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Balanço 

 

De olhos fechados eu inspirava, expirava, inspirava, expirava. E assim fui 

suavemente me entregando ao balanço. Leve. Volátil. Doce. A morte deve ser 

assim. 

Embalado pelo mar da tranquilidade, abri os olhos devagar. Santa Maria, Pinta 

e Nina navegavam soltas pelo teto e meus sentidos lentamente percebiam a fria 

superfície sobre a qual meu corpo boiava, barriga para cima, braços abertos a 

espera de um abraço. Há muito tempo que eu singrava apenas por águas sujas, 

imundas, viscosas. Merecia aquele momento de conforto plácido. Algumas 

pessoas certamente condenariam minha extravagância, diriam que não tenho 

mais idade para brincadeiras lisérgicas. Mas o céu estava estrelado e a moça que 

me ofereceu o chá era tão bonita… Pra onde ela foi? Saiu correndo, dizendo 

sempre que estava atrasada. Isso não tinha mais importância agora. Tudo 

estava finalmente em ordem. À minha direita eu via o altar dos anjos caídos, 

confessionário de todos os bêbados – o reconheceria de longe. Quantas vezes 

confiei a ele minhas piores aventuras, revelei imperdoáveis segredos, admiti 

tudo o que tenho de desumano em mim. É ele quem sabe. Este depositário dos 

meus erros e culpas se encontrava agora bem embaixo de onde Nina havia 

decidido fincar âncora. Estiquei o braço, mas não consegui alcançá-lo, tão perto 

e tão inatingível. Quis nadar até ele, precisava me confessar de novo. Mas 

quando me virei pra baixo, não consegui mais desvirar, meu corpo estava 

muito cansado e achei que ia morrer afogado com a cara enfiada na água fria. 

Foi então que descobri que a água fria não tinha mais poder sobre mim. Eu 



havia adquirido esse dom de engatinhar sobre ela sem afundar. Diante disso, 

não era mais necessário admitir meus crimes, um bom banho de cachoeira 

bastaria. Fui engatinhando até a queda d’água, que ficava a poucos e longos 

centímetros dali. Santa Maria sempre à espreita, vendo tudo lá de cima. Que 

Deus me perdoe, pensei. A água da cachoeira era mais fria que a do mar. Tive 

receio, pois não sabia até quantos graus centígrados iam meus poderes sobre 

ela. Meus músculos se arrepiaram todos de dormência. Por que o prazer precisa 

doer assim? Por que é que a gente precisa fingir que é forte? Por que a vida 

dura tanto e o amor tão pouco? Por que a doença do mundo não tem cura? Por 

que o espelho não tem dois lados? Nunca gostei de espelhos. 

Minha imagem alterada aparecia no reflexo fraco que circundava a cachoeira. 

Eu era agora um sujeito muito esquisito, de lábios roxos e olhos vermelhos. E 

Pinta estava flutuando bem na frente do meu nariz. Tive medo daquela pinta de 

miserável do sujeito esquisito no reflexo e precisei desesperadamente fugir dali. 

Me agarrei às velas da embarcação e logo logo estava alto, muito alto – céus, 

como eu estava alto! – flutuando acima da cachoeira gelada. Só então me 

acalmei outra vez. Inspirei fundo e entreguei-me de novo apenas ao rebolado 

do ar, movimento. E fui subindo, subindo… 

Na varanda de cristal havia um jardim todo florido, com muitos cogumelos e 

alguns duendes. Pedi permissão às Caravelas e colhi alguns cogumelos para 

comer. Quase engoli uma fadinha sem querer. Espantei-a com a mão. Ela sorriu 

e mandou um beijo pra mim. Em seguida desmaiei. Ou dormi, não sei. Sonhei 

que estava brincando no balanço. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, o vento fresco 

batendo no meu rosto, um vento fresco e livre, disponível. Eu fui anistiado! 

De repente, um estrondo enorme. O vento fresco num instante virou glacial. 

Ouvi vozes. Minha mãe e o zelador arrombaram a porta. Acudiam meu corpo 

inerte no chuveiro, eu vendo tudo lá de cima. Deram tapas na minha cara. 

Minha cara pra lá e pra cá. Era a vida voltando a mostrar quem é que manda. E 

eu sou aquele que apanha na cara da vida. Senti vergonha. De apanhar na cara, 



de estar nu – finalmente e por inteiro – diante dessa estranha que sempre foi 

mamãe. Só consegui pensar: Vá pra puta que pariu! Não consegui perdoá-la, 

nem me mexer, nem dizer nada. Deixei o corpo cair nos braços do zelador. 

Fechei os olhos e voltei a brincar no balanço. Leve. Volátil. Doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vício Silencioso 

 

São vinte um dias do segundo mês da terceira década do milênio, e há algo 

muito estranho acontecendo. Desde o ano passado, o silêncio parece ter 

desaparecido. Falo do silêncio propriamente dito. Não é aquele silêncio de 

quando a gente acampava no mato, som de insetos, grilos, corujas. Falo do 

silêncio mesmo, total. Um silêncio que já era raro, principalmente na cidade, 

onde tudo parece ter sido feito pra fazer barulho: os carros, ônibus, caminhões, 

fábricas, televisores, afiadores de facas, vendedores de vassouras, de pamonha, 

compradores de ferro velho, sinos de igrejas, cachorros, gatos e pássaros de 

gaiola, panelas na cozinha, descargas de banheiro, janelas de alumínio abrindo 

e fechando, secadores de cabelos, aspiradores de pó, telefones fixos e móveis 

com diversos toques polifônicos, o vendedor de algodão doce, ou de qualquer 

outra coisa. Obras da prefeitura, para a melhoria da urbe, ou simplesmente 

obras particulares, residenciais, pequenos consertos, barulho constante, sete 

dias por semana. Domingos e feriados não são poupados, pois sempre há o 

churrasco de família, a festinha de criança, o bar com pagode ao vivo, os 

parafusos e as furadeiras, os pregos e os martelos, a TV ligada no programa de 

auditório, os jovens e adolescentes falando alto ou ouvindo em volume alto 

seus “sons” do momento. Os bebês e crianças a testarem seus pulmões. 

A princípio pareceu a todos nós uma coisa normal, natural e necessária. Os 

velhos reclamando do barulho dos vizinhos e os vizinhos usando os 

instrumentos mais barulhentos: martelo, serra, marreta, bombas; as mulheres 

com seus tamancos de madeira, vassouras, gritos estridentes e enciumados! Os 



homens com suas últimas palavras, seu futebol fanático. Fodas cada vez mais 

escandalosas, gatas miando no cio, cachorros enclausurados clamando por sua 

liberdade, música que só agrada a uns poucos e precisa ser ouvida por todos, 

festas, oficinas mecânicas, aeroportos, estações de trem, de metrô. 

Tudo aconteceu aos poucos, é claro. Ninguém percebeu a princípio. Foi tudo 

muito gradual. As pessoas se incomodavam e mantinham a pose de quem não 

se importa, pose de quem se adaptou, uma vez que adaptar-se era o lema do 

momento; porém no fundo sentiam que alguma coisa estava além da conta. 

Mas também iam se acostumando gradualmente com o barulho, sabendo que 

não havia muito a fazer, que era uma coisa maior que a vontade de todos, era 

uma onda quase natural, um processo global, cultural, impossível de conter. 

Até que começaram a surgir os primeiros sinais de que a coisa era séria. Séria 

para toda a humanidade. Foi no dia em que se viu a primeira propaganda 

comercial de um pedaço de silêncio. 

Veja bem, com o avanço da tecnologia e da medicina nos últimos anos, eu 

realmente esperava ver um velho sonho concretizado: “mutucas” de neurônios 

podendo ser compradas em qualquer boteco, qualquer morro da cidade, a 

preço de um baseado; achava que chegaria uma hora em que se faria não 

apenas uma cirurgia plástica para aumentar peitos e bundas, eliminar varizes, 

celulites e rugas; mas também uma cirurgia orgânica, onde se pudesse trocar de 

fígado, depois de três décadas frequentando botequins. Achei que a tecnologia 

faria possível trocar de pulmão; trocar um velho pulmão, negro de alvéolos 

carbonizados por um novo em folha, para se viver mais 40 anos. Para minha 

surpresa e decepção, muito antes disso acontecer, infelizmente, eu vi o silêncio 

ser vendido em pedaços. 

— Cinco minutos, duzentas pratas!!! Super promoção! 

Cinco minutos era nada, mas pensando bem, do jeito que estavam as coisas, lá 

em casa eu não conseguia cinco minutos de paz pra fazer uma ioga ou 

meditação, nem pra escrever um poema, coisa que eu já estava sentindo falta; 



não dava pra ver TV concentradamente, não dava pra falar direito ao telefone. 

Por todos os lados, tinha um bate-estaca de uma obra, ou uma furadeira de um 

vizinho recém-mudado, ou o tamanco de madeira da moça que mora em cima, 

ou o baterista do prédio do lado, ou a oficina em frente de casa. Realmente, 

tudo o que eu podia pensar em querer a princípio eram cinco minutos no 

silêncio, tomando uma cerva, fumando um e talvez fazendo palavras-cruzadas. 

Antigamente eu diria “lendo um livro”, mas hoje em dia ler é quase um ato 

subversivo, uma vez que ninguém tem paciência pra mais de cento e poucos 

caracteres. Talvez seja por isso que os poucos livros que temos tratem de uma 

realidade que não existe mais, uma realidade que já acabou. Parece que hoje 

não há mais sentimentos, ou relações interpessoais, tudo anda muito superficial 

e sentir certas coisas é até um risco atualmente. 

Por tudo isso, compreendo quem começou a pagar por esses 5 minutos. 

Realmente valia o preço, pra quem podia pagar, é lógico. Isso para mim estava 

muito claro realmente. Como estava claro o que as pessoas que não tinham 

dinheiro pra pagar pelo silêncio começariam a fazer em breve, por esse pedaço 

de falta de som. É claro que o silencio é necessário a todos. Mas só poucos 

podiam pagar por ele. E quando se começasse a roubar e matar por esse direito, 

como fizeram antes, pelo direito de andar a pé, de tomar sol na praia, de beber 

água ou tomar banho? 

Sinceramente, eu mesmo comecei a juntar dinheiro para comprar um pouco de 

silêncio. 

 

A PRIMEIRA VEZ A GENTE NÃO ESQUECE 

Da primeira vez que experimentei o silêncio, foi demais! Primeiro eles colocam 

a gente num quarto fechado. Na verdade, parecia mais um tipo de estúdio de 

gravação, totalmente vedado ao som externo, cada centímetro de parede 

coberta por um tecido super antiacústico, muito mais poderoso que as velhas 

caixas de ovo ou aquele tecido de manta que esquenta pra caralho e atrai ácaros 



e fungos. Era um tecido branco, liso como nunca vi, coisas da tecnologia. Não 

havia, pelo menos aparentemente, nenhum tipo de ar condicionado ou 

ventilação. Mas era extremamente fresco o ar dentro do quarto. Antes de fechar 

a porta, o rapaz acionou um cronômetro e disse: 

— O senhor tem cinco minutos a contar de agora. 

Foi uma sensação incômoda a princípio. Aquele silêncio todo me oprimia, me 

sufocava. Eu não estava mais acostumado. Tossi várias vezes. Depois, aquele ar 

fresco demais me provocou uns duzentos espirros. Tentei me colocar numa 

posição confortável. O quarto era todo forrado com o tal tecido branco e possuía 

diversas poltronas, sofás, almofadas e camas de diversos estilos e texturas para 

a “escolha do cliente”, tudo em tons de azul. Me acomodei numa espécie de 

divã e tentei apenas respirar e curtir o silêncio. A impressão que eu tinha era 

que já se passavam uns 15 minutos que estava lá. Pensava: “o cara deve ter 

esquecido de olhar o cronômetro. Espero que não venham me cobrar por esse 

tempo extra, pois não vou pagar um centavo a mais. Se eles erraram na 

contagem do tempo, não é culpa minha.” 

Nesse momento percebi como o silêncio se tornara pesado. Eu simplesmente 

não conseguia me concentrar na minha própria respiração. Parecia ouvir no 

fundo da minha cabeça aquela marreta da obra do vizinho. Às vezes chegava a 

escutar os passos pesados da vizinha de cima sobre acima de mim. O miado do 

gato vinha intermitente, ao longe. 

Esforcei-me para me concentrar. Aos poucos, os sons foram desaparecendo um 

a um. Primeiro foi sumindo o gato, depois a vizinha, e o som da marreta 

começou a fazer contratempo com o ar entrando e saindo do meu pulmão. Foi 

nesse momento que reconheci o silêncio. Aquele silêncio que já não ouvia há 

tanto tempo. Aquela sensação tranquila de estar em paz. E me lembrei enfim do 

enorme prazer que o silêncio pode proporcionar. Foram segundos de êxtase, de 

glória, e eu nem fumei o tal baseado! 

Foi nessa hora que a porta se abriu e uma voz suave disse: 



— Senhor, seus cinco minutos terminaram. Levante-se lentamente e volte 

devagar à antessala. A Silent Blue agradece a sua preferência. 

 

OS ANTECEDENTES 

Eu já tinha experimentado sensação semelhante, quando um circo de bizarrices 

passou pela cidade. Eles vendiam oxigênio. Mas não era oxigênio de galão, 

como fazem em cidades de grandes altitudes. Era oxigênio puro e simples. No 

meu aniversário do ano retrasado, alguns amigos fizeram uma vaquinha e 

pagaram cento e cinquenta pratas para me dar de presente a tal experiência. Foi 

realmente bizarro. 

A história consistia em trancar-se dentro de uma espécie de banheiro; o recinto 

tinha uns três metros quadrados, todo forrado de azulejo. Havia um tanque, 

uma espécie de piscina, ou daquele tipo de banheira que existia em 

apartamentos muito antigos. Os velhos devem se lembrar. Esse tanque era 

preenchido com algum líquido combustível. Tinha uma espécie de acendedor, 

que soltava uma pequena faísca, como quem risca um fósforo. Então começava 

pegar fogo no combustível e a fumaça ia tomando conta de todo o ar existente 

no local. E, como toda fumaça, ia tomando primeiro a parte de cima do 

aposento, e a gente ia naturalmente se abaixando, até quase rastejar por um 

pouco de oxigênio. E quando a gente tava quase desmaiando, implorando pra 

sair daquela sala fechada e repleta de fumaça, o encarregado abria a porta do 

recinto. A baforada de oxigênio que entrava então, com uma força tremenda, 

invadia as nossas narinas, arrasando todos os nossos sentidos. Dava realmente 

uma “onda”. Fiquei meio anestesiado, meio fora de ar, demorei um pouco pra 

me lembrar onde estava e que havia outras pessoas ali comigo. Foi muito 

estranho, mas valeu super a pena. Valeu todos os centavos que meus amigos 

pagaram! 

A parte ruim é que quando saí, me fizeram preencher um monte de fichas 

eletrônicas, que me geraram uma série de propagandas e malas diretas em 



série. Todos os dias eu recebia no meu computador um spamfleto contendo as 

promoções da semana: “30 segundos de oxigênio puro por 50 pratas, se levar 

dois amigos”, “junte 50 selos e ganhe 280 pratas em bônus!” 

Era quase imperdível! 

