguntas se calaram no instante 

em que se tocaram. Nenhuma palavra precisava ser dita, era como um encontro 

de almas. Apenas os dois, nada ao redor importava. A perna machucada em 

nada atrapalhou. Fada Madrinha considerava seu trabalho a meio caminho. 



A noitada foi surpreendente! Ela sentia-se uma jovenzinha deslumbrada ainda 

com as novas sensações que a cercavam, povoou-se de sonhos ingênuos.  As 

únicas coisas que importavam era o som das risadas, o tom da voz sussurrante. 

Como era bom encostar – se em seu peito, e como tudo foi mágico. Concedeu-se 

aquela exceção, que, no fundo, acabava sendo uma forma espontânea com que 

recompensava as frustações trazidas pelo casamento. 

Uma experiência controvertida, pois, Nara mal continha a vergonha na manhã 

seguinte — a separação recente, a educação que recebera conforme normas de 

conduta rigorosas no tocante ao controle das emoções e dos sentimentos: 

— Pessoas civilizadas não se entregam a destemperos próprios de bárbaros, de 

selvagens sensuais e impulsivos. A verdadeira civilização, impõe que as 

pessoas sejam racionais e objetivas em todos os seus atos, não admite dramas 

nem comédias, sentimentalismos nem passionalismos — fora a lição sempre 

repetida. 

Enrubescida até a raiz dos cabelos, a mulher sente algo que jamais sentira antes, 

tão espontâneo quanto incontrolável, mas que não teve a menor dificuldade em 

identificar como sendo uma independência, aguda e profunda. Fincou os olhos 

no homem nu ao seu lado. Apossou-se dela uma volúpia mal contida, sentiu-se 

homenageada em sua feminilidade; ela poderia sim proporcionar qualquer 

prazer que um homem quisesse experimentar. Então Nara pôde se libertar de 

pequenas amarras e violar o mágico, o desconhecido. Estava livre, inteira… 

Lugar onde o homem, de hoje, encontrou uma natureza intacta. A própria 

limitação forjava a audácia, não temiam mais nada, e se davam, de presente: um 

encontro essencialmente humano. Raul adivinhava o que ela sentia, estava 

escrito em letras garrafais na menina dos olhos da mulher. 



Durante os dias seguintes estiveram sempre juntos, dias de claridade intensa, 

tátil, molente do ar estagnado. A música evolando a envolvê-los cálida. 

Entretanto… aproveitando que Raul fez uma pequena viagem de trabalho, 

Nara partiu sem se despedir, pensava que não deveria forçar nenhuma 

situação. Seu íntimo precisa se acalmar, refletir sobre os últimos 

acontecimentos, aonde chegara e para onde ir. Se ele quisesse, saberia onde 

encontrá-la. 

E ele soube: na cidadezinha onde cresceram, rezariam o terço de São Pedro, 

depois a quadrilha, chá e biscoitos. Raul estava lá, caminhando entre os 

festejadores, ar ausente quase etéreo e o sorriso aberto, franco. Rojões e os faróis 

dos carros iluminavam a noite, mas a luz maior vinha dos olhos apaixonados. 

As lembranças fervilharam na cabeça de Nara que sentia todo o corpo tremer, 

as mãos frias, estática, paralisada. Ao encontrarem os olhos, compartilharam 

intensamente todas as memórias recentes e do passado mais distante. 

Então, um momento de timidez, suspiros, expectativa no ar… Nenhum dos 

dois ousava falar, até por receio de que se quebrasse o encanto. Ela soube, 

naquele instante que poderia amar aquele homem, sem conter o sentimento, 

não seria perigoso começar qualquer coisa. Ligação definida, vibração em escala 

precisa: 

– Onde você estava todo esse tempo?! 

– Esperava o momento certo para voltar e ocupar meu lugar na sua vida, estava 

com saudade! – Raul responde. 

Tudo ia muito rápido. O casal não se desorientou diante do tempo, esse tempo 

repleto de faces e de imagens resolutas, enxutas; dos caminhos que os levaram 

até um recomeço, até ao presente, feito de coisas, de semicores, de vida, de 

estranhas vivências. Sem mistificação, a vida os tomou e levou-os para um 



mundo recente, com suas tão recém-doçuras. O barulho do chuveiro. O café que 

descia pela garganta encalidecendo.  Nara, que já fora tão ferida, não queria 

fantasiar e nem fantasiava: 

 — Podemos parecer frágeis, mas não mostramos nossa força. Melhor agir do 

que ficar falando mais da conta. 

Realmente ela mudou, amadureceu e, sem ligar para as críticas, tornou-se uma 

mulher mais linda, só queria agradecer àquele homem por ter acreditado nela! 

No fim das contas, a sua fada madrinha, na verdade, fora ele que não 

transformou a abóbora em carruagem, nem a deixou mais bonita (nem 

precisava), mas a fez enxergar que não se deve dar ouvidos à opinião dos 

outros e, sim, acreditar em si mesma. Ele não usou uma vara de condão, mas 

usou seu coração e deu-lhe o que sempre mais desejou… 

— Você está sentindo o tempo passar, querida? 

— Pois é, não sei há quanto tempo estou assim, no ar. Sei que há dia e que há 

noite, mais nada.  É bom sentir o dia, a noite… As manhãs surgem com bater de 

sinos, as flores, ligeiramente orvalhadas, têm um doce sabor frio — Nara sentia 

o companheiro a seu lado, descobria-o de imediato, quase sempre em ângulos 

inesperados. E se vinham chegando… 

Nara entrou na sala do advogado. O ex a observou entre o espanto e a 

admiração: 

— Você está grávida! Vamos ter um filho!? — a voz embargada soava rouca. 

— Não, não é isso, você acha que estou louca, você não me julga, como se julga 

uma pessoa normal, no jogo normal, na vida normal? — impaciente. — Olha 

aqui: eu fiquei expulsando-o, todo, de minha cabeça, fiquei inventando casos, 

mas doeu, uma dor sobre o coração, tão contínua, machucando-me, não tinha 



jeito. E eu com a mão no peito, tentando estancar a dor, até que compreendi: a 

dor era você. A sua partida voltava a cada momento me ensombrecendo. O 

carro virava, tomava o asfalto, eu ficava esperando que voltasse, esquecida da 

irreversibilidade das direções. 

— É, devo ser eu o louco! Talvez precise ser. Tem apenas seis meses que 

estamos separados, sabia? Não é questão de estar falsificando os fatos, ou 

imaginando coisas. Precisamos reatar — o homem estava cada vez mais 

agitado. 

— Nunca magoe uma mulher… você não sabe o quanto ela pode mudar depois 

disso.  Até nisto você mentiu, levando-me a acreditar que eu era estéril. 

Descobri depois os seus exames. Não existem milagres. Esta criança tem outro 

pai. Você é o cara mais egoísta do mundo, acha que só existe você, mais 

ninguém! Agora tenho que sustentar essa conversa e rir e mal disfarçar as 

alegrias que encontrei afastada de você? 

Nara respirou longamente. A calma fingida tinha essa capacidade, às vezes. 

Deixava-a tranquila, de verdade. Olhou para o ex-marido, atenta e tensa, 

incapaz de permitir que o sol muito inclinado da tarde fizesse seus olhos se 

cerrarem. Naquele momento, ele soube que não a conhecia, que não a 

conheceria nunca, que o que vira dela, do rosto às ideias — era um 

revestimento. 

 —  Eu gosto deste sol inclinado assim, me dá uma sensação de tudo resolvido, 

de vida simples, de paz no passado — Nara sabia como exasperar o desejo dele, 

bastava confundi-lo, descrever sobre o inferno que haviam vivido e o rumo 

certo que tomara agora. Tinha que devolver às coisas a dimensão própria. Não 

se descobria mais tesa, muda, uma toalha perdida nas mãos perdidas. Raul a 



esperava lá fora. Perdera e ganhara coisas que a definiam, quem era como 

pessoa. 

Era assinar os papéis e reconstruir a vida, encontrar um espaço para si, para 

Raul e para a criança, fruto dessa reconfiguração, onde ela se sentia não só 

valiosa, como valorizada. Música e luz retomavam o espaço, e aqueciam o 

coração. Seriam uma família, uma tão grande alegria que nascera de 

imprevisível reencontro. 

Fada Madrinha considerou seu trabalho resolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O LUGAR CERTO 

— Não vou! — parei na porta, disse com um pouco de calma e muita 

psicologia. Dei alguns passos para frente, estaquei e repeti: 

                       — Não vou! —fiquei nesse vou e não vou, reprisando a lastimável 

cena algumas vezes. Notei que em minha volta perdiam a paciência e senti-me 

empurrada para dentro do avião, um tubo de metal totalmente à mercê de dois 

homens, encerrados dentro de uma cabine minúscula, repleta de equipamentos 

estranhos e complicados. 

                       Não tinha como desistir já estava dentro do avião tentando me 

acalmar, parar meu medo. Fiquei quietinha por uns momentos. 

                       Sentia a vibração do piso acarpetado e do abismo que logo haveria 

entre os meus pés e o verdadeiro solo. Fui me ajeitando no assento, lugarzinho 

apertado dos infernos… 

                       Dei uma espiada à minha volta. Todos ali, (era o que me vinha à 

cabeça), serão meus companheiros na lista dos desaparecidos ou mortos. A 

aeromoça teve uma dificuldade danada para baixar aquela porta gigantesca, e 

eu tinha a impressão de que ela não sabia o que estava fazendo. Já viu um 

daqueles filmes em que a porta se desprende em pleno voo e a 

despressurização joga todos para fora? Pois é, não estou preparado para isso 

agora. O zumbido nos ouvidos, a cara dos comissários sempre sorrindo… 

                       Quando o avião começou a taxiar na pista (aquele friozinho na 

barriga era o instintivo de estar fazendo algo antinatural), cintos de segurança 



me afivelaram. A poltrona tornou-se o meu lugar. Agarrei-me a ela e comecei, 

estática, a rezar em voz baixa.  Quando levantou o voo, a Ave Maria passou 

para voz alta competindo com o som reconfortante do fone, um “jazz”, que 

vinha direto da cabine para nossos ouvidos. E, ainda com o ruído das turbinas, 

alto como o da música. 

                       Confortava-me pensar que meus sentimentos eram razoáveis para 

quem, apesar de acreditar nas conquistas tecnológicas da humanidade, ainda se 

deixa dominar por instintos perfeitamente naturais. 

                       O aviso de “no smoking” me hipnotizava piscando à frente dos 

meus olhos. Mesmo assim, e para ver se conseguia espantar o medo, fiquei, de 

novo, observando os passageiros, agora com maior atenção —   alguns 

conversavam e outros liam seus livros e revistas ou ligavam seus eletrônicos, 

como se nada de anormal estivesse ocorrendo. Senti inveja da calma e 

tranquilidade mantida por aqueles que, pelo menos aparentemente, não se 

deixavam abalar durante a, mesmo esperada, arremetida. Um documentário 

sobre casas de férias passava nas pequenas televisões acima de nossas cabeças. 

O ar condicionado estava bom, bem frio… assim podia pensar que tremia por 

causa deles. A senhora, na terceira poltrona atrás da minha, roncava. A 

comissária de bordo trouxe café, misto-quente e coca-cola. 

                  Daí por diante o que se seguiu foram análises baseadas em meus 

estudos básicos de engenharia e aviação civil, no Google (é lógico), que faziam 

com que eu identificasse qualquer tipo de barulho como uma potencial 

tragédia. Cada fechamento de gaveta das aeromoças me trazia um frio na 

espinha. Eram os sons da morte anunciada. (Tudo o que acontecia na cabeça de 

uma marmota como eu tem um significado e forma as minúcias da calamidade 

que, ao meu ver, estava por acontecer.) 



                    Eu… Não falei, não comi, não fui ao banheiro, não abri os olhos… 

simplesmente rezava. Quando alguém tentava falar comigo, respondia 

rapidamente: 

                       — Não posso falar, estou rezando! 

                       Minhas mãos já não estavam suadas. Suados estavam os braços da 

poltrona e o lenço de papel que teimava em macetar. Minhas mãos estavam 

encharcadas. E nunca chegava aquela sensação de “tudo está sob controle”. 

                       Contudo, meu azar estava por vir: o tempo começou a virar e a 

minha primeira viagem teria um temporal, com trovoada e relâmpagos. O céu 

cinza escuro e eu…O medo fermentando… 

    Quase fim da viagem, o comandante anuncia: 

                       — Senhores passageiros, vamos passar por uma leve turbulência. 

                       — Que é isso? — interrompi as orações. 

                       — É quando o avião sacoleja um pouco — explicou-me o 

passageiro do lado. 

                       — Ai! Meu Deus! Jesus perdoe os meus pecados! Vou morrer sem 

ter filhos ou marido! — completamente em estado de choque. 

                       O som da turbina não mudou de ritmo, porém os compartimentos 

de bagagem faziam ruídos que mostravam o quanto o avião estava 

desestabilizado no ar e quanto vulnerável essa máquina ficava quando mais 

próxima de Deus. Não era apenas eu gritando agora. As pessoas simplesmente 

ficaram tensas, todas elas. Quase, meu companheiro ao lado não se abalara… 

Gente chorando, gente rezando, gente se despedindo, gente apenas gritando… 



Eu, mais, claro! Pelo menos não me sentia tão sozinha. Só tive pena do menino 

que, não dando tempo de pegar um saco, vomitou dentro da própria mochila — 

quer dizer, não sei se a pena era dele ou de quem faria a limpeza… 

                       — Aaaahhh turbulência, por que você existe!!?? — estava 

totalmente maluca e descontrolada! A cada sacudida, meu o coração disparava, 

e eu apertava a mão do rapaz ao lado, procurava para ver se alguém tinha cara 

de desespero e repetia um mantra na cabeça: “turbulência não derruba avião, 

turbulência não derruba avião “. Se é verdade, eu não sabia e nem queria saber! 

Até Jason ou Freddy Krueger estariam assustados se estivesse ali. 

                       Nada diminuía meu pânico, a ponto de ver personagens dos filmes 

de terror! Inclusive, também, um padre, que do assento atrás, ao ver minha 

ojeriza, tentou rezar comigo para me acalmar. Oras bolas, para rezar não 

precisava de ajuda… O que precisava era que o avião parasse de chacoalhar. 

Então, existiria coisa mais esquisita do que ficar presa no meio de tanto espaço? 

A essa altura, somente desejava que meu telefone funcionasse para mandar um 

recadinho de amor para a minha família, porque tinha certeza que ia chegar em 

pedacinhos no chão. (Não tem barata, rato, lobisomem, cascavel, aumento de 

imposto ou cara feia que me assuste mais do que voar.  Medo de avião, na 

verdade, é medo de morrer, hein?). 

                       Quando um sinal sonoro identificou que saíramos da zona de 

turbulência, gritos e rezas foram substituídos por palmas. O rapaz ao meu lado 

era o único que, o tempo todo, permanecera são. Perguntei-lhe como conseguira 

tal proeza. 

                       — Vou lhe ensinar meu truque. Qual a diversão de que você mais 

gosta — perguntou-me sorrindo. 



                       — Balanço. Um balanço preso por correntes a uma árvore — 

respondi de pronto. 

                       — Ficou fácil. Então, imagine que está em um balanço, atado nas 

nuvens. Você parece voar. O que vê? O que sente? Idealize um mundo novo — 

continuou o rapaz. 

                       Fui deixando a fantasia tomar conta da mente: 

                       — Vejo a cidade como uma dança, o movimento das ruas é um 

bailado. Vejo um finalzinho de tarde típico de primavera, meio 

descaracterizado pela falta de chuva. Vejo o sol brilhante e amarelo, um amplo 

e inebriante azul, com nuvens róseas para se adivinhar os formatos. 

                       — Muito bem! Respire lentamente, vá experimentando o peito, 

alimente a imaginação e pise o medo.  Pense somente em coisas boas, bonitas, 

engraçadas. 

                       O embalo do avião e criar surpreendentes cenas foi lentamente 

acalmando minha agitação. O peso foi saindo com o rubor das faces, a 

respiração ofegante e o coração acelerado. Balançando nas nuvens, apreciando 

aquele céu, sentindo a brisa, senti-me agraciada, em paz. Fui ficando lúcida e 

segura. Senti-me grata. Senti que estava no lugar certo… 

                       — Não. Eu não tenho medo de avião e foi por isto que peguei na 

sua mão. Qual é mesmo o seu nome? — escutei, voltando à realidade e 

devolvendo-lhe o gesto com carinho. 

                      — Senti o clima… E aí, amiga, como terminou essa sessão? 

                       — Psiu!!!! (Mirou o marido do outro lado da sala.) Jantamos no 

aeroporto e depois fomos para o hotel em que eu tinha reserva. Ficamos juntos 



aqueles cinco dias no Rio de Janeiro.  Tudo muito discreto (com ares de 

saudade). Trocamos uns e-mails, algumas ligações depois que regressei, mas 

nunca mais nos encontramos 

                       — Hummmm!!! — a interlocutora sorriu com ironia — não sei se 

levo fé… 

                       — Melhor mudarmos de assunto? Faz tempo, era solteira, 

meninota. É apenas uma historinha para ilustrar como deixei de ter medo de 

voar — encerrei a conversa, sinalizando para meu marido que queria dançar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESFORRA DO BIBELÔ 

A primeira vez que estive com D foi em circunstâncias até agora não muito bem 

esclarecidas. Um choque descobrir que estava sendo observada quando 

acreditava estar só. Alguém me chamou com voz macia, filtrada destacou-se do 

grupo e começou a dizer: 

– É Sara? É Sara? — pegou-me pelo braço, espanto. Voltei-me — era D. Ele 

chegou com o peito enfaixado, tinha se ferido num acidente. Ao abraçá-lo com 

força pude sentir ligas, esparadrapos e algodão. Aparentemente estava bem. Os 

anos de distância não lhe vincaram a pele macia, não lhe deformaram o talhe de 

galã (astro luzente, esguio, banhado de manhã); os olhos traziam o mesmo ar 

doce de outrora e senti por ele a mesma ternura de tempos atrás. 

Aí as coisas tomaram conta da mulher, por mais que procurasse agir por mim 

mesma, os acontecimentos acabaram por me desviar da linha de ação. Poderia 

me conter? Fui subindo a encosta, abraçando o velho amigo. Presumia-me 

miúda, contemplativa, vestida de grega. Ah, os olhos molentes de D! Ele foi o 

meu primeiro amor, portanto… fomos subindo, atingimos um planalto, um 

imenso espaço, mal iluminado… Havia enorme quantidade de portas 

entreabertas… uma conduzia ao quarto de D. Como se pode saber o caminho 

sem o caminhar? Era perigoso, mas tarde… 

Urias viajava a negócios. Dois meses, indo e voltando para casa em ziguezague 

constante. Eu nunca achava o companheiro a meu lado; balançava a cabeça, não 

me sentindo capaz de enfrentar aquele desafio. Uma sensação de ridículo 

passeava-me por dentro, raspando as entranhas com ásperas palhas secas de 



milho. Procurei tomar firmeza, olhei em volta: a lucidez sumira, saíra 

desesperada. 

Um longo-largo jardim me inundava de flores, bancos e arbustos, quando 

encontrava D. Entreguei-me aos novos perfumes. Pensava neles e os sentia. O 

perfume vermelho que inebriava, o perfume azul que trazia caminhos 

sombreados, longos, árvores e resina. O perfume cão, que batia em espinhos, 

deixando-me presa, sangrenta, dividida entre encontros secretos e idas 

delongadas – vindas rápidas do marido-workaholic. Os encontros apenas 

aconteciam, e não havia complicações. Curso e ocorrência definidos pelo acaso, 

um ato isolado. Então… Como deter o meteorito? 