Mas nada disso se comparava ao prazer de experimentar o silêncio! 

 

O PRINCÍPIO DO VÍCIO 

Comecei comprando “trouxinhas” de cinco minutos de silêncio, uma vez por 

mês, já que o meu salário não comportava maiores extravagâncias. 

Um dia meu chefe finalmente atendeu ao meu pedido e me providenciou um 

merecido aumento. Ele meteu aquele sorriso sarcástico na cara, me deu um 

tapinha nas costas e perguntou: “Já sabe o que vai fazer com esse dinheirinho 

extra, meu caro?”. Respondi que pretendia guardá-lo no banco, juntar um 

capital para o futuro. Ele sorriu satisfeito. Mas eu, no fundo, sabia que jamais 

me passaria pela cabeça colocar o dinheiro no banco. Queria mesmo era gastar 

tudo em silêncio! 

Então me arrisquei pela primeira vez no pacote dos 15 minutos. Custava uma 

verdadeira fortuna: 600 pratas! Era mais que o aumento que tive no salário. Mas 

também valeu à pena. Dessa vez levei a cerva e a palavras-cruzadas. O baseado 

resolvi não levar porque apesar de todas as tentativas do Partido Hemp, a 

maconha continuava proibida e eu não queria me arriscar. Nessa época eu 

ainda não era um “contraventor” de verdade. Então, fumei um antes de sair de 

casa e depois me meti no carro com meia dúzia de cervejas geladas e fui direto 

pra Silent Blue. Mas não pense que me deixaram entrar com as “lourinhas” de 

graça. Tive que dar quatro delas, uma pra cada segurança, pra eles fazerem 

vista grossa. “E depois o senhor some com as latinhas vazias, senão eu perco 

meu emprego”, disse o atendente. 

Foi MA-RA-VI-LHO-SO!!! Pareceram horas de puro prazer. Já tinha até me 

esquecido como era bom fazer palavras-cruzadas em silêncio. O pensamento 



fluía e eu terminava o jogo muito mais rápido, sem nenhum ruído pra 

atrapalhar as neurotransmissões! Sinceramente, depois desse dia, parei de 

fumar baseado. Pra que baseado? O silêncio é o melhor dos bagulhos! 

Na verdade, o lado bom desses novos vícios modernos é que são todos 

legalizados. No caso da Silent, bastava assinar um documento dizendo que me 

responsabilizava por todos os efeitos que o silêncio porventura viesse a me 

causar e pronto: era só curtir e relaxar! 

O lado ruim era o preço. Realmente exorbitante. Eu achava que isso era só por 

causa da novidade, que com o tempo, tendo o silêncio ali disponível em 

qualquer filial da Silent Blue, e com novas prestadoras do “serviço” sendo 

abertas, o preço ia acabar diminuindo e todos poderiam usufruir dessa dádiva 

com mais frequência e menos prejuízos financeiros. 

Doce ilusão. Muito antes disso acontecer, se é que vai acontecer um dia, eu já 

me tornara um adicto. 

 

O PROCESSO 

Na verdade, levei algum tempo pra perceber o que estava acontecendo comigo. 

Só sei que comecei a ficar muito nervoso com os barulhos da minha vida. Parei 

de usar computador em casa, porque o barulho que ele fazia ao ligar e desligar 

me irritava profundamente. Isso sem falar na impressora, que eu já tinha 

aposentado e dado de presente pra minha prima, que mora bem longe de mim, 

pois já não suportava mais o som nhec-nhec-nhec-nhec que ela fazia pra 

funcionar. TV eu parei de assistir logo depois da minha terceira sessão de 15 

minutos. Aquela falação toda dos filmes, novelas, noticiários e enlatados 

policiais, com todos aqueles tiros, eram demais pra mim. O ruído da geladeira 

mudando a climatização também me irritava, as crianças voltando do colégio 

falando alto pela rua me irritavam. Me irritava o som da água passando pelo 

cano dentro da parede quando o vizinho do lado usava a pia. O rádio do vigia 

noturno da minha rua durante madrugada me deixava completamente louco! 



Comecei a faltar ao trabalho depois da minha sexta sessão na Silent, pois não 

aguentava mais todos aqueles equipamentos eletrônicos barulhentos, 

interfones, telefones, mouses sendo clicados, gavetas sendo abertas e fechadas, 

o rumor sempre presente do ar condicionado central, a voz da secretária e da 

recepcionista, a voz do chefe então nem se fala! Pessoas falando por toda parte! 

Por estes e outros motivos, como o barulho do trânsito na ida e na volta (nunca 

tinha notado o quanto as pessoas gostam de buzinar nesta cidade!), eu faltava o 

mais que podia, falsificava atestados médicos, tampava o nariz ao telefone pra 

dizer que estava “béssimo de gribe”. 

Mas, logicamente, eles acabaram desconfiando e me mandando embora. 

E eu não perdia por nada a minha sessão semanal (já tinha deixado de ser 

mensal há muito tempo) de silêncio. Depois passou a ser duas vezes por 

semana, depois três. Torrei toda a grana da rescisão de contrato, do FGTS e 

mais as cinco parcelas do seguro desemprego em poucos meses. Botei tudo no 

silêncio! 

 

AS BOAS RAZÕES 

Depois de um tempo, voltei a gostar de ler e passei a levar livros para a minha 

salinha cativa na Silent Blue, pois descobri que com o silêncio eu podia até 

mesmo acreditar que os sentimentos voltaram a ser profundos, que as relações 

interpessoais voltaram a ser relações “humanas”. Era tão bom ler no silêncio. 

Tudo no silêncio era melhor: comer, dormir, acordar, ler, beber, escrever… Pois 

é, depois que eu conheci o silêncio, também voltei a escrever poesias. E acho 

mesmo que estavam ficando boas. 

 

AS MÁS CONSEQUÊNCIAS 

Hoje confesso que já tive que roubar pra conseguir dinheiro pro meu silêncio. 

Mas comecei apenas pedindo. Eu sempre brincava com as pessoas: “é melhor 

pedir, do que roubar…” E elas sempre davam. Mas aí começaram a sair 



matérias na TV, que eu não soube a princípio porque não via mais TV, dizendo 

que o silêncio estava viciando as pessoas e pessoas viciadas em silêncio estavam 

se tornando muito agressivas, o que seria perigoso demais para a sociedade. 

Pararam de me ajudar. Quando eu pedia, as pessoas me olhavam de cara feia e 

negavam. Ou simplesmente fugiam de mim. Eu bem que tentei ficar um tempo 

sem silêncio, juro que tentei. Ninguém mais me ajudava a comprar silêncio, mas 

também ninguém parava de fazer barulho! No dia que uma família barulhenta, 

que só gritava e falava palavrão, se mudou para o apartamento na frente do 

meu, eu sucumbi. 

Foi quando roubei pela primeira vez. E o alvo escolhido foi obviamente a 

família da frente. De tanto gritarem eu já sabia direitinho os horários deles e foi 

fácil descobrir quando a casa ficava vazia, por causa do silêncio, e por quanto 

tempo. Tempo suficiente para entrar com a cópia que fiz da chave que a filha da 

vizinha me emprestou pra que eu olhasse a tia doente porque ela tinha que sair 

pra trabalhar, e não tinha ninguém pra cuidar da velha. Achei muita 

ingenuidade de uma galera que só fala palavrão, cheia de marra, dar um mole 

desses de me emprestar a chave; mas certamente com a energia que 

empregavam para armazenar palavras chulas e fazer barulho, não devia sobrar 

muito espaço no “HD” para coisas como o raciocínio lógico, puro e simples. 

Fiz a festa! Naquele dia fiquei duas horas inteiras em silêncio, pratiquei ioga até 

quase atingir o Nirvana! Sim, quase, porque acho que ninguém alcança 

realmente o Nirvana, sabe, nem os monges do Tibet, isso é mais uma questão 

metafórica, na minha opinião. Li o Yoga Sutra de traz pra frente e voltei 

aliviado para casa. 

Daí comecei a perder a vergonha, pegava os otários dos motoristas barulhentos 

naqueles engarrafamentos infernais. Num engarrafamento daqueles ninguém 

podia fugir de mim, e fazer cara feia definitivamente não adianta quando se 

está sob a mira de uma bela faca de churrasco. Parece antiquado, mas era a 



única coisa que eu tinha em casa, que ainda não tinha vendido pra pagar pelo 

silêncio. 

Assaltei a casa de mais dois vizinhos do prédio, a moça do tamanquinho de 

madeira e o cara da furadeira do terceiro andar. Vestia uma velha máscara de 

esqui que nunca pude usar nesse clima tropical, mas que servia pra não ser 

reconhecido pelas câmeras de segurança. 

Uma vez assaltei o vendedor de pamonhas. Foi uma glória! Sempre quis me 

vingar dele. Não é que o velho tava cheio da grana? Deu uma hora e meia de 

silêncio! 

Assim fui seguindo, sustentando meu vício. Sinceramente achava que era o 

melhor vício do mundo: mente, corpo e ouvidos sãos! 

 

O PRENÚNCIO DO FIM 

Há pouco tempo, voltava de uma bela sessão na santa paz do silêncio, tinha 

conseguido grana pra quarenta minutos e aproveitado para organizar meus 

poemas, pois pretendia tentar a edição de um livro. Talvez desse uma grana, eu 

podia vender na rua e arranjar uns trocados. Se bem que ninguém mais lê 

poesia hoje em dia. Tenho um amigo poeta que passou a “trocar” os livros de 

poesia dele por chope, já que não tem dinheiro pra beber. O problema é que 

quando ele fica bêbado, os clientes desistem, poeta bêbado é muito chato. 

Nesse dia cheguei em casa com sono e queria dormir mais cedo, mas a televisão 

do vizinho, alta como sempre, transmitia o Jornal da Noite. Fui “obrigado” a 

ouvir a notícia de que o governo ia fechar a Silent Blue, por aliciamento e 

apologia ao “vício silencioso”, como eles agora se referiam à questão das 

pessoas adictas  ̶  ou adeptas, como eu prefiro  ̶  do silêncio. Disseram que, para 

ajudar essas pobres vítimas do vício, o governo também iria disponibilizar 

clínicas de reabilitação gratuitas. 

Meu coração disparou! Percebi que algo terrível estava acontecendo. Mais 

terrível que passar semanas ou meses numa clínica para viciados, mais terrível 



que o fechamento da Silent, era essa sensação de que o silêncio estava prestes a 

desaparecer para sempre. 

 

A DERROTA DO SILÊNCIO         

E foi assim que aconteceu. Após o fechamento da Silent, também foram 

fechadas todas as empresas similares. Até aquele circo bizarro que eu fui há 

dois anos foi proibido de vender oxigênio. Diziam que a “baforada” de O2 

provocava sensação de silêncio momentâneo e que isso era prejudicial à saúde. 

O governo realmente abriu diversas clínicas de reabilitação para os adictos 

silenciosos, como eu. Apesar de ainda haver casos esporádicos de ataques feitos 

por viciados enfurecidos, parece que, lentamente, o silêncio tem sido derrotado 

em cada esquina barulhenta da cidade. 

Tenho passado por dias terríveis! As crises de abstinência são constantes, mas 

não me resta outra coisa a não ser me “adaptar”. 

Nas ruas, nas casas, nos bares, nas escolas, nas igrejas, por todos os lados existe 

uma campanha ferrenha contra o silêncio. Cada vez mais a população se 

empenha em fazer barulho, como se o barulho que fazem fosse a garantia de 

que estão todos vivos. Vivos e fazendo barulho, propagando ruídos infindáveis, 

numa tentativa de legar às próximas gerações uma prova sonora de nossa vã 

existência. Garantir que o som se espalhe pelo espaço infinito, permitindo até 

mesmo que outras civilizações do universo possam saber quem somos e 

conhecer nossa barulheira infernal. É uma forma de “patriotismo terráqueo”, de 

impor nossa superioridade sobre possíveis seres silenciosos que porventura 

compartilhem nossa galáxia. 

Hoje, algo realmente estranho está acontecendo. Sinto como se todos os 

pequenos sons que ouço ao meu redor se encontrassem numa sinfonia atonal, 

numa cacofonia harmônica, num ruído de fundo impossível de ser eliminado. 

Mesmo à noite, quando o volume dos barulhos diminui, ainda se pode perceber 

o ruído permanente, como se o silêncio como o conhecemos não existisse mais. 



 

TODOS SURDOS 

Nunca mais o silêncio total. Um silêncio que já era raro e caro. 

Hoje, terceira década do milênio, só resta a cidade, onde tudo parece ter sido 

feito pra fazer barulho. Hoje só restaram os carros, os ônibus, os caminhões, as 

fábricas, os televisores, os afiadores de facas, os vendedores de vassouras, o de 

pamonha não apareceu mais por essas bandas. Mas ainda há os compradores 

de ferro velho, os sinos das igrejas, cada vez mais igrejas, mais cachorros, gatos 

e pássaros de gaiola, panelas na cozinha, descargas de banheiro. Cada vez mais 

telefones móveis com muito mais toques polifônicos. Também se multiplicam 

as obras da prefeitura, que parecem que nunca vão melhorar a urbe, e mais e 

mais obras particulares, residenciais, pequenos consertos, porque tudo também 

parece ter sido feito pra durar pouco. Hoje só resta o barulho constante, 24 

horas por dia, sete dias por semana, incluindo domingos e feriados. Os jovens e 

adolescentes não têm mais assunto, não leem, não comem direito, não fazem 

palavras-cruzadas, mas continuam falando muito alto e ouvindo a mil decibéis 

os seus “sons” do momento. E os bebês e crianças precisam testar seus pulmões 

cada vez mais alto, para serem escutados, porque hoje em dia estão todos 

ficando surdos. 

Percebi há poucos meses, quando estava indo para a minha sessão semanal de 

reabilitação na clínica do governo. Falei com a vizinha do tamanco no elevador 

e ela não respondeu. Achei que ainda estava com raiva porque roubei seu 

apartamento, mas quando falei com o porteiro e ele também não escutou, 

quando falei com o moço da padaria e ele não ouviu o meu pedido, quando 

cumprimentei o médico na clínica do governo e ele não disse nada, continuou 

olhando para a minha ficha, de costas pra mim, eu percebi. 

Quem disse que a surdez não é uma escolha? Talvez seja tarde demais agora 

para nos livrarmos do vício do silêncio. Talvez os esforços do governo jamais 

alcancem seu objetivo, porque as pessoas agora estão ficando surdas. Talvez 



agora elas estejam escolhendo definitivamente o silêncio como meio de vida, e 

nada mais possa ser feito para reverter esse quadro. 