♣ 

Na consciência o peso das alternativas. Assombro, insegurança… Grávida? 

Terceiro filho… O pai? Quem? 

Analisei friamente a situação, estudei criteriosamente o entorno. Inesperado? 

Pouco importava quantos filhos teria. Cada um único e esse seria muito amado. 

Não me questionei. Não tive dúvidas. Convicta. Nenhuma explicação para D e 

me afastei para refazer a trajetória, estupidificada diante de minha força. 

Ambos, desde o primeiro dia, fizéramos um acordo: 

— Quero-a assim, despojada do humano, sem identidade, nem situação — a 

solidão, a liberdade eram o estilo peregrino que D adotara. —Eu sou apenas, 

agora, densamente animal… e a quero — provi-me de blindagens, estava 

intacta para lidar comigo nessa situação única. 

A relação entre nós era secreta, óbvio. Até porque como fosse secreto, não podia 

ser duradoura. Por mais doce que parecesse, pendia por um fio tênue. Só 

bastariam certos detalhezinhos, de parte a parte, para que a coisa começasse a 



fraquejar. Não tinha porque continuar e avisei-o que retomaria meu cotidiano. 

Caminhei sem olhar para trás. 

Naquela tarde, lembrei da Igreja, precisava de orientação. Pela nave central 

vinha entrando um padre paramentado (conhecia-o bem). A igreja estava cheia, 

as pessoas rezavam. Esperei esvaziarem os bancos e pedi uma confissão. 

— Faltei à missa no último domingo. Gritei com minha mãe. Dei umas 

palmadas no filho. Falei um palavrão. Dei corda às fofocas da vizinhança — 

desconversou arrependida da iniciativa. Num repente. 

— Arrependa-se de seus pecados. Reze o ato de contrição. 

— Senhor, detesto todos os meus pecados porque (…) e proponho com a vossa 

graça nunca mais os cometer, evitar as ocasiões de pecar … — nessa parte era 

sincera. A mulher racional, mesmo aflita, quebrou o rito. O segredo seria só 

meu. D jamais falaria nada, também desconhecia o estado em que me 

encontrava, não sabia da possibilidade de ser pai. (Como reagiria?) Era o 

processo do inútil, a conscientização do absurdo que sustentava cada gesto 

meu. O filho tinha que ser do marido! Irremediavelmente, ligava-me a Urias 

por uma corrente de mil anos… 

Urias seguia um caminho paralelo ao meu, apenas que sua linha ficava um 

pouco atrás e a paisagem do seu lado, muitas vezes, diferia do modo como eu a 

via. Para mim os seres eram mais nítidos, impregnados da realidade de cada 

dia, existentes. Quando via uma árvore, eu dizia: é uma árvore. E parava aí. 

Nome e coisa se juntavam indissoluvelmente, mas, às vezes, fitava a árvore com 

um pouco mais de insolência, então começava a duvidar. A visão, no meu 

vocabulário, deturpava- se. Qualquer mudança no objeto, para menos ou para 

mais, era uma guinada para a verdade. Preferia perguntar-me: será que estou 

louca? ou sofrendo da vista? devo procurar um médico, trocar de óculos? 



Insistia em me povoar; Urias tentava se instalar em minha cabeça e se ficar. 

Vinha em pedaços, em momentos, em épocas, em contornos e registrava todos 

os instantes e antecâmaras acontecidos na nossa pele. Eu buscava o 

alinhamento, acompanhava-o em fatos, acontecimentos, sem uma sequência 

temporal lógica — um filme, com zonas apagadas, tomadas sem ordem alguma, 

sem nunca me desligar. Foi assim desde o princípio… 

♠ 

— Meu bibelô! Ah! Tetéia! — com carnes doces, tépidas e macias, a menina 

mergulhou de corpo inteiro no amor que o homem maduro lhe oferecia. 

Dezessete anos, primeiro filho. 

— Têm que casar — esbravejou o pai — tudo bem discreto! 

Inocente, assim fiquei desde o dia de noiva: os braços ocupados, a vontade 

estática e sem palavras. Perdi todos os prolongamentos e fiquei em repouso, 

julgava-me feliz. Admirava que ele tivesse feito tanto por nós dois, com o corpo, 

com a presença. 

— É, eu fiz isso tudo, de uma certa maneira fui grande, generoso. Você sabe, eu 

não sou de contar vantagens — Urias buscava uma saída de falsa modéstia. (As 

histórias dos homens começam e acabam todas da mesma forma, já morrem em 

sua surpresa e novidade ao começarem. Onde as histórias em que o homem não 

seja o herói?) 

O filho me envolveu. Urias tinha que construir o futuro, viciado em trabalho, no 

desejo de, a qualquer preço, impulsionar a empresa. Ao menos, era essa a 

desculpa para longos expedientes (no escritório?), para um convívio ínfimo em 

casa, para horas extras e viagens repetidas. O pior: ele não me percebia, 

impedia que participasse das situações alegando que eu não tinha preparo. 



Entendi que ele não acreditava nos meus sonhos. Na roda, ainda que por 

conveniência ou bajulação, havia sempre quem o valorizasse, sobretudo 

mulheres. 

— Vai sair com este vestido? Comigo não. Use o vermelho que lhe comprei no 

aniversário. 

— Você é péssima cozinheira. Peça para sua mãe ver um bufê para o jantar de 

quinta-feira. E procure um salão para dar um jeito no cabelo. 

— Fique calada. A sua anedota vem envelhecida de trezentos anos. 

— Dieta… Cuide-se… — O homem sempre aborrecido comigo; com os 

estranhos, sorridente. As falas não mudavam muito, iam crescendo as pitadas 

de palavrões e a acidez. Eu ia vendo um filme perder a beleza na dissecação das 

críticas. Vivia na procura de temas e mensagens nos livros, de nomes das flores 

e de técnicas para se fazer isso ou aquilo — iludir-me. Precisei trancar a 

matrícula da faculdade (que tanto lutei para começar) porque estava novamente 

grávida. Sentia-me pesada, feia. Conhecia meu homem. Percebia o que ocorria 

às costas. 

Escondi-me, oculta… Perdia o sono. Sobressaltava-me em mal-estar contínuo. 

Saía ao portão, olhava as pessoas. Via passar adiante uma mulher da minha 

infância: um dos pés era uma bola, ela mancava, arrastava-se com dificuldade, 

equilibrando instavelmente uma agressiva bengala. Um embrulho sob um dos 

braços, uma criança ao lado, outra na frente. Eu era ela, iguais na sina. Aos 

poucos a realidade se descortinava. Tudo era de uma verdade dolorida e 

crispante. O casal de filhos preenchia meu tempo? Insisti e com a cumplicidade 

de meus pais, concluí o curso de Letras; fui ensinar no colégio das freiras. 



— Você saiu do controle de novo, parece uma criança mimada! Não está dando 

conta nem da casa — Urias arrematava em monólogo. Depois de conhecê-lo tão 

bem, já sabia que qualquer discussão era pura perda de tempo e paciência. Eu 

estava doente, ou só agora percebia que sempre estivera doente. Deixava cair a 

cabeça, tomada de lassidão. Acordava cedo, lutando contra a vontade de ficar 

na cama. Queria me esconder das pessoas, não lhes suportava as velhas 

histórias desgastadas de que eram heróis absolutos, ainda que as aventuras 

fossem negativas. 

Não sabia se azar ou sorte, o fato de Urias estar sempre ausente e me admirava 

que ele saísse vitorioso e iluminado de tantos combates infelizes. Eu era a 

mesma mulher de quinze anos atrás, a mesma atitude, a mesma postura. Nada 

mudara durante todo este tempo. Havia uma segurança sem pressa, tranquila, 

determinada. Mudamente afastei todos os amigos; mas havia os que insistiam, 

noturnos, enevoados, vindos de remotas distâncias. Constatei que, de um 

momento para outro, alguém podia bater à porta. Essa espera também me 

impedia o sono e aumenta a ânsia. Expectativa. E, D entrou. Engraçado, 

inofensivo. Um medicamento. O revide… 

♣ 

Qual o preço a pagar? Eu ainda não sabia. Mas que era bom saborear a 

vingança, sim, muito bom. “A vingança é um prato doce que se come frio”. 

Não, não era sorvete, mas com sensação de bem-estar semelhante. Era quase 

como saborear a justiça… 

— Nossa, Sara! Júnior é mais claro que os irmãos… Seus olhos parecem 

esverdeados — comentava a sogra. Aquela observação me fez gelar a espinha, 

mas disfarcei e continuei ouvindo. Importava somente as reações de Urias e este 

mal postava os olhos no bebê ou em mim. Nenhuma dúvida o perturbava. 



— Um exame de DNA ia convencer a senhora de que tem mais um neto? — 

Ironizava. — É — E sorria, pondo tudo, sem demonstrar esforço, ao nível de 

natural. Uma descarga de adrenalina fora despejada em meu corpo. Lúcida, não 

tinha mais tanto medo dos velhos fantasmas…  

No ano seguinte, mais um bebê. Urias era o pai deste, com certeza. Nunca mais 

encontrei D. Soube que ele trabalhava no exterior e uns anos depois faleceu em 

outro acidente de carro (motorista descuidado!). Foi uma aventura que me 

alimentou o ego, que me mostrou que era atraente e apaixonada, por mais que 

fosse subjugada. Armazenei sonhos e pensamentos e me conectava a eles 

quando o negativo assomava. Não via o mundo mais bonito — nem mais feio… 

Estava vacinada, poderia conviver naquela lama sem me atolar. 

♥ 

A mulher, hoje, talvez pareça um pouco mais velha, de um sofrimento 

determinado e doce. As crianças, repetindo os mesmos traços dos pais (todos?), 

os mesmos gestos, os mesmos olhares furtivos de medo, confiança e fome ou 

satisfação. Eram as meninas com quem brinquei, os meninos com quem briguei. 

As crianças repetiam as mesmas feições. 

— Foi incrível — eu ponderava. — Absolutamente incrível. E, olhava para mim 

mesma e me admirava de que não tivesse mais dezessete anos. Eu descobri: as 

coisas não mudaram nada, não houve futuro, não houve amanhã. As pessoas 

me sentiam como uma dos seus. Catalogada, classificada. Ergueria as mãos em 

gestos de descoberta, cuidaria dos problemas de cada dia, compartilharia as 

mortes e aniversários. Cantaria, bateria palmas, ouviria os sinos, amarraria 

fitinhas. Beijinhos nas faces, sorrisos, disfarces. Almoçava e jantava. Abria a 

champanhe e ela só fazia: tap! Bebia depressa, tomada de excitação. Tudo 

densamente doce-amargo e real. 



Não havia milagres a esperar. Sou uma mulher sem sonhos; eles viraram rotina. 

Incapaz de nenhum outro sacrifício que não seja viver. Podia ouvir os gritos dos 

filhos, netos… os mesmos gestos, as mesmas palavras de outrora. Olhava nos 

rostos envelhecidos, mas tranquilos… entendi que me encontrava ali também, 

vagando por estranhas sensações e condições de vida. Devolvida ao prosaico da 

realidade chocha e banal. Volúpia morna, quase calor… 

O corpo bambeava, abandonei-me. Na ponta das palavras ia nascendo um 

mundo mágico e estalante, que como numa ampulheta ia me conduzindo para 

um final de filtrações, onde sentimentos e filosofias se sobrepõem. O coração 

estava leve, amaciado, quase pássaro… 

São quatro filhos. Saldo positivo.  Segredo guardado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMIGA, DE VERDADE!  

— Eee turmaa!! Voocêexxx goostaam meexxxmo doo meuuu jeito, hein?!!! – 

Elisa entrou no Mormaai Surf Bar, com segurança e carisma peculiares. Sentia-

se candanga verdadeira, de peito e raça, como se fosse uma pioneira na 

construção da capital, um símbolo da força do país… 

A engenheira, vinda de uma família numerosa, optou por não ter filhos, nem 

animais de estimação. Sua alegria, como ela mesma reiterava, estava nas amigas 

– como a mãe fora, era amante das festas e reuniões regadas a muito vinho ou 

cerveja e conversas exaltadas. Gostava da guitarra e de versos românticos. Com 

o grupo, tornava-se falante, contadora de casos divertidos. O modo de falar era 

característico: arrastava as sílabas, as palavras ficavam alongadas, salientando 

as vogais. Mesmo sem vê-la, era reconhecida de longe pela voz grave e fala 

mole. 

Dentre as amizades, havia uma especial – Tate. Amigas de infância, colegas do 

jardim até a faculdade, foram crescendo juntas, fumaram o primeiro cigarro 

juntas e até namoraram dois irmãos, juntas… Agora, Tate, que continuou no 

Rio, veio matar as saudades. Dias de festança: iFLY Brasilia, Escape Game, Cine 

Drive-In, Parque de Águas Claras, UBT Escalada, Carrera Kart e, os menos 

ecológicos, Pier 21, Velvet Pub (“Um bar sempre animado…”), Nacional Music 

Hall, Victoria Haus; enfim, uma maratona. Bastante cansadas, pois as donzelas 

não estavam acostumados a tamanha lida. A dupla veio àquele bar, para 

encontrar outros amigos, um happy hour… 



Chegou essa hora da noite em que mais nada poderia acontecer, exceto o 

imprevisível. No ponto-equilíbrio do álcool, somando disparates, despediram-

se e encaminharam para o estacionamento. Foi tudo acontecendo, sem pânico, 

sem remorsos, como a coisa mais esperada… 

— Água limpa, vida aos peixes! Água limpa, já! — Tate não soube se foi a 

intimidade que criou com a capital, se foi pelas conversas, deliberadamente, 

sobre assuntos insolúveis, botando sal em carne podre, seus e deles, ou devido 

a fragilidade de argumentos, e a nudez de alma, que a conduziu a ficar também 

sem algumas cascas, revelando-se. 

— Salvem o Pontão! Vida no Riacho Fundo! — em ímpeto, a visitante seguiu a 

passeata. Gritava, esbravejava em favor de um direito, que se não entendia 

bem, acreditava, naquele momento, que valia a pena. (Protestos e indignações, 

nunca foram a prioridade de Tate. Aguentava calada a vida, e ainda procurava 

gerar um tipo de satisfação para ir trabalhar todos os dias; não assistia aos 

jornais mais, resolvera vendar os olhos para os defeitos do mundo.) 

— Não posso resistir, venha! Sempre quis fazer isto, nunca tive tempo, nem 

coragem, vamos? — Elisa quis suspeitar que a amiga poderia estar tendo algum 

surto. O álcool teria alcançado o ponto em que nada mais importa? Levou a 

mão na bolsa, guardou as chaves do carro, saiu em disparada atrás de Tate. 

Era muita gente com roupas e saídas de praia (muito estranho, em Brasília), 

cornetas, bandeirolas, fogos de artifício. Elisa viu que teria trabalho, não 

enxergava mais Tate perdida naquela doideira de gente que queria chamar a 

atenção para a causa #LagoLimpo. Sentiu que a intensidade da consciência 

daquele grupo era tamanha que passou a ter vontade de gritar também, pedir 

solução. Afinal, vinha andando à beira do Lago Sul desde que decidira viver ali. 



Lembrou da areia, fezes de animais, até de gente, latinhas de refrigerante e 

cerveja, aves doentes comendo restos, diesel em meio à água. Judiação. 

Elisa entrou em transe, caiu na frequência — bem-vinda ao universo das 

contestações… Entrou no clamor, tirou a jaqueta, amarrou-a na cintura, jogou o 

sapato longe, dobrou as calças, esqueceu Tate. 

Depois de muito manifesto, sentada no chão, exausta, esquecida, inclusive, de 

que saíra para um encontro de amigos, olha para a pequena multidão, um 

aglomerado que via longe, que se dispersava.  Era, já, tarde da noite, então, 

como que arrebatada, percebeu Tate, nestas alturas, somente de sutiã e calcinha, 

descalça. O cabelo, amarrado todo para cima, com um embornal de couro 

dependurado, totalmente contaminada pelo frenesi da manifestação: quatro 

jovens do grupo, um pouco mais malucos do que ela, pegavam-na pelos braços, 

lançando-a para o alto, como criança no pula-pula… 

Elisa gritou pela amiga! Deu alguns passos diminutos em volta dos jovens, que 

sacudiam Tate freneticamente para o alto. A moçada, quando ouviu aquele 

gritinho grave, na medida que olharam para ver de onde vinha a voz, soltaram 

a moça, que caiu, esparramando-se ao chão. O grupo saiu em disparate, sem ao 

menos olhar para trás, tomaram rumo do canteiro central da avenida, paralela 

ao lago, desaparecendo por entre as pessoas no calçadão. 

Tate caiu meio que desacordada, suja, com a blusa amarrada na cabeça; parecia 

um pirata da modernidade. 

— SOU MULHER VALENTE. NÃO TENHO MEDO DE NADA! CANDANGO! 

POLÍCIA! PODE VIR QUEM QUISER!! — Tate radicalizou. Teria ingerido 

alguma droga enquanto a perdera de vista? — Elisa se indagava, chacoalhando 

desesperadamente o corpo suado da amiga. 



Um policial olhava para as duas, na tentativa de reconhecer quem estava assim 

alterado. Deu alguns passos adiante pensando que não havia problemas ali… 

— VIRAM O MEGANHA! SÓ OLHOU E FOI EMBORA. NINGUÉM ME 

PRENDE. SOU A MAIORAL! — enfrentava a polícia, exaltada, em sua 

imaginação. Elisa calada só ouvia a companheira. Xingatórios e atrevimentos 

em crescente. O militar não teve como não intervir para manter o controle. 

— Vamos, moça. Vamos descansar na cela. Está perturbando a ordem pública. 

Está, quase nua… Está presa… 

Elisa ia ficando para trás. Inconformada observando sua amiga levado pelos 

policias: 

— VOOCÊES PREENDEM É EESSAS COITAADINHAS. QUEERO VEER 

PREENDER É EEU. SOOU DE FAAMÍLIAA INFLUUEENTE, POODEROOSA. 

QUEERO VEER É PREENDER EEU!!! 

O sargento não teve dúvidas! Voltou o trecho até a outra arruaceira: 

— Vamos lá, valentona de família importante. Vai também dormir no xilindró 

para se acalmar… 

— EU NUUM FALEI, TAATEE! OONDEE VOOCÊ PUUSER SEEUS PÉÉS EEU 

POONHO OS MEEUS JUUNTOOS — com os olhinhos apertados, como criança 

que acaba de tentar salvar o bichano de água quente, a heroína falou para a 

amiga, ao se aproximar. 

— Sargento! Sargento! Fico responsável por elas, são minhas conhecidas… Não 

sei o que houve, mas são moças educadas, trabalhadoras e estavam comigo no 

bar… Que preciso fazer para que o senhor as libere? — Pronto! As comparsas 



tiveram sorte. Tudo foi acertado e as, incontestavelmente, amigas foram levadas 

para casa, não antes de um café forte e muita água. 

Passada a ressaca e minorada a vergonha, Tate se despediu de Elisa. 

Conversara com o marido pelo celular, mas nada lhe contou. Não saberia que 

explicações dar pelo ousado comportamento. Já no aeroporto do Rio, quando os 

olhos se encontraram, foram eles que levaram a primeira impressão: Beto havia 

descoberto a malfadada aventura. Pensou rapidamente: como? 

— Que história é esta de sair de sutiã e calcinha em manifestação pela rua, 

defendendo causa alheia? Perdeu o Juízo? Pensei até que era miragem. — o 

olhar circunspecto, havia adiantado aquele atropelo das palavras, que cravaram 

certeiramente no juízo de Tate. —  Está no You Tube, não um vídeo, uma dúzia! 

Você toda serelepe, com os olhos até fechados, gritando como louca “Pontão 

limpo, já!”, no meio daquela corja de desorientados. Não sabe que o mundo 

perdeu os freios, que não tem jeito de esconder nada? Acorda, Tate! Acorda! 

Pura libertinagem de quem não tem o que fazer, sair para as ruas arrumando 

desculpas para o vandalismo, para a pouca vergonha, para o despudoramento. 

O que vai dizer para os nossos filhos? 

— Não tenho desculpa! Pode pedir divórcio. Acham que o pessoal me deu 

alguma droga. Só pode ser — a mulher ajeitou os óculos, deu uma fungada e 

fez beicinho para chorar! 

— O pessoal da empresa ligou aqui, pareciam querer lhe falar com urgência — 

o homem deu mais uma bufada profunda de desaprovação e começou a andar 

para a saída, resmungando palavras baixinho. Tate o seguiu cabisbaixa, sabia 

que seria perdoada… Eles se amavam. E… pensou em Elisa, que não lhe cobrou 

nenhuma explicação e ia ser presa com ela. Isso sim era uma amizade perfeita. 

  



 

HOMEM DE PALHA 

O passado nem sempre foi justo. Por conta dele, às vezes, o futuro pode ficar 

comprometido. Pode estar ameaçado por um passado que voltou… 

  

Das sombras dos lençóis, saíam homens de roupas coloridas, calças infladas e 

chapéu, varando dia e noite, por quintais perdidos. Ofereciam balões e 

encantavam. Sorriso malicioso, sapatos enormes, andar desajeitado. Melinha se 

divertia… 

— É perigoso essa menina deixar se enlevar assim — retrucava a avó — É muita 

liberdade! 

Que mal haveria? No país das nuvens, pairavam os semi-sonhos. As cascas 

mansas dos desejos quebrados voavam leves. As cores boiavam e os olvidos se 

batiam em queixas nas cascas dos desejos partidos. E lá, nenhuma figura se 

definia em verdade e dominavam as deliquescências. Uma sombra se perdia na 

outra, sem término. Tudo boiando, pairante, em camadas. 

No país dos ventos havia uma criança sorrindo. Inclinado o tronco, erguida a 

cabeça olhava os lençóis no varal e via além deles. A risada se confundia ao 

vento que carregava folhas secas e poeira, ali ficava só a menina a brincar. E o 

vulto com ela, só o vulto não foi; e o vento arrastou tudo, mas a criança ficou… 

O quase longo inflado vestidinho azul com poás brancos, os pés descalços; ela 



sorrindo, para sempre, estátua ficada na imensidão varrida pelo vento — na 

fotografia batida pelo pai. 

— O mesmo palhaço da infância, parado ali, sob o luar? — a mulher-menina se 

admirou. 

Havia algumas novidades na cidadezinha. Um circo armado na praça, com 

aquelas coisas de sempre: palhaços, trapezistas, mágico, teatro… Um dos 

artistas era um rapaz que tinha mania de briga de cães. No cidadezinha, havia 

uns homens que gostavam das rinhas, proibidas por lei, mas ainda praticadas 

de forma clandestina. E, nenhum cão dali podia com o do sujeito do circo. Era 

um pitbull que reunia em si todas as virtudes dos grandes guerreiros: 

resistência e coragem indomável. Porte médio, pelagem curta, musculatura bem 

definida, crânio chato, focinho largo e profundo. Matou vários animais da 

cidade e o dono dele ganhou muitas apostas. 

Naquele sábado haveria uma surpresa no espetáculo do circo: 

— Valorizamos os artistas locais! Venham ver o espetáculo! Maria Amélia 

Santos terá o papel principal no teatro e mais outros artistas daqui 

representarão os soldados — um dos homens do circo gritara, em estardalhaço, 

pelas ruas, desde o início da semana. 

O circo lotou. Dava gosto ver a Melinha. Todos os rapazes presentes só lhe 

olhavam rosto e corpo, imaginando safadezas. O mini vestidinho azul com poás 

brancos, os pés no sapato alto; ela sorrindo, para sempre, estátua ficada na 

imensidão da lona — uma fotografia colorida batida pelo namorado. 

  

O circo parou bastante tempo no lugar. O dono do cão de brigas tinha uma 

fêmea da mesma raça, que estava prenha e deu tempo de nascer todos os 



filhotes antes do circo ir embora. Que decepção! Nasceram cãezinhos pretos, 

amarelados, peludos, sem pelagem, de todos os tipos; todos mais para vira-

latas. Como podia ter acontecido aquilo? O rapaz ficou inconformado, mas não 

havia o que fazer. 

Quando partiu, o circo levou Melinha. O namorando era o filho do dono do 

circo, o sujeito que era dono dos cães — o palhaço. Muitos ficaram furiosos com 

ela e com ele. Com a moça, por desprezar os rapazes dali e fugir com alguém 

que nem conhecia direito. Com ele, por levar uma das moças mais cobiçadas da 

cidade. A mais cobiçada. 

No dia seguinte da saída do circo, um morador local, muito brincalhão, falou: 

— Ele levou a Melina, mas deixou  aqui dez pitbulls purinhos para melhorar os 

nossos bichos — mostrou uma cachorra rasga saco, com dez filhotes. Todos 

iguaizinhos, nenhum pé duro. — São as crias de raça. Vi o palhaço contando 

vantagem dos animais dele e calculei que as cadelas tinham parido mais ou 

menos junto. Trocar os cãezinhos foi fácil… 

*** 

— Você é mãe? — um conhecido encontrou Melinha um dia, em cidade 

distante. 

— Sou. Fui. O bebê morreu…  — a moça parecia ter se refugiado numa ilha. 

— Você não ficou feia depois de casada — ele experimentava com cautela, 

pronto a mudar de rumo, ou a imprimir um tom de maior respeito ao que dizia. 

— Você está até mais bonita, esbelta. 

— Quer ficar com ela? —  A voz remota do palhaço-marido vinha da tenda. — 

Tudo tem um preço. 



Lá no inconsciente, palhaços podem ser qualquer coisa, menos engraçados. 

Melinha foi a pouco e pouco sendo substituída por Tina, Regina, Cris. Todas se 

confundiam. Percebia, então,  outro homem atrás da máscara. O doce arlequim 

se fora… restou o farsante. Antimatéria e negativo de si mesmo. A imagem 

constante da infância, o bufão encantador, não mais existia. Um peso enorme se 

fazia brusco e repelente. 

Melinha percebeu o tempo, suspiro cansado. Limpou a cama, empurrou 

suavemente a porta, despediu-se ao compasso de uma música que só ela ouvia. 

Atravessava a rua. De repente… O corpo quebrado pairou no ar, molhado de 

chuva, coberto de laranjas maduras. E o cheiro denso das frutas molhadas 

encheu o espaço, incomodou os passantes. 

Amélia sentiu uma poderosa onda brotar do âmago. A velha imagem pareceu-

lhe surgir obscuramente do fundo do tempo — o divertido palhaço trazia-lhe 

balões coloridos. Menina-mulher outra vez, muito criança, três, quatro anos. 

Emoção indefinível. Chorava, doía… O choro se confundia ao vento, choro-

vento-lamento; o vento seco secava as lágrimas, soldava o sal na face alada, só 

edificada a menina em pranto. E  o vulto voltou, no ímpeto de morte do vento. 

E o vento arrastou tudo, até o sal do rosto, e ela ficou chorando. E o vento levou 

seu pranto, mas a criança ficou: o longo rasgado vestidinho azul com poás 

brancos, os pés feridos, em longo choro sem lágrimas, silencioso, para sempre, 

estátua ficada na imensidão varrida pelo vento. 

  

  

 



 

O CAMINHO É O CAMINHAR 

— Acredito em Carma, mãe! Carma é física, ação e reação. Aceitar tudo como um fardo 

imutável? Isso não. Se nada muda, mudo eu! 

— Eu acredito, sim, no destino. É lógico, sem confundi-lo com pachorra ou acomodação. 

Nada acontece por acaso. Tudo é uma questão de estar na hora e no lugar certo. 

Coincidências, tia? Claro que não… 

— É. Nada vai embora antes da hora. Aprendizado ou teimosia? Mesmo na teimosia, há 

uma lição. Culpar a vida, o destino e se sentar, na zona de conforto, em posição vítima é 

péssima escolha. Sofrimento e perda de tempo. Chega de teorias… Um exemplo prático: 

💓 

O Theatro Real de Covent Garden apresentava seu primeiro balé: Pigmaleão. 

Marie Sallé estava encantadora, fantasiada, juventude franca, graciosa. Mas o 

interesse de Manuel Gonzaga era a esguia Lady Alexandra. Foi o único homem 

que não suspirou fundo, quando a prima-dona rompeu com as convenções, 

despindo-se de seu colete, e dançou em roupas diáfanas. Ela sentia os olhos 

negros aprisionados a sua figura. Sensíveis à beleza dos sorrisos espontâneos, 

da expressão sonhadora, da pele rosada salpicada de sardas, dos cabelos 

castanhos claros, encaracolados. 

💖💖💖 

E, o encantamento veio à primeira vista. Ah! O tocar das mãos… No mercado, 

ambos buscaram as mesmas frutas. Ele sorriu e se afastou com um gesto de 



reverência.  Saudável, vigoroso, bem-apessoado. Talvez um pouco maltratado 

pelo clima. Seria o destino? Lady nunca recebia permissão para sair apenas com 

serviçais, muito menos pelas ruas… 

— Aquele moço… no cavalo tordilho, sabe quem é, Mary? — trazia as faces 

rosadas. 

— Ah! Veio de uma colônia portuguesa, ouvi comentar… Parece ser um 

verdadeiro cavalheiro em suas ideias e atitudes… — a criada sorria maliciosa. 

— Mas, nem um pajem, nem um camarada. . . ele só com sua garrucha. Somente 

plebeus andam assim… — Alexandra suspirou — está se vendo que ele é 

realmente pobre. Quem sabe se mesmo o cavalo em que anda não é 

emprestado! 

Em outra ocasião, Gonzaga estava na da recepção de Mr. Walker. Portava 

máscara, como indicado nos convites, porém a jovem o reconheceu pelo 

encaracolado dos negros cabelos e pela conversa com um grupo de cavalheiros. 

Inglês correto, sotaque estranho: 

— Vim para negociar ouro. Pelo justo valor. Regressando à Capitania das 

Geraes, as libras financiarão um movimento de inconfidência. 

— Esse novo mundo permite a pessoas de berço obscuro obter uma distinção 

imerecida, e dá a certos homens acesso a honrarias com as quais seus pais e 

avôs nem sequer sonharam — um lorde critica. 

— É verdade, é verdade. O que o nobre senhor está dizendo é a pura verdade. 

O Brasil vive uma situação crítica, depois do alvará de D. Maria. O trono alega 

que, vem surgindo muitas fábricas e manufaturas, com prejuízo da lavoura e da 

exploração de minerais — explanou o forasteiro. 



— Por isso o contrabando? — risadas ironizavam o amor pátrio de Manuel. 

Alexandra, que havia escutado com grande atenção a conversa toda, saiu da 

sala em busca, no ar fresco, de um alento para as faces coradas, e, enquanto 

caminhava pelo arvoredo ouviu passos atrás de si. Voltou-se com um leve 

suspiro e admirou-se por notar que o colono a alcançava e se dirigia a ela em 

amável conversa. Surpreendentemente era conhecedor de Bach e discursava 

sobre as suaves notas de Cello Suite que os embalavam de longe. 

— Mais alguns meses, e talvez eu esteja andando por aqui definitivamente — 

era um rapaz incrivelmente vistoso, dono de grande inteligência, 

espirituosidade e sagacidade; e Alexandra era uma jovem extremamente 

atraente, dotada de suavidade, modéstia, bom gosto. 

As tentativas de Gonzaga em conquistar as boas graças de Lady Alexandra 

tiveram outras oportunidades: conversas sobre a terra natal, cartas, troca de 

olhares lânguidos e juras. Os dois foram se conhecendo aos poucos e, depois de 

se conhecerem, apaixonaram-se rápida e profundamente. Seria difícil dizer qual 

dos dois viu no outro perfeição mais altaneira ou qual dos dois foi mais feliz: 

ela ao ouvir as declarações e pedidos dele ou ele em vê-los aceitos. Seguiu-se 

um curto período de extrema felicidade, mas um curto período apenas… 

💕💕💕 

A música e o balé confundiam-se com seus pensamentos. Seria melhor casar-me 

por amor? Um rapagão como aquele que não tira os olhos de mim… Não. Tenho de ser 

racional e lógica. Alexandra crescera, desenvolvera em plena liberdade todas as 

suas graças naturais, e conservou ao lado dos encantos da puberdade toda a 

singeleza e inocência de menina.  Em sua concepção do decoro, os modos eram 

considerados uma referência da boa estirpe; tinha alguns preconceitos no que 

dizia respeito à hereditariedade. Tratava-se de um reles cavaleiro que poderia 



lhe dar felicidade, amor. Porém, o pai dava ao título de baronete todo o valor 

que este merecia. 

— Recebi uma inesperada proposta: uma pequena e próspera fazenda no 

interior em troca do seu casamento com Mr. Carter Thompson. É um homem 

decente, mas ambicioso. Quer um título de nobreza. Já é tempo de ter um 

marido… — Alexandra não conseguia tirar da mente as palavras do pai. 

Demonstrou um zelo aflito em relação ao assunto que considerava com grande 

seriedade. Era uma jovem de qualidades sólidas, e sentia dificuldade para 

tomar uma decisão na questão devido à oposição de princípios importantes. Ela 

própria possuía uma firme integridade e uma delicada noção de honra. 

A filha desejava poupar os sentimentos de Sir William Smith, preocupava-se 

com a reputação da família e dedicava tamanha nobreza na avaliação do que 

lhe era devido, quanto poderia ter qualquer pessoa dotada de bom-senso e 

honestidade. Totalmente consciente de que o pai era inescrupuloso, não se 

importava com os sentimentos dela e de quem mais se opusesse como um 

obstáculo para alcançar suas metas, respeitava-o. Benevolente, caridosa e boa, 

capaz de estabelecer vínculos fortes, muito correta em sua conduta. 

Entretanto… O quê? Todos os confortos da vida eliminados! Viagens, criados, cavalos, 

comida… reduções e restrições por toda parte! Viver sem ter nem sequer as decências de 

uma modesta dama! Não há vantagens no casamento com um homem sem tradições e 

sem conexões familiares importantes! Futuro incerto. 

Precisavam economizar, disto não havia dúvida. A família traçou planos para a 

contenção de gastos, realizou cálculos exatos. Privilegiar a honestidade em 

detrimento da importância. Ela deveria pensar com justiça e equidade; achava 

que era dever indispensável do pai sanar as dívidas junto a seus credores com 

toda a rapidez que as mais amplas economias pudessem garantir, e não 

considerava digna qualquer outra atitude. 



Mary, no dia seguinte ao do balé, chegou do mercado com uma pequena carta 

que entregou a Alexandra cautelosamente: 

“Devo voltar à minha terra natal por pouco tempo e finalizar obrigações. 

Depois regressarei de vez à Inglaterra. Quero ter família, viver em paz. Já não 

posso seguir me privando do prazer de aproveitar sua amável companhia. 

Muito doloroso saber que não lhe seria possível aguardar o meu regresso. Não 

sei até que ponto vai sua afeição por mim… Sou grato e afetuoso. Sempre seu, 

Manuel Gonzaga”. 

—Faz-nos, de fato, justiça, ao acreditar que os homens são capazes de um 

verdadeiro afeto e uma verdadeira constância? Homem de aventuras — a 

jovem mostrou sua decepção. Começou a soluçar e, mesmo ciente da 

inconveniência, confidenciou à serviçal — ontem, após o jantar, marcamos o 

casamento, acontecerá no início de Julho… 

Apesar dos atributos do berço, da beleza e do espírito, desperdiçar a si mesma 

aos dezenove anos, envolver-se em um noivado com um rapaz que nada tinha 

para recomendá-lo a não ser ele mesmo, e sem qualquer esperança de alcançar 

uma boa situação a não ser os acasos, sem parentes para nem sequer garantir 

uma progressão, seria de fato um desperdício que lhe causava desgosto só de 

pensar! 

— Cheguei atrasado — Gonzaga lamentou com Mary, que lhe narrava os 

eventos passados, ali à porta da decadente mansão Smith, que se preparava 

para a reforma. Ele ficou parado, olhando rumo ao balcão do segundo piso, não 

enxergando nada e, em preces, agradecendo por não poder vê-la com o branco 

de noiva. 

Mas, e o destino? A decisão tomada foi algo muito diferente da inclinação 

natural da mulher. 



💘💘💘 

Alexandra saía, toda vestida de preto, da Abadia de Westminster. Do alto da 

escadaria, com o coração a bater mais rápido, ela sentiu o olhar dele e podia ler-

lhe os pensamentos: Luto? Quem teria falecido? O pai? A mãe? Um possível filho? 

Ou… o esposo? Manuel Gonzaga passou as esporas no animal e desapareceu em 

galope pelas ruas. 

Mais algumas semanas e, enfim, eles à porta da DR Harris & Co. Ela saindo. Ele 

entrando. Frente a frente. Alexandra Já não estava de luto fechado, usava azul, 

com uma tarja preta. Não havia como se evitarem: 

—Soube o acontecido, meus sentimentos. 

— Grata! — sem encontrar mais palavras, consternada abriu passagem para o 

homem. 

Cinco anos e meio transcorridos desde a conclusão do pequeno romance cheio 

de melancolia. O tempo neutralizara grande parte e talvez todo o afeto singular 

que nutriam? O arrependimento e a mágoa enevoavam todas as alegrias. 

Alexandra depositara uma confiança excessiva em si: não obtivera qualquer 

ajuda de uma mudança de ares nem, de alguma novidade ou ampliação de suas 

amizades. O esposo teve uma morte violenta, fruto de um espírito intolerante e 

vingativo Nunca a respeitou verdadeiramente. Não havia ninguém que se 

comparasse a Gonzaga, tal como este sobrevivia em sua lembrança. Já não 

conseguia  permanecer em silêncio. Tinha de lhe falar pelos meios ao seu 

alcance. Aquele amor trespassava-lhe a alma. Sentia-se entre a agonia e a 

esperança. Soube que havia perguntado por ela de forma casual, como era 

adequado para um antigo conhecido sem grande intimidade, parecendo lhe 

atribuir pouca importância. 



— Não diga que é muito tarde, que sentimentos preciosos morreram para 

sempre. Declaro-me novamente com um coração que é ainda mais dele do que 

quando o despedacei — confessou à fiel Mary. 

— Que absurdo retomar a agitação que esse intervalo havia embaçado e banido 

para longe!  Acontecimentos de todo tipo, mudanças, distanciamentos, 

partidas… tudo, tudo podia ser incluído em tal intervalo, e também o 

esquecimento do passado… nada mais natural, nada mais certo! — Manuel 

ponderava com a mesma Mary, que se tornava uma gentil alcoviteira. 