De repente, quando a gente menos perceber, não adiantará mais que os carros, 

os ônibus, os caminhões, as fábricas, os televisores, os afiadores de facas, os 

vendedores de vassouras, de pamonha ou de qualquer outra coisa façam seu 

barulho. Nem os sinos das igrejas serão mais ouvidos. Nem os cachorros, gatos 

e pássaros de gaiola, nem as trepadas insanas, nem as panelas na cozinha, as 

descargas de banheiro. De nada mais servirão os telefones a gritar com todos os 

seus toques polifônicos. Também poderão se multiplicar milhares de obras da 

prefeitura, porque a urbe estará surda. Em breve, só restará o silêncio constante, 

24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo domingos e feriados, porque o 

mundo ficará completamente absorto no silêncio… 

 

A REDENÇÃO [susurrus] 

Há resistência. Algumas pessoas começam a perceber que o fim do silêncio 

como conhecemos está próximo, e estão tentando fazer alguma coisa. Já há 

notícias, esparsas é verdade, mas há, de comunidades isoladas que ainda não 

ficaram surdas e praticam o silêncio como ritual. Dizem que habitam um lugar 

longe da grande urbe, que se sentam em círculo todas as noites e ficam em 

silêncio, se concentram no silêncio, por horas e horas. Dizem que essa gente é 

feliz. Eles vivem do que cultivam, falam pouco, e qualquer instrumento que 

produza barulho é terminantemente proibido na comunidade. Só permitem o 

uso de antigas vitrolas, mas utilizam headphones quando querem ouvir música. 

São considerados criminosos pelas autoridades, mas dizem que na verdade são 

poetas. 

Eu estou planejando uma fuga em breve, quero me juntar a eles. Talvez eles 

gostem das minhas poesias. E talvez eu viva lá pra sempre. 

 

 



 

Fé 

 

A Bahia. Terra de muita luz e axé. Onde todos os santos se encontram, se 

cumprimentam, se abraçam, se beijam. E entre carinhos envolvem e protegem 

os que por aqui passam, mesmo que não fiquem, como eu. Acabaram as férias, 

me despeço desse pedaço do paraíso na praia, nas areias famosas de Itapuã. 

Gostaria de ficar um pouco mais, de deixar as ondas irem me levando sem 

pressa, pois na Bahia não existe a prisão do relógio. Mas preciso voltar. Não 

pertenço a esse lugar luminoso, minha casa é o inferno de onde vim. Não 

acredito em amor, não existe liberdade. Lá eu vivo só, lá onde ninguém me 

interessa nem me quer. 

Uma amiga sempre diz que eu preciso ter fé, acreditar no Destino. Respondo 

com risadas. 

Não gosto de imaginar minha vida nas mãos de ninguém. Muito menos de 

alguém tão intangível. Me apavora. É preciso ter os pés bem firmes no chão. 

Olhos bem abertos para enxergar o que está na frente. Essa coisa de se entregar 

a algo perfeito, sublime e hipotético é coisa para jovens apaixonados. 

Como aquele casal que vejo ali perto na areia. Demorei a perceber que eram 

dois, de tão enroscados um no outro. Chega a me dar calafrios. É mesmo hora 

de voltar para casa. 

Mas algo me prende, meus olhos se deixam demorar um pouco mais na 

observação daquele beijo, tão perto de mim. E tão distante. Uma estranheza me 

atravessa, me paralisa diante do beijo. A única coisa que se move é meu 

pensamento. Ele se afasta de mim como as ondas do mar. Só existe o beijo. 



Horrendo, meloso, sórdido. 

Deve ser o sol forte, embotando minhas ideias. Preciso sair daqui, voltar para 

onde é seguro, longe do mar, do sol, do casal enfeitiçado e sem limites. 

Mas não posso, não consigo, algo aperta minha garganta e eu sinto dor. Talvez 

fique resfriada. Vou acabar perdendo o ônibus, pior é perder a cabeça. Não 

quero mais olhar, mas o beijo me abraça, me domina, isso é tudo que não pode 

acontecer. 

Calma, respira, não é nada demais, só um beijo. 

Um beijo apenas. Quente, molhado, com vista para o oceano. Mil assuntos se 

entrelaçam pelas línguas. Zil pensamentos passarão velozes na mente dos 

amantes enquanto durar esse encontro de salivas. 

Eu não sei por que continuo presa a essa tortura de observar o beijo, não gosto, 

quero olhar para frente, para a linha tênue que separa o azul do céu e do mar. 

Lá é onde fica o futuro, lá é onde eu quero estar, não aqui nessa terra de 

amantes. Odeio a Bahia. 

Mas o casal – eles – já se imaginam entre as outras carícias que virão logo a 

seguir. Pedem ao Senhor do Bonfim que o tempo pare bem ali, que nada 

interrompa essa conexão ilimitada. É o que realmente desejam os seus sentidos 

quando eles se beijam: que a vida comece agora, que o mundo se acabe, a sorte 

seja clara e os filhos agradeçam.   

Eles agradecem. 

Devem gostar do sabor da língua, da saliva em contato com as papilas 

gustativas, como quem come e não escova os dentes, como quem pega um trem 

só para ouvir o barulho dos trilhos. Um beijo melado e muito, muito adocicado. 

Beijinho. 

Detesto esse doce, não acredito em beijos. 

Acho até deselegante beijar assim em público. Assim como se estivessem 

sozinhos. 



Eles devem gostar, curtir, pois sorvem o beijo bem devagar, com muita calma, 

para dar qualidade. Para me desconcertar. Porque beijo é um tipo de pacto, 

uma troca voluntária de babas e cuspes que todo o metabolismo transforma 

depois em fé. 

Fé. 

Agora me lembro da minha amiga e penso que ela talvez tenha razão. Quanto 

mais eles beijam, mais eu os detesto. É essa aflição que sinto sempre que vejo 

um casal beijando assim, não importa onde esteja. Calhou de ser na Bahia, nas 

areias brancas de Itapuã, eu os odeio mesmo assim, mesmo na terra do amor de 

todos os santos juntos. Ver o beijo me dói muito. 

Porque eles creem. Eu não. 

Sou pura falta de fé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pink 

 

Lembro sempre de você, estrelinha Pink! Seus olhos amendoados, o sorriso 

farto e sincero, rasgando a boca, mostrando os dentes sem vergonha nenhuma. 

Nos conhecemos no mais improvável dos momentos – um fim de festa – eu com 

frio e você com sono. Eu com raiva, cansaço, impaciência e você com amor. 

Demorei um pouco, mas quando finalmente te reconheci, foi encontro para a 

vida toda, autoconhecimento mútuo, como se o tempo todo estivéssemos 

estado, mesmo fora, dentro de um só útero. Afinidade cósmica. 

Lembro sempre de nós duas – Pink & Blue! Nossas noites de espaço aberto e 

também os dias de chuva. Como era boa a loucura, a “pro-cura” que nos unia: 

gostar livremente da vida, da tolice das coisas. Como eu adorava sermos assim, 

cúmplices nessa desobediência, despidas de culpa. 

Terminamos a escola e nossos cadernos perderam a pauta. Cada uma para o seu 

lado, como constelações que vão se afastando, um ano-luz após o outro, por 

culpa do espaço que não para de se expandir. Pensava que fôssemos estrelas 

binárias, regidas apenas pela força uma da outra, essa potência que mantinha 

nossos cursos unidos. Sempre. Até o colapso. 

Agora o meu céu ficou vazio de você, estrelinha. O firmamento é quase todo 

feito de matéria escura, sem luz, nem brilho, nem rosa. Hoje sou estrela azul 

inabitada, girando em torno de mim mesma, procurando lucidez na demência 

infinita do mundo. 

 



Hora H 

 

Enquanto aguardava na fila, Feliciano tentava conter a ansiedade. Lembrava-se 

vagamente de ter lido em um livro que ela só atrapalha na hora H. Inspirar e 

expirar bem devagar, dizia o livro, acalma o espírito. Estava concentrado na 

respiração quando sentiu uma cutucada no ombro. 

— É sua primeira vez? — perguntou o cara que esperava atrás dele na fila. 

— É sim. Quer dizer, é a primeira vez que eu sou recolocado. 

— É a minha primeira recolocação também. Estou tão nervoso. 

— Você nunca leu que o nervosismo é perigoso nesses momentos? Pode 

provocar algum problema na hora H. 

— Hora H?? 

— Maneira de falar, eu me refiro ao momento de atravessar o portão. 

— Ah, tá. É, já ouvi falar que é um momento delicado, que temos de ficar 

tranquilos pra não prejudicar o desempenho da nossa anfitriã… Mas mesmo 

assim estou muito tenso, sabe? 

— Eu também. Ajudaria se a gente se lembrasse da primeira vez que 

atravessamos o portão, né? Essa sensação de estreia é que incomoda, dá um frio 

na barriga… 

— Comigo não é na barriga, não. É nos intestinos mesmo, tá brabo… 

— Se controla aí, irmão. Não vai fazer cagada… — Feliciano riu sozinho da 

própria piada — Perdoe o trocadilho, é pra descontrair um pouco… 

— Tudo bem, sem problema… 



Nesse momento, um rangido alto de dobradiça enferrujada ecoou por todo o 

ambiente. 

— Lá vai mais um — disse Feliciano. 

— É. Quem será a anfitriã dele? 

— Só Deus sabe! — e riu sozinho de novo. 

— Será alguma princesa, hein? 

Feliciano olhou com incredulidade para o colega. 

— Acho bem difícil, né? Mas vai depender da missão dele, sei lá… 

— E você já sabe qual será a sua missão ao atravessar esse bendito portão? 

— Bom, eu tentei negociar direitinho. Combinei de pagar minha dívida em 

módicas prestações, assim não fico sobrecarregado. Então tem umas coisinhas 

que eu preciso construir, outras que preciso destruir… Mas “missão”, “missão” 

mesmo, eles não contam pra gente. O fator surpresa é muito importante para o 

resultado. É o que dizem. 

— Pô, acho então que me enganaram. Não me deixaram negociar porra 

nenhuma, já vieram com um contrato cheio de cláusulas que eu tive que assinar 

sem ler. 

— Sério? Sem sequer ler? Caraca! O que foi que você aprontou por lá que já 

chegou aqui sem moral nenhuma?! 

— E eu me lembro?! É isso que eu acho injusto… 

— A gente nem se apresentou. Eu tenho sido o Feliciano. E você? 

— Eu tenho sido o Michel. Mas não me pergunte muito mais, porque eu não 

lembro. Só sei que eu vim do Brasil. 

— Jura? Que coincidência! Eu também!  Foi por isso que eu escolhi o Haiti pra 

recolocação. Já estou acostumado a uma relativa miséria, não vou estranhar 

tanto. 

— Haiti?! Mas me disseram que eu ia pra Dubai! Aliás, foi a única coisa que eles 

me deixaram saber, que eu ia pra Dubai, Emirados Árabes, lugar civilizado, 

rico, finesse, glamour, tudo a ver comigo. Mesmo começando por baixo, com a 



minha experiência pregressa, em Dubai eu vou crescer rapidamente e me tornar 

um empresário de muito sucesso! Acho até que é essa a minha “missão” além 

do portão… 

— Então você está na fila errada, meu chapa. Aqui é pro Haiti, eu tenho certeza. 

Deixa eu ver o seu ticket. 

Michel mostrou seu ticket, onde estava escrito DESTINO: HAITI. 

— Olha aqui, ó Michel. Tá escrito Haiti. Acho que te sacanearam mesmo. É isso 

que dá assinar contrato sem ler… 

— Puta que pariu! Não acredito! O que diabos eu vou fazer no Haiti?! 

— Só lendo o contrato pra saber, né?… 

— Com quem eu reclamo aqui? Me chama o gerente! 

— Psiu! Fala baixo, senão vem alguém nos castigar. A gente pode acabar indo 

parar no final da fila. 

Michel olhou para trás. O fim da fila se escondia atrás do horizonte. 

— Não quero nem saber! Isso é palhaçada! Como eles prometem uma lebre e 

me dão um gato vira-latas? Isso é uma afronta aos Direitos Humanos! 

— Mas lá no Haiti você vai poder trabalhar com Direitos Humanos. Quem sabe 

não era isso que estava no seu contrato? Você parece ser um cara sensível a essa 

questão… 

Michel interrompeu Feliciano bruscamente. 

— Não é desse tipo de Direitos Humanos que eu estou falando. Estou falando 

dos MEUS Direitos Humanos! Eles disseram que eu ia pra Dubai e me deram 

um ticket pro Haiti! Alguma coisa está fora da ordem por aqui!!!!! Cadê o 

gerente dessa merda??? – Michel começou a gritar. 

Feliciano levou as mãos à cabeça. E eu que só estava tentando relaxar enquanto 

aguardava a minha vez, pensou.  E Michel continuava aos berros: 

— Na hora de me enganar tinha uns três caras de terno, sorrisinho nos lábios, 

agora não aparece ninguém pra me atender aqui. Que espelunca é essa?! 



As demais pessoas na fila começaram a ficar impacientes, todos temendo uma 

punição. 

— Porra, mermão! Deu um trabalho danado pra negociar esse contrato aqui e 

você vai estragar tudo!!! — dizia um. 

— Não tá satisfeito, vai pra Cuba! — falava outro. 

Mas Michel estava mesmo indignado. 

— Olha, eu não sei de que buraco vocês saíram. Mas eu estou acostumado com 

palavra de honra. De onde eu venho, um fio de bigode vale muito!!! Não tem 

essa de prometer e não cumprir. Que inferno é esse aqui, afinal? 

E exatamente no instante em que Michel pronunciou esta última frase, ouviu-se 

um estrondo descomunal, como uma enorme explosão. O chão começou a 

rachar e, ao longo de toda a fila, formou-se uma fenda profunda, de onde 

brotavam labaredas colossais. Todos que estavam na fila começaram a se 

segurar uns nos outros para não cair no gigantesco buraco que se formava 

diante deles. 

Feliciano não acreditava no que estava acontecendo. 

— Pronto! Agora estamos todos fodidos! Já era Haiti… 

Então uma voz grave e soturna bradou pelos quatro cantos: 

— Quem é o cretino que ousa reclamar das minhas decisões?! Tive que largar a 

minha sagrada cervejinha de segunda-feira à tarde só pra resolver esse abacaxi! 

Quem é o filho da puta? 

Numa fração de segundo, todos na fila apontaram o dedo para Michel, que 

começou a se borrar todo, sem saber de onde vinha aquela voz. 

— Deixa eu ver aqui no sistema… Michel Miguel Elias T… És tu, Michel? Puta 

que pariu, nem morto tu perde a pose, né? Que vergonha… 

— Co-como assim? Quem está falando? — arriscou Michel. 

— Quem está falando, seu bosta, é o Senhor do Reino do Inferno. Foi você quem 

chamou por mim há dois minutos, não lembra? 

— Mas… isso aqui é o Inferno?? 



— Prefiro chamar isso aqui de entreposto. O Inferno mesmo é mais embaixo… 

Achou que era o quê? O teu gabinete em Brasília? — e o Senhor das Trevas riu 

sozinho da própria piada. 

— Seu Diabo, olha só, deve haver algum engano, porque eu não… 

— Pra começar, deixe-me explicar uma coisa. É um equívoco bastante comum, 

mas eu não me chamo Diabo. Meu nome é Lúcifer. Sou o encarregado por 

aqui… 

Ante a cara de “não entendi” de Michel, Lúcifer explicou: 

— Eu não sou Deus, mas sou filho Dele. Aquele que ficou encarregado de punir 

os filhos da puta como você, Michel Miguel. Falando nisso, tua mãe não era 

muito criativa, era? 

Michel abriu a boca para argumentar, mas Lúcifer interrompeu: 

— Pessoas como você, são enquadradas na Categoria Especial aqui. Categoria 

daqueles que tiveram oportunidade de fazer alguma coisa decente na vida, mas 

não fizeram. E eu não estou falando de um merdinha sem instrução (apontando 

para Feliciano), que viveu de roubar e dar golpes em pobres coitados, crédulos 

e aposentados negativados. Eu falo de um canalha que fodeu com centenas de 

milhões de pessoas, incluindo pobres coitados, crédulos e aposentados 

negativados! 