Os encontro foram se sucedendo e a paixão se reacendia. De nada valia 

raciocinar consigo mesma e tentar moderar as próprias sensações. Talvez nem 

mesmo a mais profunda sensatez tivesse sido capaz de impedir o dia em que se 

falaram. 

— Não diga que mulher esquece mais depressa que o homem, que o amor dela 

morre mais cedo. Eu não amei ninguém se não a si. Posso ter sido injusta. Posso 

ter sido fraca ou rancorosa. Mas nunca inconstante — e, no instante seguinte, 

ela se envergonhava pela loucura com que havia se declarado. 

— Voltei a Londres unicamente por sua causa. Os meus pensamentos e planos 

são todos para si. Não reparou nisso? Não se apercebeu dos meus desejos? Se 

eu tivesse conseguido ler os seus sentimentos, como creio que deve ter 

decifrado os meus, não teria partido. 

— É essa a mulher que eu quero – disse ele. — Se eu for um tolo, serei um tolo 

de verdade! — Entrelaçou-a com os musculosos braços, beijaram-se com ardor. 

— Responda-me se, naquela época, dono de alguns milhares de libras, eu 

houvesse lhe escrito, teria respondido à minha carta? Em suma, teríamos 

noivado nessa ocasião? 



— Se eu teria reatado? – foi tudo que ela respondeu; mas seu tom de voz não 

deu margem a dúvidas. 

— Meu Deus! – exclamou ele. – Teria aceitado! Não que eu não tenha pensado 

nisso, nem desejado tal fato como a única coisa capaz de coroar todos os meus 

outros sucessos; mas fui orgulhoso, orgulhoso demais para a pedir. Não 

conseguia entendê-la. Fechei os olhos, e não quis expor que era dono de uma 

fortuna, e tão bem-sucedido na profissão quanto o mérito e o esforço poderiam 

ter permitido — não era um homem qualquer. Na época, seria considerado 

digno o suficiente para cortejar a filha de um baronete tolo e perdulário, 

desprovido de sensatez ou princípios suficientes para permanecer na situação 

em que a providência o havia colocado.  A família pertencia à nobreza 

portuguesa, Mesmo nascido e criado no Brasil, continuava conde. 

— Assim como outros homens em situação adversa, porém – acrescentou ele 

com um sorriso — preciso tentar subjugar minha mente ao meu destino. Preciso 

aprender a tolerar ser mais feliz do que mereço. 

Quem pode duvidar do que aconteceu em seguida? Quando dois amantes 

assim decidem se casar, é quase certo que, graças à perseverança, acabem por 

consegui-lo. Anos de separação e sofrimento poderiam ter sido evitados. 

Sempre acostumado à satisfação de me julgar merecedor de todas as bênçãos 

que recebia. Ufanava-me de meus esforços honrados e de minhas recompensas 

justas. 

O grande dia chegou, os salões foram iluminados, o grupo se reuniu. Para 

Alexandra, porém, nunca houvera noite como aquela. Radiante e embelezada 

pela sensatez e pela felicidade, e mais admirada do que poderia notar ou dar 

importância, ela demonstrou alegria e paciência com todos que a rodeavam, em 

singular cordialidade e fervoroso interesse. E, com Manuel Gonzaga, instantes 



de comunicação ocorreram com frequência, e sempre a esperança de haver 

outros, e sempre a consciência de que ele estava presente! 

💓 

— E o que isso tem a ver com escolhas então? Tudo! O que está entre o carma e o 

destino é o livre-arbítrio, meninas. A possibilidade de fazer escolhas gera carma, gera 

consequências, que podem afastar ou nos aproximar do nosso destino, do nosso propósito 

de vida. A vontade livre, as decisões livres. 

— Hummmm! — as duas primas resmungaram… 

—  Então, meninas, crescer é isso. É ter que decidir. Os indecisos só ainda não 

perceberam que não escolher também é uma escolha, uma nova oportunidade. A 

realidade vai se moldando ao nosso redor. O caminho se faz ao caminhar. Se uma 

palavra pode mudar tudo, que dirá uma decisão. 

A proposta: 

 



 

DE FRENTE... ENFRENTE! 

A cachorrinha que parece não gostar da casa, não quer saber de ninguém e vive 

como gente à parte, pelos cantos. E, late a noite inteira, bem de frente das 

pessoas, numa acusação. 

— Não há mais razão para ficar com ela… — o pai vai matar a cachorra 

cor preta, com manchas marrons… Carrega a espingarda, segue-a por entre a 

fileira de tijolos no jardim. Nina não escuta o tiro, mas vê o sangue no tijolo cru; 

não pode olhar a espingarda. O pai matara com raiva.  E isso transformou o 

mundo em pó e cinzas. 

— Ninguém me ama 

      Ninguém me quer 

   Por isso eu vou 

     Comer barata! 

— É você, Élio? Nem vem com essa de me fortificar… — Nina limpa as unhas 

de sujeira invisível, quando escuta, entre lágrimas, o compasso de uma música 

que ninguém mais ouve — Pode voltar para sua caverna e seus incensos. Não o 

chamei! 

— Barata frita! Sshiiiff… 

                 Barata assada! Huummmm… 

    Sopa de ba-ra-ta!!! 



O homenzinho continua a cantar, puxando a ponta da barba grisalha e 

chacoalhando o cachimbo, para depois, verde de indignação ou por reflexo das 

vestes, indagar: 

— Como assim? Essa maçã não é para mim? Não foi assim que combinamos? A 

menina descalça, deitada na grama, de barriga para baixo… — bravo, mas 

fazendo gracinha, sem perder o bom humor. 

— Filha, venha! Vamos para a casa da vovó – algo na voz da mãe a incomoda, 

tanto que atende o chamado de imediato.  Ainda ouvindo mais um trecho da 

canção do velhote, Nina percebe que os pais discutem, que o carro já está com 

toda a bagagem necessária para a viagem e que o irmãozinho berra preso na 

cadeirinha. 

— E o papai? — a resposta foi um categórico “não vai, tem negócios! A vida dele é 

ganhar dinheiro.” 

Enquanto segue pela rodovia, Zélia perde a primeira entrada e, em vez de fazer 

o retorno, decide continuar pelas montanhas, em direção norte; caminho mais 

longo, só que mais bonito. O zumbido da estrada e o calor do sol, combinados à 

música repetitiva do pendrive gravado para o bebê, trazem um efeito relaxante, 

e a motorista abre a janela na esperança de que o vento a mantenha atenta. Mas, 

os olhos se fecham por alguns segundos… 

A primeira ideia que passa pela cabeça de Nina foi: quem apagou a 

luz? O pescoço dói, a buzina toca e o bebê chora. A garota estende a mão para o 

irmão, encontrando um campo de força – uma maleta caíra para frente e se 

abrira. Tateia por baixo do empecilho e acaricia a mãozinha, acalmando o 

menino. Empurra os pinos do cinto de segurança, estica-se para abrir a porta — 

os airbags laterais cobrem todas as distâncias — puxa a maçaneta: presa… 



Barulho de fora. Vozes agitadas, impossível entender o que falam. Língua 

estranha! Chutes e mais chutes, pancadas e rangidos. Por fim, o carro se enche 

de sol… e daquela arenga: 

— Arranca a cabecinha! 

                  Bebe a melequinha! Buéééé… 

 Joga o resto fora! 

Élio traz ajuda, transbordando de forças e energias, carregado de ervas e sais. E, 

foi aí que Nina avista a mãe no banco da frente, parece dormir sobre um 

travesseiro enorme. 

— Acorda, mãe! — chama aflita. — Acorda, por favor! — nenhuma resposta. 

O homenzinho determina que um grupo de companheiros cuidem do bebê e da 

mãe, enquanto ele mesmo prepara Nina para providenciar socorro — é 

a responsabilidade da menina, já que os gnomos não poderiam aparecer. 

— Usem a magia dos nós e benjoim — completou o gênio, observando como o 

veículo perdera a estabilidade rumo a uma ribanceira, onde dera uma série de 

capotadas. 

— Feche os olhos — o anão orientou Nina que sangrava na testa e em uma das 

pernas —   relaxe e procure sentir a energia. Toque o solo com as mãos, e 

imagine um círculo com velhos carvalhos de galhos maciços, com raízes no 

coração da terra. Inspire profundamente. Invoque o anjo da guarda. 

A garota, então, abre os olhos lentamente, levanta-se e abraça a árvore mais 

próxima — conforme a explicação. 



— Estranho! Parece que ganhei um presente – Nina tagarela, os machucados 

vão se cicatrizando, o irmãozinho brinca e a mãe está respirando com menor 

dificuldade. 

— Breve assomará diante das grutas e penetrará os fundos caminhos onde 

catará o segredo do chão, cochichará entre os duendes, amará os bichos, 

penetrará o silêncio das coisas e virá docemente tateando cristais, despojada de 

fomes e de iras – Élio se torna mais formal e compenetrado, mesmo 

continuando persistente e terno. Nina acredita nele. O poder da cura vai 

se concretizando. 

Uma intensa luz brilha no interior de uma gruta (que ela não notara antes) e se 

expande em direção a todo o universo, com uma força atrativa. Impressiona a 

menina o pentáculo, incrustado na rocha: 

— Que é isso? 

— São os elementos, coincidem com os pontos cardinais: Norte – Terra; Sul – 

Fogo; Leste – Ar; Oeste – Água. 

Entraram na loca com suavidade, um lugar de segurança, de aquecimento…. 

Nina capta o mistério, descobre a beleza e o cheiro denso dos subterrâneos, 

constata o metal convertido em matéria de consideração, prova a pureza das 

águas internas. 

A gruta não era um fim em si mesma, não era o fim de trajeto; uma etapa 

imprescindível para compreender a magia. Uma abertura da natureza que 

acolhe e abriga, espaço para refúgio, proteção do frio, tudo em expectativa, tudo 

em seu estado puro. A menina se deslumbra diante da própria fragilidade. 

Entrar ali torna-se uma privilegiada ocasião para soltar as amarras internas, 



tirar as paredes que separam ou dividem, abrir espaços acolhedores… Ainda 

meio desorientada, tenta concentrar-se para raciocinar. 

A entrada é estreita, como um corredor muito comprido, iluminada por 

algumas tochas suspensas nas paredes coloridas por uma grande coleção 

de cristais cravados nas pedras que brotam do chão. Um perfume inebriante 

sufoca Nina que escuta uma abundância de ruídos, como marteladas, batidas, 

coisas arrastadas, galhos se quebrando… É ali que os gnomos vivem: no 

coração da matéria bruta, mais pesada.  Havia riquezas e prosperidade. 

A menina continua descendo uma rampa, quase tropeçando em seus próprios 

pés. Domina sua fragilidade e consegue admirar os seres baixinhos, bonitinhos, 

alegres e bonzinhos que trabalham. Se alguém sabe onde estão os metais e 

as pedras preciosas, são eles… 

Élio aponta para um rochedo colocado no centro da cratera. Nina se coloca no 

lugar indicado. Então, torna-se somente cabeça, perde todos os prolongamentos 

e fica em repouso. Uma realidade inimaginável, de tirar o fôlego. Ela está 

fascinada com as descobertas, atravessa florestas de cogumelos, poços, 

labirintos. Tudo lhe entra pelos poros, flutua, cheira, toca, ama… ama 

sobretudo as coisas, os seres menores, as sombras, as luzes distantes, um som 

perdido, um frêmito quase indistinto. Nina se basta. Pronta. 

— Mamãe? Meu irmão? — assustou-se por deixá-los… 

— Fique serena. Logo prosseguiremos. O tempo não existe na travessia — o 

gnomo a tranquiliza. 

**** 

Embora ainda doesse virar a cabeça, Nina olha para a encosta íngreme, 

com pedras do tamanho de poltronas, árvores e nenhuma corda. A menina não 



sente dor enquanto rasteja, sem olhar para baixo e para trás, até chegar à 

estrada de onde a mãe saíra. 

— Pare! Uma menina surgiu do nada! Ali na beira do declive — a passageira 

grita. 

— Socorro! Mamãe precisa de ajuda — Nina pula, agita os braços e corre em 

direção da minivan. Ligam para a emergência. Os bombeiros estranham o carro 

estabilizado, que só, por um milagre, não rolou penhasco abaixo. A cena lembra 

um desenho animado. 

Zélia começa a recuperar a consciência quando o socorrista desceu 

escorregando pelo morro. O rosto arranhado e inchado volta-se para o 

desconhecido e pede que veja as crianças. Ele empurra o airbag e mostra a ela o 

anjinho, que, para espanto, dormia calmo, envolto em sua manta. Conta que a 

menina já estava na estrada e como ela havia salvo os outros dois. 

Na ambulância, começam a fazer a verificação das lesões. Não há! Apenas 

marcas. Tudo parece estar funcionando. No hospital, o ritual se repete com 

raios-X, tomografias, exames diversos. Nada. Cicatrizes na cabeça, no tórax, nos 

membros, de cada um dos três. Sem lógica. 

— Minha mocinha é extraordinária — o pai orgulhoso pela coragem da filha, 

promete dar-lhe algo que quisesse muito. Nina diz que, além de um outro 

cãozinho, queria um caixa de maçãs, inteirinha… E, conta uma longa história. 

— Quanta imaginação! Nunca devemos permitir que os fatos atrapalhem uma 

boa história — comenta a mãe! Nina pensa no ato de amor e mágica com que 

fora presenteada, algo sólido, confiável, normal. Não fora uma situação 

totalmente incômoda! Ela aprendeu estabelecer uma comunhão com a terra. 

Bom cheirá-la, sentir o movimento subterrâneo das minhocas. O vento se adoça 



nas noites de inverno; há estranhos e incandescentes fenômenos nas estrelas. 

Os gnomos se entendem com os grilos e vaga-lumes, falam às pedras e às 

formigas… Tudo é prosperidade. Ah, o mundo dos duendes não é o mundo 

dos humanos! E, nos ouvidos dela, ainda ressoam  as notas restantes daquela 

canção: 

— Dois passos pra frente, 

   Dois passos pra trás, 

         Remexe sempre o corpo, 

               Que agora eu quero mais!!!! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADO DIFÍCIL DE PREVER 

O que quer que tivesse esperado viver naquela noite escura e fria em que saíra 

de casa de pijama, não era aquilo. 

— Para o Shopping! — a mesma voz que me chamou dizendo que ele e o amigo 

estavam voltando do restaurante para casa. Nove horas de uma noite 

chuvosa. Como assim? Agora querem fazer compras? E a volta para casa? E como fico 

com a empresa? 

— Claro que sim! —respondi. Estava dormindo quando ligaram e não me dei 

ao trabalho de tirar o pijama; vesti camiseta e jeans sobre ele. Ainda peguei uma 

jaqueta. — Tonta, eu. Por que fico encucada? 

Pelo retrovisor, observava os passageiros, calados no banco de trás: um jovem, 

com muita acne no rosto; outro, musculado, com ar de indiferença. No 

Walmart, o mais moço ficou comigo no carro, talvez para assegurar que não os 

abandonaria. Na volta: 

— A casa da tia fica perto. Leve a gente até lá, por favor — segundo sinal de 

alerta me piscava na mente. 

Rodamos um pouco por ruas escuras, quando apontaram uma pequeno e sujo 

prédio. 

— Pare aqui! — um ordenou. Eu não tinha como saber que estavam 

desesperados atrás de celulares, roupas e um plano B. Quando desliguei o Fit, 



forçaram-me a passar para o banco de trás e o corpulento me apontou uma 

pistola: 

— Bum, bum, princesa! — em tom agressivo, entregou a pistola ao colega e 

bateu a porta com estrondo. Palpitação! Desorientada, em nefasto território 

construído pelo medo. Mas, paralisada, sem reação… convencida de que ia 

morrer, só não sabia como nem quando. 

Era uma pensão. No quarto lotado, passei a espreitar os dois: o que desconfiava 

ser o líder, esparramou-se em uma das duas camas, a arma debaixo do 

travesseiro, determinou que eu deitasse na outra. O jovem ficaria no chão, perto 

da porta. Não havia como fugir, nem distorcer a realidade. Impossível dormir! 

Pela manhã, o café desceu amargo pela garganta, tão amargo quanto o 

noticiário na tevê, que mostrava a fuga da penitenciária, um dia antes. 

— Ei — gritou o espinhento — somos nós! — As fotos do arquivo da polícia 

encheram a tela. Então, soube que havia uma imensa caçada humana atrás dos 

colegas de quarto. Acusados de participar de um tiroteio, com mortos, Daniel 

Teixeira e Nivaldo Silva, este conhecido por torturas, assassinatos, tráfico. 

Precavidos com a possibilidade de notarem o meu desaparecimento, os 

fugitivos decidiram que precisavam de outro veículo.  Daniel pegou uma van, 

que acharam na internet, para test drive e fugiu. Os dois foram a um salão para 

mudar a aparência: Daniel raspou o cavanhaque e tingiu o cabelo de ruivo, o 

outro tirou o bigode e toda a cabeleira. Teriam pago? Depois, cada um pegou um 

dos carros. Fiquei com Daniel, que, mais descontraído, enquanto dirigia o meu 

Fit, perguntou sobre mim: 

— Estranho, moça no Uber. — Desconfiava de que a conversa fosse um jogo, 

com resultado difícil de prever, mas acabei me abrindo: 



— Achava que a gente ia escolher emprego. Chegaria num canteiro (de obras), 

mostraria o diploma, saía contratada. A expectativa era enorme. Quando me 

formei, veio o baque. Promessas, nenhuma vaga, dinheiro pouco. E aqui estou! 

Carro financiado e trabalho noturno —opção que parecia ter me levado àquela 

difícil situação, além da solidão. 

—E você? O que conta? Parece um homem sem amigos. Deve doer… 

Olhos lacrimosos, Daniel confessou que odiava o modo como seus crimes o 

deixaram fora da sociedade. Isso que mais doía: não ser aceito. O pai não falava 

com ele, e a mãe se dizia envergonhada. Ao sair de uma de suas prisões, pedira 

a um casal, que o visitara, que fossem à casa da mãe — “porque quero que ela 

saiba que também tenho amigos normais“. Ele nunca se recuperaria perante a 

família — escutei-o reticente, sabendo de que, às vezes, as pessoas precisam 

mais ser ouvidas do que consoladas. Esse era o começo. 

Daniel entrou num outro hoteleco, onde encontramos Nivaldo. Até tarde da 

noite, os fugitivos riram, beberam e fumaram. Na tevê pediam por informações 

que os levassem à prisão. Eu, outra noite, desnorteada… 

O domingo nasceu, e os sequestradores pareciam mais distantes que de 

costume. Um tom de urgência na voz. Aquele clima me inquietava, um ar 

especial de tensão, opaco, grosso. Logo, um bandido passou a gritar com o 

outro. O quarto ficou tenso e pequeno. Senti que a discussão era sobre mim e 

comecei a achar que os homens deviam ter percebido que, se me matassem, 

seria mais fácil fugir. 

— Bum, bum, princesa! — Nivaldo ironizou apontando em minha direção. Se 

insistisse em falar, ele se impacientava. Simplesmente me olhava e eu podia ver 

raiva nos olhos. Enganava-me ao esperar salvação? 



  

No dia seguinte, saímos na van. O passeio começou sem objetivo e, Nivaldo 

virou a direção abruptamente, decidindo que iríamos para o litoral. Pareceu-me 

ainda pior quando estacionaram perto do mar. Imaginei que tinha sido levada 

ali para ser executada. Eu suava. Respirava com dificuldade. Acreditava que já 

estava morta. Em susto, tentava estabelecer contato entre o que eu fora e o que 

ocorria. Insistia, em angústia, que havia de restar forma de me safar. Chegava à 

plena consciência da situação, aquilo foi me dando um desespero sem tamanho. 

Nivaldo fez com que posássemos para fotos, com o mar, a praia e o píer como 

cenário. Fez selfies, agia como se fôssemos amigos. “O que ele está 

fazendo?” pensei. E então… nada. Não entendi a reviravolta. Os três entramos 

na van, de volta ao muquifo. 

Era o quarto dia de cativeiro. A viagem me deixou exausta, e, no sono, falei tão 

alto que acordei Daniel. Pela manhã, ele comentou comigo que teve vontade de 

me dar uma cotovelada, mas desceu da cama, com cuidado para não me 

incomodar e se enrolou no chão, para que “a princesa” pudesse descansar em 

paz. 

Outro noticiário e nova discussão. Eu ouvia cada palavra, com nervos, fingindo 

atitude descompromissada. Vozes alteradas, rumos diferentes. De repente, 

Nivaldo deu-me uma olhada e passou o indicador pela própria garganta. Os 

dias de raiva e ansiedade explodiram, e os bandidos rolaram no chão. Nivaldo 

terminou em cima e deu uma série de golpes firmes no nariz e no maxilar de 

Daniel, um depois do outro. Satisfeito, a fúria passou. Ambos ofegavam. Meu 

coração se sentiu mais leve, amaciado? Não. Fiquei no escuro, em tormento, sem 

nenhuma possibilidade. Sozinha. Lembrei-me de coisas, todas passando 



atropeladamente pela cabeça. Imagens-relâmpago. Cada coisa somada distraía 

um pouco, mas no total era nada. Vazio. 

Ninguém pegou arma nem me cortou a garganta. Simplesmente, amuaram em 

seus cantos. Foi mais uma noite de vigília na frustração que enchia o quarto. Em 

vão lágrimas tentavam escorrer. Eu podia apenas ficar lá. Não conversavam 

comigo. Abusariam de mim? Seria solta ou morta?  O silêncio pesado a doer. O 

mundo desorganizado, o medo crescido. 

Perdia-me entre dúvidas… Uma suspeição no ar. As coisas amontoadas em 

mim, o que ajuntei e o que ajuntaram. Algumas foram tiradas, mesmo 

arrancadas com dor; outras foram se desprendendo devagarinho, de manso, 

foram ficando para trás. O único conforto era que não me tocaram. 

  

Os noticiários não foram melhores no sétimo dia. A polícia divulgou fotos da 

van roubada. Isso deixou-os nervosos. Nivaldo saiu para escurecer vidros e 

trocar placas. 

— Princesa, temos que ir! Agora! — Rápido, colocou-se na minha frente, 

impedindo-me de continuar. Vislumbrou uma oportunidade e a alcançou. — 

Não tenha medo; comigo não corre perigo! 

—Faz tempo que você anda em círculos, Daniel. Parece não conseguir viver sem 

mentiras — temerosa falei muito de uma só vez e, olhava para o rapaz, mais 

para ver o que ele estava fazendo do que para atendê-lo. 

Veremos! — pensei, com uma risadinha por dentro. Entendera o suficiente dos 

noticiários para montar o passado criminoso de Daniel. Ainda assim, outros 

elementos surgiam no retrato dele — um rapaz com defeitos, mas compassivo. 

Eu captara detalhes, mas não o quadro todo de uma vida conflituosa. Não 



percebera que a dependência crônica de drogas e aquilo que consideravam 

transtornos mentais, tinham-no empurrado para o crime — e ainda não sabia 

que era pai de uma menina. 

Daniel confessou-me que não suportaria me ver assassinada por erros dele, que 

interferiu e convenceu Nivaldo de não me matar na praia. A briga violenta na 

noite anterior também tinha sido por minha causa. 

— Você deveria se entregar — aconselhei, criando coragem. 

— Não me force. Estou cansado. — o rapaz não rejeitava a sugestão — Acabo 

indo daqui para ali, sem opção. Tenho que olhar em frente…. 

— Sem pressão. Precisa mudar a cabeça — com o peso das coisa que lhe dizia, 

levava-o a enxergar outro caminho. Ele estava grato porque eu não o 

condenava. Não queria mais me chamar de “princesa”.  Fiquei comovida e 

entendi que poderia confiar nele. 

— Meu nome é Cecília. Ceci. — aprendia a ter cautela, mas, quando olhei o 

homem ferido a meu lado, o rosto arroxeado pela briga, a psique cheia de 

cicatrizes, vi o bem que o resto do mundo não via. Animei. 

— Fugas, sequestros acontecem e chegam ao fim. Não sou uma mercadoria. O 

inferno é cheio de corredores longos onde só restam crueldade e miséria — 

enquanto me ouvia, o rapaz foi se dirigindo para uma delegacia. A polícia foi 

avisada da van e Nivaldo acabou capturado. Desconheço detalhes. 

E eu? Retornei à quitinete. Ninguém sequer notara que havia sumido. Não sei 

como, nem o Uber! 

Procurei a filha de Daniel e dei-lhe apoio, não só material, mas, sobretudo, 

psicológico. Assim, mantive contato com Daniel no presídio.  Na última visita, 



choramos baixinho, gratos e surpresos com as possibilidades dessa amizade. 

Aonde quer que tenha achado que aquela viagem me levaria, não era ali. 

Enquanto sorria por trás do vidro, percebi que Daniel salvara minha vida e até 

redimira minha alma. Enquanto ele estiver disposto, vou salvá-lo, como ele me salvou. 

Houve perdas, traumas, consequências, até ganhos ante as escolhas feitas.  Então, se 

houver uma orientação à conclusão do assunto, vale trabalhar de forma cautelosa e 

tranquila. 

— Ah! — ainda falei com o amigo — uma novidade. Começo a trabalhar na 

minha área, na semana que vem. Uma multinacional! Deseje-me sorte! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFLEXOS 

Hoje amanheci velhíssima, vinte e oito anos. Só que não senti, não importei, não 

tive vontade de voltar atrás; o que não significa também que esteja com vontade 

de prosseguir. Vou ficando. 

         Meu WhatsApp trouxe uma mensagem. Adivinhada. Sabida. Conversa 

que há anos não falha. Diz palavras protocolares. Fiel, a insistir, a dizer que 

ainda faço anos, a convencionar-me, a balizar-me, a compromissar-me com um 

mundo que não me quer e a que não quero. Melhor que as pessoas se 

deslembrem de mim. Estou conseguindo. Há muito tempo deixei de contar 

presentes ou vinte amigos me cumprimentando. Perco a noção das coisas 

certas, cíclicas, dos calendários, das datas… Havia tempo em que eu media a 

minha (des)importância pelo número de e-mails, mensagens e cartões recebidos 

por ocasião de meus aniversários. A data me provoca sustos. 

         Quando completei dezoito anos levei o maior choque: aquilo me parecia 

um século.  Estava completamente só e eu não sabia ficar assim nessa solidão. 

Fechada no quarto tomei sozinha uma garrafa de vinho. Era noite e não havia 

luz. Tive que acender uma vela, única e fraca luz no meu apartamento de 

estudante, dois quartos, onde eu morava sozinha, autêntica assombração. 

Escutava barulho de buzinas lá fora, gente cantando na rua, uma impossível 

água caindo de muito alto. Guardei bem esta noite óssea. Nessa noite eu me 

decidi… 

*** 



         Dei um passo dentro do chuveiro, sem sair da água quente e me aproximei 

do vidro, sem perder de vista uma imagem corrompida e difusa, misturada ao 

vapor.  Fiquei naquela posição alguns minutos e não aconteceu nada que 

pudesse me dar alguma resposta. A imagem começou a se movimentar, até que 

tomou completamente a estrutura.  Tive um sobressalto. Era eu! Eu me 

desenhava ali: doze anos, cabelos encaracolados, unhas carcomidas, pernas 

finas, sem nenhum bumbum. Não era mais assim. Cremes, tintas para o cabelo, 

perfumes, óleos, esmaltes já faziam parte da rotina. Aquela imagem fez acender 

todas as conexões elétricas que me alimentavam. As células do meu corpo 

ganharam energia no diálogo entre aquele eco e minha consciência. Procurei ir 

ao passado para entender por que a aparição, mas apenas relembrei fatos 

acontecidos: 

         — Nareba! Pinóquio! Ai! Cadê o ar daqui? — os colegas me deixaram meio 

traumatizada. A silhueta espelhada repetia o bordão com que faziam troça de 

mim e que odiava. Sentia-me mutilada e ela sabia que eu seria um campo fértil 

para as ações que se seguiram. A memória justificava…. 

         — Posso ajudar você a conquistar o que deseja — a menina-eu, mais 

nítida, incentivava. — No espelho está a verdade. 

          Consultas, exames, cirurgia. A companheira inseparável presente em 

todos os feixes de luz com que eu deparava… E foi ela quem me mostrou a 

narina obstruída, uma bem maior que a outra; a estrutura frontal caída. 

         — Não ficou como imaginamos — o que busquei, então, foi acertar… Não 

queria perfeição, no entanto fiz mais e mais retoques. 

          Chorei muitas vezes… conversava chorando… mas não importava… 

Suportava tudo. Nada podia ser escondido do reflexo — era inquietada pela 

cópia. Mandei instalar um espelho na porta do armário que retratasse o corpo 



inteiro. Via-me tranquila, com um rosto simétrico e bem tratado. Já, a réplica me 

apresentava diferente: carrancuda, triste, feia. Pensei que fosse um problema de 

reflexão, deveria haver formas diversas de se fabricar um espelho, sem 

deformações. Troquei uns quatro ou cinco. 

         — Como está manchada! — a versão-jovem me convencia a novas técnicas 

de harmonização. 

         — Está tentando mudar quem é? Que futilidade! Está bonita assim — 

ouvia da família. Perdi mais um semestre na Faculdade naquela loucura de 

correr atrás do corpo perfeito. 

           — Onde consertamos agora? — a imagem-escondida me manipulava. 

         O reflexo me conhecia muito bem. Sabia que naquela área era fácil me 

atingir, perder o controle. Eu me entregava em suspiros de confissão: quero, 

quero, quero… 

          Minhas características físicas foram se transformando. Viajava com os 

amigos e não me importava de ficar de biquini. Mas se eu e ela olhássemos nos 

olhos de um deles ou, que fosse para uma poça de água, enxergávamos 

imagens distintas. Também as fotografias apresentavam muitas faces. Eu 

passeava entre os limites do crível e da fantasia.  Mas a garota me persuadia… 

Sempre. 

         O dia inteiro no quarto, repouso, travesseiros, tevê. Sem tempo para 

namorado… Tédio e dependência. 

         — Veja! Sem as gordurinhas das costas, a flacidez sumiu, o umbigo ficou 

lindo, ganhamos uma cintura maravilhosa. — a réplica era feiosa, mas 

perfeccionista. Tentei falar com ela. Estava cansada… 



*** 

            — Agora, o conselho de ouro! — Acreditava que aquela voz se calaria? 

Engano meu de pensar que a exigente ficaria satisfeita algum dia. Fiquei meio 

cética… Ela continuou: 

         — Estamos muito bonitas. É nosso aniversário. Não queremos nos sentir 

tristes, envergonhadas, com medo de perceber qualquer imperfeição, 

incomodadas com a aparência, encarquilhada. Não podemos perder tudo o que 

fizemos… 

             Madrugada e não consegui dormir um minuto. Tudo doendo dentro de 

mim só em pensar o quanto de verdade havia naquela última recomendação: 

            — Envelhecer é perder a beleza, é sofrer. Por viver velhas preferimos 

morrer. Conviver com a degeneração dentro de nós? Nunca! Vamos aproveitar 

esse momento de satisfação para nos congelar nele. Preservar a beleza. 

             Vacilei, mas uma vacilada como quem concorda, se não concordasse, 

negaria. Não, não discordei. Concordei por não discordar. Mil motivos 

poderiam ter-me levado a não discordar, porque, afinal de contas ela retratava a 

definição do que era. Estava com a razão. Não vou ser eu quem vai envelhecer, 

então o que vamos fazer? Não queremos a cabeça pendida, face branca ou 

arroxeada, equimoses na pele. Espuma sanguinolenta na boca, narinas e 

ouvidos, nojento. Língua azulada e projetada, horrível. Sulcos, cortes no 

pescoço ou nos pulsos, nem pensar. Vermelhidão, erupções, bolhas, uma bruxa. 

Não posso parecer estar doente, tenho que estar firme, cheia de vitalidade. 

         Talvez um corte na veia femoral com um caco de vidro; todo o meu 

sangue escaparia em minutos. Viria a palidez, mas ela é romântica… O 

ferimento seria coberto por roupas. Ninguém veria. 



         — O que aconteceria se injetasse uma seringa cheia de ar nas veias?  Como 

na novela. Pareceria morte natural — eu-jovem encorajava, lúcida e segura. — 

Estamos com quase trinta anos. É a hora certa. 

                     Outra noite óssea. Outra decisão difícil: como nos matar sem, no 

caixão, perder a beleza? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOMOS ESQUISITOS JUNTOS 

Hoje é o último dia de aula. Isso significa que estou oficialmente de férias. É 

difícil acreditar que as festas estão chegando. Tudo acontece tão absurdamente 

depressa que não há jeito possível de se preparar para a velocidade. 

Estamos prontos? Não estamos prontos… 

Todo mundo está querendo afirmar que é Natal e apontam como argumento, 

sem réplica, as arvorezinhas absurdas cobertas de luzes, tombadas 

ridiculamente, mostrando os fios elétricos que lhes dão vida e os poucos 

enfeites das lojas. E, outro argumento, mais evidente, são dos grandes sacos 

vermelhos sobre costas encurvadas e o olhar de falsa alegria dos homens 

fantasiados de Papai Noel. 

O Natal é meu feriado favorito. Por quê? Os presentes, sem dúvida… 

A única coisa ruim é que vivem dizendo que já estou crescida e os meus pais, 

realmente, começam a relaxar com suas obrigações de me presentear. Nos 

últimos anos, tenho ganhado as mesmas besteiras: pijamas, meias, bombons e 

uma escova de dentes elétrica. Fico indignada. Tenho tantas coisas bobas e 

baratas que poderia abrir uma loja de $1,99 ou qualquer coisa do tipo.  Preciso é 

de um Iphone, última geração. Meu! 

De qualquer forma, sugeri que a família avaliasse com cuidado a nossa 

proposta de orçamento, absurdamente baixo, para as festas e voltássemos a 

conversar. 



Estamos prontos? Não estamos prontos… 

Mamãe e eu passamos a maior parte da manhã decorando nossa árvore de 

Natal artificial. Folhas verdes, flores douradas, bolas vermelhas, uma calma 

quente. Rostos redondos de anjinhos perfumados, vestidos longos, uma estrela 

decorativa. Manhã comprida… 

Mas as caixas de magros presentes tão coloridas, ainda não estão debaixo dela. 

Nem vão ficar.  Cada ano é em uma das casas da grande família que prepara a 

festança. É para criar afeições, explicam. E é para outra casa, outra árvore que os 

presentes vão. 

Enquanto a gente mexe com a árvore, papai e minha irmã estão do lado de fora 

cuidando do que chamam projeto supersecreto. Na verdade, ele está distraindo 

aquela arteira, para que ela não destrua tudo, como aconteceu no ano passado: 

Era nossa vez de oferecer a ceia. Os parentes chegaram, os mesmos rostos de 

outras épocas. Colocavam os embrulhos que carregavam junto à árvore, que 

vasculhavam interrogativos. Quem seria o seu amigo oculto? 

Quase todos sentados à mesa. Petiscos regados a suco, vinho e cerveja, 

embalados pelo Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez…, a 

predileta do papai. Depois ouvimos Jingle Bell e, é lógico, Noite Feliz. A playlist 

de músicas natalinas foi longa, nem dá para citar todas! 

Meu primo Rafael provou um pouquinho da comida e, contrariando os tios, 

saiu: 

— Mas é natal — o rapazinho prometeu chegar em casa às onze horas da 

manhã. — Vou beber a noite inteira. — só ele via pela frente a noite imensa, 

inacabável, cheia de surpresas e embriaguez. Noite densa para ser tateada com 

dedos tontos, crispando. Minha grande surpresa seria que ele espalhasse a 



alegria das festas; ser fonte de grande orgulho para a família e fizesse aumentar 

drasticamente a renda da casa. 

Ai! meu Deus! Fiquei tão envergonhada. Tentei explicar para minha irmãzinha 

que o fato de ela ter apenas cinco anos e meio, não lhe dava o direito de subir à 

mesa e começar a cantar e dançar como se fosse a Anitta ou alguém assim. 

Mas ela não me ouviu. Saltitou pelo tampo da mesa, pulando obstáculos, digo, 

pratos, cantarolando uma letra improvisada, em batida de funk, enquanto 

comia salgadinhos rufles com pedacinhos escapando entre os dentes que 

faltavam. Ainda bem que não se machucou quando a mesa virou e ela caiu em 

cima do Papai Noel musical dançarino, que o vovô exibia como se fosse uma 

das sete maravilhas do mundo moderno (palavras dele). Ela acertou o 

brinquedo com tanta força que arrancou o violino das mãos dele. Ufa! O bolo de 

nozes que a tia Letícia fez com tanto carinho ficou a salvo, por pouco. 

Neste ano, a ceia vai acontecer na casa da tia Letícia, aquela do bolo de nozes do 

ano passado. Já imagino como vai ser: 

Entro no carro, com papai, mamãe e a maninha. A noite já caiu; estamos felizes. 

Antes, eu ficava sempre feliz. Agora, a proposta é meio a meio. Eu mostro a 

selfie com uma amiga, que quero publicar no Instagram. Pergunto se está tudo 

bem. Dizem que sim. Não sei se está tudo bem; esforço-me para seguir as 

regras. 

Ficamos presos no semáforo por causa da indecisão do carro à frente. Papai 

rosna para o outro carro. Mamãe fica brava com ele, mas rosna também. 

(Lembro-me de quando Lila era bebê e fazia esses rosnados engraçados. Certa 

vez a levamos a um cinema. Fazia um frio atípico para a estação, e ela estava 

enrolada. De vez em quando, saía um “Rahhhrrrrr” bem alto do cobertor de 



bebê, e as pessoas das fileiras à frente olhavam para trás, tentando ver quem ou 

o quê fazia aquele som.) 

A luz fica verde. Conversamos sobre bobagens. Por um momento, é agradável 

não perguntar sobre escola, dever de casa nem amigos. O ar está fresco e 

perfeito, e as janelas estão um pouquinho abertas; Simone canta Bate o Sino, no 

rádio. 

— Gosto dessa música — diz mamãe e conta que, anos atrás, com seus amigos, 

fazia listas de cem músicas favoritas, e essa sempre estava na lista. 

— Continua na lista ainda hoje? — perguntei. Eu estou curiosa. Antes, ficava 

curiosa o tempo todo. “Conte uma história de quando você era menina”, pedia. 

Quase não peço mais isso agora. Para mim, curiosidade é uma admissão 

demasiado ansiosa de que há coisas que não sei. 

Para mim, o relógio anda para a frente, e quero olhar para a frente – há tanta 

coisa para ver. Estou indo para o ensino médio. Em dois anos, poderei dirigir. 