Nesse momento, Feliciano pensou se Lúcifer estava se referindo à tal 

‘meritocracia’, palavra que ele já ouvira muito, mas nunca soube o que é. 

Lúcifer continuou: 

— E pensar que você, Michel Miguel, tendo tido casa, comida e roupa lavada, 

educação de primeira, uma família que sempre foi fiel aos preceitos cristãos! 

Feliciano deu um risinho com o canto da boca, agora mais convicto de que o 

tema do discurso devia ser mesmo essa diaba dessa ‘meritocracia’. 

Michel franziu a testa, aborrecido. 



— Não faz essa cara porque eu só estou lendo o que você colocou no próprio 

currículo… — disse Lúcifer — Tem mais: recebeu título de Doutor Honoris 

Causa… – segurando o riso – …do Instituto de Direito Público! 

— E agora vai pro Haiti, porque acabou com os direitos públicos! — Feliciano 

deu uma risada, finalmente entendendo o que Lúcifer queria dizer. No que foi 

seguido por alguns outros da fila. 

— Eu achei que ia pra Dubai… — murmurou Michel, fazendo bico, cabeça 

baixa, quase inaudível. 

Lúcifer, se divertindo muito, continuou: 

— Espera que ainda não acabou. Com mais de 70 anos, o filho da puta ainda 

conseguiu ser Presidente da República! 

A fila toda desatou numa sonora e vibrante gargalhada. Até que Lúcifer 

interrompeu, com um pigarro gutural profundo, e todos se calaram 

imediatamente. 

— Pequeno em vários aspectos, mas com um ego gigante, este senhorzinho teve 

uma vida inteira de chances pra fazer algo que prestasse, mas em todas elas, 

preferiu pensar só no próprio cu. 

— Não foi bem assim… — disse Michel, já afinando a voz de tanto medo. 

— Foi exatamente assim. E eu nem vou entrar nos detalhes sórdidos. Todos que 

estão aqui na fila fizeram muita merda na vida, mas pelo menos admitiram seus 

erros e negociaram o pagamento de suas dívidas. Mas você não, arrogante, 

presunçoso, ficou negando tudo até o fim. Por isso foi enquadrado na Categoria 

Especial. 

— Então, se eu sou tão “especial”, Excelência, será que não rola da gente 

negociar aqui e agora? Posso ganhar muito dinheiro em Dubai, divido tudo 

com Vossa Excelência… — ainda tentou barganhar, pateticamente, o pobre 

Michel. 



Um estrondo maior ainda se fez ouvir pelo espaço. Lá na Terra iniciou-se um 

pequeno dilúvio, dois terremotos e um vulcão que há anos estava inativo 

começou a expelir fumaça. 

— Categoria Especial aqui não negocia! Sequer tem direito a ler o contrato! 

Categoria Especial só tem direito a ser enganado, na mesma proporção que 

enganou em vida! 

O clima esquentou nitidamente. Naquele momento já faziam uns 80° Celsius 

naquele inferno de lugar. O rangido do portão se abrindo voltou a ser ouvido. 

— Quer saber? Agora eu me aborreci! Vais ser recolocado imediatamente! 

Porém, mudei de ideia. Você não vai mais pro Haiti… 

Michel chegou a esboçar uma expressão de alívio, que durou muito pouco. 

— Vou te mandar pra Somália! 

Um arroto de Lúcifer fez com que Michel fosse lançado do lugar onde estava 

até a beirada do portão, onde uma imensa cegonha preta o esperava. Ela pegou 

Michel pelo bico e o levou embora, planando com garbosa e inacreditável 

leveza. 

Ainda se ouviu o grito de Michel, enquanto era carregado direto ao seu 

próximo destino: 

— Somália nããããão… 

Feliciano, até agora suando frio, agradeceu a Deus por ter sido esperto e 

negociado sua dívida com Lúcifer. 

— Acho que vou abrir uma igreja no Haiti… — murmurou. 

Nesse mesmo instante, uma raquítica negra, de pernas arreganhadas, paria, 

após nove horas de esforço, um franzino bebezinho, em meio aos trapos 

imundos de uma barraca improvisada, numa remota aldeia na região central da 

Somália. Mesmo fraca e desnutrida, ela abraçou de forma débil o seu bebê, 

ainda todo melecado em sangue e placenta. Vai se chamar Michelle, pensou, ao 

perceber que era menina. E então desmaiou, por inanição.  Michelle, ao nascer, 

nem chegou a chorar. Talvez por não saber ainda do futuro miserável que 



esperava uma menina naquele fim de mundo. Ainda mais com defeito, só 

quatro dedos na mão esquerda. Ou talvez não tenha chorado por ter nascido 

tão fraquinha, coitada. Nascer é foda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fome de Amélia 

 

Ela era magra, magra, magra, de marré marré marré. Era assim desde menina, o 

vento vai te levar, de tão magra, vara verde! Ninguém sabia como doía. Por 

dentro era Amélia, generosa e doce Amélia, que ninguém gostava, que ninguém 

sabia. Desde que os pais morreram emagreceu e ninguém mais gostou dela. Na 

escola, no parque, na igreja, até a família zombava. A tia, aquela sapa gorda e 

infeliz da tia, dizia, ainda bem que teus pais não estão aqui pra ver que você 

virou a ‘Miss Somália’. A tia ria, e ela chorava e todos da família riam mais 

ainda, viviam sempre a repetir, magra, magra, magra de ruim que é, desdenha 

da comida, ingrata que você é! 

Da tia ela nunca gostou. Nem da prima gordinha de inveja que vivia a despejar, 

esquelética, raquítica! Nem da dona da padaria, parece uma cobra de tão 

magra! Sempre foi assim, nas festas de Natal e na Páscoa, até no dia do seu 

aniversário, porque Amélia fazia cara de nojo para o bolo, enquanto as outras 

crianças felizes comiam sem parar. Cresceu com esse estigma, a cidade inteira a 

lhe acusar de magra, magra, magra, seca, ‘Olívia Palito’, e aquele aperto na 

garganta que não a deixava sentir fome. Nem sabia o que era fome. Engolia os 

desaforos do mundo e se dava por satisfeita. Passava os dias invisível, ninguém 

notava, melhor assim, devia ser sua magreza, vomitava a tia, de tão magra 

ninguém te vê, não vai arrumar marido, vai ficar encostada na família a vida 

inteira. 

Verdade, Amélia não tinha amigos, não namorava, não gostava de comer, 

achava nojento. Chegava a achar nojenta a boca, que engolia e também cuspia 



aquelas palavras duras que a vida inteira teve que aceitar. Mas a tia não parava 

de falar, aquele domingo falava além do normal, com aquela boca enorme de 

jacaré, jorrava intrigas como um imenso chafariz. Ali no banco da praça, já era 

noite e a vaca não parava de falar. As pessoas passavam e olhavam Amélia com 

ar de censura. Uma noite tão linda, tão estrelada, e aquela boca louca da tia 

irradiando abusos, a falar mal dela, dizer que não servia pra nada e que um dia 

ia sumir, desaparecer do mapa de tão magra, que em tanta magreza não cabia 

nem inteligência nem beleza e Amélia começou a se contorcer. Uma sensação 

muito forte na barriga. A princípio pensou que fossem os intestinos, que ia ter 

uma diarreia ali no meio da praça. A tia não parava, lançando suas críticas sem 

nenhum dó. Foi então que Amélia percebeu que o mal estar vinha mesmo do 

estômago. Era uma dor que ela jamais sentira, não reconhecia como nenhuma 

outra dor, e olha que foram muitas. Aquela cara impávida da tia sentada na sua 

frente, falando merda sem parar, e a sensação no estômago foi virando fogo e 

parecia que Amélia tinha uma pedra em brasa dentro da barriga. Os olhos 

começaram a esfumaçar e a visão ficou turva, achou que ia desmaiar. E a tia, 

sempre, ingrata que você é! 

Foi um súbito momento, Amélia nem se deu conta. Abriu a boca com a intenção 

de gritar, de fazer a tia calar, mas quando percebeu já a tinha engolido, assim de 

uma bocada só. O gosto não era ruim. Ficou satisfeita. Foi só então que Amélia 

percebeu que na verdade o que ela tinha era fome, muita fome. A raiva foi tanta 

que Amélia devorou a tia e depois a prima. E daí não parou mais, começou a 

engolir todos os membros da família. Todos os dias ia visitar um parente, a 

pretexto de sentir saudades, apesar de ninguém querer sua visita, mas em nome 

das aparências, recebiam Amélia com um bolinho, e ainda reclamavam porque 

ela não queria comer. E assim que começavam as críticas, Amélia abria seu 

bocão de cobra jiboia e engolia seu algoz. Foi assim passando o tempo, e ela se 

lambuzava, e se sentia saciada, feliz, aliviada, não sabia que comer era tão bom. 

Foi ganhando peso a olhos vistos, na medida em que sumiam os parentes. Dias 



de puro contentamento. Até que numa manhã, mal havia raiado o sol, acordou 

com a gritaria em sua porta. Era a cidade inteira, aos brados, a lhe chamar de 

gorda, gorda, gorda, de marré marré marré!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meu Grito 

 

Precisava pular do peito e sair correndo. Urgia ganhar liberdade e ser ele 

mesmo, um grito com personalidade. Pulsava como uma borboleta querendo 

sair de seu casulo, como um jato de esperma tentando furar a camisinha, como 

um pássaro lutando para quebrar a casca do ovo. E depois de um esforço 

hercúleo, ganhou livre-arbítrio, me escapou da garganta, pulou dele mesmo, me 

fugiu da boca. Um grito rouco, profundo, histérico, grotesco. E tão logo 

conquistou o espaço externo do âmago e do corpo, saiu desembestado, 

atravessou as ruas, ultrapassou as paredes, se perdeu na multidão e me deixou 

sozinha, louca, muda e nua. Daquela janela do décimo primeiro andar eu 

procurava por ele e ele me ignorava, desaparecia no tempo e nas ondas sonoras, 

até deixar de ser meu e se tornar um grito da cidade. 

No dia seguinte, o jornal dava notícia da gritaria ensandecida que tomara conta 

das ruas na noite passada. Era meu grito que tinha falado aos dos outros e de 

grito em grito todos ficaram roucos e loucos e houve quebra-quebra por todos 

os cantos. Não houve político, polícia ou porrada que fizesse calar todo esse 

berreiro alucinado. Médicos e psiquiatras tentaram em vão explicar a turba. 

Oportunistas levianamente tentaram assumir a autoria da confusão, mas como 

não tinham competência para gritar, foram logo desmoralizados. Só eu sabia 

que tudo começou com meu grito, minha agonia que quando berra me escapa. 

A garganta ainda arranhava e ardia quando meu grito voltou pra casa. Pensei 

que já estivesse manso, mas antes que eu pudesse engolir um só trago quente 

de café, ele se jogou dentro mim, violento. Mesmo o querendo tanto, foi como 



um estupro goela adentro. Ele me possuiu, escorregou pelas paredes da 

traqueia com o gozo de quem tem sede e bebe um copo d’água, me bebeu de 

uma só vez. Ele não sabe viver sem se expressar. No mais fundo de mim, é ele 

quem melhor me conhece. É ele quem fala por minha voz e me dói muito contê-

lo. 

Mas é que desde aquele dia, pelo sim pelo não, ando meio calada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annus Faustus 

 

Dizem que a primeira coisa que a gente faz na virada do ano é o que a gente vai 

fazer o ano novo inteiro. Espero que isso não seja verdade. 

Já imagino o mundo cheio de gente bêbada, vestida de branco, vagando pelas 

ruas, ao som dos fogos de artifício, uma versão tosca de The Walking Dead… Se 

isso fosse verdade, a maioria das pessoas iria passar o ano todo pulando 

ondinhas num pé só e comendo romãs e lentilhas! 

Lentilhas. 

Devem ter sido as lentilhas. Depois de toda uma semana de orgias etílicas, 

comendo a comida requentada do Natal, neste calor tropical dos infernos, 

ingerir lentilhas só poderia ser má ideia. Quem foi o imbecil que inventou essa 

tradição? Alguém que mora no hemisfério norte, sem dúvidas. Lá o clima dessa 

época é mais propício a se comer lentilhas. 

Agora cá estou e não adianta reclamar. 

Eu tinha prometido: me controlar, comer sem exageros, beber um copo de água 

entre cada drink, ficar abstêmio entre os dias 26 e 30 de dezembro. 

Abstêmio… Que palavra engraçada. Parece até nome de monge… Por favor, 

faça as honras, Irmão Abstêmio… 

As cólicas me castigam pela infame ironia, contorcendo meus intestinos com 

rancor e obrigando meu abdômen a se curvar em espasmos de aflição. O suor 

me escorre testa abaixo, pinga pelo queixo, deixando pequenas nódoas 

marcadas no cós da minha calça, arreada até os joelhos. 



É quase humilhante. Que horas devem ser? Pelo burburinho que vem do salão 

lá fora, já deve ser quase meia-noite. 

Acho que vou passar o próximo ano inteiro sentado aqui. 

Todo dezembro é a mesma coisa: basta começarem as festas e confraternizações 

que todas as minhas promessas escorrem pelo ralo. 

E é graças a isso que estou cativo desta privada ignóbil. 

Privada. Nada mais privado e íntimo do que este momento. É como um convite 

para pista VIP – pessoal e intransferível. 

O burburinho aumenta do outro lado da porta. Eu ouvi alguém dizer que 

faltam cinco minutos? 

Significa que tenho pouco tempo para sair deste banheiro. 

Ou passo o resto do ano cagando… 

Eu acharia graça, se não fosse essa merda que não se desprega, parece que se 

agarra nas minhas entranhas mais profundas, as unhas cravadas na base da 

minha coluna, como se fosse o ano velho não querendo ir embora de jeito 

nenhum. 

O barulho das pessoas comemorando lá fora cresce agora, na mesma proporção 

da minha angústia. 

Quando nada mais parece existir, a não ser o sofrimento abaixo do umbigo, 

percebo que a música parou. Neste instante só há o vozerio dos convidados da 

festa, som de copos brindando. 

Agora já era! Não dá mais tempo… 

– Dez! 

O grito quase uníssono das pessoas lá fora. Vivas, obas, alegrias. Palmas, 

risadas. 

– Nove! 

Todos contentes, felizes, celebrando mais um Ano que chega… 

– Oito! 

Todos cantando, se abraçando. E eu aqui, quase sem forças. 



– Sete! 

Sentado nessa latrina fria, rude, insípida. 

– Seis! 

Olhando a minha cara desbotada no espelho. 

– Cinco! 

Olhando os azulejos desbotados da parede pelo espelho. 

– Quatro! 

Únicos cúmplices deste momento infeliz. 

– Três! 

A festa lá fora e eu aqui. Só, no troninho. 

– Dois! 

Meu diafragma se contrai, num gesto derradeiro de bravura. 

– Um! 

Um champanhe estoura. A última talisca de bosta finalmente retira-se deste 

corpo derreado, ouço com alívio o som do torrão caindo na água logo abaixo de 

mim. 