Em três anos, começarei uma faculdade. À frente. Sempre à frente. Depois do 

Natal, Ano Novo, vida nova… 

E mamãe olha para trás. Sempre para trás. Está comigo ou Lila no colo, 

tentando fazer dormir. Anda conosco pela loja de presentes, enquanto nós 

vamos e voltamos entre uma coruja de pelúcia ou uma bolsa da Grifinória. 

Ajuda-me com o dever de matemática quando os problemas eram tão fáceis que 

ela calculava as respostas de cabeça. Assiste O Rei Leão conosco pela primeira 

vez… 

O reencontro com a grande família é muito bom. Às vezes. Beijinhos e beijões. 

Os olhares para os presentes debaixo da árvore. A expectativa. 



— Ei, pai — peço — posso usar seu celular? Esqueci o meu. Tá tão ruim… 

Preciso mandar uma mensagem para a Carol. Sabe? Da escola. 

— Claro — responde. Eu clico, digito e envio. Ela responde. Achou incrível que 

meu pai deixasse usar o celular dele. Eu também. Ergo os olhos para ele e 

sorrio. Até sei o que ele pensa: Os dentes são perfeitos; o aparelho se foi. 

— Você não adora essa música, pai? — entreguei o fone, encantada com a lista 

atualizada que prepararam para este ano. 

— É especial. Sabe de quem é? 

— Amor de Natal, de Gabi Luthai. 

— Shiii! Hora de rezar! — a vovó solicitou. 

— É. O Natal não pode perder seu significado… dar lugar ao consumismo — 

uma tia comentou. 

— Mas eu prefiro lembrar que neste Natal, por conta dos empregos 

temporários, muitas pessoas puderam resgatar um pouco da dignidade — 

outra tia interferiu. 

— Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso 

Reino… — todos, a uma só voz. 

Tenho catorze anos, já ouvi na escola: uma idade turbulenta. Mas agora, no 

frescor da noite, eu sorrio e seguro as mãos dos familiares, e cantamos juntos 

uma versão moderna de Anoiteceu (Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai 

Noel). Somos uma família. Somos esquisitos. Somos esquisitos juntos. 



Ah! Esqueci de falar que Lila se comportou muito bem. Quase… estava tão 

chateada com o que tinha acontecido no Natal anterior, que a carta que ele 

escreveu ao Papai Noel foi muito dura. 

Ah! O melhor é que ganhei um celular novinho… com muita memória! 

Vivaaaa!!!! Êeeeee!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O CONFRONTO ENTRE A MENINA E O BICHO 

Só diante do bicho a menina fica livre da timidez. É. Algumas pequenas fugas e 

o bicho para. É uma lagartixa. Não, muito grande para lagartixa. Ou um 

lagarto? Pequeno também para lagarto. 

A menina e a lagartixa esperando o ataque. Um desafio ou uma contemplação? 

Para a lagartixa a menina é uma ameaça, máquina-que-atira-pedras. Que é uma 

lagartixa para a menina? Muito mais que uma lagartixa…. 

Ela descobre que o importante da lagartixa é que ela é um bicho. E relembra 

seus confrontos: 

a menina e o caranguejo: um pouco mais de sobressalto; 

a menina e a cobra: uma pesada força bíblica (A menina se lembra do rio, a 

fieira de peixes, e a cobra. Por duas vezes, em tempos diferentes, em espaços 

diferentes, a cobra viera comer-lhe os peixes. Não era crueldade nenhuma 

pescá-los. Mas comê-los!  A cobra era algo repelente.); 

a menina e os tico-ticos: chegam pertinho, mas é de dia; 

a menina e o louva-a-deus: um esmagamento. 

Houve a menina e os bichos do zoológico, mas a estranha sensação de 

confronto só valia com os bichos em plena liberdade, quando dependiam de 

uma pedra ou um pedaço de pau nas mãos dela, como foi com o louva-a-deus e 

o caranguejo… 



A menina e o gato: uma aventura mais longa. 

O gato veio na ponta do gesto e lhe disse, que pensava, amava, observava os 

homens. E a menina lhe perguntou sobre a estranha maneira de os gatos se 

amarem. 

O gato lhe disse que só o amor valia e era preciso gastar esse amor com todas as 

forças. E que por isso dormia tanto de dia e precisava comer, e miar em todos os 

tons. Se odiava os homens? Não, assim-assim. Tinha era compaixão deles, 

sobrecarregados, irascíveis, sempre ocupados. 

Foram dar um passeio. Na barraquinha do calçadão, o gato pediu-lhe uma 

porção de presunto. Mandou vir. Ele precipitou-se sobre a carne e a menina 

descobriu pelos gritos de protesto que tinha companheiros à mesa e aquilo era 

um absurdo: onde se viu gato comer com gente. 

A menina olhou para o gato que também ria, beijou-lhe o focinho. Perguntou ao 

gato: por que veio ter comigo? (A pergunta pareceu-lhe pegajosa, demorou um 

século para sair da garganta.) 

O gato, a essa altura dormia, mas acordou para responder-lhe: olha, você está 

imensamente desamparada e gente não resolve seu caso. Você ainda teve forças para 

fazer aquele gesto, então eu vim. Você se distraiu comigo. De agora em diante serei seu 

amor. Eu serei a sua sombra. E você me terá. 

No outro dia, a menina acordou tarde, sentindo calor. Uma calma quente. Os 

olhos uns traços verdes, petulantes. Levantou-se. Olhou a própria sombra: era a 

sombra do gato. 

 

 



 

CARTAS NA MESA 

Só diante do bicho a menina fica livre da timidez. É. Algumas pequenas fugas e 

o bicho para. É uma lagartixa. Não, muito grande para lagartixa. Ou um 

lagarto? Pequeno também para lagarto. 

A menina e a lagartixa esperando o ataque. Um desafio ou uma contemplação? 

Para a lagartixa a menina é uma ameaça, máquina-que-atira-pedras. Que é uma 

lagartixa para a menina? Muito mais que uma lagartixa…. 

Ela descobre que o importante da lagartixa é que ela é um bicho. E relembra 

seus confrontos: 

a menina e o caranguejo: um pouco mais de sobressalto; 

a menina e a cobra: uma pesada força bíblica (A menina se lembra do rio, a 

fieira de peixes, e a cobra. Por duas vezes, em tempos diferentes, em espaços 

diferentes, a cobra viera comer-lhe os peixes. Não era crueldade nenhuma 

pescá-los. Mas comê-los!  A cobra era algo repelente.); 

a menina e os tico-ticos: chegam pertinho, mas é de dia; 

a menina e o louva-a-deus: um esmagamento. 

Houve a menina e os bichos do zoológico, mas a estranha sensação de 

confronto só valia com os bichos em plena liberdade, quando dependiam de 

uma pedra ou um pedaço de pau nas mãos dela, como foi com o louva-a-deus e 

o caranguejo… 



A menina e o gato: uma aventura mais longa. 

O gato veio na ponta do gesto e lhe disse, que pensava, amava, observava os 

homens. E a menina lhe perguntou sobre a estranha maneira de os gatos se 

amarem. 

O gato lhe disse que só o amor valia e era preciso gastar esse amor com todas as 

forças. E que por isso dormia tanto de dia e precisava comer, e miar em todos os 

tons. Se odiava os homens? Não, assim-assim. Tinha era compaixão deles, 

sobrecarregados, irascíveis, sempre ocupados. 

Foram dar um passeio. Na barraquinha do calçadão, o gato pediu-lhe uma 

porção de presunto. Mandou vir. Ele precipitou-se sobre a carne e a menina 

descobriu pelos gritos de protesto que tinha companheiros à mesa e aquilo era 

um absurdo: onde se viu gato comer com gente. 

A menina olhou para o gato que também ria, beijou-lhe o focinho. Perguntou ao 

gato: por que veio ter comigo? (A pergunta pareceu-lhe pegajosa, demorou um 

século para sair da garganta.) 

O gato, a essa altura dormia, mas acordou para responder-lhe: olha, você está 

imensamente desamparada e gente não resolve seu caso. Você ainda teve forças para 

fazer aquele gesto, então eu vim. Você se distraiu comigo. De agora em diante serei seu 

amor. Eu serei a sua sombra. E você me terá. 

No outro dia, a menina acordou tarde, sentindo calor. Uma calma quente. Os 

olhos uns traços verdes, petulantes. Levantou-se. Olhou a própria sombra: era a 

sombra do gato. 

 

 



 

... A TEMPO 

Estou só, só, só, só, só. 

Só. 

Estou só. Nem um bicho para me acompanhar. Desejo que apareça uma 

daquelas aranhas que quase sempre aparecem por aqui. A gente vê de repente, 

leva susto, mas tem uma companhia. Fico adiando a morte dela só para ter uma 

presença. E mato, mesmo porque não tenho outro jeito, pode vir passear pela 

cama… Matando o bicho, divirto-me um pouco. É bom ter uma companhia, 

ainda que se lute contra ela. 

Nem a aranha. nem uma aranha. Os tico-ticos chegam pertinho da janela, mas é 

de dia. De dia tem sol, o sol é uma companhia. E de dia tem vozes e passos. Mas 

de noite!… Fico arrancando defuntos dos livros, das revistas, não perco 

nenhuma linha. Torço até para que apareçam fantasmas. Ou será que sou um? 

O quarto é desigual. Não tenho geometria suficiente para explicá-lo, embora 

seja simples. 

Simples, porém, muito desigual. Termina em ponta para o lado da rua onde 

está a janela. De paisagem circunscrita, mas que me permite divagações e a 

sensação de vulnerabilidade e desequilíbrio. Faz-me ficar exposta aos tetos 

multiplicados, às últimas ramificações das árvores e a um possível contato 

visual. 



O piso tem oito peças, ou sete, se não contar a última que se apresenta visível 

apenas pela metade. Talvez fosse melhor dizer seis, porque a primeira também 

está semiescondida: acho que o melhor mesmo é restringir-me a uma margem 

de segurança, de oito a seis peças. O forro? Não seria fácil a tarefa de contar as 

peças do forro. A vista se embaralharia, a preocupação de acertar levaria a erro 

ou pelo menos a grande insegurança. Ainda bem que o forro é liso… 

Depois o quarto fica sempre numa obscuridade que favorece um medo antigo: a 

vida. É um medo que me acompanha para qualquer lugar a que vou: escondido 

nos livros, enfiado na bolsa, debaixo dos lençóis. Encontro as marcas dele sob a 

cadeira, sobre a cama, no banheiro. Mas, no espelho, só vejo meu rosto vincado 

na superfície fria; só o susto dos olhos; só o ar de criança envelhecida…  

A esperança, discreta, foge da luz… Qualquer coisa no sossego da sombra me 

faz bem. É no escuro que me sinto em casa. 

Voltas e voltas e mais voltas na cama. Baba e raiva e gemidos. Mudanças de 

posições, cansaço. A bexiga ardendo.  

É uma noite que pouco promete. 

São quatro horas ou menos. 

Tomei o comprimido para dormir. Não vale nada. Planejo a morte… Porque 

agora já chega! 

Quando nos separamos, era março. (Foram dias de tempo seco. No fim de semana, 

sentimos a entrada do ar frio. A temperatura caiu em todas as regiões, mas na Grande 

São Paulo, o excesso de nebulosidade e o vento frio ajudaram a manter a temperatura 

amena o dia todo. 



Outros tempos. Nenhuma criança, com ou sem babá, fazia algazarra pelo parque. Nem 

velhos curtiam a tarde, jogando baralho, bebericando, ou, sentados nos bancos, 

contemplando a vida.) 

A gente sente falta de coisas estranhas quando perde alguém. Coisas pequenas. 

Da risada. Da maneira que ele se vira enquanto dorme. De preparar-lhe uma 

salada. 

Eu calada mexendo na aliança ainda no dedo. Como se procurasse alguma 

outra coisa para fazer.  Lembrando, sim, que fui bastante feliz, e que alguns 

anos depois era apenas a rotina. 

Varei um outono que pouco prometeu. 

Veio o inverno. Eram quatro horas ou menos da tarde. Sexta-feira. Estava com 

um pigarro incomodando na garganta e cuspi na pia do banheiro — coisa 

vulgar. Deu vermelho. 

Parei, olhei, conferi: vermelho mesmo, de sangue… 

(Acabava de perder meu serviço. Sim, fui demitida!Depois de mais de vinte anos de 

carreira sólida em uma empresa de turismo da América Latina. 

“A pandemia” — desculparam-se… 

Entraram no meu escritório numa segunda-feira e disseram que não fizeram aquilo na 

sexta para “não estragar o fim de semana”. “Vai poder ficar mais sossegada agora”. O 

que sabem sobre acordar de repente numa terça e não ter mais nenhuma função? 

Todos vulneráveis, ainda que bem preparados. Tinha que desacelerar, repensar despesas 

e passar pela tristeza. Era importante permitir-me chorar, sentir medo e contar com 

Maurício. Ele, que também já me demitira.) 



Lidando com tantas perdas, estava eu ali, diante de um indisfarçável escarro de 

sangue. 

Não um choque. Houve apenas uma sacudida, uma espécie de tremor de terra, 

tremor de carne, diante do fato de que eu teria de entregar os meus dias a essas 

muros, a essa paisagem, a essa gente que me circundava com olhos de 

curiosidade mais que tudo, com olhos de compaixão e consolo: “também você, 

eh!“ 

Não pensava de habituar-me tão facilmente a essa vida. Primeiras impressões 

(em casa): encontrei uma teia de aranha, o que me deixou irritada; a comida 

péssima, sem paladar. O tratamento poderia ser diferente; a sopa, o bife, a 

salada poderiam ser melhores. O café não poderia ser pior. Sem olfato. 

Indiscutivelmente, sem forçar a memória: o pior café que já entrou pela minha 

garganta maltratada. 

O sentimento, (no hospital), era de viver numa nave antiga, com alguns 

astronautas. Andavam me rondando, planando sobre minha cabeça. Rodaram, 

rondaram e se foram, pontos brilhantes ao longe se perdendo… Esse 

pensamento me veio, quando descobrindo o ambiente dei com os monitores nas 

paredes da clínica, adoçando, luminosos, a implacabilidade do crepúsculo. 

Tornei-me amiga, sem dúvida, do enfermeiro desse período. Ainda não sei o 

nome dele. Amanhã devo me informar. 

Os outros doentes no hospital — fora as Irmãs, que tinham um regime 

espartano — ou estavam sempre dormindo, ou sei lá. 

Tive ainda tempo de ouvir o Papa na televisão. Comovi-me, mas pouco, com as 

notícias pungidas, lentas e solenes com que anunciam os números no boletim. 

Não sei se me entristecia com as mortes ou se as via como um descanso… Meu 



interesse sem dúvida era mais jornalístico do que outro. Aliás, essa era das 

grandes ocasiões para a imprensa. 

Três semanas depois, praticamente me amanheci no meu apartamento, já 

habituada aos ares, aos horários, à rotina dos comprimidos por dia que mais 

pareciam cobras a me picar. 

Não tinha café e estava cá, sozinha, respirando o oxigênio molhado que vinha 

das plantas banhadas de orvalho e da garoa que caíra na noite. 

Sentia-me leve — isto é no sentido de quem não carrega mais uma outra pessoa. 

Tinha tanta coisa para pensar, imersa naquela solidão, que não dava para 

pensar em nada. As coisas que me esperavam lá fora, um mal-estar me roendo 

por dentro (o qual eu tentava desconhecer). 

Lágrimas de escárnio, escondidas no quarto, deixaram-me sobressaltada e não 

pude dormir. De novo. O que me fez pescar a noite inteira em poços escuros, 

arrancando do fundo das águas estranhos sonhos, prontos a assombrar o meu 

(a)gosto. 

Estava só, só, só, só, só. 

Só. 

É setembro, — talvez seja domingo — que teima em brincar comigo. Topo. 

(Ding! Dong! Ding! Dong!) 

São quatro horas ou menos… 

Abro meu coração, minhas narinas, meus olhos e ouvidos ao redor, e vou 

descobrir as flores à porta: 



— Olhe, trouxe isso para você! Prometi. Andei trabalhando como um louco, por 

isso demorei a vir. (Esqueci de contar que me informei do nome do enfermeiro da 

tarde: Luís Alcindo. A risada dele me pegou de surpresa. Como um refrigerante, que 

despejado rápido demais, transborda. Um riso que não estava de acordo com as regras e 

normas… A cena não combinou nem um pouco com todo aquele cinza do hospital.) 

E algo brilha em seus olhos. Algo que reconheço. Fecho-abro os meus, vejo tudo 

de beleza. Vou ficando lúcida e segura. 

Assim: um gesto, duas mãos convergindo. Apaga-se o inconsolo. E meu plano 

desorganizado: havia contratado a agência funerária e comprado um lugar no 

cemitério. Pagara todas as contas. Não havia nenhum empréstimo. Nenhuma 

dívida. Ninguém precisaria arrumar nada depois que me fosse. 

O tempo é algo notável. Vivemos só para o que está diante de nós. Alguns dias, 

algumas semanas, alguns anos. E, quando o tempo não está diante da gente, é 

preciso encontrar outras coisas pelas quais se possa viver. 

As memórias, talvez. As tardes ao sol com a mão de alguém apertada contra a 

sua. O perfume de canteiros recém-floridos. Domingos num café. Encontra-se 

um jeito de viver para o futuro de outra pessoa. 

Luís me abraça forte. Está aqui e isto é bom. Mais nada. 

 

 

 



 

pASSADO é pASSADO 

Procurei num dia remoto as paragens da infância. Lá estavam, porém sem vida. 

Pensei bobamente, como adulta: o tempo é a alma do espaço. 

Lembrei da moça do poster a olhar para mim o dia todo, intemporal, sem idade, 

indesgastável. Tão linda… e eu? Ela ocupava o centro do poster, seria o ponto 

de ouro? Os seus pés cavavam a areia. Sim, creio que areia. Debaixo dos pés o 

nome altissonoro, conciso: Marina Montini, que poderia não ser o nome 

verdadeiro. Mais embaixo: atriz de cinema e televisão. Subindo por ela acima, 

as pernas eram ponto de destaque, quase bronze, lisas, harmoniosas. A pouca 

roupa, preta, seios não-agressivos. Olhos mordentes e cabeleira selvagem, de 

remanescentes tribos africanas. O corpo todo recoberto por miçangas e seixos. 

Tudo no lugar certo, compondo cada região. Inveja. 

Deixei-a abandonada; quando voltei, sem surpresa quase, notei que ela se fora: 

o poster estava vazio. 

Agora a moça estará em seu apartamento, com o terceiro marido ou com o 

quinto amante. Envelhecida, não mais com o corpo fixado em eternidade na 

propaganda do pneu: Dunlop. O ano, 1971. 

Tudo o que aconteceu comigo aconteceu porque aconteceu. De alguma forma 

eu trazia a vida vivida e em viver contínuo-descontinuada para cá. Mais 

precisamente, a vida eu-outros-e-lugares, depois da elaboração por dentro; vida 

revivida e a viver: 



Na TV nada se cria, tudo se copia! 

Eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para confundir. 

Quem não se comunica, se trumbica! 

Auditório ululante. Rostos e bananas. Um jovem sem braços pintando com um 

lápis na boca. Calouro e calor. Colares. Pernas e botas. Outro rapaz sem braços 

penteando o cabelo com os pés. 

A mulher da ferida mais feia. Palmas para ela que ela merece… 

Palmas para o casal de que roubaram a criança recém-nascida, à porta do hospital. 

Dois mil cruzeiros para o defeito físico mais impressionante. 