– Zero! 

Aproveito a gritaria e puxo a descarga. A água borrifa e molha minha bunda. 

– Feliz Ano Novo!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insônia 

 

Alice olhou o relógio, duas da manhã. Numa noite normal já estaria dormindo 

há horas. Nunca foi de dormir tarde, nem na juventude – quando ia a festas 

sempre voltava cedo pra casa. Imagine se o velho ia deixar filha moça chegar 

em casa depois das dez! Talvez por isso estivesse passando por essa situação só 

agora, na maturidade. 

— Nem tão madura assim… — pensou Alice — Trinta e cinco anos na cara, e 

com esse medo todo do escuro! 

Na verdade, não era medo do escuro, ela sabia. Era medo do silêncio, do vazio, 

da solidão. 

— Se ao menos a TV estivesse funcionando. Tinha que quebrar justo hoje que o 

Rodolfo viajou? 

Era a primeira noite que Alice passava só em casa, sem Rodolfo. Na verdade, 

era a primeira vez que passava a noite só em casa, ponto. Sempre tivera a 

presença dos pais, às vezes só da mãe, às vezes só de algum empregado. E 

depois que casou, Rodolfo estava sempre lá, do seu lado da cama, roncando e 

roubando-lhe a coberta, todas as noites. O que não impedia Alice de se sentir 

solitária, às vezes. Mas sozinha, sozinha, uma noite inteira, ela nunca tinha 

ficado. E só agora se dava conta. 

Rodolfo ficaria uma semana fora. Tinha ido a Buenos Aires, a trabalho – algum 

tipo de congresso, ou feira de negócios – e havia partido naquele mesmo dia 

pela manhã. Beijou-a na testa e saiu, com a mala na mão. Então ela fez o que 

faria normalmente no seu dia. Foi ao supermercado, ao shopping, à academia e 



depois voltou pra casa, tomou banho, jantou, não viu TV porque tinha 

quebrado naquela manhã, mas pegou um livro e deitou-se na cama pra apreciar 

a leitura. E quem sabe assim o sono chegasse logo. 

Mas estava há horas lendo, o livro de quase setecentas páginas já passava da 

metade e nada do sono chegar. Ao contrário, ficava cada vez mais acordada, 

mais ansiosa, escutava barulhos estranhos, sombras se movendo no escuro. 

Cansada, largou o livro, levantou-se e foi acender todas as luzes da casa. Vamos 

deixar tudo às claras, pensou. E até deu um risinho pelo duplo sentido da frase 

que construiu mentalmente. 

No caminho de volta pra cama, bebeu um copo d’água, checou pela oitava vez a 

fechadura da porta, estava trancada, ufa! Retomou a leitura, mas aí já não 

conseguia dormir, tamanha a claridade ao redor, parecia dia e seu cérebro não 

conseguia fazer a parte dele e mandar sinais de “estou com sono” pro resto do 

corpo. 

— Se não pode vencê-los, junte-se a eles! — decidiu. 

Abriu o armário da sala, escolheu um bom CD de jazz e pôs pra tocar. Como 

ainda não tinha desistido totalmente de dormir, resolveu abrir uma garrafa de 

vinho tinto, para acompanhar a música. Costumava ser infalível: jazz e vinho 

tinto já a haviam derrubado diversas vezes antes. 

Metade da garrafa se foi, quatro CDs de jazz foram ouvidos até o fim e ela 

estava morta de cansada. E quase bêbada. 

— Rodolfo ia rir muito de mim se me visse agora! Eu nunca fiquei bêbada até às 

três e meia da manhã! — e foi ela quem riu de si mesma. Mas só até imaginar a 

figura do pai, vendo-a naquele estado e já franzindo a testa, fazendo aquela cara 

de reprovação da qual ela sempre teve tanto medo. 

Desligou a música e voltou pra cama, culpada. Sentia-se como se ainda fosse 

uma garotinha de doze anos, com medo da surra que ia levar do papai por estar 

até essa hora acordada. 



E ela lutou, travou uma verdadeira batalha com o travesseiro e o lençol, mas o 

terror só aumentava. Agora, meio embriagada, a coisa parecia ter piorado. Ela 

ouvia nitidamente passos vindos da sala. Chegou a rezar pra que fosse Rodolfo, 

que por algum motivo tinha voltado pra casa antes da hora. 

— Por que essa maldita TV não está funcionando? Pelo menos serviria de 

companhia e talvez eu conseguisse dormir — pensava Alice. 

Foi então que lembrou de um filme de suspense que vira umas semanas antes. 

Levantou-se, foi até a sala, checou novamente as trancas da porta e arrastou a 

mesa de jantar até lá, empurrando-a com força até que não sobrasse nem um 

milímetro entre a mesa e a porta. Seria quase impossível empurrar a porta com 

essa mesa pesada, de ébano, herdada dos pais de Rodolfo, a travar a passagem. 

E logo em seguida se deu conta de que ela mesma tinha conseguido, sozinha e 

bêbada, empurrá-la até ali. Assim, por via das dúvidas, pegou todo o jogo de 

copos de cristal – que ganhou no seu casamento e jamais usou – e espalhou por 

cima da mesa. Desse modo, mesmo que algum grandalhão resolvesse invadir a 

casa, e conseguisse empurrar a porta junto com a mesa de ébano, Alice ainda 

escutaria o barulho dos copos de cristal se batendo e quebrando, e teria tempo 

de fazer alguma coisa. 

— Pelo menos pra isso serviram esses copos! 

Mas logo em seguida imaginou o ladrão entrando, arrastando a porta, os copos 

de cristal caindo e se espatifando, fazendo um barulhão, ela acordando e… 

fazendo o que? 

— O que uma mulher baixinha e magra como eu poderia contra um ladrão forte 

o suficiente pra arrastar a porta e a mesa de ébano? Forte e talvez até armado! 

— Alice visualizou a cena, petrificada de medo. — Por que Rodolfo tinha que 

viajar, meu Deus? 

Pensando em Rodolfo, lembrou-se de um enorme taco de beisebol que ele tinha 

guardado no fundo do armário. Nunca entendeu pra quê o marido guardava 

aquilo, já que nem sabia as regras do beisebol. Nunca o vira assistindo um jogo 



ou sequer falando do assunto, mas Rodolfo morria de ciúmes daquele taco. 

Agora, pouco importava o vil motivo do marido ter guardado o objeto, o 

motivo dela sim, era bem válido. Levou aquilo com ela para a cama e, agarrada 

ao taco, esperou pelo sono. Tic-tac-tic-tac, quase cinco da madrugada e nada. 

Aqueles passarinhos que cantam logo antes do sol nascer já estavam 

começando o seu show e nem sinal de Alice conseguir dormir. 

Pensou novamente em Rodolfo. O que ele estaria fazendo agora? Será que lá em 

Buenos Aires já amanheceu? Então ela lembrou que ele só voltaria no sábado e 

que ainda seriam pelo menos cinco noites como essa, em claro, com medo. De 

repente se sentiu ridícula, uma mulher daquela idade, com medo de dormir só 

porque o marido viajou? 

E, súbito, tudo ficou muito claro. E não era por causa das luzes acesas ou 

porque o sol já brilhava no céu. É que agora, depois de horas insone, nessa 

agonia sem fim, ela conseguia ver com clareza o quão risível era a sua situação. 

Só agora ela percebia a enorme diferença entre a mulher que ela queria e dizia 

ser e a mulher que realmente era: essa que estava ali agora, agarrada ao taco de 

beisebol, em posição fetal. 

Sentiu vergonha. Pensou logo na mãe, sempre tão submissa. Lembrou-se da sua 

já falecida avó, que aos 88 anos, no auge de sua rebeldia, chamou Alice num 

canto, no dia do seu casamento com Rodolfo, e lhe disse: 

— Filha, não queira ser como a sua mãe. 

E, diante da expressão espantada da neta, completou: 

— Na vida, a única coisa que a gente não pode se transformar é numa pessoa 

previsível, um estereótipo. Seja uma mulher real, forte, lutadora! Senão você se 

torna uma pessoa desinteressante, você perde a autoestima, perde o que tem de 

melhor em você. 

Já se passaram tantos anos, mas só agora Alice recordava desse episódio. Talvez 

tenha sido necessária uma noite inteira confrontando o vazio, o silêncio, o estar 

só consigo mesma, pra perceber que ela precisava mudar. Precisava agir de 



acordo com o que acreditava. Não queria ser igual à sua mãe, e àquelas 

mulheres da academia, que ela tanto criticava. 

E, definitivamente, pensou que não queria, não tinha a menor intenção de 

passar uma semana inteira nessa situação patética! 

— Deixa de ser criança, Alice! Que vergonha, mulher! — disse a si mesma em 

voz alta, sentando-se na cama. 

Então levantou-se, guardou o taco de beisebol no fundo do armário, arrumou 

os copos de volta na cristaleira e, com muito custo, de tão cansada que estava, 

arrastou de volta a mesa de jantar para o seu devido lugar. Guardou o resto da 

garrafa de vinho na geladeira, apagou todas as luzes, fechou as cortinas e foi 

dormir. Dormiu que nem anjo. Esqueceu-se até que tinha marcado hora com o 

técnico da TV, o coitado ficou lá tocando o interfone um tempão, sem resposta. 

Crescer é bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Um Rei no Purgatório 

 

Virgulino Ferreira da Silva, aqui na Terra conhecido como o Lampião, 

Governador do Sertão, estava lá no Purgatório, fazendo a tal retrospectiva de 

sua vida, ponderando seus atos malvados e virtuosos, na expectativa de ser 

aceito no Paraíso, nos braços de São Pedro e do Padinho Padre Cícero. 

Tudo ainda estava muito confuso em sua cabeça. Sabe como é, nesses casos, o 

tempo na cabeça do cabra corre bem mais devagar do que para nós aqui na 

Terra. Mesmo que para nós já tenham se passado muitos anos, no etéreo as 

coisas andam mais lentas. A pessoa fica meio perdida, demora pra se acostumar 

com o ocorrido e com a nova condição de morto. 

Virgulino, no caso, ainda sentia a dor das balas que o tinham matado, fazia 

pouquíssimo tempo que tinha compreendido a sua morte, pois ficara muito 

tempo atordoado, sem entender direito o que tinha se passado em Angicos. 

Ele só lembrava do rosto da Maria assustada, olhando pra ele, ele 

ensanguentado com aquela dor aguda no peito. Depois, só o escuro, e depois do 

escuro, a luz, e depois, a notícia de que estava no Purgatório… Foi um anjo que 

lhe sussurrou no ouvido: “Virgulino… Virgulino… Agora teu acerto é com 

Deus…” Ele não acreditou, reclamou, gemeu, gritou, berrou, urrou, mas acabou 

se lembrando de tudo e agora estava lá, tentando aceitar as coisas e se 

arrepender, pra poder morar ao lado do Senhor. 

Verdade seja dita, lá no fundo, no fundinho mesmo, ele sempre duvidou se, na 

hora maior das horas, na hora da morte, ele seria aceito mesmo no Céu. Eram 

tantas estórias descabidas que contavam sobre ele, era tanto ódio, tanta 



maledicência, que ele achava que podia mesmo ir parar nas mãos do Capeta. Lá 

no Inferno, onde o clima é muito mais quente que no sertão. 

E em meio àquele turbilhão de imagens, a sua cabeça, mesmo tendo sido 

cortada, ainda doía como numa enxaqueca daquelas! Então sentiu a dor na 

garganta, na goela cortada. Imediatamente, num reflexo mais que natural, 

colocou a mão sobre o pescoço, como para estancar o sangue, mesmo sabendo 

que nele não corria mais nada, nem sangue, nem ar, nem pó. Pensou logo em 

Maria, no seu rosto angelical, na sua pele alva, no seu sorriso. Sentiu um nó e 

uma angústia, no mesmo lugar onde antes o fio da faca cortou: bem no meio da 

garganta, na altura do gogó. Chorou. Talvez tenha sido a única vez em que se 

lembra de ter chorado. E logo em seguida pensou: “Segura essa gota, 

que ômi que é ômi não chora!”. E, como se fosse um eco da sua própria voz: 

“Sossega, Virgulino. Agora não é tempo de pensar no que perdeu. Agora é 

tempo de recomeçar. Olha pra frente, ômi!”. E esse foi o aviso. E o motivo, 

talvez, da confusão mental que se abateu sobre ele logo a seguir. 

Não se sabe muito bem o que aconteceu naquele momento, se foi alguma 

alteração na magnetosfera do Universo, do Céu, ou do Inferno, ou se foi apenas 

um bug tecnológico qualquer. O fato é que, de repente, Virgulino começou a ver 

em sua mente imagens que não lhe pareciam familiares. Era o mesmo sertão, o 

mesmo Pernambuco de sempre, mas tinha umas coisas estranhas. Parece 

esquisito falar assim, mas foi assim mesmo que aconteceu. Maria Bonita não era 

a mesma, na verdade aparecia nas imagens com o rosto diferente do rosto dela 

própria, a tez mais morena, ou talvez mais clara, mas não a cor da tez que ela 

realmente tinha, e da qual ele se lembrava muito bem. Afinal, foram tantos 

momentos de chamego, de afago, foi tanto cafuné desde que ela resolveu se 

juntar a ele e ao bando, que não tinha como ele não se lembrar, mesmo agora, 

morto, no Purgatório. 

Ele também se via nas imagens, com espanto. Era ele mesmo, pois o homem 

usava suas roupas, seu par de óculos e até seus anéis. Mas, observando com 



atenção, se via que na verdade não eram suas roupas nem seu par de óculos, 

nem seus anéis. Eram roupas parecidas com as dele, mas as dele, as dele de 

verdade, fora ele mesmo quem fez, quem bordou, quem criou, por assim dizer. 

E pensar que ele perdeu muitas horas de sua vida costurando, embelezando 

suas vestimentas de guerra e de domingo. E essas roupas que ele via agora, 

vestidas por esse homem que parecia, mas que não era ele, eram roupas mal 

feitas, de parco acabamento e material de quinta categoria! 

Mas nas imagens, as demais pessoas se dirigiam a ele pelo nome, ora Virgulino 

Ferreira da Silva, ora Rei do Cangaço, ora Lampião, ora só Virgulino, ora 

só Virgulino Ferreira, ora só “Lampa”… Vejam só! “Lampa”! Isso lá é intimidade 

que se dê prum cabra da peste que nem eu?!, pensava. E, quanto mais observava 

as imagens que apareciam na sua mente, menos se reconhecia nelas. Não era a 

sua cara e sim outra cara. Uma cara, aliás, mais bem tratada que a dele. O 

homem que aparecia agora, por exemplo, tinha todos os dentes na boca… 

Daí pra frente, Virgulino viu-se protagonizando cenas que jamais aconteceram, 

dizendo coisas que jamais disse. Que estranho, pensou, será uma artimanha do 

Demo pra me arengar, pra me fazer cair em mais tentação e me levar pros reinos 

do subterrâneo? 

Foi quando ouviu a palavra “corta!”, vindo só Deus sabe de onde. E depois 

descobriu que vinha Dele mesmo, quando olhou em direção à voz e, 

completamente abestalhado, viu a figura de Deus, voinho, barba comprida, 

cabelo amarrado atrás da cabeça, sentado numa cadeira onde estava escrito 

“DIRETOR”. E então aquela voz retumbante gritou de novo “Corta!”, seguido 

de um “Isso não está bom, não estou gostando, não estou gostando. Quero mais 

realismo!” 