Feridas e shorts. Risadas e pernas. Depois a mulher que viu o disco-voador e os 

homens verdes. 

Uma mancha nas costas: foram os homenzinhos! Lançaram-lhe um foco de luz nas 

costas. 

Daqui a pouco a mulher que tira agulha do corpo. 

Vocês querem bacalhau? 

Rostos e nádegas. Nádegas de shorts. Nádegas de sorte. O coronel que teve 54 

filhos. 

Black is beautiful. Black is beeeeeau…tiful. São Paulo, Capital São Paulo. Minas Gerais, 

Capital Belo Horizonte. Casas da Banha, o caso do banho, o barato é um fato, um fato 

barato, compra um, leva dois, roda, roda, roda. 

Então chegou a minha vez. Disse o meu nome e endereço, o nome da música. 



C -R- U – Z – E – S… (uma voz em falsete me cortou o cérebro) O que é mesmo 

que a senhora vai cantar? 

Primeiro vou recitar um poema. O microfone foge, abaixa, sobe. Executo 

movimentos ridículos. O público vaia. Estou suando. Entraram os comerciais. 

Close. Comecei a recitar. De minha boca saíam versos ridículos. Ajeitei o 

bacalhau no pescoço. Vou cantar. Agora vou cantar! 

Debaixo dos caracóis dos seus cabelos 

Uma história pra contar de um mundo tão distante 

Debaixo dos caracóis dos seus cabelos 

Um soluço e a vontade de ficar mais um instante 

Vai para o trono ou não vai? Vai ou não vai? vaiiiii! Sentei no trono tosco. Acenava 

para minha corte de mudos e coxos, de deformados e excepcionais, de crianças 

automatizadas, homens peludos, acrobatas e prestidigitadores. O trono se 

moveu e todos me acompanhavam coxeando, tartamudeando, expondo as 

feridas, gemendo, gesticulando. E palmas estralavam. Clap clap clap pra mim. O 

povo sem voz, o homem sem braços, as feridas bonitas, os defeitos cafonas, o 

mendigo mais simpático, o louco mais manso. 

Ela merece. Ela me – re – ce! O auditório de pé. Uma noite magnífica. A produção 

recebeu parabéns. 

Casas da Banha, uma família servindo o povo. 

 Viva meu trono. Viva minha coorte, meu país, meu sonho. Viva Terezinha; miau para 

as gatinhas. E aqui, meus velhos guerreiros, condecoração para vocês. Vocês foram 



bravos, valentes, empunhando lanças apoiadas nos dentes, brigando sem pés, matando 

sem forças, o povo assistindo. 

Até a próxima semana. Três mil cruzeiros para o homem que tiver mais doenças e 

prêmio especial para o louco mais autêntico. Não percam meus súditos, não percam 

meus sujos… 

Depois fui em busca de dona Ofélia e seu Bento. Mansos, velhos, contavam 

vagas histórias nas noites intermináveis. Representavam um mundo seguro e 

bom. 

Fui ver o que o tempo tinha feito com eles. Encontrei um pedreiro mexendo nas 

telhas do casarão que deveria ser intocável. E perguntei deles, ressuscitando a 

voz da infância: cadê a dona Ofélia e o seu Bento? 

O pedreiro fez o eterno gesto intrigado de voltar a cabeça, em incômodo, e disse 

sem esperar surpresa: estão chocando. Com as galinhas. 

Eu me aproximei. Encolhiam-se em enormes balaios e não queriam ser 

incomodados. Durante horas esperavam o ovo que não vinha. Iam para dentro, 

comiam, voltavam sempre. À noite sonhavam com lindas ninhadas e se 

bicavam ruidosamente. 

Eu passei pelos balaios e não pude colher o passado. 

Meu desafio é fazer uma viagem por três momentos malucos do passado. 

Busquei despertar no leitor uma versão mais pictórica da realidade que, muitas 

vezes, aparece como insípida, fundindo o universo mágico à realidade, 

mostrando elementos irreais ou estranhos como algo habitual e corriqueiro, de 

forma intuitiva (sem explicação). Procurei, ainda, inovar no formato e no 

suporte do texto. 



 

EPIFANIA 

Um estranho (apenas de cuecas), no seu sofá da sala, bebendo sua cerveja, 

assistindo futebol pela sua tevê?!! 

Com esforço e olhos esbugalhados, ele conseguiu perguntar: 

— Cadê minha mulher? 

— Está na cozinha preparando um tira gosto — (Mostrava uma naturalidade 

desconcertante). 

Foi conferir: a mulher de roupão, cortava queijo em cubos e dispunha-os na 

travessa já coberta por salaminho e azeitonas. Pretas, verdes. Cuidadosamente. 

(Nunca havia preparado o que quer que fosse para ele, seu próprio marido!) 

Ela não levantou os olhos, mas ele supôs divisar a ameaça de um sorriso nos 

lábios dela. Azeite. (Tranquila.) Orégano. (Sensual.) Gotinhas de limão. (Brilho 

nos olhos). Ela, que sempre implicou com o futebol, com a cerveja, com os 

vizinhos, com a empregada, com a sogra, com tudo enfim, estava em paz. 

Indiferente às consequências de seus atos. 

Ele, então, alheio a tudo aquilo, abriu a geladeira, pegou uma latinha e 

encaminhou-se para a sala. Sentou-se no outro lado do sofá e atento ao jogo de 

futebol, abriu a cerveja e permaneceu em silêncio. 

O silêncio de quem entendia a essência de algo. Lá estava um ser superior. 



 

AOS 7,14,21... 

Mário não estava em casa. Coisa que a incomodou. Ao mesmo tempo, sentiu 

alívio, coisa que a incomodou mais ainda. 

Aí ouviu a mensagem na secretária eletrônica:  meu bem, continuo às voltas com “você 

sabe quem”. Agora o publicitário dela quer que eu fique para tirar mais fotos — e ensine a 

modelo a segurar o violão, a dedilhar os acordes na posição correta… É chato, mas me 

pagam por hora… Depois, que talvez demore um pouco, pode ser que a gente saia para 

jantar. Uma turma grande. Cuide-se. 

Lina telefonou para o estúdio, foi atendida por um voicemail, deixou recado. 

Estava pensando no que fazer, quando ele ligou de volta: 

  Oi. 

  Oi. 

 Não está mais brava? (Ele) 

Brava?!!! por quê? 

Sei lá, talvez porque tenho estado um pouco ausente ultimamente. (Ele) 

Bem, não posso dizer que não esteja acostumada com isso. 

Você está brava. (Ele) 

Não, claro que não. 



Escute, querida, não dá para conversarmos agora, estão me chamando… (Ele) 

(Silêncio.) 

Por favor! Conversamos depois. Estamos precisando sair um pouco, ficar juntos. Não falo 

em jantar e depois um orgasmo. Tempo de verdade, longe daqui, umas férias, como fazem as 

pessoas normais. Está bem.  (Ele) 

Será? Porque isso com que você está envolvido… esse trabalho levou você a outra galáxia. 

Para você, sempre tive tempo. (Ele) 

(Silêncio.) 

 Olhe, não vou sair com o pessoal. Eles levam isso a sério. Como num acampamento de 

verão, todo mundo faz tudo junto. Mas não sou da gangue, não preciso participar. (Ele) 

 Não. Termine seu trabalho, faça o que é preciso ser feito. 

E deixá-la sozinha? Sei que você gosta da solidão, mas acho que a tenho deixado muito. É 

isso que estou tentando esclarecer. Nós dois nos descuidamos um pouco. A culpa é minha. 

Você tem sido legal. (Ele) 

Legal? Censurando com palavras doces?  Ora, meu bem… (pausa.) Desculpe-me, acho que 

estou… me sentindo um pouco deslocada. Termine isso e volte para casa, então fingiremos 

que somos normais, planejaremos uma viagem. Diga para onde você quer ir. 

  Para qualquer lugar longe. Não há nada que um pouco de descanso não seja capaz de 

curar. Há? (Ele) 

 Não, nada. Vai ficar tudo bem (pausa). Vou acreditar em você.    

Ela esperou um bom tempo até que o tom e o conteúdo da conversa parassem de 

ressoar na mente e então… chorou. 
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Fui para casa, sabendo que a encontraria deserta. Havia ligado duas vezes — caía 

na caixa postal. Voltou pouco depois e encontrou Mário, no quarto, arrumando as 

malas. 

Férias antecipadas? Tudo estava indo mal e Lina brincando. 

Sozinho. (Ele) 

Meu bem… 

Cheguei em casa às dez, fiquei morrendo de preocupação até que lhe ocorresse ligar à meia-

noite. (Ele jogava a roupa na mala.) 

Meu bem, eu… 

Não aguento mais. Preciso de tempo para me organizar. (Ele) 

Nós dois precisamos. (Toquei-lhe o cabelo.) Vamos manter o plano original e viajar 

juntos. Prometo que… (Silêncio.) Você não sabe que imagens me passaram pela cabeça. 

Você… de novo. Depois sua assessora me contou o que tinha acontecido. Onde é que você 

está com a cabeça? “Você sabe quem” sempre o manipulando! 

Não foi nenhuma aventura. Longe disso. Eu estava tentando ajudar… E, já lhe pedi que não 

a chame assim. Nem o Harry Potter usa tanta maldade. (Ele) 

 Eu gosto dela, só não gosto que ela o use para se sair bem.  Você pode ajudar fazendo o que 

sabe fazer. 

A coisa simplesmente escapou… (Ele) 

Do controle? Esse é o problema. Quando você se envolve, as coisas tendem a… a se 

expandir. É como se você atraísse a desgraça. Toda vez que você sai por aquela porta, para 

atendê-la fico sem saber se vai voltar. 



Sempre volto. (Ele tentou acaricia-la. Ela sacudiu a cabeça.) 

Aonde você vai? 

Para a casa de um amigo. Campinas. (Ele) 

Claro. (Ela sorriu com sarcasmo.) Pago para ver. 

O quê? Acha impossível? (Ele) 

Se existe alguma coisa mais do que impossível, essa coisa é você não procurar a 

mamãezinha. Não estou querendo domesticá-lo. Quero vê-lo bem, essa é a questão. Não 

vamos esticar mais essa conversa. 

Ela ia dizer mais: Cuide-se, garoto. Como sempre fazia quando se separavam para 

fazer alguma coisa. Péssimo hábito. Ela não devia ter de dizer isso. 

Ele fechou as malas e disse que tomaria um banho antes de viajar. 

Lina ficou por ali tentando dar uma ordem no quarto. 

Venha cá! (Ele, do banheiro.) 

Ela já estava sem roupa quando o celular tocou. Deixou-o tocar e se entregou à 

imersão na banheira. Deitada no calor uterino da água. Era como se nunca tivessem 

discutido. Lavou o cabelo de Mário sem nenhuma pressa. O esfregar e o ensaboar 

levaram a carícias e mordidelas, depois a risadinhas e contorcionismos que 

inundaram o chão. Foram saltitando para a cama, fizeram amor até perder o fôlego 

e deixaram os lençóis ensopados e cobertos de espuma. 

Lina ainda estava ofegante quando Mário se levantou e se enrolou em um roupão, 

foi para a cozinha com passos de soldado e voltou com dois copos de suco de 

laranja. Despejou-lhe o líquido pela boca, derramando boa parte e achando muita 



graça nisso. A vingança dela foi a mais molhada possível e não lhes restou outra 

opção senão trocar a roupa de cama. 

Ela entrava em uma espécie de torpor quando… 

Vou deixar a visita a meu amigo para outra ocasião. (Ele) 
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Quando Mário entrou na sala, mesmo de costas, presa à pouca luz que envolvia os 

espaços lá fora, Lina pressentiu sua presença (estava à janela contemplando a rua). 

Ele se aproximou sorrateiro. Parou atrás dela e aguardou que virasse, para a 

abraçar. Ela fez o que o momento pedia: voltou-se e abriu os braços lentamente. 

Enlaçaram-se de um jeito desesperado para se soltarem, no instante seguinte. 

Sentaram no sofá, lado a lado, como tantas vezes haviam feito para conversar — 

assuntos fixos e fugazes — ou assistir à tevê, sem perceber que daquela maneira, 

distraídos para o mundo, estavam decidindo os destinos. E o sabiam, o que tornava 

a percepção do momento solene, apesar de ser apenas como outros. 

Ela colocou as mãos sobre os joelhos unidos, enquanto ele curvava a cabeça e 

olhava os próprios pés. 

O silêncio de um se aglutinou ao do outro. 

E então? (Ele) 

Então acabou. 

Não pensei que fosse acabar assim. (Ele) 

(Não pensei que fosse acabar.) Ela engoliu o desencanto e não disse nada. 

Por que deixamos que chegasse a esse ponto? (Ela reiniciou a conversa.) 



Não sei. (Ele) 

Você podia ter me falado. 

Você também. (Ele) 

Cada um cuidou de si e se esqueceu do outro. 

A gente só percebe o erro quando já o cometeu. Se soubéssemos quando as coisas começam a 

terminar, talvez pudéssemos fazer algo. (Ele) 

Mas não sabemos (pausa). Só descobrimos o mal quando é tarde demais. 

Mário abaixou novamente a cabeça e mirou os sapatos. Lina respirou fundo, 

enxugou o rosto com as costas da mão e a secou na calça. Lembrou de que fora ele 

quem a dera, um presente. 

(Silêncio.) 

Não há mesmo o que fazer? (Agora, ele reatava a conversa.) 

Não. (Mordeu os lábios.) 

Nem tentar? (Ele) 

Não sei se vou conseguir (a voz estreita). 

Como vamos fazer? (Ele) 

Ao menos, tínhamos um ao outro. 

Nem isso temos mais? (Ele) 

Três dias depois ele ligou: um jantar — sem que nenhum dos dois trocasse uma 

palavra. Em parte, isso se devia a ele, mas ela também tinha tendência a devanear, 



ou ficar ruminando. Às vezes, sentia que Mário não estava com ela e sabia, que em 

certas ocasiões, para ele, era como se ela morasse em outra galáxia. 

Mas, em geral, a gente se entendia muito bem. Ele voltou para casa depois de 

pedidos mútuos de perdão. 
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 Estavam no sofá grande da sala. Ele, sentado em uma extremidade, longe do meu 

alcance. 

Minha mãe quer que faça umas fotos essa noite. Trabalho extra. (Ele) 

Sempre sua mãe!! Isso está parecendo uma confissão. 

De quem? (Ele) 

Sua. Tanta engabelação… Dá até a impressão de que “você sabe quem” quer que alguma 

modelo o seduza. Aliás, isso não devia me surpreender. 

Não vejo as coisas dessa maneira. (Ele) 

Lina se levantou, foi à cozinha. Ao voltar, sentou-se no mesmo lugar. 

 Qual é o problema? Está convencido de que tem a obrigação de contar à mãezinha todos os 

detalhes de sua vida (pausa). Você não disse que uma das coisas que precisava aprender, 

para não acabar virando uma esponja tóxica, era largar mão? 

A mulher estendeu a mão e ele permitiu que tocasse as pontas de seus dedos. Mas 

não estendeu a dele para que ela pudesse segurá-la. 

Não é questão de largar mão… (Ele) 

Então é questão de quê, Mário? 



Sua cabeça é uma máquina, Lina. Nunca vi uma coisa assim. Você é como um relógio 

regulado com precisão, sempre pensando: implacável. Mas às vezes acho que você usa o dom 

que Deus lhe deu para cavar fossas. (Ele) 

Acontece que você se colocou num trilho e simplesmente vai em frente (ela suspirou e se 

levantou). 

Você não é feliz comigo. (Ele) 

Pelo contrário. É por isso que quero que continuemos respirando. Por que você não 

experimenta pensar em você? Olhe para seus   limites: o que é possível e o que não é.   

Estou farto de tantas hipóteses sem fundamento… (Ele) 

Foram para a cama. Lina dormiu um sono inquieto. Acordou às quatro e meia, 

refreando o impulso de se levantar, recorrendo a todos os truques de relaxamento 

do seu repertório para voltar a pegar no sono. 

Aguentou a tensão por mais duas horas, até que Mário abrisse os olhos, e ela fingiu 

estar pronta para saudar o dia. Ele voltara a sorrir. Fizeram amor então — se bem 

que ela sentia certa distância. Provavelmente, imaginação. 

Na dúvida, Lina torturou o corpo. Caminhada, castigando as articulações, tentando 

suar toda a adrenalina. Ela estava uma pilha. 

Quando voltou, a casa parecia deserta, cheia de ecos. 
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Lina tomava um café, ouvia a bebida sussurrar na garganta quando o celular 

tocou. 

Oi, sou eu. Tudo bem? (Ele) 

Oi para você. Tranquila. 



Adivinhe aonde fui ontem. (Ele) 

Ao zoológico? (Ela) 

(Silêncio.) 

Como você sabe? (Ele) 

Seu passeio predileto. (Ela) 

Pois fui mesmo. (Ele) 

Com “você sabe quem”? (Ela) 

Sozinho. Ela está no litoral. Convidou, mas… (Ele) 

Abandonado. Lamento. E os bichos, como vão? (Ela) 

Bem… Não acredito que você tenha adivinhado que fui ao zoológico. Pura sorte. (Ele) 

Ou então ninguém o conhece como eu. (Ela) 

Isso eu não sei. Continua zangada comigo? (Ele) 

Não. Tudo o que eu disse era verdade. Tenho tentado processar isso. (Ela) 

Foi ruim ir ao zoológico sozinho. Como pude fazer isso? (Ele) 

Venha pra casa. (Ela) 

Tem certeza de que quer que eu vá? (Ele) 

Como poderemos processar as coisas estando separados? Se você reagisse… não abaixando 

as orelhas? Abra o seu estúdio. Seja você o chefe. (Ela) 

Vou para aí assim que puder. (Ele) 



Eu amo você, querido. Amo muito. Como desde o início. (Ela) 

Mesmo eu sendo “o filhinho da mamãe? (Ele) 

Mesmo assim. (Ela) 

Mário estacionou à porta da garagem. Sorridente abanou a mão para ela (na janela). 

Jurou que havia providenciado advogado e contador. Deixaria a sociedade com 

“você sa…” a mãe. 

Vou acreditar em você. 

Ficaram se tocando. Risadinhas mais altas, porém eivadas de mágoas. Teriam que 

superá-las. Sabiam: a vida se vive aos trechos. Cada um tinha de conquistar regiões 

do outro ou entregar as suas. 

Veio o coronavírus. Perderam a chefe…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACRÍLICA SOBRE TELA 

Não quero me adiantar. Tenho que começar do começo e deixar que os 

acontecimentos falem por si mesmos. Não os enfeitar, distorcê-los, nem contar 

mentiras. Avançar passo a passo, lenta e cautelosamente. 

Por onde começar? 

O agenciador perguntou-lhe como estava indo a pintura: 

— Não está indo… 

— Não se atrase. Estamos às vésperas da exposição — ignorou seu tom. Saiu 

sem ouvir: 

— Tenho andado meio deprimida. É como se me perdesse nos meus próprios 

pensamentos. Nadando na lama. 

Mas quase concluiu a tela… que foi exibida com estardalhaço… 

Visitar a galeria, tão pouco tempo depois da partida de Tereza, demonstrava 

insensibilidade? 

Talvez. Entrei na fila com os outros apreciadores de arte, esperando minha vez 

à luz neon vermelha da sex shop ao lado. E, um por um, nós entrávamos. 



Dentro da galeria, éramos conduzidos como uma multidão empolgada num 

parque de diversões indo para a casa mal-assombrada. 