De repente, começou uma movimentação intensa, aquele que se parecia com 

ele, aquela que fingia ter a cara da Maria Déa e mais outras pessoas que ele não 

tinha reparado antes começaram a andar prum lado e pro outro, com o 

semblante muito enrugado, que nem o dele costumava ficar quando estava 



prestes a atacar mais uma fazenda de gente estribada. O clima estava mesmo 

tenso e Virgulino levou um baita susto quando sentiu uma cutucada no 

cangote. 

Ficou chocado e ao mesmo tempo emocionado, quando viu ao seu lado a bela 

Maria. Não aquela maria que fingia ser ela. Mas a sua Maria Déa, Maria Bonita, 

de verdade! Abraçou-a bem apertado, enquanto ela tentava dizer: “Capitão, 

temos um trabalho a fazê! Não vá dá pra trás agora, ômi!” 

Então ela disse que Deus e o Padinho Cícero estavam contando com eles pra 

terminar o filme. E que agora, que não pertenciam mais ao mundo dos vivos, 

tinham virado História. E que Deus estava a criar uma bela história, da qual ele 

era o personagem principal! 

Nesse momento, as imagens voltaram a se misturar na cabeça do Capitão 

Virgulino. O acampamento na fazenda Angicos, o pipoco de bala na chaleira de 

água fervendo, o pega pá capá de cabra correndo, Maria ao seu lado, o sangue 

escorrendo, a dor na garganta… e agora isso! “Personagem, óxente! Foi nisso 

que me transformei?”, questionou rabugento. E logo depois, lembrou-se que ser 

rabugento não ajudaria sua empreitada rumo ao Paraíso. 

Tremeu, sentiu frio na espinha. E Maria insistia: “Vamo, ômi!” 

Vamo pra onde, minha Nossa Senhora?! Que diabo de filme é esse? Essa muié tá 

de arrumação? Transformar em personagem o Capitão do Sertão?! Tudo bem 

que ele agora já não tinha outro objetivo na vida, quer dizer, na morte, a não ser 

seguir o caminho do Céu, ao lado de São Pedro, do Padinho e de Deus, ou do 

Diretor, que nome tenha! Mas daí a virar personagem?! Será que era isso que a 

morte tinha guardado pra ele? Será que era isso que aquele anjo quis dizer 

quando falou que agora ele ia se acertar com Deus? 

Olhou mais uma vez pra Maria, aquele rosto alvo que ele tinha acariciado 

tantas vezes e que jamais esqueceria. Lembrou que tantas vezes aquela mulher, 

com seu jeito manso, tinha derrubado o bravo guerreiro. Tantas vezes foi ela 

quem o convenceu a recuar e não esfolar vivo algum fi duma peste, só porque o 



cabra sofria duma muléstia, ou porque a esposa estava buxuda e criança não 

devia nascer sem pai. Aquela alma da Maria devia ser mesmo abençoada por 

Deus e pelo Padinho Padre Cícero, e talvez ele devesse escutá-la mais uma vez. 

Foi assim que o cabra da peste virou personagem. Fez tudo direitinho, como 

manda o figurino. Protagonizou cenas que jamais aconteceram, disse coisas que 

jamais havia dito. A cada cena, procurava o olhar de aprovação de Maria. 

Depois olhava pra Deus, na cadeira de Diretor, e Ele piscava o olho pra 

Virgulino, em sinal de que tudo estava satisfatório. 

Mas ele, o Rei do Sertão, não estava nada satisfeito. Nada disso era digno de 

Virgulino Ferreira da Silva, sujeito arroxado que morreu lutando pelas suas 

ideias, que nunca fraquejou diante dum inimigo, que na vida toda não deu trela 

pra cunversê nem fuxico, que jamais caiu em conto de malaquia, agora ficar sendo 

aviado pra lá e pra cá, a mando de alguém. Nem que esse alguém seja Deus! 

Nem que seja São Pedro, ou o Padim Ciço! 

Daí perdeu a paciência. A história era dele e ele não ia admitir aresia! Tocou a 

maior zuada no set, desmontou cenário, xingou contrarregra, tocou os atores pra 

correr no susto do facão. E quando o Diretor já ia interferir, foi o próprio 

“Lampa” quem gritou: 

– Cortaaaa!!!!! – e desembestou a correr com o facão atrás dos galalau tudo. Nem 

os gritos de Maria sossegaram Virgulino. Não tinha garapa que amansasse 

o ômi. 

Mostrou que era cabra quente. Tudo em volta destruído, deu uma goipada pro 

lado e foi-se embora, chutando as porteiras do Purgatório. 

Do lado de fora, viu toda aquela gente vestida de branco. Todos olhando pra 

ele. Chegou a pensar que no final das contas, tinha sido aceito no Céu. Até 

sorriu com o canto da boca, o facão em punho. Viu luzes coloridas que 

piscavam alegremente e pensou: “É a cancela do Paraíso! Eu sabia que 

meu Padim Ciço não havia de me abandonar!”. Largou o facão e ajoelhou-se 



diante de tanta beleza. Aquelas alma tudo vestida de branco, se aproximando 

devagar, ele foi entrando em êxtase. Quando chegaram bem pertinho, gritou: 

– Viva Nosso Sinhô!, Viva o Padim Ciço! 

E a gente de branco colocou nele uma espécie de avental. Estranhou a roupa 

tosca, mal acabada, sem nenhum bordado nos punhos, pensou que precisava 

ensinar aquela gente a costurar, que mesmo no Céu, onde não cabe firula, não 

tinha nada de mais em se vestir com elegância… Mas o avental se fechou sobre 

ele, foi amarrado em suas costas, e ele não conseguia mais se mexer. Agora suas 

mãos não podiam mais nem pegar no facão e Virgulino percebeu que aquilo era 

na verdade o Inferno, que o povo de branco era tudo fi do Demo e que estavam 

carregando-o pra dentro de uma ambulância. Nem se parecia com uma 

ambulância, mas ele sabia lê, e tava escrito “AMBULÂNCIA” no tal do 

automóvel. “Mas eu já morri, seus disgramado! O que é que vão fazer comigo 

numa ambulância, ora essa?”, pensou ele, todo descabriado. 

Enquanto era levado para o veículo pelos fi do Coisa Ruim, Virgulino olhou bem 

nos olhos de Maria, que assistia tudo com cara de pena. 

— Não se tem pena de Lampião! — gritou, ofendido e triste quem nem gado 

quando vai morrer de sede. 

Ainda viu a amada cochichando para o Diretor, que lhe acariciava o cangote: 

— Que miseração, minha Nossa Senhora. Quem podia imaginar… 

  

Até hoje não se sabe se essa é a verdade total da coisa. É a versão que chegou 

até nós pelo Diretor. Há notícias de que existe uma versão mais antiga, 

autorizada pelo próprio Virgulino, com desfecho bastante diferente. 

Infelizmente os originais se perderam no tempo e no vento quente do Sertão. Só 

podemos hoje especular. Mas talvez tenha sido tanta indelicadeza, tanta 

insensibilidade, tanta injustiça que, ao reviver sua história, o velho Lampa tenha 

acabado desistindo do Paraíso. Quem sabe aceitou seu destino e foi morar com 

o Capeta – dizem que, assim como Deus, ele é imortal. 



Azul 

 

Minha amada imortal, 

 

Sinto-me tão envergonhado. Disseram-me que hoje amanheceste triste, com o 

olhar diferente daquele olhar vívido que sempre tiveste. E que isso foi por culpa minha, 

por causa das minhas atitudes. Sei que me acusas, meu amor – e tens razão em fazê-lo! 

Meu erro foi tremendo. Eu menti, sobre ti, sobre nós dois, e isso é algo imperdoável. Mas 

saiba que tudo o que fiz, o fiz por amor, desde o começo. 

Na primeira vez que pus os olhos em ti me encantei perdidamente. Nunca mais a 

vida foi igual. Eu, que sempre fui tão recluso e evitava encarar as pessoas de frente, 

fiquei horas e horas a fitar teus olhos serenos (e ao mesmo tempo tão firmes!), tua pele 

branca e suave, teu nariz tão perfeitamente desenhado. E todo aquele azul do turbante 

exótico que envolvia teu rosto. E eu pensava: De onde vieste? De qual aventura mágica 

do oriente surgiste, para enfeitiçares assim meus caminhos? 

A luz do ambiente se espalhava pelo tecido azul, pela tua cabeça, descendo pelo 

corpo, formando um contorno suave e radiante ao mesmo tempo. Enquanto eu me 

derretia diante da tua imagem, tu me notaste. Te viraste um pouco, como se desejasses 

me escapar, mas teu olhar continuou me fitando. Foi o olhar mais profundo que já fitei, e 

ao mesmo tempo o mais fugaz. Um olhar que me queria perguntar alguma coisa, mas 

não tinha coragem para fazê-lo. Pensei ser um olhar curioso de mim, de saber quem sou, 

e era a primeira vez que alguém parecia se interessar por saber-me. Tive certeza, ali, ao 

mirar esse teu olhar, que meus sentimentos eram correspondidos. 



Essa certeza se confirmou quando voltei a ver-te no feriado de Corpus Christi. 

Havia muita gente, como é costume nos feriados, e foi difícil encontrar lugar junto de ti, 

para admirar-te mais de perto. Mesmo em meio àquela confusão de pessoas, teu olhar 

permanecia igual, interessado, vívido, brilhante. Tua boca se entreabria, querendo sorrir 

para mim — um sorriso discreto, é certo, para que ninguém mais percebesse. E ainda 

estavas envolta em todo aquele azul. Usavas o mesmo turbante e aquele mesmo brinco 

em formato de gota, uma pérola refletindo a tua luz. Era sinal de que continuava tudo 

como antes. Ficamos nos olhando, assim sem compromisso e sem dizer palavra. 

Momentos de ternura e silêncio. Um silêncio de espera, de inquietude, e ao mesmo 

tempo de torpor. Nosso silêncio dizia tudo, só através do olhar. Olhar para ti era tudo, 

meu amor. 

Todos os dias dali em diante, os vivi apenas por ti. Ansiei por rever-te, a cada 

instante, a cada minuto. E toda vez que conseguia escapar das aulas do colégio, ia à tua 

procura no mesmo lugar onde nos conhecemos, e onde sabia que estarias. Sempre que te 

via meus batimentos aceleravam. Às vezes, olhava-te só de longe. Talvez, em algumas 

ocasiões nem me tenhas percebido por lá, sempre tão generosa, preocupada em dar 

atenção a todos de igual forma. E eu passava os dias a esperar pela próxima 

oportunidade de ver-te. Desejava vigorosamente saber o que querias tanto me dizer com 

aquele olhar tímido e mudo. Ficava imaginando a resposta nos sossegos de fim de tarde, 

nos silêncios da biblioteca, na calada das noites insones. 

Faltei várias vezes à escola, só para ficar um tempo sozinho a desejar-te, a te 

querer tanto e a pensar em ti me desejando de volta. Aquela pujança de amor, aquele 

querer-se mutuamente, tudo isso, na mente do menino que eu era então, fez minhas 

fantasias crescerem. E quando contei ao colega de turma que me havia enamorado de ti, 

não mentia de modo algum. Talvez, porém, eu tenha me precipitado em dizer que era 

correspondido, pois a bem da verdade nunca havíamos trocado palavras, não é? Tive de 

aceitar quieto o chiste do amigo, para evitar maiores desastres. 

Mas, como dizia meu pai, a mentira é uma verdade que esqueceu-se de acontecer. 

E de mentira em verdade, de verdade em mentira, nosso amor cresceu em meus sonhos e, 



portanto, peço que releves toda essa confusão, pois ela mesma começou de causa nobre. 

Não há coisa mais nobre que o amor puro. 

O fato é que o tempo foi passando enquanto meu amor e minhas fantasias 

cresciam mais e mais e, embora eu não conseguisse criar coragem de falar-te, nossas 

conversas em minha mente já renderiam enciclopédias. 

Meu colega, vendo meu olhar melancólico de saudades, me dizia que eu devia 

esquecer-te, dedicar-me a alguém mais disponível, e eu insistia que amor como esse não 

se vive outra vez, que era só a ti que eu poderia amar durante toda a minha vida e que eu 

jamais te abandonaria ou te trocaria por uma aventura qualquer. E, para confirmar 

nossa história de amor, eu contava ao colega todas as coisas que vivíamos juntos, os 

passeios que demos no parque, as noites acordados contando estrelas no céu de 

primavera, tudo o que havia-se passado, a bem da verdade, somente na minha cabeça. 

Certamente todas as histórias sobre nossa relação eram na verdade histórias que 

vivi aqui dentro do meu pensamento, tantas e tantas vezes. Sei que errei ao fazê-lo, mas, 

por favor, entenda que contar essas histórias inventadas era uma forma de manter-me 

perto de ti, de manter nosso amor vivo em meu coração, até o dia em que eu finalmente 

tomasse coragem em falar-te, e expor minhas reais ambições. 

O que sempre me doeu foi essa falta de oportunidade, esse excesso de vigilância 

que há sobre ti. Não que eu não reconheça teu valor, tua beleza única e rara, que merece 

todas as vigilâncias. Mas o fato é que, tímido que sempre fui, não consegui nunca vencer 

o medo de me declarar, diante de tanta gente desconhecida, pessoas que só vivem 

circulando por aí sem encontrar-se no mundo, incapazes de perceber a beleza, a 

delicadeza, a franqueza do teu olhar. É gente insensível, meu anjo, que insiste em 

manter-te encerrada nesse lugar frio, longe de mim, longe do amor pulsante que tenho 

para dar-te. Não compreendem que ninguém pode proteger-se das emoções humanas. 

E agora me sinto obrigado a confessar-te, cheio de vergonha, mas ao mesmo 

tempo ciente de minhas mais puras intenções, que menti mais uma vez a teu respeito. 

Ontem à noite contei a todos sobre nós, que nosso caso é antigo, que vem da meninice e 



que tu havias concordado em fugir comigo. Assim, fiz uma pequena mala e fui-me 

embora de casa, para te buscar, meu amor. 

Sei que jamais falamos abertamente sobre o assunto, minha amada, mas achei 

que era chegada a hora em que, se eu não tomasse uma atitude, não teria mais coragem 

de fazê-lo. Estamos ficando velhos e temos o direito a viver nosso amor livremente, sem 

dar atenção às convenções sociais ou culturais! Peço perdão por ter agido assim, tão 

impulsivamente, pois é certo que foi essa atitude impensada que acabou provocando toda 

a atual situação. 

Fui tão veemente em defender o nosso amor que acabei sendo preso. É isso, 

encontro-me preso, atrás das grades de uma estranha carceragem. Digo que é estranha 

porque aqui os guardas se vestem de branco. Ao menos fosse de azul, me fariam lembrar 

de ti, minha querida, minha Deusa, meu tudo! 

Mas não te preocupes comigo. Não ficarei aqui por muito tempo e é por isso 

mesmo que estou a escrever-te esta carta. Quero viver contigo o que resta de minha 

juventude e amar-te até que eu envelheça, até que chegue a morte. 

Sendo assim, tomei a decisão. Por não saber mais como viver longe de ti, por 

estar absolutamente certo de que meu destino é teu, somente teu, escrevo para dizer que 

te prepares, meu anjo, porque hoje fugiremos juntos. Já tenho um plano para escapar 

daqui no sábado, logo após a ceia. Estarei aí para te resgatar às oito em ponto, quando o 

museu já estará fechado. Tenho tudo arranjado. Arranco-te dessa parede e dessa 

moldura indigna e saímos pela claraboia do teto. Fugiremos para o sul da América do 

Sul, onde viveremos entre o azul do mar e o azul do céu, para combinar com o tecido 

ultramar que te veste, e seremos finalmente um do outro, para sempre. 

 

Completamente teu, 

J.℣. 

 



Ardência 

 

Noite alta, madrugada ainda, a mulher abriu os olhos e logo reconheceu a 

necessidade encalacrada na garganta. Precisava falar da sua covardia. Nunca 

lhe ocorrera falar sobre isso, pois lhe causava vergonha. Sempre. Mas é que hoje 

aquela covardia estava ardendo muito, mais do que já ardera antes. Hoje ela 

inflamava e urgia. 

Geralmente chegava quando a mulher estava vazia e distraída, quando não 

havia ninguém por perto. Quando a mulher olhava em volta e percebia que a 

estrada era fria e seca, e infértil, e mesmo assim insistia em trilhá-la. Nessas 

ocasiões é que a covardia da mulher gritava o seu nome. 

Mas o que fazer, se era nessa estrada oca que batia o peito da mulher, agora nu? 

Nu e ardido, queimando. Sua paixão nua, encarniçada, queimando. 

Pensamento em chamas, a mulher olhava aquele corpo de homem estendido na 

cama e procurava saída, procurava o herói que viesse libertá-la, mas ela estava 

só. Mesmo não estando sozinha, a mulher estava só. Nem o cachorro veio 

resgatá-la. Tantas e tantas vezes chegou a achar que só aquele homem – que 

disse uma vez para ela, sem vergonha nenhuma, que não a amava – poderia 

salvá-la, tirá-la de uma vez dessas águas escuras, revoltas, profundas. Mas logo 

em seguida a mulher percebia que essa era só mais uma de suas ideias 

românticas. Um redemoinho de ideias e medos e desejos e pecados e desculpas. 

A mulher precisava falar dessas águas. Essas águas opacas como agora a sua 

íris, sua pupila, todo o seu olhar. Um olhar frio como nuvem de chuva no 

espelho do banheiro, a visão embaçada no espelho feito de silencio. E de 



covardia. O maxilar da mulher agora apertava até doer. Nada iria sair de sua 

boca. Doía a cara toda da mulher no espelho. 

E a mulher encarou bem firme esse olhar triste e incontestável do seu reflexo no 

mundo. Até quando haveria gás para queimar? Abandonado, seu olhar a 

mirava no olho. 

Talvez fosse preciso. 

Quem sabe a mulher precisasse pensar melhor sobre essa impressão que teve. 

Como era urgente falar sobre a sua covardia. Como também era forçoso 

encontrar imediatamente a saída daquele quarto, daquele cômodo mofado, 

estéril, trancado. 

Olhou para a janela e depois para o relógio. Mas não era o tempo que assustava 

mais a mulher. Nem o passado, nem o futuro. 

Temia a sua sanidade, caso deixasse sair o que tinha se refugiado na glote por 

tantos anos. Temia o espaço aberto, o próprio céu, o ar respirável. Afligia-se 

com o possível diagnóstico de Deus a respeito da sua vontade inconsequente de 

desacreditar. O rosto ali refletido, uma cópia barata da sua humanidade, a 

acusava de tudo – e ria-se dela – o rosto ria um riso solto, sincero, cruel. Doía. 

Doía como um parto. E a mulher ali, muda. E nua. Diante daquele espelho 

imundo. 

Mesmo que eu quebre os muros deste sanatório, mesmo que eu fuja correndo daqui pela 

janela, mesmo que eu morra latindo, com a língua toda para fora, ainda levarei comigo o 

delito, a grande falta de coragem! – pensou assombrada a mulher, ao encarar sua 

própria imagem. 

O que fazer, se era essa a sua natureza – louca e estúpida, como já sentenciara 

em outras vezes e em muitas vozes o estranho que dormia na cama? Como 

escapar da sina, seu único destino – traçado provavelmente nas entranhas do 

universo – esse eterno urdir e derruir paredes ao seu redor? Seu castigo era, e 

sempre fora, o receio, a fraqueza, a dúvida. 



Mas naquela madrugada, não entendia, a mulher era toda necessidade, 

emergência. Foi por isso que tomou a decisão de resistir e escapar, já, agora 

mesmo, bem depressa! Para, antes de tudo, sobreviver e por último – ou quem 

sabe pela primeira vez – ser. 

A mulher correu, correu muito, desengolindo palavras ao vento enquanto 

corria, mas o pensamento nela. Naquela que vem sempre só – e que só vem 

quando a mulher está só. 

Passou voando pelo tempo, de olhos fechados para não o ver, e faltava muito 

pouco para amanhecer. A mulher logo percebeu que apenas ela continuava a 

correr e que a jornada era longa e sua solidão era enorme. 

Todavia, como já não era mais a mesma, a mulher parou, levantou a cabeça 

pesada e olhou com atenção e por um prolongado instante, para as estrelas do 

céu – e o céu estava limpo, iluminado, e já não ardia tanto. E a mulher não se 

sentiu mais covarde. Nem sozinha. Porque viu que todos na verdade são. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sherlock 

 

Seu Egydio sempre gostou de histórias de mistério. Desde menino, devorava 

tudo que era livro de Agatha Christie, Alan Poe, Conan Doyle, Simenon e 

companhia. 

Chegou a fazer curso pra detetive, mas quando viu que era muito arriscado e 

pouco lucrativo, desistiu da carreira. Acabou fazendo concurso público e virou 

funcionário conformado do Departamento de Procedimentos Disciplinares e 

Desenvolvimento de Pessoas do Ministério da Agropecuária. 

Mesmo assim, nunca deixou seu hobby de lado. Investigava a vida dos colegas, 

dos chefes, até do pessoal da limpeza. Xeretava gavetas, correspondências, 

lixeiras, a fim de encontrar algo que fosse suspeito. Um dia, encarou uma das 

faxineiras, que acabou confessando, aos gritos: 

– Matei meu marido sim! Aquele filho da puta me batia e me traía, envenenei 

ele com chumbinho e não me arrependo, viu seu Egydio! Mas o senhor não 

pode fazer nada, foi a mais de 30 anos e já “mescreveu”[1]! 

Era verdade, mas a mulher teve uma crise nervosa e acabou afastada do 

trabalho por motivos de saúde. Os colegas ficaram chocados e, claro, muito 

desconfiados com Seu Egydio. Ninguém dava mais papo pra ele no escritório. E 

assim, por causa dessa obsessão pelo mistério, Seu Egydio foi arrumando vários 

inimigos ao longo da vida profissional. 

Quando se aposentou, todos no DPDDP[2] fizeram uma festa pra comemorar, 

com direito a bolo e espumante nacional (na verdade era Cidra, mas o pessoal 

não sabia a diferença). 
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A história da festinha vazou e acabou chegando aos ouvidos de Seu Egydio. Era 

pra ele ter ficado chateado, qualquer um ficaria, mas ele estava muito ocupado 

comemorando também, pois agora poderia se dedicar exclusivamente ao que 

mais gostava: mistééério… 

Daí começou a futucar a vida dos parentes, da mulher, dos filhos, dos cônjuges 

dos filhos, dos netos, enfim, nem a empregada da família escapou. Descobriu 

que ela traía o namorado com o porteiro do prédio e foi o maior auê, deu polícia 

e tudo. Em pouco tempo, o velho virou persona non grata no condomínio e a 

família evitava convidá-lo para os eventos festivos. 

Quando descobriu o Facebook (o neto ensinou Seu Egydio a criar um perfil, em 

troca de não ser denunciado à mãe por ter colado na prova de inglês), ficou logo 

viciado. Aquilo era um prato cheio! Dedicava-se a desmascarar as mentiras que 

as pessoas contavam ali, e olha que eram muitas… Investigava, procurava, 

encontrava e jogava na cara! Aos poucos, foi perdendo os amigos virtuais, um a 

um. 

A família chegou à conclusão de que era melhor interná-lo numa casa de 

repouso, pois estava ficando maluco. É claro que ele ouviu a conversa por trás 

da porta, hábito costumeiro do Seu Egydio. Ficou furioso e começou ameaçar os 

membros da família, dizendo que ia jogar caca no ventilador caso o 

internassem. 

Mas nessa hora, a Dona Amélia, que há mais de quarenta anos se dedicava 

àquele velho metido a Sherlock, ficou com pena. À noite, teve uma conversa 

muito séria com o marido no quarto. 

Ninguém da família jamais soube o que eles conversaram. Alguns dizem que D. 

Amélia o ameaçou com algum segredo obscuro. Mas o fato é que Seu Egydio 

não foi internado, nem continuou a bisbilhotar a vida de ninguém.  E por algum 

motivo, passou a se dedicar à lavagem da louça da cozinha. Durante os seis 

anos seguintes, fazia questão de lavá-la todas as noites, antes de se deitar. 



Seu Egydio morreu dormindo, aos 85 anos (em condições bastante suspeitas, 

aliás). A família superou. Mas às vezes ainda se tem a nítida impressão de que 

há alguém ouvindo atrás da porta. 

 

 

 

[1] “Prescreveu”, em linguagem popular. 

[2] Departamento de Procedimentos Disciplinares e Desenvolvimento de 

Pessoas 
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Renovação 

 

Nascida na capital da província, Akili fora para a aldeia ainda moça, para se 

casar com o filho do soba[1] local. Ao longo de trinta anos foi esposa dedicada, 

teve três meninos saudáveis e fez-se útil à sua comunidade, ajudando na lavra e 

também ensinando o português para as crianças, pois a maioria na aldeia só 

conhecia o dialeto macua. E esse era seu maior encantamento, ajudar as crianças 

a descobrir as veredas do idioma e da literatura, que para ela não havia arte 

maior no mundo. Foi pelas letras que Akili criou raízes na pequena 

comunidade. Os livros a ajudaram a superar momentos difíceis e foram 

testemunhas das suas alegrias naquele lugar. A aldeia passou a ser o seu lar, 

onde sentia-se respeitada e amada, onde podia viver cercada de juventude e 

histórias, longe dos conflitos políticos da capital. 

Mas o destino teima em ser ardiloso. Os filhos cresceram e um dia decidiram 

que o futuro deles estava lá na grande cidade. Com o aval do pai, resolveram 

partir. Se Akili soubesse, nunca teria ido morar na aldeia, nem se casado, talvez 

fosse melhor morrer seca – ela pensou – tamanha é a dor da separação de uma 

mãe e um filho. Mas não se pode prender o espírito livre e Akili rezou pela 

sorte dos seus rebentos. Mesmo que não tivesse seus compromissos de esposa e 

professora na aldeia, ela já não poderia voltar a viver na cidade. Ao longo dos 

anos adquirira o jeito caseiro e recluso das pessoas daquele lugar e já não 

saberia ser feliz fora da pequena vila. 

Seguiu com sua rotina. A esta altura já era a professora principal da escolinha 

local e ensinar era o alento para a saudade que sentia dos filhos. Uns anos 
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depois ela soube que os meninos tinham se engajado na Resistência. O coração 

de mãe nem cabia dentro do peito, só se continha por causa do seu ofício. 

Dedicava-se a seus alunos integralmente, a ponto do marido fazer queixa: 

— Os pupilos não são seus filhos. Você tem outros deveres por aqui… 

— Onde houver criança com fome de leitura, lá estarei eu, disso não abro mão. 

O marido na verdade sabia que ensinar àquelas crianças era a única coisa que 

aliviava o espírito da esposa. Akili rezava todas as noites, quase não dormia. O 

tempo só deixava seu coração mais aflito com as notícias que vinham da capital: 

minas terrestres, mutilações, fome, doença. 

Quando um dia o madoda[2] chegou contando que a guerra tinha levado seus 

três meninos para sempre, Akili quis rasgar o próprio peito com as unhas de 

tanta dor. Chorou um rio inteiro, depois um oceano. Até que decidiu morrer. 

Sentou-se no meio da praça com a pequena foice usada na colheita e só não 

acabou com a própria vida porque foi salva no último instante. Foram seus 

alunos – os antigos e os novos – que a rodearam com uma pilha de livros, 

pedindo que Akili lesse as histórias para eles. Tiraram a foice da sua mão, com 

toda a delicadeza. Depois a abraçaram. E começaram a leitura. 

 

 

 

 

[1] Autoridade regional 

[2] Indivíduo maduro, digno de respeito 
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E Deus Criou a Mulher (Versão Não-Autorizada) 

 

Contam que Deus criou a Mulher ao mesmo tempo e da mesma matéria que o 

Homem. E por que isso? Terá sido o melhor projeto? O que se passava na mente 

do Criador? Não se sabe com certeza, mas existem muitas teorias. 

Sabe-se, por exemplo, que em algumas culturas, Deus tem fama de Ser 

Sarcástico, possuidor de uma ironia ímpar. Se nos basearmos nessa premissa, 

faz algum sentido que Ele tenha tido essa ideia pouco ortodoxa de criar dois 

seres tão diferentes do mesmo barro. Dizem, algumas lendas antigas, que o 

Todo Poderoso não estava nos seus melhores dias, e resolveu fazer artesanato 

para dar uma relaxada. Não sabemos no que precisamente Ele estava pensando, 

mas esculpiu uma figura feminina e sorriu. Sentiu-se empolgado e logo quis 

fazer uma versão masculina, mas quando foi esculpir esta última, percebeu que 

o barro era pouco. Então pediu a seu Anjo Assistente que colocasse água na 

mistura, para que rendesse mais. Assim, a figura masculina ficou meio 

molenga, então o Anjo trouxe um pouco de estrume, para dar mais firmeza, e 

acabou que a coisa não saiu exatamente como Ele queria. E isso irritou Deus.  

Há um registro remoto, guardado a sete chaves na Biblioteca de Alexandria, 

que afirma que o Diabo é apenas Deus de mau humor. Eu, pessoalmente, 

acredito nessa hipótese, pois só isso explicaria dar à primeira mulher do mundo 

o nome de Nayara, que, muito cá entre nós, parece nome de índio… Há boatos 

de que o Anjo Assistente havia sugerido Lilith, mas Deus não gostou. Para você 

ver…  



Que o Senhor me perdoe, mas há muitas evidências do mau humor Divino na 

História Sagrada da Humanidade.  

Vejam, não bastasse o nome, Deus resolveu que a Mulher tinha que ser rebelde. 