Até que me vi diante da tela. 

Fiquei encarando a pintura. O rosto de Tereza. Procurei interpretar seu olhar, 

tentando entender — mas o retrato resistia, desafiador. Ela me encarava com 

máscara impassível, impenetrável. Não consegui detectar inocência nem culpa 

em sua expressão. 

Houve quem achasse a leitura mais fácil: 

— Maldade pura — sussurrou a mulher atrás de mim. 

— Né? — concordou sua companhia. — Piranha com sangue-frio. 

Um tanto injusto, pensei, considerando que Tereza me salvou da morte. Mas, na 

verdade, a conclusão era inevitável. Desde o início, os tabloides venderam a 

ideia de que ela era uma vilã: uma mulher fatal, dissimulada. Uma traidora. 

A pintura era um autorretrato. E Tereza lhe deu um título, ou fez uma 

dedicatória, no canto inferior esquerdo da tela, em letras azul-claras do alfabeto 

grego. Duas palavras:  …para Admeto. 

 Admeto, o marido de Alceste — a heroína do mito grego? Ela decidiu sacrificar a 

própria vida, morrendo no lugar dele, quando ninguém mais o fez. 

A pintura mostrava Tereza de pé diante de uma tela num cavalete, segurando 

um pincel. Nua. O corpo entregue sem que se poupasse nenhum detalhe: 

longos fios de cabelo castanho se estendendo além dos ombros ossudos, as 

veias azuladas visíveis por baixo da pele pálida. Com a cabeça virada de lado, 

parecia olhar diretamente para alguém no público. Boca aberta, lábios 



afastados. Muda. As feridas recentes nos dois punhos. Segurava o pincel entre 

os dedos. Deles pingava tinta vermelha — ou seria sangue? 

Ela se retratou no ato de pintar, no entanto, a tela estava vazia, assim como sua 

expressão. 

Desprendia do quadro pranto e o sabor das cores. Um doce-quente perfume, 

um quase sabor da saudade… Imagens desbotadas que eu conseguia ressecar 

com meu olhar. 

Havia desejos no ar; ansiedades apenas brotando, misturadas a infortúnios 

perdidos nas camadas de tinta, envolvidos, estrangulados nas linhas. 

Um ruído inexorável, eficaz, ininterrupto, sem descanso, sem pausa emanava 

de cada traço. 

Podia ouvir vozes abafadas por muros e tapas. Vozes de épocas remotas, 

soluços de lugares para sempre perdidos; gritos do homem sem rumo, flanar de 

asas de pássaros que já não alçam voo. A verdade sufocada, propostas sem 

pejo… a quase inaudível confissão das amantes em pânico, das amantes em 

transe, a agitação das febres do impossível carregado de sonhos. 

Num susto estava naquela galeria que deixara havia um ano. Pensava em como 

seria voltar. Não sabia como reagir à solidão de estar ali. Um bicho? Poderia 

enroscar-me, contrair os nervos, fechar os olhos por longos momentos; cada 

coisa distraía um pouco, mas tudo somado era nada. 

Pensei: vou deixar passar meia hora. Fixei os minutos no relógio e comecei a 

inventar coisas, imagens-relâmpago passando pela cabeça, fugas por terras mal 

sonhadas. Voltei ao relógio, ele dizia que o tempo passou muito pouco. Mas ele 

passou rápido pelos cantos de meus olhos e os apagava, enchendo-os de franjas 

e sulcos, enrugava minha pele, endurecia-me os músculos. 



Aquela tela. Tereza começou-a antes de sair da clínica. De acordo com a 

enfermeira, ela mal comia ou dormia — limitava-se a pintar. Nunca se sentiu 

muito à vontade com as palavras — sempre pensava visualmente. Fazia total 

sentido — pelo menos para ela — que se utilizasse de tintas e pincéis para 

expressar as complexas emoções. Não é de surpreender que, para variar, a inspiração 

lhe viesse com facilidade; se é que a dor pode ser considerada fácil. (Sempre se 

preparara durante semanas ou até meses antes de começar um novo quadro: 

intermináveis esboços, dispondo e reformulando a composição, 

experimentando cores e formas. Cada pincelada era aplicada com infinita 

meticulosidade — uma longa gestação seguida de um demorado parto.) 

Tal como se apresentavam, os fatos eram simples. Era a normalidade de mais 

um dia. (Tereza em casa depois de semanas na clínica. Cheguei mais cedo…) 

A porta do quarto entreaberta. Dois corpos nus enlaçados. Eu parei. Engoli 

todos os xingamentos que me subiram pela garganta. Minha voz era curta, sem 

fôlego, como alguém tentando falar enquanto segurava um grande peso, mas 

calma e gentil: 

— Conte-me… (pausa) …a versão verdadeira — pressionei-a. 

 Três estampidos. Na arma, apenas as impressões digitais da outra mulher. O 

homem banido, sob o gatilho da força. O barulho da bala batida na parede após 

o percurso sangue-carne dos corpos tombados. (A outra mulher se matou 

quando viu a tela abortada.) 

Tudo aconteceu muito rápido. Não restava a menor dúvida: Tereza me 

protegeu com o seu corpo quando a amante atirou em mim. 

Já o porquê do sacrifício… 



O crime era debatido na mídia, e surgiam diferentes teorias nos jornais, no 

rádio, nos talk shows. Especialistas eram convidados a explicar, justificar os 

atos de Tereza. Eu, descrito como marido dedicado, apaixonado pela 

companheira. Ela ainda me amava? Sentimento de culpa? Outra teoria era de que 

se tratava de um jogo sexual que deu errado. 

Não sei explicar a dor, essa dor mansa. Estou sem pontos de referência? Eu a odeio, 

pois que era possível odiar. Amo mais (ou desamo menos)? 

Procuro afastar a imagem de Tereza. Ela se cravou em mim, faca, 

doceagudamente. Quase continua aqui. Quase posso tocá-la. Antigas 

lembranças apagam um pouco o inconsolo da situação. 

Foi-se, fez-se um vazio. Restou a acrílica sobre a tela. 

 …para Admeto. Pressentimento? Um plano?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APAGÃO 

Um grito ecoa e a escuridão engole a vizinhança de uma só vez. 

Mastigo a última garfada de comida que havia levado à boca, enquanto Mário 

corre para desligar a televisão. Sorte não existir nenhuma mesa ou cadeira que 

lhe tornasse o caminho perigoso. 

 Assim não dá pra comer! (Ele) 

Nossas noites sempre são sossegadas. Meu marido devia antes agradecer essa 

quebra de mesmice, mas reclamar é do humano. 

Será que vai demorar? 

Eu que sei? Não vejo nada. (Ele, voltando ao sofá.) 

Por um momento, aguardamos o milagre. Como se o blecaute fosse um piscar 

de olhos: a luz nem bem sumiu, já reapareceria. 

A escuridão continua.  Os olhos vão se habituando. O silêncio se debate, como 

um coração, ou dois, entre as paredes. 

Meu celular está descarregado. #@**$%! (Ele) 

Ih, o meu também. Vou buscar uma vela. 

Sobra-me serenidade, para acalmá-lo. Mas, se ele tem pavio curto, a quantidade 

de pólvora é mínima. Furioso num instante, resignado no outro. Nesta noite, ele 

tem um pouco de razão, ninguém fica satisfeito com o inesperado. 



Não precisa. Perdi a fome. (Ele) 

A luz dos faróis de um carro na vidraça revela um vulto que olha a massa de 

purê e brinca com pedaços de carne. Eu, aproveito para esgueirar pelo corredor, 

medindo os passos, como uma equilibrista, olhos abertos, mas vendados, o 

prato em uma mão vacilante. 

As duas faces ansiosas, já de volta ao escuro. 

Na cozinha, coloco o prato sobre a pia e, busco pela caixa de fósforos, tateando. 

Não a encontro, e o que me toma é a lembrança de lápides, a sensação de morte. 

Ele reclama na sala: 

Diabo! ≈∆≠¨*#! 

Eu, sim, deveria me impacientar. Com a privação da luz, não poderei arrematar 

as costuras do Natal para o dia seguinte. 

Sei o que falta e o que sobra em casa.  Logo acho a caixa de fósforos, risco um 

palito. Abro uma gaveta do armário. Ali há um maço de velas, não para 

emergências como a de hoje; para louvar Santa Rita, de quem sou devota, desde 

menina. 

Antes que o palito se queime inteiramente, passo o fogo para o toco de vela. 

Atenuam-se as sombras. O escuro é detido, não dominado. 

Estamos os dois, marido e mulher, novamente sentados no sofá, o prato nas 

mãos. A comida não esfriou, embora seu sabor tenha se alterado, para melhor: 

jantamos à luz de vela. 

Mário, mais sereno. Eu levo o garfo à boca e o observo furtivamente. Há pouco 

assistíamos tevê, distantes um do outro e, de súbito, eu posso sentir a respiração 



dele, escutá-lo mastigando comida, os dentes afiados. Apesar do mau humor, 

ele come com prazer. Uma atmosfera acolhedora. 

A vela, grudada a um pires, feito uma coluna em ruínas, derrete. A chama 

projeta na parede duas sombras, estremecidas, que a um gesto parecem se 

fundir numa única. 

Há muito não ficamos assim, juntos e quietos, um a medir o silêncio do outro, 

jantando sem a interferência das notícias, voltados um para o outro, não para 

uma tela. 

A gente comendo à luz de vela. É até engraçado! 

Não vejo graça nenhuma. (Ele resmunga.) Se a luz não voltar, vamos tomar banho 

frio. M**#$! 

Vai voltar. Tenho encomenda pra amanhã. 

Pode esquecer. (Ele) 

Às vezes a luz vem rápido. Quem sabe dá até pra pegar o finzinho do jornal. 

Outro carro irrompe. Recolho os pratos. Deixo a vela para meu marido, acendo 

outra na cozinha. Lavar louça é tarefa difícil à meia-luz, mas poderia realizá-la 

de olhos fechados. 

A vela da sala logo se junta à da cozinha. Sem o que fazer, Mário vem me 

ajudar. Para minha surpresa, ele pega do pano e vai enxugando talheres e 

louças. 

Onde ponho isso? (Ele, escumadeira nas mãos, sem saber a utilidade.) 

Ali, naquela gaveta. Aponto com as mãos ensaboadas. 



É. Acho que a luz vai demorar… 

Já me conformei. Vou perder o jogo do São Paulo. 

O escuro me lembra a infância. Faltava luz quando chovia. Minha mãe queimava ervas 

pra Santa Rita. 

A minha contava histórias. Mexia as mãos e na parede saía tudo quanto é bicho. 

Eu morria de medo. 

Eu também. 

Parecia o fim do mundo. 

A gente ia pra cama mais cedo. 

Tomava banho de bacia. 

Ele sorri, eu também. 

Faltam só duas panelas e a cozinha logo estará em ordem; com um ajudante, 

mesmo desajeitado, vai-se mais rápido. 

Se quiser banho quente, posso ferver um caldeirão de água 

Mário fica calado. Com o pano de prato entre os dedos, ele abre a porta dos 

fundos e o pendura no varal. Eu vou em sua direção. O ar úmido é como seda 

no rosto. Uma luminosidade se insinua acima do muro e, só quando ergue os 

olhos, ele descobre, admirado, as estrelas pulsando no espaço: 

Deus! (Ele) 

Nossa! Nem sonhava mais com isso. 



 As duas velas queimam na pia, nós observamos os astros.  Mudos, crianças 

girando a cabeça para ver as estrelas. 

A última vez que vi um céu assim, a gente tinha começado a namorar. (Ele) 

Lembro bem. Foi na varanda de casa. Você declamou um poema: Vi uma estrela tão alta, 

/ Vi uma estrela tão fria!… 

Conheço bem meu marido. Está me recordando aquele que despertou minha 

atenção no passado. 

Voltamos para a cozinha. Ele fecha a porta, eu vou enchendo o caldeirão de 

água. Mário apanha uma das velas e se enfia pelo corredor. A chama vai 

desenhando nas paredes, que já retornam à escuridão. 

No quarto, escuto-o abrir o guarda-roupa e algo que se desprende lá do fundo. 

Vai cair no assoalho, penso. Dito e feito. Ao ruído da madeira contra o piso 

sucede o alegre retinir das cordas do seu Gianinni. 

Em boa hora vem este violão. Se o dono não vai até ele, eis que o próprio se 

move.Imagino meu marido recolhendo o instrumento, a vela ardendo apoiada 

no pires sobre o criado. 

Eu, à beira do fogão, zelo pela água. Há quanto tempo ele não me canta uma 

música?   

Esqueço-me da costura para o dia seguinte. Controlo a fervura no caldeirão e 

em outra panela que levei ao fogo. O terceiro pires, com um toco de vela a 

arder, vai da mesa na cozinha, para a borda da banheira. Vou misturar as duas 

águas, a fria primeiro, jato de torneira e, em seguida, a fervente, do caldeirão. 

Tá pronto! 



No quarto, Mário recosta o violão na cabeceira da cama. Ele se despe devagar. 

Três velas clareiam suas espáduas. Eu, refletida no espelho, tanto quanto as 

chamas que tremulam, vejo-o deslizar pela banheira. Contração na face, a água 

a lhe ungir o corpo. 

Muito quente? 

Não. 

Vou ferver mais um caldeirão! 

Desde que compramos a casa, ele reclama da banheira. Quer substituí-la por 

um boxe. E, com certeza, agora experimenta nela uma inesperada sensação de 

abandono, como se a solidão lhe cutucasse, pois: 

  Lina! 

Inclinada sobre o fogão, ouço o chamado, mas me mantenho imóvel: sabia que 

seria chamada de novo, e de fato ele o fez: 

Por que não vem? 

Fui. Três chamas tremulam juntas, sombras por todos os lados, mais parece um 

altar esse banheiro silencioso. 

Desnuda, ligeira, entrei na banheira, pela extremidade oposta, para não 

incomodar, e ficar à frente dele. Apesar da leveza dos gestos, a água morna 

rumoreja. Mário, mesmo com os olhos cerrados, afasta as pernas para que eu 

me encaixe. 

Sinto cócegas nos pés e os movo com suavidade, roçando-lhe o ventre sem 

querer. Ele abre os olhos: sob a água que esfria, as minhas coxas apertadas. 



Começa outra noite: o desejo cresce, os braços se apertam, os corpos se 

entendem, e o chão se molha. 

Depois Mário me ajuda a arrumar o banheiro — segunda cortesia da noite. 

Duas velas já agonizam e, antes que se apaguem, cumpre acender outra e levá-

la à sala. Envolvida numa camisola, sento-me no sofá. A casa permanece em 

ordem, cada coisa em seu lugar, exceto a costura, mas até onde vai minha culpa se 

faltou luz? 

Segurando um pires, ele se enfurna pelo quarto, volta metido em seu pijama; na 

outra mão, o violão.  

Vai tocar? Nem no claro se descobriria que meus olhos sorriem. 

Em boa hora vem este violão. A última vez que ele tocou foi há um ano, mais 

pelo ócio que pela paixão. 

Vacila a silhueta de Mário com a luz das velas, mãos apoiando o violão na coxa. 

Por alguns minutos, ele se ocupa em afinar o instrumento. Gira as tarraxas, 

estica uma corda, afrouxa outra, inclina-o, recoloca-o na posição inicial, braço 

contra braço. O toque agora é diferente, não como antes do banho. Depois de 

percorrerem meu corpo, os dedos se tornaram mais habilidosos. 

Ao longe, a sirene de uma viatura. Mais um automóvel rasga a rua ao lado. A 

sombra na parede revela apenas um homem e seu violão. E ele o dedilha, 

compenetrado; é a abertura de uma canção de Jobim. Sofrível, diriam os 

entendidos, essa performance, mas não teria graça nenhuma se em seu lugar 

estivesse Djavan. 



Uma nota puxa outra e outra. De uma, o homem vai a outra. A primeira, só 

melodia. A segunda, acrescida de canto, mas voz única. A terceira, e as 

seguintes, duas vozes desafiando o apagão. 

Os dois cantamos, esquecidos do jornal, do futebol, das agulhas, do blecaute. 

Percebemos, mas não nos importamos, que uma das velas se apaga, as sombras 

crescem ao redor, ameaçando engolir tudo. Delícia o torpor! 

A segunda vela está quase no fim. Eu poderia ir à cozinha apanhar outra. Mário 

para beber água. Mas não, uma canção natalina já foi iniciada. As posições no 

instrumento ele conhece de olhos fechados. Eu sei a letra. Ele me ensinou, 

tantas. 

E, então, submersos no escuro, continuamos a cantar… 

 Da série EPIFANIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORRETRATO 

Um vento sopra daqui, outro vento sopra de lá, de entremeio, calmarias e as 

circunstâncias vão me levando a trilhas, pessoas, outros tempos, diversos 

lugares… Uma viagem ao século passado, aos quintais e quitutes: fruta no pé 

de jabuticaba, casinha na sombra da mangueira, ali mesmo devorar broas e 

biscoitos com chá de erva-cidreira; as brincadeiras típicas de rua — pique-

esconde, queimada e  cantigas-de-roda, muita roda… 

Foram-me até aflorando lembranças de D. Marta, a primeira professora; o 

gosto pela geografia , história, matemática e trabalhos manuais… Ah! bordado, 

crochê e tricô! Que prazer e (meus contrastes!) castigo, vovó me punha 

sentada por horas, ao seu lado, ouvindo rádio (não havia tevê, não) e ponto, 

por ponto atando, com muito zelo, perseguindo a perfeição… 

E por falar em disparidades, outra tenho a contar: somos quatro irmãs e um 

irmão, mas fui criada como filha única; com vovó fui morar, ela e os seis 

tios  me mimavam muito com temor que a deixasse; meus pais também o 

faziam, por ciúmes. 

Nesta época que aprendi a gostar de histórias: vovó e eu íamos ao cinema 

durante toda a semana, menos no sábado (noite de visitas), cujo filme era 

repetido na segunda. 

Sonhei ser médica, viajante, alienígena. Não havia ainda lido Walt Disney: 

”TODOS OS NOSSOS SONHOS PODEM SE TORNAR REALIDADE – SE TIVERMOS 

A CORAGEM DE PERSEGUI-LOS.” — Fiz-me professora. Primeiro, pensei em 

matemática, até no vestibular fui aprovada; precisei parar por dois anos para 

casar e o primeiro (de três) filho gerar. 



“Não vai ficar sem estudar! Deixe de preguiça!” — meu marido determinou; e, 

então, mais uma divergência: Letras cursei. Dediquei-me à profissão com 

paixão e entrega total. 

O convívio diário com jovens me tornou mais humana, abriu meus olhos para 

transformações e para a maneira de ser e agir das novas gerações. Cresci à 

medida que ligada aos alunos mais afetivamente, percebia o mundo de todos e 

de cada um. Fui aprendendo a ler as expressões faciais, os gestos, cada 

palavra dita ou escrita, até o silêncio carregado de expressividade. Minha 

linguagem se atualizava e adquiria novas tonalidades. Lendo muito: clássicos, 

nacionais, estrangeiros, infantis, juvenis, quadrinhos, novelas, revistas, 

sabrinescos, procurei transferir o amor aos livros e o gosto de redigir. 

É assim que me sinto — escrever é uma aventura e uma transgressão. 

Aventura ao adentrar subterrâneos, dimensões e espaços; transgressão ao 

violar, ir além da verdade, infringir os limites do real. Por isto escrevo, é 

instigante invadir os labirintos da imaginação. 

 

 