Só para sacanear Adão? Talvez. Isso corroboraria a tese do Santo Sarcasmo. Mas 

o fato, de acordo com as Escrituras, é que ela sempre foi mimada. Sabe como 

são os pais com as suas primeiras filhas. Tudo acha bonitinho, tudo tenta 

justificar. Quando Adão ousou dar uma reclamadinha, Deus foi logo se 

defendendo: Nayara é inteligente, astuta… e gostosa! Dá só uma olhada nessa 

bunda! E Adão ficou quieto. Realmente, a Mulher tinha muitos atributos 

positivos, era jovem – aparentava uns 22, sem o buço, segundo o evangelho de 

Marleyson – possuía belos olhos castanhos amendoados e dreadlocks no cabelo, 

sem falar de uma abundante bunda, e isso era bom. Mas tinha péssimos hábitos, 

fumava, bebia, arrotava nos momentos mais inconvenientes, tinha uma TPM 

terrível e era viciada em maçãs. Se deixasse, comeria todas as maçãs disponíveis 

no Paraíso. Tanto que um dia Deus avisou: Chega! Podes comer quantas maçãs 

quiser, Nayarinha, mas tens que deixar esta macieira aqui, só esta, intacta, para as 

próximas gerações! Nayara fez beicinho, mas Deus insistiu: Se você comer todas as 

maçãs do Paraíso não vai sobrar nenhuma para os seus filhos e netos e bisnetos, pense 

neles, sua egoísta da porra!  

Ocorre que Nayara jamais teve intenção ser mãe. Ela e Adão, nunca aconteceu 

de duas coisas saírem da mesma matéria prima e serem tão diferentes uma da 

outra. Eram tipo água e óleo, tipo noite e dia, tipo leite e vodka. Difícil de 

acreditar que vieram do mesmo pó. O mais provável é que Deus tenha tirado a 

Mulher da Sua própria mente geniosa, isso sim. Deve ter sido por isso que fez 

uma criatura tão difícil de compreender.  

E Nayara jamais foi compreendida. Pelo menos não até ser tarde demais. Sei 

que é difícil de acreditar, mas a moça simplesmente se recusava a aceitar sua 

versão masculina como superior a ela. Não obedecia a Adão. Achava o fim, se 

afinal ela fora feita do mesmo barro! Pai babão e esposo meio mole, não 



notaram o quão rápido ela foi ganhando vontade própria, personalidade. 

Começou a ter pensamentos perigosos, até subversivos, como: De onde eu vim (e 

não me venha com esse papo de barro…)? Por que estou aqui? Para onde vou?  

Aquela rebeldia inicial, que Deus botou nela só de pirraça, agora crescia e se 

cristalizava em algo muito mais sólido. Seu desejo por liberdade.  

O Pai, sempre tapando o sol com a peneira, fingia não ver o que acontecia. Toda 

vez que Nayara aprontava alguma, Adão ia lá e reclamava: 

— Paiê, a Nayara tá tomando banho pelada na cachoeira de novo!  

E Deus apaziguava: 

— Liga não, filho. Ela gosta de ser solta… 

E talvez tenha sido por isso que foi crescendo nela um sentimento de repulsa a 

tudo que vinha de Deus. Ele simplesmente não a enxergava, não alcançava a 

profundidade de sua alma. E ela se rebelava cada dia mais. De nada adiantava 

que Adão a repreendesse, pelas blasfêmias que dizia, especialmente durante os 

períodos de TPM. Aliás, para Nayara – ou Nay Ninja como agora exigia ser 

chamada – Adão era um energúmeno, uma criatura rasa, pouco inteligente, um 

ginecofóbico, que além de ter mau hálito era ruim de cama. Sim, porque ele 

insistia no papai-e-mamãe todo santo dia, o que para a Mulher era uma 

tremenda falta de criatividade, típica do cromossomo Y. 

Bem que ela tentou convencê-lo a variar um pouco na hora do sexo, sugeriu 

diversas posições diferentes, mencionou Tantra, desenhou o Ponto G no chão 

com um graveto para ver se ele entendia. Mas nada disso estimulou Adão, que 

insistia na “tradição” das coisas, gritando: Eu sou o Alfa da parada, porraaaa! – seja 

lá o que isso quisesse dizer naqueles tempos. 

Nayara já andava nessa época se correspondendo com alguns demônios do Mar 

Vermelho – secretamente é claro, imagina se Deus soubesse! – Usava o perfil 

@Ninjanay no adoteumdiabinho.genesis.com para trocar ideias sobre o que 

acontecia de novo no mundo, para lá de Bagdá. 



Naquelas paragens, a coisa era mais livre, mais tolerante com as diferenças. No 

Mar Vermelho, por exemplo, região bem mais evoluída que o Paraíso, já era 

permitido casais do mesmo sexo, para todas as espécies. E Nayara estava 

informada que por lá o clitóris já era conhecido e estudado há muito tempo. O 

consumo recreativo da erva santa era legalizado, ninguém se opunha à mulher 

beber, fumar ou arrotar e o mais importante: lá não havia restrições quanto ao 

consumo de maçãs. 

Certa vez, Deus estava tendo mais um daqueles dias e resolveu dar uma 

caminhada pelo Jardim do Éden para dar um relax. Foi quando viu Nayara, 

escondida atrás de uma moita, trocando mensagens com um Diabão Vermelho 

lá das bandas de Meca. Não prestou. 

Então a voz gutural de Deus se fez ouvir por toda a Terra. 

– O que diabos estás fazendo, Nayara? 

– Conversando com um amigo. O que é, não posso ter amigos? 

– Não pode não! Ainda mais vermelho! 

– Por que não? 

– Porque eu não quero! 

– Isso não é resposta! Isso é autoritarismo! Você não manda em mim, já sou ‘de maior’, 

faço o que eu quero! Duvida? 

E a Mulher trepou na única macieira proibida do Jardim.  

– Nayara, não faças isso, estou avisando! 

E a mulher teimou. Porque ela era teimosa! Arrancou uma maça da árvore e 

deu-lhe uma bela abocanhada. 

– Hummm, que delícia! Vermelhinha! 

Foi o que bastou para provocar a ira Divina. Se você acha que a TPM da sua 

mulher é ruim, não queira conhecer a ira de Deus, ainda mais num dia de mau 

humor… 

– Comeste da única árvore que não era para comer e agora vou te castigar! 



E Deus arrancou a perna direita de Nayara sem dó. Ela caiu da árvore, igual 

fruta madura, gritando de dor. 

– Mulher, multiplicarei teu sofrimento, sem a perna terás que se submeter e finalmente 

teu marido te dominará! 

Deus parece que esteve descansando tempo demais. Não sabia que Nayara 

nunca foi de levar desaforo para casa? Sua mágoa foi tanta… o próprio Pai lhe 

arrancar a perna, só porque não é capaz de estabelecer um diálogo 

democrático? Definitivamente, aquele não era lugar para Nay Ninja!  

– De jeito nenhum! Vou-me embora dessa pasmaceira de Paraíso, vou viver com meus 

amigos lá no Mar Vermelho! É isso mesmo, VER-ME-LHO!!!  

E, antes de sair dali pulando sobre a única perna que lhe restava, ainda 

praguejou contra o Pai: 

– O Senhor está mais preocupado em preservar maçãs do que em ver Tua única filha 

feliz? Pois então terás que arrancar a perna de muitas mulheres das gerações que virão! 

E assim, Nayara partiu. E por milhares de anos, não se ouviu mais falar dela no 

Paraíso. 

Nesse tempo ela colocou uma perna mecânica (lá no Mar Vermelho a medicina 

ortopédica já havia evoluído também) e viveu muito feliz com seus amigos 

demônios, fazendo tudo que queria sem ninguém para encher o saco. Até que 

um dia, o banzo falou mais alto. Ela precisava voltar para rever a família. 

No dia em que pisou de volta no Jardim do Éden, encontrou tudo muito 

diferente. A propriedade que pertencera a ela e Adão estava maior, foram feitos 

vários “puxadinhos” na casa principal.  

De repente, a porta de entrada se abriu e saiu de lá uma mulher toda 

arrumadinha, que se apressou em receber Nayara, cheia de entusiasmo. 

Rapidamente foi informada que a criatura chata e bobinha se chamava Eva, que 

era a nova esposa de Adão e que muito se orgulhava de ter nascido da costela 

dele. Explicou que o marido tinha ido buscar lenha com seu filho mais velho, 

Caim. Perguntou o que era aquilo que Nay tinha no lugar da perna, mas não 



esperou pela resposta, foi logo puxando uma cadeira para a visita se sentar. 

Enquanto esperavam pela volta dos homens, Eva a recebeu com todas as honras 

da etiqueta doméstica, parecia não fazer ideia de quem era a visitante e ficava 

óbvio que a coitada não tinha uma diversão há muito tempo. Toda afetada, 

ofereceu coisinhas para comer e beber, contou como era feliz com Adão, que 

eles já tinham uma imensa prole povoando a Terra, para orgulho de Nosso 

Senhor. Quanto mais Eva falava, mais Nay se sentia entediada. Quando já 

estava quase arrependida de ter aparecido por lá, Adão chegou e levou um 

baita susto. Para não arranjar problema com a esposa, cumprimentou a visita 

como se fosse uma pessoa qualquer. 

A conversa seguiu de certa forma civilizada, até que Nayara não resistiu e 

resolveu provocar a dondoca, falando sobre maçãs. Percebeu o rosto de Eva 

corar ao tocar no assunto. Adão se remexeu todo na cadeira. Então Nay se 

deliciou, contando a Eva sobre como havia sido a sua vida com o ex-marido e 

sobre como quase acabou com todas as maçãs do Paraíso, mas foi obrigada por 

Deus a deixar uma macieira intacta, para as futuras gerações… e perguntou se 

Eva e seus filhos estavam usufruindo da herança.  

Então Eva olhou para Adão de um jeito muito esquisito, inédito e inevitável.  

– Quer dizer que antes tu comeste muita maçã, querido esposo?  

O marido congelou na cadeira. Eva não sabia nada sobre Nayara, Deus havia 

ordenado que Adão nunca contasse sobre ela, a filha indigna, a primeira, a 

degenerada. Tinha até apagado o nome dela do seu diário. 

– É que antes não era proibido comer maçã, querida. Foi tudo culpa dela… – e o 

covarde apontou para Nayara. 

– Naquela época se podia comer de tudo Eva. Maçãs, bananas, pepinos… – revidou 

Nay Ninja com sua língua ferina. 

Adão nunca tinha visto Eva agir daquela maneira. Ela levantou-se e saiu 

marchando em direção à macieira sagrada, que a essa altura era guardada 24 

horas por dia pelos Anjos Guerreiros da TFP, enviados de Deus.  



Paralisado diante da atitude inusitada da esposa, assistiu de longe a mulher 

jogar um charme, mostrar os peitos e conseguir facilmente passagem até a 

árvore. Qual uma Gabriela de Jorge Amado, ela escalou a macieira e arrancou-

lhe uma maçã. Observou o fruto em contemplação, como se fosse um quadro de 

Picasso. Se Nayara comeu, ela também queria comer!  

Sabem como é, água de morro abaixo, fogo de morro acima, e mulher quando 

quer alguma coisa… não houve apelo de Adão, muito menos os berros de Deus 

(atrasado como sempre…) que a dissuadissem. Eva mandou-lhes uma banana e 

caiu de boca no fruto proibido, com toda vontade que jamais teve. 

∞ 

Esta versão é a que consta de alguns escritos muito antigos, de algumas culturas 

mais antigas ainda… com pitadas de umas coisas que compilei do Twitter. 

Sempre haverá quem me conteste. Mas relatos sagrados não são livros de 

História. Discutir o que “realmente” aconteceu no Éden é como a discutir se 

Capitu traiu Bentinho: não existe uma resposta.  

Porém, nas minhas pesquisas, encontrei indícios consistentes, dando conta que 

na hora em que Deus rachou o Paraíso ao meio e mandou Adão e Eva 

descerem, ameaçando-os com todas as pragas possíveis – tipo ter que trabalhar 

para ganhar a vida – se ouviu, ao fundo, as gargalhadas de Nayara…  

Deus, furioso, ainda tentou transformá-la em serpente: 

– Andarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida! 

Mas ela, mais uma vez, já estava anos luz à frente de suas ordens: 

– Não sou mais submissa à Tua vontade, Papai! Não sigo nenhum líder e aqueles que 

quiserem me seguir, serão aqueles que seguirão a si próprios. Me puseste no mundo, 

mas nunca me compreendeste. Fingiste fazer minhas vontades, mas era só para agradar 

Teu Ego. Não Te interessaram meus anseios, minhas dúvidas, minhas alegrias. 

Trataste-me como inferior a Adão, mesmo sendo Tua filha legítima, feita da mesma 

matéria e portanto com direitos iguais. Como pudeste achar que arrancarias minha 

perna e eu não me rebelaria ainda mais? Como uma violência dessas poderia servir para 



me submeter às Tuas ordens e aos desejos de Adão? Não Te parece óbvio que isso não 

faria de mim uma mulher dócil e agradecida? Podes contar essa Tua historinha de 

serpente para quem quiser acreditar nela. Mas eu vou seguir com minha vida, ao lado 

daqueles que me respeitam e aceitam que eu viva de acordo com o que penso. E saibas, 

meu Pai, que por aí existe um mundo além da Tua jurisdição, onde também estão a 

narrar histórias, e em algumas delas eu serei adorada e cultuada como Deusa da 

Fertilidade, não pelo meu ventre, mas por causa das minhas ideias. E as futuras gerações 

de Eva me estudarão em obras da literatura, todos ouvirão falar de Nay Ninja e muitas 

mulheres se inspirarão em mim. Tchau, querido! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

POEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Culturar 

 

Cultura popular, oriental e haikai 

Samba do brasileiro ensandecido e seu forró arretado de doido 

Cultuando o culturar 

Pela via do dia-a-dia 

Que é a rotina ardente não descontente 

Dos descamisados desnecessariamente úteis 

Dos yogues urbanos ufanos 

Dos mestres de rua do mundo da lua 

Culturar é mistura do barro do morro do choro 

Da interseção intrínseca à vida marginálica 

Do que há de saber e de poder em tudo 

Que existe e todo dia insiste 

Nesse mundão de meu Deus 

Nesse marzão danado sô 

Culturar é viver sem dó 

É um chiado de chaleira e chinela carioca 

Que cruza o sertão gaúcho até os pampas do nordeste 

Vai do mar azul tranquilo ao enfumaçado crepúsculo 

Dos deuses ao candomblé 

Do terreiro do jongo sombra do frevo fandango do axé 

Que desce do trem para o asfalto do chão para a sarjeta 

Culturando a lama na babel claustrofóbica de luzes à noite 



De pequenas igrejas de grandes negócios 

Nas mega cidades feitas de casebres e vielas e ruelas e rebimbocas 

Cultura de onde vive a gente sem pena 

Contando os dedos os dias e os tostões 

Cortando na carne na alma e no bolso 

Meu povo é bendito no reino dos céus e no banco dos réus 

A plebe cantada por anjos em todas as bocas de todos os lixos. 

Nunca saberão eles, os nobres elevados, a nata dos tolos, coitados 

Jamais conhecerão a majestática beleza do eterno culto 

Do saber que emana do poder de culturar e (re)criar 

Que esse povo mareado das carafavelas tem. 

 

 

 

 

 



  

 

É uma carioca – ‘swing, sangue bom’ – que sempre gostou de escrever, mas foi 

em 2010 que criou coragem para começar a publicar as coisas que inventa! Atriz 

por formação, produtora cultural por ganha-pão e escritora por pura paixão, 

atualmente também se mete a criar roteiros para cinema e TV. 


